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SUSTENABILITATEA NOII
PARADIGME DE ÎNGRIJIRI

Reconstrucție prin inovație
Incontestabil, inovația stă la baza evoluției științei și
practicii medicale. Cercetarea medicală a transformat
viețile oamenilor în cel mai profund mod posibil și
continuă să o facă într-un ritm din ce în ce mai alert.
„Contextul post-pandemic cere o adaptare rapidă la
noile realități, deschizând calea către noi moduri mai
rapide de modele de furnizare a îngrijirii pacienților
și creând premisele reconstrucției prin inovație
a ecosistemului de sănătate românesc”, atrage
atenția conf. dr. Diana Păun, Consilier Prezidențial,
Departamentul Sănătate Publică, Administrația
Prezidențială. „Este nevoie de investiții plurisectoriale
pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă
a sectorului sanitar. Pandemia ne-a demonstrat care
sunt consecințele investițiilor slabe în abordarea
multisectorială a sănătății populației, fiindcă nivelul de
educație pentru sănătate, gradul de cultură,
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sărăcia și stilurile de viață nesănătoase sunt strâns
legate de aderența la profilaxie, la vaccinare și sunt
strâns legate de indicatorii de morbiditate ai unei
populații. În ciuda multor discuții despre importanța
promovării sănătății, fondurile dedicate prevenției și
organizarea programelor de prevenție au fost mereu
fragmentate și inconsistente”, completează și conf.
dr. Adela Cojan, președintele Casei Naționale de
Asigurări de Sănătate (CNAS).
Despre inovație în sănătate se pot spune multe, însă
este evident că accesul pacienților la terapii inovative
și îngrijri de calitate nu poate fi obținut fără o asumare
transpartinică și o colaborare între autorități, industrie,
mediul academic și pacient. De ce avem nevoie de un
pact al inovației în sănătate și de ce trebuie prioritizată
sănătatea pe agenda publică – în paginile următoare.
de Valentina Grigore

A prioritiza sănătatea pe
agenda publică este un demers
care nu ar trebui să fie legat
temporal de acțiuni reactive, precum
răspunsul la crize sau urgențe sanitare.
Deși aceste evenimente, prin impactul
lor devastator, pot reprezenta un factor
declanșator pentru investiții în sistemul
sanitar, importanța domeniului trebuie
conștientizată în raport cu beneficiile
pentru individ, pentru productivitate și
pentru sustenabilitate. Acesta este mesajul pe care
președintele României l-a subliniat în numeroase intervenții
publice, solicitând intervenții rapide pentru reforma
sistemului de sănătate.
Fără îndoială, în perioada următoare, acțiunea autorităților
trebuie să se concentreze în continuare pe asumarea măsurilor
de sănătate publică necesare pentru a încetini răspândirea
SARS-CoV-2. În același timp însă, asigurarea accesului echitabil
la îngrijiri de specialitate pentru pacienți cu diferite afecțiuni,
componenta de screening și diagnosticare timpurie nu trebuie
în niciun caz considerate de prioritate redusă în măsura în
care nu vrem ca povara bolilor cronice să capete ea însăși
dimensiuni pandemice.
În contextul presiunii uriașe în zona de spital, consolidarea
actului medical în zonele mai accesibile pacientului, respectiv
acasă sau în comunitatea cea mai apropiată, este esențială.
Întărirea intervențiilor la nivel de comunitate și consolidarea
rolului vectorilor de comunicare este vitală pentru un demers
de succes în promovarea intervențiilor de sănătate publică
personalizate, precum vaccinarea. La fel de important,
reconstrucția trebuie să fie însoțită de o puternică alfabetizare

PARTENERIAT CORECT,
TRANSPARENT ÎNTRE TOȚI ACTORII
DIN SISTEMUL DE SĂNĂTATE
Este foarte clar că noua prioritate este controlul pandemiei,
deoarece prin controlul pandemiei și prin politicile de sănătate publică
putem discuta despre revenirea la normalitate. Nu trebuie însă să uităm de bolnavii cronici, care trebuie să aibă acces la
serviciile medicale și în această perioadă.
Evoluția de până acum a dovedit că atâta
timp cât nu există un parteneriat corect,
transparent între toți actorii din sistemul de sănătate, indiferent că vorbim de
specialiști, de pacienți sau de industrie,
rezultatele nu există. Din punctul de

sanitară – un proces care necesită timp
și investiții susținute în toate domeniile.
Restabilirea încrederii și comunicarea
eficientă cu populația sunt, prin urmare,
esențiale pentru construirea rezistenței
la amenințările emergente.
Înțelegerea determinanților
care stau la baza barierelor în calea
comportamentelor sănătoase este
crucială în proiectarea, implementarea și
evaluarea de inițiative de sănătate țintite,
eficiente, acceptabile și echitabile.
Deși ultimii 2 ani au adus multe
provocări, au generat și oportunități de inovare fără precedent
privind noi abordări pentru furnizarea de îngrijiri medicale.
Menținerea acestui ritm de adaptare la noile realități va fi critic
în asigurarea rezilienței sistemului de sănătate.
Dinamica în evoluție a noilor terapii personalizate, a noilor
metode de diagnostic și de intervenție în cazuri complexe cu
sprijinul inteligenței artificiale, telemonitoring, teleconsult
reprezintă doar câteva exemple edificatoare ale necesității unui
pact pentru inovație în sănătate.
Cu sprijinul politic adecvat din partea actorilor cu
responsabilități, putem folosi aceste mijloace pentru a asigura
sustenabilitatea noii paradigme de îngrijiri. Pentru aceasta,
avem nevoie de un pact pentru inovație în sănătate, guvernat
de parteneriatul stat-societate civilă, mediul academic și
mediul de business, singura opțiune care poate aborda
numeroasele provocări la nivel de capitalizare a conceptelor
inovative și poate sprijini în mod real transferul inovației în
practica clinică.
Conf. dr. Diana Păun, Consilier Prezidențial,
Departamentul Sănătate Publică,
Administrația Prezidențială

vedere al inovației în sănătate, constatăm că avem nevoie de utilizarea acestei
inovații la nivelul serviciilor medicale.
În proiectul programului de guvern am
discutat și despre necesitatea introducerii
acestei inovații în sănătate de care să beneficieze toți pacienții. De exemplu, dacă
ne referim la programe de sănătate ajunse
la maturitate, lucruri care în mod normal
fac parte din programe ar trebui să fie incluse în finanțarea de bază din asigurările
de sănătate, pe componenta spitalicească,
și să facă loc unor componente noi, unor
programe noi, care, la urma urmei,
să permită accesul la inovație în sănătate,
indiferent că vorbim de molecule sau
de dispozitive medicale noi.

Conf. dr. Florin Buicu,
vicepreședintele Comisiei
pentru Sănătate și Familie,
Camera Deputaților
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IERARHIZAREA PRIORITĂȚILOR
DE FINANȚARE ÎN SECTORUL
SANITAR

„ROMÂNIA AR TREBUI SĂ-ȘI
PRIVEASCĂ INDUSTRIA
CA PE UN PARTENER STRATEGIC”
„În această clipă, colaborarea
cu industria farmaceutică este
extrem de importantă. Din cauza
accesului extrem de birocratic pe piața românească, pacienții români nu beneficiază
de aproximativ 40% din produsele inovative care se folosesc în restul Europei zi de zi.
Pe de altă parte, din cauza deciziilor destul
de greșite, după părerea mea, noi privăm
pacientul român de a fi înregimentat în
studii clinice la care altfel n-ar avea acces.
Acesta este motivul pentru care consider
foarte important să repunem tot acest
sistem pe picioare, să găsim modalitățile
prin care să debirocratizăm aceste decizii.
O astfel de abordare însă nu se poate face
fără o colaborare mai strânsă cu industria.
România ar trebui să-și privească industria
ca pe un partener strategic. Am solicitat
reprezentanților industriei și eventuale
surse de finanțare pentru aceste activități
și astfel s-a ajuns la concluzia că ar fi binevenit un fond de inovație care să finanțeze
aceste activități fără să greveze bugetul
CNAS. Din punctul meu de vedere, acest
fond ar trebui să aibă, ca ordin de mărime,
undeva la 2-3 procente din bugetul CNAS
(80-110 milioane de euro pe an). Putem
ajunge în câțiva ani să alocăm niște sume
rezonabile. Iar eu nu ascund faptul că
aș prefera ca o instituție independentă
să coordoneze aceste evaluări, deoarece
un astfel de proces necesită finanțare
multianuală, iar în această clipă nu avem
pârghiile necesare pentru a asigura o
astfel de finanțare din bugetul aprobat de
Parlament. Sistemul nostru asigură doar
posibilitatea finanțării anuale”.
Laszlo Attila, secretarul Comisiei
pentru Sănătate din Senat
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Pandemia cu care ne confruntăm de mai bine de un
an și jumătate a arătat, mai
mult decât oricând, că este nevoie ca
sistemul de sănătate să se concentreze
pe menținerea oamenilor sănătoși și nu
doar pe tratarea lor atunci când sunt
bolnavi. Prea mult timp s-a considerat
că sănătatea este un sector neproductiv, fiind numai un sector consumator
de resurse. Dar redarea sănătății persoanelor bolnave permite reîntoarcerea
acestora la muncă, permite redresarea
economică și acumularea de capital
uman pe piața muncii.
S-a văzut ce înseamnă să închizi
industria, HoReCa, turismul sau alte
ramuri economice din cauza restricțiilor
provocate de pandemie. Deja s-au
creat premisele ce pot face posibilă o

schimbare mai rapidă în legătură cu
ierarhizarea priorităților de finanțare
în sectorul sanitar. Există dovezi ample
internaționale că investițiile în sănătatea publică și prevenirea primară oferă
„dividende” semnificative în domeniul
sănătății și economiei.
Utilizarea tehnologiei digitale în
sănătate și-a demonstrat eficiența și
utilitatea în asigurarea unor servicii
medicale rapide, sigure și fără întreruperi. Nu există niciun motiv pentru ca
și celelalte ramuri ale telemedicinei (pe
care deja le-am introdus în Legea reformei în sectorul sanitar) – teleasistența,
telepatologia, telemonitorizarea, teleradiologia – să nu continue să se extindă
în viitorul apropiat, inclusiv în oferta de
îngrijiri specializate și de înaltă calitate.
Împreună cu decidenții din comisiile
de sănătate din Parlamentul României
lucrăm pentru implementarea unor
programe integrate de depistare precoce,

tratament, monitorizare, recuperare sau
paliație pentru principalele tipuri de boli
cronice cu impact major în sănătatea publică, cum ar fi cancerele.
Domeniile prioritare pentru
perioada următoare
Pandemia ne-a arătat importanța dotării sistemului de sănătate atât cu o capacitate de rezervă, cât și necesitatea flexibilizării utilizării resurselor umane sanitare în
funcție de nevoi. Există un deficit național
de profesioniști în domeniul sănătății în
România. Dincolo de cifrele îngrijorătoare
privind emigrarea personalului medical,
cred că o piață rigidă a muncii în domeniul
sănătății a făcut dificilă adaptarea rapidă la
șocurile cererii și ofertei.
Tot pandemia a accelerat introducerea soluțiilor digitale inovatoare și ne-a
arătat necesitatea imperioasă a utilizării
acestor date informatizate. Suntem în faze
avansate de aprobare a finanțărilor externe
europene pentru a putea implementa valorificarea dosarului electronic de sănătate,

INDUSTRIA FARMACEUTICĂ JOACĂ UN ROL-CHEIE
ÎN OPRIREA ACESTEI PANDEMII
„Niciun sistem medical din lume nu a fost pregătit pentru a face
față crizei actuale: o provocare imprevizibilă, care ne-a afectat
pe toți la nivel global, fără excepție, și pentru care a fost nevoie de
mobilizarea urgentă a resurselor. Industria farmaceutică joacă un rol-cheie
în oprirea acestei pandemii și, în general, în orice provocare medicală.
Într-un efort comun fără precedent,
decidenții și industria s-au
mobilizat pentru a găsi soluții
la această criză. Fără acest efort
comun, astăzi nu am fi avut
vaccinurile împotriva COVID-19.
Recent, industria a anunțat că este
pregătită să pună pe piață antivirale
orale împotriva COVID-19. În
urmă cu doar câteva zile, Agenția
Europeană pentru Medicamente
a avizat două terapii cu anticorpi
monoclonali pentru tratamentul
COVID-19. Alte medicamente au fost utilizate cu rezultate bune la începutul
pandemiei. Industria farmaceutică reprezintă o componentă strategică în
această criză și ar trebui privită ca un partener și de România, și de celelalte state
membre UE”.
Dr. Cristian Bușoi, președintele Comisiei pentru Industrie,
Cercetare și Energie (ITRE) și al Intergrupului de luptă împotriva
Cancerului din Parlamentul European,
raportor al PE privind Programul de Sănătate al UE

care permite extragerea de către medici, cu
acordul pacientului, a principalelor date
medicale ce-i pot ajuta în supravegherea în
timp real a bolilor. În cadrul aceluiași parteneriat strategic, SIGMA SMART este un
alt proiect cu finanțare europeană accesat
de CNAS în cadrul căruia se va putea introduce posibilitatea efectuării programărilor
electronice la serviciile medicale de care
pacienții au nevoie.
Asumarea deciziilor
Un pact al inovației în sănătate va fi
modul normal de lucru pentru perioada pandemică, dar și pentru perioada
post-pandemică. Acum când peste 5
milioane de oameni au murit în întreaga lume din cauza coronavirusului,

s-a văzut că populațiile defavorizate și
comunitățile marginalizate și needucate
au avut cel mai mult de suferit. Reducerea inegalităților în materie de sănătate
conduce inevitabil la recunoașterea
faptului că, pe lângă sectorul sanitar,
totuși, factorii economici, sociali, culturali, nivelul de educație, factorii politici/
legislativi/organizatorici, de mediu etc.
influențează în mod preponderent rezultatele privind sănătatea populației.
Așa văd eu acest pact, ca o construcție
solidă pe termen lung, în care liderii politici să ia în considerare cu atenție atât
necesitatea investițiilor în noile tehnologii medicale, în digitalizarea și informatizarea sănătății, dar să țină cont și de
determinismul plurifactorial al sănătății,
căci factorii economici, sociali, culturali,
educaționali, de mediu etc. contribuie pe
termen lung la îmbunătățirea indicatorilor de morbiditate și mortalitate.
Conf. dr. Adela Cojan, președintele
Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

„NU MAI E TIMP PENTRU JUMĂTĂȚI DE MĂSURĂ”
„Accesul pacienților români la medicamente inovative este printre cele mai
precare din Europa. Latența mare până la autorizarea de punere pe piață,
întârzierea marcată a intrării pe lista de compensate, finanțarea impredictibilă
și insuficientă, inerția majoră în actualizarea bugetului anual pentru medicamente sunt
tot atâtea cauze pentru această stare de fapt. Soluțiile privesc evident creșterea finanțării
și eficientizarea absorbției pe piață și accesibilizarea medicamentelor pentru a diminua
povara de boală din România. Nu mai e timp pentru jumătăți de măsură”.
Dr. Adrian Wiener, vicepreședintele Comisiei
pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților

REZILIENȚA SECTORULUI
FARMACEUTIC
„În 2018, valoarea produselor
farmaceutice din Europa era
estimată la 260 de miliarde
de euro, implicând astfel aproximativ
800.000 de persoane în acest sector și
poziționând această industrie printre cele
mai inovative din Europa.
La nivelul Uniunii, prin strategia
farmaceutică adoptată de către Comisie,
punem în prim-plan nevoia de a crește
reziliența sectorului farmaceutic – în
special în fața situațiilor de criză cu efect
disruptiv, precum criza COVID-19, care

pot avea impact direct asupra lanțurilor
de aprovizionare. O măsură este legată de
programele europene de granturi, deoarece
acestea pot ajuta industria farmaceutică
europeană să rămână competitivă la
nivel global prin dezvoltarea și susținerea

inovării. În ceea ce privește România,
înnoirea abordării strategice a UE cu
privire la industria farmaceutică vine cu un
număr mare de oportunități. De exemplu,
România poate facilita relocarea producției
farmaceutice din Asia la noi acasă,
oferind granturi de relocare, terenuri de
construcție și chiar un program național de
stimulare a industriei farmaceutice.
Nicolae Ștefănuță, membru al
Comisiei pentru Mediu, Sănătate
Publică și Siguranță Alimentară (ENVI)
și al Comisiei pentru Buget, coordonator
al Comisiei de luptă împotriva
Cancerului din Parlamentul European
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De ce medicamentele
biologice ar putea
deveni cele mai utilizate
produse farmaceutice
în câțiva ani?
Cu toate că am putea fi tentați să credem că este un lucru recent în
viața noastră, utilizarea materiilor biologice în medicină are o istorie
îndelungată. Odată cu apariția ingineriei genetice în anii '70, aplicațiile
biotehnologiei în medicină au crescut exponențial de-a lungul anilor.
Începutul anilor '80 a reprezentat pionieratul în industria biotehnologiei
– o știință bazată pe biologie al cărei scop este utilizarea în tehnică a
microorganismelor sau a produselor derivate din acestea, a culturilor
de celule vegetale și animale pentru producerea de substanțe utile în
industria farmaceutică și nu numai. Astăzi, la nivel mondial, viețile a
peste 350 de milioane de pacienți cu infarct miocardic, accident vascular
cerebral, cancer, scleroză multiplă, diabet, astm bronșic sever sau boli
autoimune au fost și sunt salvate sau îmbunătățite datorită dezvoltării și
disponibilității medicamentelor biologice. De asemenea, biotehnologia a
revoluționat și diagnosticarea bolilor cu predispoziție genetică, ce apar din
cauza mutațiilor de la nivelul genomului uman, fiind un pas deosebit de
important în medicina modernă. de Valentina Grigore
Medicamentele biologice sunt dezvoltate din celule
sau organisme vii, prin bioinginerie medicală, spre
deosebire de medicamentele tradiționale, obținute
prin sinteză chimică. Agenția Europeană a Medicamentului le definește ca fiind medicamente care conțin una sau
mai multe substanțe active produse sau obținute dintr-o sursă
biologică. Unele medicamente biologice sunt reproduceri ale
unor substanțe deja prezente în corpul uman, precum proteinele,
insulina, hormonul de creştere şi eritropoetinele și nu numai.
Altele sunt obținute prin procesare din sânge uman, organe și
țesuturi de animale, cum ar fi vaccinurile și ADN-ul recombinat.
Peste 20% dintre medicamentele comercializate la nivel
mondial sunt fabricate cu ajutorul biotehnologiei (conform
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EuropaBio) și se estimează că, în următorii ani, medicamentele
biologice ar putea deveni cele mai utilizate produse medicale.
În România, gradul de utilizare al produselor biologice este în creștere, dar este în continuare necesară sporirea
disponibilității și a varietății lor, în special prin includerea în
sistemul de compensare a noi medicamente (deja existente
în alte state europene), inclusiv pentru arii terapeutice noi.
Raportul Patients W.A.I.T. Indicator, recent realizat de Federația
Europeană a Asociațiilor şi Industriei Farmaceutice (EFPIA)
la nivel european, evidențiază că timpul de așteptare până la
obținerea compensării unui medicament nou în România este
de 8831 de zile. Astfel, pentru ca și pacienții români să aibă acces
la timp și cât mai ușor la aceste terapii inovatoare, salvatoare

„Medicamentele biologice reprezintă o descoperire
esențială pentru sănătatea pacienților. Noile soluții
terapeutice ajută la îmbunătățirea calității vieții sau le
oferă pacienților șansa de a trăi mai mult. Biotehnologia
a revoluționat medicina modernă, s-au dezvoltat terapii
pentru boli cronice care nu aveau tratament până la acel
moment, iar cercetările în acest domeniu continuă în
ritm accelerat. De aceea, se estimează că medicamentele
biologice ar putea deveni în câțiva ani cele mai utilizate
produse farmaceutice la nivel global. În România, accesul
pacienților la inovație este întârziat față de majoritatea
statelor membre UE. Deși există tratamente biologice
disponibile, acestea trebuie completate cu cele mai
recente descoperiri în domeniu aprobate deja la nivel
european, prin introducerea în compensare a noilor
terapii, astfel încât pacienții români să aibă o șansă în
plus la viață. Importanța biotehnologiei medicale a fost
subliniată de LAWG în ultimii ani, inclusiv prin marcarea
Săptămânii Europene a Biotehnologiei în România,
alăturându-ne astfel demersurilor din alte state europene,
cu scopul de a evidenția necesitatea accesului pacienților
români la inovația biologică, salvatoare de vieți. Ne
propunem ca eforturile să continue astfel încât România
să ofere cele mai noi terapii personalizate pacienților
săi și să se alinieze standardelor europene de tratament
biologic” – FLORENTINA PĂNCESCU, Președinte
Asociația Local American Working Group.

„Asociația LAWG este un partener de încredere al
sistemului de sănătate din România și vom continua
demersurile noastre pentru a avea un impact
pozitiv asupra vieții pacienților. Susținem constant
că investiția în sănătate prin accesul în timp util la
inovație și biotehnologie este o investiție pentru
o societate mai sănătoasă, cu o speranță de viață
ridicată și mai productivă, care contribuie activ la
creșterea economică și la dezvoltarea României. Pe
parcursul existenței sale, asociația LAWG a susținut
constant inițiative și proiecte educaționale cu scopul
de a promova importanța biotehnologiei prin
facilitarea unui dialog constructiv între toți partenerii
din domeniul sănătății în beneficiul pacienților din
România.” – JORGE RUIZ BENECKE, Vicepreședinte
Asociația Local American Working Group.
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Centru comprehensiv de diagnostic și
tratament al cancerului bronhopulmonar

de vieți, ar trebui asigurat accesul pe lista medicamentelor
compensate în ritm accelerat. De asemenea, există spitale care
se confruntă cu lipsa alternativelor de tratamente biologice, iar
în practica spitalicească apar schimbări de tratament succesive
pentru pacienți, cu toate că acestea pot determina apariţia unor
riscuri suplimentare.

Institutul Oncologic „Prof. dr. Alex. Trestioreanu” București (IOB) are o adresabilitate mare pe fondul creșterii
incidenței patologiei oncologice în ultimii 10 ani, dar și din cauza pandemiei de COVID-19, care a limitat accesul
pacienților la investigaţii, diagnostic și tratament, rezultând un număr mare de pacienți în stadii avansate ale bolii.
Din păcate însă, se confruntă cu numeroase probleme, iar cea identificată ca prioritară la nivelul institutului este
diversificarea serviciilor oferite cu scopul de a adapta structura funcțională și structura de servicii adresabilității
actuale și nevoilor actuale de diagnostic și tratament din regiunile București-Ilfov, sudul și sud-estul României. „O
astfel de dezvoltare în așa fel încât institutul să ofere servicii integrate și complete pentru pacienții oncologici ar
aduce acestuia un avantaj competitiv într-o piață în care majoritatea furnizorilor oferă servicii de nivel înalt, dar
practic nicăieri în România nu există un furnizor de servicii integrate, chiar și numai pentru o singură patologie”,
explică dr. Bogdan Cosmin Tănase, care a propus, ca plan de management, un centru comprehensiv de diagnostic și
tratament al cancerului bronhopulmonar. de Valentina Grigore

COMPANIILE MEMBRE LAWG –
40% DIN PIAȚA DE MEDICAMENTE DIN ROMÂNIA
Creșterea accesului pacienților români la terapii biologice
este, de asemenea, unul dintre subiectele abordate de către
Asociația Local American Working Group (LAWG). Asociația
reunește companii farmaceutice lider la nivel mondial în
domeniul cercetării și biotehnologiei, care au în dezvoltare
peste 900 de medicamente biologice, cu indicații în aproximativ
100 de boli. Cele 13 companii membre LAWG reprezintă
aproximativ 40% din piața de medicamente din România.
LAWG a dezvoltat în România un grup de lucru dedicat
medicamentelor biologice încă din anul 2015 și a susținut
creșterea gradului de informare cu privire la medicamentele
biologice și crearea unei platforme de colaborare între
comunitatea medicală, pacienți, industrie și autorități, având în
centru biotehnologia și medicamentele biologice.
În ceea ce privește accesul la medicamente inovatoare,
românii așteaptă, în medie, 2 ani și jumătate pentru a se putea
trata cu un medicament de ultimă generație. Astfel, în perioada
2016-2019, din 152 de medicamente inovatoare aprobate de
Agenția Europeană a Medicamentului, doar 39 (1 din 4) au fost
introduse pe lista celor compensate și gratuite din România1.
Soluțiile pentru îmbunătățirea situației actuale sunt variate
și cuprind aspecte precum: facilitarea accesului pacienților
la studii clinice, managementul datelor medicale (la acest
moment, lipsa colectării și utilizării datelor din sănătate creează
dificultăți majore în realizarea unor analize de cost-eficiență),
precum și realizarea de registre pentru fiecare patologie (care să
colecteze și să ofere informații referitoare la boală, evoluția sub
tratament și managementul pacientului).
Este deosebit de importantă asigurarea mai multor
alternative de tratament biologic, astfel încât fiecare pacient să
aibă acces la produsul potrivit pentru diagnosticul și profilul
său genetic. Pentru a asigura continuitatea tratamentului
biologic pentru pacienți, stocurile ar trebui să fie suficiente, iar
în cazul produselor biologice ar trebui luat în permanență în
considerare faptul că termenul de producție este mai lung decât
al unor medicamente care nu fac parte din clasa celor biologice
(ajungând la 6-9 luni), așadar, orice angajament de contractare
trebuie să țină cont de aceste aspecte.
Datorită specificității lor, terapiile biologice au nevoie de
o monitorizare sporită pe întregul parcurs al tratamentului.
Respectarea regulilor de bază privind diagnosticul corect,
inițierea terapiei cu informarea și acordul pacientului și în baza
deciziei medicale sunt elemente de bază pentru asigurarea
siguranței pacientului. 
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„Asociația LAWG a investit resurse semnificative în
proiecte de facilitare a accesului la terapii inovative
și va continua să o facă. Dintre cele mai recente,
dorim să aducem în atenție proiectul educațional
unic în România, dezvoltat de către Grupul de Lucru
al LAWG dedicat medicamentelor biologice privind
importanța terapiilor biologice în tratarea cu succes
a unor afecțiuni grave. Acest parteneriat presupune
realizarea unor serii de interviuri cu medici specialiști
recunoscuți, voci importante în comunitatea medicală,
în dialog cu medici sau specialiști ce reprezintă vocea
autorităților. Vom afla de la specialiști în domeniile
oncologie, dermatologie, neurologie, gastroenterologie, hematologie și reumatologie modul în
care terapiile biologice sunt integrate în prezent în
schemele terapeutice ale pacienților români, cum
s-ar putea îmbunătăți calitatea vieții acestora și care
sunt oportunitățile privind noile tratamente inovative.
Problema implementării și a disponibilității acestor
inovații va fi adresată reprezentanților autorităților,
Comisiilor de Sănătate din Camera Deputaților sau
Senat, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Agenția
Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale
din România, etc.” – IULIA IONESCU, Secretar General
Asociația Local American Working Group.

https://www.efpia.eu/media/602652/efpia-patient-wait-indicator-final-250521.pdf

Care sunt obiectivele
Planului de management?
Prin proiectul de management pe care l-am propus
vizez să obținem implementarea coerentă
a politicilor stabilite de Executiv, precum
şi creşterea competitivităţii, eficienţei şi
eficacităţii activităţii, iar în subsidiar de a
oferi o soluție integrată pentru pacienții
oncologici în condiții de sustenabilitate și
eficiență economico-financiară.
Obiectivele sectoriale propuse sunt
următoarele:
• dezvoltarea laboratorului existent de bronhoscopie în primele
12 luni de mandat
• dezvoltarea laboratorului de radiologie și imagistică
medicală axată pe investigații de
CT low dose, până cel târziu în
30.06.2023
• dezvoltarea secției de
Chirurgie toracică
și crearea unui
compartiment
de transplant
pulmonar până
în 31.12.2023
• dezvoltarea secției
de Terapie
Intensivă în
conformitate
cu nevoile
spitalului, în

contextul acreditării pentru transplant,
până în 30.06.2023
• dezvoltarea serviciului de anatomie
patologică și extinderea acestuia prin
crearea unui compartiment de diagnostic
molecular și genetică, până în trimestrul I
2024
• dezvoltarea și diversificarea activității
laboratorului de medicină nucleară prin
dotarea cu aparatură PET-CT și baby
ciclotron destinat producerii izotopilor radioactivi folosiți pentru diversele explorări
scintigrafice, în perioada 2022-2025
• program-pilot de screening
pentru cancerul bronhopulmonar
în anul 2024.
Ce presupune programulpilot de screening pentru
cancerul bronhopulmonar?
Planul de management presupune conceperea unui program
de screening prin CT low dose,
efectuat la un cost mic
pentru pacienți la risc
din zona București-

INTERVIU CU
DR. BOGDAN
COSMIN TĂNASE,
MANAGERUL
INSTITUTULUI
ONCOLOGIC
„PROF. DR. ALEX.
TRESTIOREANU”
BUCUREȘTI (IOB)

Ilfov, în colaborare cu Primăria Sectorului
2 și Primăria Capitalei. De asemenea, se
intenționează derularea efectivă a programului pentru pacienții cu leziuni la risc în
laboratorul de bronhoscopie/laboratorul
de radiologie și imagistică pentru manevre
specifice de diagnostic, dar și inițierea
tratamentului, după caz.

DIAGNOSTIC ÎN 14 ZILE
Care sunt rezultatele pe care
le preconizați în urma derulării
activităților acestui plan?
Printre rezultatele așteptate se numără
scurtarea duratei de așteptare de la diag
nosticul radiologic/clinic la diagnosticul
complet imunohistochimic și genetic, care
permite tratamentul țintit, adecvat pentru
pacienții cu cancer bronhopulmonar, de la
aproximativ două luni, cât este în prezent,
la maximum 14 zile, o durată acceptabilă
și care nu aduce prejudicii în termeni de
prognostic, dar și creșterea numărului de
pacienți tratați în institut. Ne dorim să
creștem numărul de intervenții chirurgicale toracice de rezecție, ceea ce ar influența
Indicele de complexitate a cazurilor
(ICM) și o creștere a finanțării, mai ales în
condițiile în care chirurgia minim invazivă,
deja practicată în secția clinică de chirurgie toracică, permite spitalizări de scurtă
durată, cu un rulaj mare al pacienților, dar
și îmbunătățirea dotărilor tehnice ale institutului cu aparatură de ultimă generație. 
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INTERVIU CU
CONF. DR. ADELA COJAN,
PREȘEDINTE CASA
NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI
DE SĂNĂTATE (CNAS)

Abordul integrat
multidisciplinar
al cancerului,
de la obiective la
nevoile pacienților
Planul Național de Cancer – comisia tehnică a României a stabilit ca
obiectiv general realizarea unui traseu bine stabilit și standardizat al
pacientului între diverse paliere de servicii pentru abordul integrat
multidisciplinar al cancerului. Au fost stabilite o serie de obiective
specifice: de la diagnosticarea precoce, stabilirea și publicarea
traseului pacientului cu respectarea acestor indicatori de timp,
organizarea rețelelor regionale de cancer, de expertiză, stabilirea
și decontarea pachetului standard de diagnostic, acea măsură de
realizare a investigațiilor imagistice încă dinainte de luarea deciziei
terapeutice, stabilirea traseului pacientului, care presupune în
primul rând activități de comunicare, de training și de definire a
rolului medicului de familie. de Valentina Grigore
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„Aici va trebui să revenim prin
înlesnirea posibilității prescrierii
anumitor investigații de imagistică
de înaltă performanță, pentru că
știm clar că standardele europene presupun ca
în maximum 3 săptămâni de la suspiciune, decizia terapeutică din punct de vedere chirurgical
sau oncologic ar trebui să fie luată”, a explicat
conf. dr. Adela Cojan.
Programul Național de Oncologie
reprezintă 40% din totalul fondurilor
alocate celor 15 programe naționale de
sănătate curative finanțate de CNAS, însă
managementul bolii în sine este împărțit între
diferite instituții. Cum poate fi îmbunătățită
finanțarea?

Este o finanțare, consider eu, fragmentară. Uitându-mă la subprogramele din
cadrul acestui program de cancer, am găsit
tratamentul medicamentos, finanțarea
investigațiilor de înaltă performanță tip
PET-CT, tratamentele pentru reconstrucția
mamară prin endoportezare în afecțiunile
oncologice, tratamentul și monitorizarea
pacienților cu leucemii acute, serviciile de
radioterapie și subprogramul de diagnostic
genetic al tumorilor solide maligne de tip
sarcom Ewing și neuroblastom.
Cred că această finanțare fragmentată
– o parte de prevenție e în responsabilitatea Ministerului Sănătății și altă parte
la CNAS, partea de paliație, la fel – nu a
putut duce decât la funcționarea defectuoasă și un angrenaj ruginit al acestui
program de prevenție, tratament și
recuperare. De aceea, poate un program
integrat al diagnosticării precoce, tratamentului și recuperării pentru această
maladie ne-ar putea ajuta să facem pași
importanți pentru a nu mai ocupa primele locuri la mortalitatea pe unele dintre
localizările cancerului care ar putea fi
evitabile.
În prezent, la nivelul departamentelor de specialitate ale CNAS se lucrează
intens la modificarea indicatorilor de
evaluare a performanței Programului
Național de Sănătate Curativă oncologic.
Am consumat 39% din fondul destinat
programelor de sănătate curativă pentru
oncologie și constatăm că avem o rată
foarte scăzută de supraviețuire: asta
înseamnă depistare tardivă și ineficiența
serviciilor de prevenție.
Oncologii atrag atenția asupra
necesității stabilirii unui diagnostic
oncologic într-un interval maxim de
timp. Cum poate fi reglementat cât
mai simplu traseul pacientului, măcar
pentru acele cancere cu incidență și
mortalitate mari?
La nivelul grupurilor tehnice de lucru,
la care CNAS a participat, s-a creionat
acest traseu al pacientului, legătura între
prevenție, curație și recuperare. Deja
s-a stabilit traseul pacientului cu cancer
colorectal: durata minimă de timp pentru
ca pacientului să îi fie pus un diagnostic
corect, durata minimă necesară pentru
intrarea în tratament după stabilirea

diagnosticului corect. Deja au fost creionate obiectivele cele mai importante,
resursele, responsabilitățile astfel încât
stadializarea cancerului să nu se mai facă
în stadiile avansate (3 și 4), ci să putem
contribui la tratamentul și la recuperarea
pacienților stadializați în perioade mult
mai precoce ale bolii. Ambiția era ca pentru încă două localizări ale cancerului
(de sân și de col uterin) să fie finalizate

AM CONSUMAT 39% DIN FONDUL
DESTINAT PROGRAMELOR DE
SĂNĂTATE CURATIVĂ PENTRU
ONCOLOGIE ȘI CONSTATĂM CĂ
AVEM O RATĂ FOARTE SCĂZUTĂ
DE SUPRAVIEȚUIRE.
până la sfârșitul anului 2021 traseele
pacienților, astfel încât, odată cu bugetul
sau cu accesarea diverselor programe
europene, să avem cele mai importante
și mai letale localizări prinse în planul
nostru național de cancer, ghidat după
recomandările europene.

PACIENȚII ONCOLOGICI,
PROGRAMAȚI CU PRIORITATE
Pandemia de COVID-19 a afectat
drastic persoanele cu boli cronice, mai
ales pe cele cu afecțiuni oncologice.
Cum putem îmbunătăți îngrijirile
medicale și serviciile necesare
pacienților oncologici?
Prin Ordonanța 20/2021, am permis tuturor furnizorilor de investigații
paraclinice aflați în relație contractuală cu casele de asigurări să efectueze
investigațiile necesare pentru monitorizarea pacienților oncologici și nu numai,
chiar dacă în momentul în care pacientul
solicită investigațiile, plafonul este epuizat pe luna respectivă. Concret, furnizorii pot obține fonduri suplimentare de la
casele județene de asigurări de sănătate
prin întocmirea de acte adiționale. Cred
că următorul pas este cel al introducerii
obligativității pentru furnizori de a programa cu prioritate pacienții oncologici,

însă trebuie să gândim această prioritizare pentru a se evita discriminările de
orice fel.
De asemenea, s-au emis reglementări
pentru valabilitatea rețetei și a biletului
de trimitere în toată țara, indiferent de
casa de asigurări la care este asigurat
pacientul, iar în prezent încercăm să
reglementăm decontarea de servicii de
recuperare, inclusiv paliative. În noul
contract-cadru de la 1 iulie 2021 a fost
introdus un pachet de prevenție pentru
asiguratul asimptomatic cu vârsta de
40 de ani și peste. Investigațiile recomandate de medicul de familie în cadrul
consultației de prevenție pot fi acordate
de furnizorii aflați în contract cu casele
de asigurări și peste valoarea de contract,
chiar atunci când sunt solicitate. Este un
prim pas important pentru a dezvolta
prevenția în sistemul nostru de sănătate.
Luăm în calcul ca în următorul contractcadru să introducem un sistem de penalizare pentru cei care sunt diagnosticați
cu afecțiuni care puteau fi prevenite sau
depistate în faze incipiente în cadrul
pachetului de consultații de prevenție
pe care îl puteau accesa la medicul de
familie.
Sistemul privat de sănătate este în
permanentă dezvoltare. Cum poate fi
extins accesul pacienților oncologici la
servicii private?
În prezent, nu există o deschidere
pentru un parteneriat public-privat în
ceea ce privește tratamentul pacienților
oncologici. Există în legislația actuală mențiunea că se pot trata în privat
pacienții numai în cazul în care numărul persoanelor este mai mare decât
posibilitățile de tratament ale sistemului
public. Totuși, având în vedere anunțul
că o serie de terapii chirurgicale programabile ar trebui amânate până depășim
valul 4 al pandemiei, cred că această
sintagmă „excede publicului” ar trebui
scoasă din legislație. 

ARTICOLUL COMPLET
POATE FI CITIT PE
www.politicidesanatate.ro
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Inginerii din
domeniul medical –
un „must-have”
al oricărui sistem
de sănătate modern
ANMDMR, prin Direcția generală dispozitive medicale, analizează și va
propune autorităților acte normative în care să se introducă profesia de
inginer medical ca fiind specialist în domeniul sănătății publice. „Începând
cu anul trecut, am încheiat acorduri de colaborare cu universitatea tehnică
acreditată pentru programul de studii de inginerie medicală din București
(Universitatea Politehnica – Facultatea de Inginerie Medicală), privind
incluziunea socială a tinerilor absolvenți pe piața muncii de profil, facilitând
operaționalizarea programelor de practică aplicată prin punerea la dispoziția
universităților a unei liste cu unitățile sanitare publice și private și cu
operatorii economici care desfășoară activități în domeniul dispozitivelor
medicale. Acest acord de colaborare se referă și la programe de voluntariat
pe perioada vacanțelor școlare, în cadrul ANMDMR, cu respectarea cadrului
legal existent”, a explicat Ioana Țene. de Valentina Grigore
Cât de important este
inginerul medical în
paradigma siguranței
pacientului dintr-o
instituție sanitară?
Definiția ingineriei medicale este
într-o perpetuă modificare având în vedere evoluția tehnologică actuală. Termenul
de inginerie biomedicală a apărut în Statele Unite ale Americii și a fost importat
în Uniunea Europeană, în moduri diferite,
ca inginerie biomedicală sau ca inginerie
medicală, la latitudinea fiecărui stat membru. Ingineria biomedicală (BME Biomedical Engineering) sau ingineria medicală
este aplicarea principiilor de inginerie și a
conceptelor de proiectare în medicină și
biologie în scopuri de sănătate (de exemplu, scop de diagnosticare, monitorizare
sau terapie).
De asemenea, este inclus în sfera unui
inginer biomedical și managementul
echipamentelor medicale actuale din
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spitale, respectând, în același timp, standardele relevante din industrie. Aceasta
implică recomandări de echipamente,
achiziții, testări de rutină și întreținere
preventivă, un rol cunoscut este tehnicianul în echipamente biomedicale
(BMET Biomedical Engineering Technician), unde prin tehnician se înțelege
inginerul medical cu competențe tehnice
aplicabile echipamentelor medicale sau
ca inginerie clinică.
Inginerul medical poate fi DOAR un
absolvent al unei universități tehnice
(exemplu: Facultatea de Inginerie Medicală din cadrul Universității Politehnica din
București FIM-UPB). Inginerii medicali
se pot implica în diferite zone de interes
ale spitalului, cum ar fi secțiile medicale
chirurgicale și non-chirurgicale prin identificarea nevoilor și așteptărilor pacientului, familiei acestuia și a practicienilor
medicali (exemplu: selecția endoprotezei
de șold, participarea la procesul de im-

INTERVIU CU IOANA ȚENE,
VICEPREȘEDINTELE AGENȚIEI
NAȚIONALE A MEDICAMENTULUI
ȘI A DISPOZITIVELOR MEDICALE
DIN ROMÂNIA (ANMDMR)

INGINERUL
MEDICAL
POATE FI DOAR
UN ABSOLVENT
AL UNEI
UNIVERSITĂȚI
TEHNICE.

plantare, precum și trasabilitatea implantului, care este dispozitiv medical de clasă
III - riscul cel mai mare), asigurându-se
că identificarea și trasabilitatea dispozitivului au fost consemnate în registru,
iar pacientul a primit cardul de implant.
De asemenea, aceștia pot asigura conformitatea cu cerințele de reglementare
în domeniul dispozitivelor medicale, pot
acoperi zona de management al calității
în domeniul dispozitivelor medicale în
conformitate cu cerințele standardului,
SR EN ISO 13485 Dispozitive medicale,
Sisteme de management al Calităţii,
Cerinţe în scopuri de reglementare – ediția
în vigoare și pot acoperi zone de statistică
medicală, raportarea DRG și multe alte
zone, așa cum se procedează în aproape
toate statele membre UE și nu numai.
Cât de bine reglementat este,
în acest moment, domeniul spitalelor
publice și private, din punct de vedere
al dispozitivelor medicale?

Noul cadru legal de reglementare
în domeniul dispozitivelor medicale,
stabilit prin Regulamentul (UE) 2017/745
al Parlamentului European și al Consiliului – MDR (care se aplică din data de
26.05.2021) și prin Regulamentul (UE)
2017/746 al Parlamentului European și
al Consiliului – IVDR (care se va aplica
din data de 26.05.2022), are scopul de a
asigura buna funcționare a pieței interne
în ceea ce privește dispozitivele medicale,
luând ca bază un nivel înalt de protecție
a sănătății pentru pacienți și utilizatori
și ținând cont de întreprinderile mici și
mijlocii care sunt active în acest sector. În
același timp, actele normative menționate
anterior stabilesc standarde înalte de calitate și de siguranță pentru dispozitivele
medicale, pentru a răspunde unor preocupări comune în materie de siguranță în
ceea ce privește astfel de produse.
Noul cadru legal de reglementare
vine cu o schimbare de paradigmă și

face ca acest domeniu să fie extrem de
bine reglementat, iar spitalele publice,
în special, dar și cele private se vor lovi
de nenumărate provocări în procesele
privind implementarea cerințelor de
reglementare cum ar fi: identificarea
în lanțul de aprovizionare, sistemul de
identificare unică a unui dispozitiv, cardul de implant etc.
Ar trebui luată o decizie prin care
toate definițiile ce se regăsesc în actele
legislative ale diverșilor emitenți să utilizeze sintagma „dispozitiv medical”, să
înlocuiască termeni anacronici utilizați
în prezent cum ar fi: aparatură medicală,
consumabile medicale, echipamente
medicale, instalații medicale etc.
Concret, care ar fi primii pași
în promovarea inginerului medical
în România?
Organizarea sau înființarea unei
direcții tehnice la nivelul fiecărui spital
public sau privat din România, care să

conțină un număr important de ingineri
medicali, instruiți permanent în domeniul
de competență al fiecăruia, ar putea fi
un prim pas în creșterea indicatorilor de
performanță ai acelui spital. Promovarea
inginerilor medicali nu exclude existența
altor tipuri de ingineri, pentru că ar trebui
să fie bine înțeles termenul de echipă
interdisciplinară. Medicul acționează ca
utilizator al unui dispozitiv medical, unde
„utilizator” înseamnă orice profesionist
din domeniul sănătății sau nespecialist
care utilizează un dispozitiv și nu deține
competențe dobândite și dovedite în
domeniul tehnic, iar competențele sale
în relația cu dispozitivul medical constau
în a respecta întocmai cerințele impuse
de producătorii dispozitivelor medicale,
așa cum sunt menționate în documentul
instrucțiuni/manual de utilizare. Atunci
când un medic are o suspiciune legată de
parametrii de performanță ai unui dispozitiv medical, are obligația de a renunța la
utilizarea acelui dispozitiv și de a înștiința
inginerul despre această suspiciune și superiorii ierarhici pentru a evita un posibil
malpraxis.
Care este legătura între
managementul riscului, siguranța
pacientului și îmbunătățirea calității
serviciilor medicale?
Suprapunerea parțială a elementelor
de ieșire din aplicarea managementului
de risc și a elementelor de ieșire a documentelor privind calitatea serviciilor medicale într-o organizație medicală are ca
impact creșterea nivelului de siguranță
a pacientului. Prin analiza siguranței
pacienților și a incidentelor critice, prin
construirea unei culturi a siguranței
pacientului, gestionarea corectă a unor
date privind reclamațiile pacienților sau
analiza raportării incidentelor și alte
statistici care conțin indicatori-cheie
din spitale publice sau private au reușit
să atingă un nivel optim de siguranță a
pacientului. Cu toate acestea, în multe
spitale există incidente de diverse tipuri,
inclusiv incidente combustionale denumite în termeni de calitate „evenimente
santinelă”, care reprezintă un moment
TO, în urma cărora se rescrie întreaga
documentație privitoare la calitatea
serviciilor medicale. 
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RWE și RWD –

Limitele sunt, de fapt, nelimitate
Disponibilitatea uriașă a datelor din diferitele tehnologii informatice (IT) generice și cu scop special dată
de sistemele din procesul de asistență medicală de astăzi are un impact profund asupra managementului
cunoștințelor în domeniul medical efectuat de către specialiști, oferind noi perspective în ceea ce privește
cercetarea, dezvoltarea și aprobarea de noi tratamente pentru diferite afecțiuni și patologii. „Aceasta va
ajuta progresiv la remodelarea procesului de îngrijire, la terapii de design personalizate și la îmbunătățirea
calității de îngrijire”, spune prof. dr. Viorel Jinga. de Valentina Grigore
Dovezile din lumea reală
(Real World Evidence
– RWE) și datele din
lumea reală (Real
World Data – RWD) sunt folosite cu
preponderență pentru luarea deciziilor
de reglementare în cadrul agențiilor
din domeniu. Cum vedeți rolul acestor
date în ceea ce privește cercetarea,
dezvoltarea și aprobarea de noi
tratamente pentru diferite boli?
Prin valorificarea fluxului continuu
de date produse în timpul practicii
clinice de rutină – ceea ce este acum
definit generic ca generarea de Dovezi
Real World – cercetătorii și personalul
medical au posibilitatea de a lua cele
mai bune decizii. O cantitate mare de
informație de la mai mulți pacienți
poate fi ușor disponibilă, oferind astfel
o bază de date pentru identificarea
bolii și a tiparelor de îngrijire, pentru
corelarea biomarkerilor cu rezultatele
și pentru crearea cadrelor de referință
în care medicul poate raporta starea
de sănătate a unui pacient la istoricul
altor pacienți. Se pot utiliza aceste
cunoștințe nou dobândite pentru a
proiecta terapii potrivite scopului și
pentru îmbunătățirea calității îngrijirii
prin tratamente personalizate. În afară
de sursa convențională de date, o mare
atenție a fost într-adevăr acordată
colectării datelor din situațiile întâlnite
în viața reală, producând o schimbare
proeminentă în procesele de revizuire și
interpretare ale datelor.
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APARIȚIA UNEI NOI ERE ÎN
MEDICINA PERSONALIZATĂ
ȘI TRANSLAȚIONALĂ A FOST
DETERMINATĂ DE VERIFICAREA
NOILOR SETURI DE DATE PRIN
ACCESIBILITATEA DATELOR
„OMICE”, A DATELOR DIN
FIȘE MEDICALE, RAPOARTE,
INVESTIGAȚII, CE A CONDUS LA
O ABORDARE INOVATOARE DE
RECOLTARE A DATELOR.
Schimbând perspectiva către partea de
date, observăm că definiția și înțelegerea
unitară a datelor din lumea reală (RWD)
în domeniul sănătății au fost până acum
destul de controversate. Acest lucru a fost
rezolvat recent de Comisia Europeană,
care a definit pe larg RWD în domeniul
sănătății drept date obținute din fișele
medicale, sondaje, aplicații mobile,
registre și date administrative sau baze de
date legate de asigurările medicale (1).
Ca rezultat, în medicina bazată pe
dovezi care utilizează studii clinice
randomizate pentru a răspunde la o
anumită întrebare sau ipoteză, cercetarea
ar putea fi înlocuită de noua abordare
translațională bazată pe RWD.
De fapt, în ciuda asemănărilor, aceste
două metode diferă una de cealaltă
în ceea ce privește calitatea datelor,

mecanismele de colectare a datelor,
precum și interpretarea lor și capacitatea
de acțiune. Încorporarea modelelor
bazate pe inteligența artificială pentru
managementul datelor RWD este necesară
și, prin urmare, va servi ca o opțiune
de întărire a procesului decizional în
sistemele de predicție personalizate,
translaționale și multi „omice”. Această
abordare va îmbunătăți colectarea și
prelucrarea unor cantități foarte mari
de date care anterior erau inaccesibile,
oferind clinicienilor capacitatea de a
descifra relația dintre diferitele variabile
necorelate pentru a îmbunătăți îngrijirea
pacientului și a stimula capacitatea
decizională.
În plus față de asta, atât la nivel micro,
cât și macro, datele și evidențele medicale
joacă un rol important în dezvoltarea
procesului de adoptare a deciziilor,
ordonanțelor și directivelor din entități
diferite – minister, spitale, instituții,
asociații. În funcţie de calitatea lor,
acestea se folosesc în mod curent atunci
când se propun strategii terapeutice noi,
fiind folosite, de asemenea, și în cercetare.
Trialuri clinice, studiile observaționale
de cohortă, chestionarele aplicate
pacienților aduc, într-un final, date
reale, sigur cu un grad de variabilitate
comparativ cu RWE, ce întrunesc criteriul
realității dacă sunt suficient de bine
reprezentate numeric sau mai bine zis
cantitativ. Prin urmare, pot fi folosite
împreună pentru a ajunge la cele mai
bune decizii de implementare atunci când

INTERVIU CU
PROF. DR. VIOREL JINGA,
RECTORUL UNIVERSITĂȚII
DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE
„CAROL DAVILA”
BUCUREȘTI

subiectul dezbaterii este reprezentat de
cercetarea și dezvoltarea unor tratamente
noi. Un exemplu de entitate binecunoscută și urmărită la nivel mondial
ce folosește RWD și RWE este chiar
FDA (Food and Drug Administration) –
organizația folosește datele și evidențele
pentru a monitoriza siguranța și efectele
adverse ale produselor lansate deja pe
piață, în timp ce secundar obținerii
acestor informații din „piață” formulează
decizii de reglementare.
Eficacitatea utilizării datelor
din lumea reală s-a văzut în timpul

pandemiei de COVID-19 (pentru
urmărirea evoluției bolii și pentru
descoperirea de noi tratamente).
Ar putea fi această experiență utilizată
și în cazul altor afecţiuni?
Pentru majoritatea pacienților
cu COVID-19, cele mai multe dintre
simptome dispar după 1-2 săptămâni.
Însă un grup mare de pacienţi se
confruntă și după această perioadă,
poate pentru încă multe săptămâni sau
luni, cu unele simptome – survenind
ceea ce numim noi „Covid-ul remanent”.
La acest moment, cercetările nu au reușit

să înțeleagă de ce unii pacienți prezintă
simptome pentru o durată mai lungă de
timp și nici de ce unii pacienți au evoluție
imprevizibilă în fața infecției cu SARSCoV-2. Acesta este un domeniu în care
avem nevoie de mai multă înțelegere și,
cu siguranță, RWD are un rol important
în identificarea acestei relații.
Similar acestui exemplu, putem
aplica RWD și RWE în mare parte
din afecțiunile medicale cu care se
confruntă societatea la momentul actual.
„Limitele sunt, de fapt, nelimitate”, iar
actualmente, unirea forțelor datelor
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disponibile cu fenomenul de „machine
learning” și creativitatea resurselor
umane pot elucida probleme nerezolvate
ce pot chiar scurta trialuri clinice.
Care sunt principalele provocări în
utilizarea datelor din lumea reală?
Cele reprezentate de existența
datelor și educarea personalului medical
și a populației. Cred că dacă vom construi
un proces educațional coerent, vom
susține procesul de colectare a unor date
valide și corecte. Acestea sunt lucruri pe
care încercăm să le construim și în cadrul
Universității de Medicină și Farmacie
„Carol Davila” prin Centrul de Inovație
și eHealth.
Lumea digitală oferă un acces fără
precedent la un volum de date imens, la
care nici nu visam, spre exemplu, acum
un deceniu. Dezvoltarea și aprobarea
unor medicamente noi sunt operațiuni
reglementate strict, ceea ce le face
costisitoare, dar și riscante din anumite
puncte de vedere. Mereu apare chestiunea
spinoasă a costurilor, care este o mare
provocare. 90% din medicamentele
pentru boli rare nu trec de faza studiilor
clinice, deci descoperirea unor noi terapii
se poate dovedi foarte costisitoare, chiar
și pentru companiile farmaceutice gigant.
Aici intervin Real World Data și Real
World Evidence, care pot aduce informații
prețioase colectate în afara contextului
unui anumit studiu clinic de cercetători
din întreaga lume.
O altă mare provocare pentru Real
World Data este folosirea datelor de
calitate îndoielnică. Aceste temeri
provin din folosirea unor date de o
slabă calitate venind din registrele de
pacienți. De asemenea, datele din studiile
observaționale sunt inferioare din
punct de vedere calitativ atunci când le
comparăm cu cele din trialurile clinice
randomizate.
Standardizarea datelor culese este un
alt aspect vital, de la colectarea datelor,
procesarea lor, verificarea calității,
terminologia folosită, designul studiilor
clinice și, în cele din urmă, până la
raportarea RWE derivate din studii.
Executivul joacă, de asemenea, un
rol important. Definirea unui cadru legal
pentru RWD trebuie să intre în sarcina
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FINANŢARE

SITUAȚIA REGISTRELOR
NAȚIONALE PENTRU BOLI
POATE SĂ FIE ÎMBUNĂTĂȚITĂ
NUMAI PRIN COLABORAREA
DINTRE MINISTERUL SĂNĂTĂȚII,
MEDICI, PACIENȚI ȘI ASOCIAȚIILE
DE PACIENȚI. MOMENTAN, ÎN
ROMÂNIA, SUNT ÎNREGISTRATE
235 DE ASOCIAȚII DE PACIENȚI.
ACEST NUMĂR MARE DE ASTFEL
DE ORGANIZAȚII POATE SĂ FIE UN
REAL AJUTOR.
ministerelor și instituțiilor de resort. Real
World Data și Real World Evidence sunt,
de obicei, concentrate în bazele de date
ale instituțiilor sanitare, universităților și
companiilor farmaceutice, dar lipsa unor
stimulente financiare pentru continuarea
studiilor și a procesului de cercetare poate
să facă acumularea de date inutilă.
În final, trebuie să amintesc că trăim
într-o lume eminamente digitală. De
aici provine însă și riscul apariției unor
probleme de securitate cibernetică.
Colectarea unor volume mari de date
sensibile, cum ar fi datele de identificare
personală, datele despre starea de
sănătate a pacienților, vine și cu mari
responsabilități. Atacurile cibernetice, ce
duc la pierderi financiare, la distrugerea
unor registre digitale sau pur și simplu la
destabilizarea unor instituții sanitare și de
cercetare de către entități rău-voitoare, nu
sunt o surpriză în contextul universului
digital în care trăim.

REGISTRE DE PACIENȚI
O sursă importantă în generarea de
dovezi din lumea reală sunt registrele de
pacienți. Care este situația, în prezent,
a acestor registre în sistemul public de
sănătate din România?
La acest moment nu am putea spune
că registrele noastre de boală sunt
implementate cu succes.
Avem foarte puține registre și acestea
nu sunt asociate cu alte date medicale,

precum datele Casei Naționale de
Asigurări de Sănătate.
Activitatea în acest domeniu este
foarte complexă, numărul de profesioniști
în acest domeniu este foarte redus, dar
privim cu speranță înainte ca proiectul
RegIntermed - Sistem Informatic pentru
registrele de sănătate, în care Autoritatea
pentru Digitalizarea României se află
în calitate de partener împreună cu
Ministerul Sănătății - să reușească să
pună bazele unei surse reale de RWD
prin implementarea și operaționalizarea
registrelor de boală. Prin experții
disponibili în cadrul UMFCD sper să
putem susține acest proiect spre a deveni
un succes.
Chiar dacă nu există un registru
național al bolnavilor de cancer în
România, acești pacienți sunt în evidența
Ministerului Sănătății prin Programul
Național de Oncologie.
Cu ocazia acestei întrebări aș vrea
să amintesc, de asemenea, că pe lângă
problema registrelor, Planul național
multianual integrat de control al
cancerului din România, elaborat în 2016,
nu a fost niciodată adoptat de Guvern.
Toate societățile științifice care au
propriile registre pentru diverse patologii
se lovesc de același lucru: nu toată lumea
introduce datele. Este esențial ca toți
medicii să facă acest efort, care nu este
unul atât de mare, sistemul fiind ușor de
folosit. De cele mai multe ori, interfața
registrelor este ușor de înțeles și de
folosit. Este nevoie doar ca medicul să
bifeze anumite căsuțe. Singura soluție
este ca o structură cu autoritate cum este
Ministerul Sănătății să preia problema
registrelor, astfel încât completarea lor să
devină obligatorie pentru toți medicii din
România.
Pe lângă problema registrelor de
cancer, există și problema registrelor
pentru pacienți cu boli rare. În martie
2021, a fost lansat Registrul Pacienților
cu Acromegalie, ceea ce ne arată că
situația poate fi îmbunătățită acolo
unde există voință. 
SURSE:
https://ec.europa.eu/research/health/pdf/
factsheets/real_world_data_factsheet.pdf
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MISIUNEA
PRIVIND
CANCERUL
PREVENIRE, TRATAMENT
ȘI SOLUȚII PENTRU A TRĂI
MAI MULT ȘI MAI BINE

Uniunea Europeană a introdus misiunile ca un nou
instrument de finanțare în cadrul programului Orizont
Europa. Misiunea privind cancerul, lansată la 29
septembrie 2021, împreună cu Planul european de
combatere a cancerului, adoptat la 3 februarie 2021,
vizează îmbunătățirea vieții a peste 3 milioane de
persoane până în 2030, prin prevenire, vindecare și
pentru ca pacienții afectați de cancer, inclusiv familiile
lor, să trăiască mai mult și mai bine. de Bogdan Guță
Misiunea UE privind cancerul propune soluții
concrete pentru cele mai mari provocări ale acestei
afecțiuni: 2,7 milioane de persoane în UE sunt
diagnosticate în fiecare an (număr în creștere); 1,3
milioane de persoane mor din cauza cancerului în fiecare an
(număr în creștere); costul total al cancerului în Europa în 2018,
estimat la 199 de miliarde de euro. Oportunitățile aduse de
această misiune se referă la: îmbunătățirea controlului cancerului; să pună cetățenii și pacienții în centrul atenției cercetării
și inovării; să acorde cercetării și inovării un rol central în noile
politici, prin sprijinirea Planului european de combatere a
cancerului.

ACȚIUNI

● programul Orizont Europa va oferi 378,2 milioane de euro
sub formă de finanțare inițială în perioada 2021-2023, pentru a
sprijini punerea în aplicare a misiunii;
● punerea în aplicare a unei agende strategice de cercetare și
inovare pentru a înțelege și a trata mai bine cancerul;
● îmbunătățirea calității vieții pacienților și a familiilor
acestora;

OBIECTIVE
Misiunea, împreună cu Planul european de combatere a
cancerului, își propune:
● conceperea unor strategii de prevenire eficiente;
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Î M PREUNĂ
Î NVINGEM
CA NCERUL
● să dezvolte noi metode de screening și de detectare
timpurie;
● să permită un diagnostic optimizat și un tratament mai
bun;
● oferirea de sprijin personalizat pentru țări, regiuni și
comunități;
● să stabilească un nivel ridicat de colaborare în cadrul
comunității oncologice.
De asemenea, Misiunea privind cancerul va acționa pentru
sprijinirea unei rețele de infrastructuri cuprinzătoare de combatere a cancerului, înființarea platformei UE UNderstanding
CANcer.eu. (UNCAN.eu) și crearea Centrului digital european
pentru pacienții cu cancer.
Misiunea privind cancerul intenționează să stabilească un
nou model comun de guvernanță pentru a asigura o integrare
sistematică și eficientă a cercetării, inovării și evoluțiilor politice în domeniul cancerului în Europa. Se așteaptă ca, cel târziu
în 2023, Comisia Europeană să evalueze situația misiunilor și
viitoarele nevoi financiare ale acestora.
Misiunile reprezintă o nouă abordare bazată pe colaborare
menită să contribuie la soluționarea unora dintre principalele
provocări ale vremurilor noastre. Acestea oferă un mandat
pentru atingerea unor obiective specifice într-un interval de
timp stabilit. Totodată, ele vor avea un impact prin atribuirea
unui nou rol cercetării și inovării, combinat cu forme noi de
guvernanță și colaborare, precum și prin implicarea într-un
nou mod a cetățenilor, inclusiv a tinerilor.

ETAPELE URMĂTOARE
Misiunile UE au intrat de la începutul lunii octombrie în
etapa de implementare integrală. Primul program de lucru
al programului Orizont Europa pentru perioada 2021-2022,
publicat la 16 iunie, include un set de acțiuni care stau la baza
implementării misiunilor. Acesta urmează să fie actualizat cu o
agendă completă de cercetare și inovare până la sfârșitul anului. În paralel, misiunile vor colabora îndeaproape cu regiunile,
orașele și organizațiile participante, precum și cu cetățenii din
statele membre. 
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„Sistemul
sanitar NU SE
VINDECĂ prin
reacții la anumite
evenimente”

Reabilităm toate secțiile de boli infecțioase?
Creăm o rețea funcțională, modernă de
oncologie? Restaurăm medicina primară?
Investim în medicina de ambulator? Și, mai
presus de toate, vom înțelege vreodată că
fără resursa umană calificată și prețuită de
societate, totul se prăbușește? Dincolo de
echipamente medicale, de infrastructură,
cea mai valoroasă resursă a oricărui sistem
medical este resursa umană calificată.
Când se vorbește despre sistemul de
sănătate, un motiv care este invocat de
fiecare dată pentru justificarea lipsei de
performanță a acestuia este subfinanțarea.
Este corect sau de multe ori e o scuză?
Este corect doar parțial. Întotdeauna va
exista o discrepanță între nevoi, întotdeauna
mai mari, și resurse, întotdeauna insuficiente.
Aici este vorba însă de prioritizarea
resurselor existente. Cheltuielile pentru
sistemul de sănătate din România, departe
de a se compara cu media europeană (5,6%
din PIB la noi față de 9,9%, media EU în
2018), totuși au crescut în valori absolute în
ultimii ani. Întrebarea fundamentală este
însă: această creștere se regăsește în mod
semnificativ, la nivel de sistem, în calitatea
serviciilor medicale publice? Cât de mare este
discrepanța dintre serviciile medicale dintre
mediul urban și mediul rural, dintre clinicile
universitare și cele non-universitare? Există
drenaje financiare într-o zonă gri, cunoscute,
acceptate tacit, care, prin multiplicare,
accentuează subfinanțarea oricum existentă?
Așa încât lipsa de performanță o putem
explica doar parțial prin subfinanțare, dar
într-o bună măsură o putem pune și pe seama
unui sistem care are vicii de
organizare majore.

Cum protejăm sistemul sanitar și pacienții români de
tragediile care au loc în spitale? Cum putem crește
finanțarea sănătății, astfel încât să acopere măcar
nevoile urgente ale sănătății? „Sistemul sanitar nu se
vindecă prin reacții la anumite evenimente. De fapt,
aștept să văd de multă vreme o sinteză a problemelor
de sistem existente și, în funcție de urgență și de
gravitate, și un plan de rezolvare a acestora, măcar a
unora, rând pe rând”, spune prof. dr. Leonard Azamfirei.
de Valentina Grigore

În ultimul an au avut loc mai multe incendii
în spitale din România, în special în secțiile
ATI, soldate cu victime în rândul pacienților.
În calitate de medic primar ATI, cu o bogată
experiență în acest domeniu, ce măsuri considerați că
trebuie luate pentru a fi evitate astfel de tragedii, atât din
punct de vedere legislativ, cât și al protocoalelor și
practicilor medicale?
Tragediile petrecute în ultimii ani ne arată că infrastructura
spitalicească din România trebuie refăcută fundamental
prin investiții reale. De la banala cale de acces într-un spital,
la pardoseala pe care bolnavul nu trebuie să alunece, de
la instalațiile sigure și aparatele verificate periodic, până
la circuitele spitalicești corecte, de la personalul medical
competent, până la empatia necesară relației cu bolnavul,
toate acestea împreună sunt părți ale unui act medical sigur.
Pentru a ieși din această zodie nefastă a incendiilor din unitățile
spitalicești, avem nevoie de investiții masive, făcute inteligent,
cu o strategie în minte, nu pompieristic, de profesioniști care
cunosc realitățile din România, nu din afară, de practicieni, nu
de teoreticieni, de manageri de spital care trebuie să răspundă de
deciziile pe care le iau sau nu le iau, de fondurile pe care sunt în
stare sau nu sunt în stare să le atragă, de modul în care le folosesc
și, nu în ultimul rând, de voința politică capabilă să susțină
din spate aceste demersuri. Acestea sunt deziderate pentru
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care trebuie să luptăm,
profesioniști aflați în zona de
decizie, politicieni și alegători
INTERVIU CU PROF. DR.
LEONARD AZAMFIREI, MEMBRU
deopotrivă.
ÎN COMISIA DE SĂNĂTATE
Sistemul sanitar nu
DIN SENATUL ROMÂNIEI,
se vindecă prin reacții la
RECTOR AL UNIVERSITĂȚII DE
anumite evenimente. De fapt,
MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE
aștept să văd de multă vreme
ȘI TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL
PALADE” DIN TÂRGU MUREȘ
o sinteză, la care se spune că
se lucrează, a problemelor
de sistem existente și, în funcție de urgență și de gravitate, și un
plan de rezolvare a acestora, măcar a unora, rând pe rând. Toate
deodată nu se pot face! Ce se poate rezolva în următoarele 6 luni,
1 an, 5 ani?! Reformăm toate Terapiile Intensive din România?

RECONSTRUCȚIA SISTEMULUI DE ASISTENȚĂ
MEDICALĂ
În baza experienței pe care o aveți în managementul
medical și în activitatea de cercetare, care credeți că
ar fi direcțiile spre care ar trebui orientate prioritar
fondurile din Sănătate?
Este necesară reconstrucția din temelii a sistemului de
asistență medicală din România. Cred că sunt câteva lucruri
care trebuie regândite sistemic. Aș începe cu medicina primară,
pe care o numim medicina de familie, care trebuie revalorizată,
retehnologizată și abordată într-un mod integrativ și colaborativ,
nu insular. Investițiile în cabinetele medicilor de familie, în
tehnologiile de diagnostic primar asociate cu telemedicina

și formarea profesională a personalului medical de la nivelul
medicinei primare, care să dobândească abilități suplimentare,
inclusiv digitale, trebuie să constituie prima verigă a unei noi
paradigme a medicinei care stă în fața noastră.
A doua verigă, intermediară, trebuie să fie medicina de tip
ambulatoriu, care trebuie să preia bolnavii de la medicina primară
și să-i filtreze înainte ca aceștia să ajungă la spitale. Este locul în
care trebuie să fie puse diagnostice finale, să se realizeze o mare
parte a tratamentelor, să scadă presiunea imensă, inclusiv cea
financiară, pe spitale. Spitalul trebuie să fie ultima verigă, de
maximă calificare.
Aș dori să vă dau exemplul Universității pe care o conduc și
cum își propune aceasta să crească și calitatea vieții oamenilor din
regiune. Așadar, în ceea ce
privește investițiile publice de
anvergură în infrastructura
medicală, educațională și
de cercetare, Universitatea
de Medicină, Farmacie,
LIPSA DE PERFORMANȚĂ
Științe și Tehnologie „George
O PUTEM EXPLICA
Emil Palade” din Târgu
DOAR PARȚIAL PRIN
Mureș a inițiat proiectul
SUBFINANȚARE, DAR
Spitalului Universitar
ÎNTR-O BUNĂ MĂSURĂ
„George Emil Palade”, care
O PUTEM PUNE ȘI PE
să încorporeze cele mai noi
SEAMA UNUI SISTEM
metode terapeutice, cele mai
CARE ARE VICII DE
bune soluții de tehnologie
ORGANIZARE MAJORE.
medicală, astfel încât Târgu
Mureș să continue să rămână în topul îngrijirilor medicale de
performanță din România. Serviciile care vor fi puse la dispoziția
populației vin să completeze oferta de servicii medicale oferite de
spitalele publice din județul Mureș. Spitalul este o componentă
a unui proiect și mai ambițios, Parcul Universitar Științific și
Tehnologic „Novum Forum”. Acest concept de parc tehnologic
în care există un spital vrea să ducă în spațiul funcțional relația
dintre tehnologie medicală și medicină.
Ați participat la mai multe specializări în Olanda,
Ungaria, SUA, Japonia. Dacă ar fi să implementați într-un
spital din România aspectele bune pe care le-ați identificat
acolo, care ar fi acestea?
În toate țările dezvoltate, universitățile au propriul lor spital,
iar acesta este un concept pe care noi am dorit să-l implementăm
la Târgu Mureș. Un spital cu o orientare înalt tehnologizată,
care să ofere servicii medicale de performanță și suport pentru
procesul de învățământ destinat studenților, masteranzilor și
doctoranzilor, precum și pregătire medicală pentru medicii
rezidenți. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și
Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș are nevoie de
o bază medicală de instruire a studenţilor, a rezidenților și de
tratament performant, care să îi aparțină și să fie la dispoziția
întregii comunități. Spitalul Universitar „George Emil Palade” va
asigura bolnavilor o îngrijire mai bună, studenților o pregătire
superioară și medicilor un loc de muncă potrivit competențelor
pe care le au. 
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De ce avem
nevoie de
un PACT AL
INOVAȚIEI
în Sănătate

INTERVIU CU
ALINA CULCEA,
PREȘEDINTE
ARPIM

•A
 RPIM a contribuit fie direct, fie indirect prin companiile sale membre cu peste 33 de
milioane de lei la lupta împotriva COVID.
• S peranța de viață din România este cu aproximativ 7 ani mai redusă față de media celor
mai dezvoltate 5 state europene.
•8
 83 de zile așteaptă, în medie, românii pentru a avea acces la un medicament nou (de la
aprobarea Agenției Europene a Medicamentului), România plasându-se pe ultimul loc în
Europa la acest capitol.
• Industria farmaceutică inovatoare este cel mai dinamic sector industrial de R&D din
Europa, investind în 2020 aproximativ 39 de miliarde de euro în cercetare și dezvoltare.

de Valentina Grigore
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toții, factori de decizie, partide politice,
asociații de pacienți, experți, medici,
industrie, pentru a îmbunătăți rapid sistemul de sănătate. Vedem că pandemia de
COVID-19 a testat rezistența și agilitatea
sistemelor de sănătate europene într-un
mod fără precedent. Din martie până în
decembrie 2020, au fost înregistrate în
întreaga Uniune Europeană cu 580.000
mai multe decese, comparativ cu media
din perioada 2016-2019. Acestea au fost
generate de virus, dar și de incapacitatea
sistemelor sanitare de a oferi îngrijire
adecvată în cazul altor boli. Impactul
economic a fost, de asemenea, sever.
Sistemul de sănătate din România se
confruntă în prezent cu provocări fără

Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM) – organizație care
susține obiectivele comune ale celor mai importante 27 de companii farmaceutice internaționale
producătoare de medicamente originale, prezente în România – împlinește anul acesta 25 de
ani. În tot acest timp, principalul obiectiv al asociației a fost creșterea accesului pacienților la
medicamente, ameliorarea calității vieții pacienților și implicit creșterea speranței de viață a
românilor, prin colaborarea și parteneriatul cu toți cei implicați în domeniu.
Membrii ARPIM investesc permanent în cercetare și dezvoltare, cu scopul de a le oferi pacienților
medicamente originale și inovatoare, care salvează anual mii de vieți.
ARPIM este afiliată la Federația Europeană a Industriei Farmaceutice (EFPIA). Companiile
farmaceutice membre ARPIM sunt: Abbvie, Amgen, Angelini, Astellas, AstraZeneca, Bayer,
Berlin-Chemie Menarini, Boehringer Ingelheim, Boiron, Bristol Myers Squibb, Chiesi, Eli Lilly,
Genesis, Ipsen, Johnson & Johnson, Lundbeck, Merck Romania, Merck Sharp & Dohme,
Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Roche, Sanofi, Servier, Takeda, UCB, Vifor.

CIFRE-CHEIE:

Asociația Română a Producătorilor
Internaționali de Medicamente (ARPIM)
va lansa în această lună un document de
colaborare cu factorii de decizie, pe patru
axe majore care pot schimba decisiv, într-un
mod pozitiv, sistemul de sănătate și traseul
pacienților români în acest sistem. Cele patru
axe prioritate sunt: accesul optim și echitabil
la inovație al pacienților români, stimularea
cercetării și dezvoltării în industria farmaceutică
inovatoare, un sistem de sănătate transparent
și bazat pe dovezi, în beneficiul pacienților
români și finanțarea adecvată și predictibilă
a medicamentelor inovatoare și vaccinurilor.

Obiectivul final al acestei colaborări este elaborarea unui
pact pentru inovație pentru
următorii 2 ani, asumat de
toate partidele politice parlamentare, cu
10 direcții de acțiune concrete care să
ducă la creșterea calității vieții pacienților
români și la accesul rapid, echitabil și
sustenabil la inovație. Am discutat cu
Alina Culcea, președinte ARPIM, despre
nevoia unui Pact al Inovației în Sănătate și
despre modelul de colaborare cu factorii
de decizie din Sănătate.
Este momentul potrivit pentru un
astfel de pact?
Este cel mai bun moment să punem
sănătatea pe primul plan și să ne unim cu

25 de ani de colaborare
în beneficiul pacienților

precedent generate de pandemie, dar
dincolo de aceasta, și de îmbătrânirea
populației și de creșterea poverii bolilor
cronice. De aceea acum este momentul să
își consolideze rezistența pentru șocurile
viitoare și să răspundă cererii crescute de
asistență medicală.
Cât de pregătit a fost sistemul de
sănătate din România să facă față
pandemiei?
Un index al pregătirii sistemului de sănătate pentru pandemie și crize viitoare,
care a luat în calcul capacitățile de testare,
structura populației și resursele, plasează
România pe locuri codașe. Doar Croația și
Ungaria se află în urma noastră în baza
acestui index, publicat într-un raport

realizat de PricewaterhouseCoopers,
pentru Federația Europeană a Asociațiilor
şi Industriei Farmaceutice (EFPIA).
Principalele motive sunt lipsa unei
finanțări adecvate, a unui acces bun la
inovație medicală salvatoare de vieți și,
bineînțeles, lipsa unei coerențe cu privire
la măsurile din sistemul de sănătate.
Toate aceste provocări sunt cuprinse și
în domeniile de colaborare propuse de
noi, cu măsuri concrete ce pot fi luate în
perioada următoare. Aceste deficiențe duc
în final la zile de viață pierdute pentru
pacienții români. De asemenea, trebuie să
nu uităm că o stare mai bună de sănătate
a populației înseamnă o economie mai
prosperă, cu oameni activi și care nu se

află sub presiunea unor costuri exagerate
pentru sistemul de asigurări de sănătate.
Există măsuri care pot pregăti
sistemul de sănătate pentru viitor?
Raportul PwC citat mai devreme
identifică și o serie de măsuri care au
potențialul de a produce îmbunătățiri
semnificative în sistemele de sănătate,
prin creșterea eficienței lor și concentrarea inovației pe nevoile oamenilor și,
mai pe larg, pe nevoile sociale. Printre
acestea se numără facilitarea prevenției
și diagnosticării precoce, planificarea din
timp pentru ca sistemul să fie pregătit să
răspundă unor crize viitoare, stimularea cercetării și a investițiilor relevante,
valorificarea beneficiilor digitalizării
și concentrarea pe oameni și rezultate.
Reconstruirea încrederii în asistența
medicală este o sarcină esențială pentru
toate sistemele de sănătate, pe măsură
ce acestea ies din pandemie. Pornind de
la date, recomandări și nevoi concrete
s-a născut și nevoia acestei colaborări
și a unui Pact al Inovației în Sănătate
asumat de toți actorii implicați. Pactul pe

care îl propunem cuprinde măsuri clare
despre cum se poate pregăti sistemul de
sănătate din România pentru prezent și
pentru viitor.
Există astfel de parteneriate
în alte state?
Industria farmaceutică inovatoare
este cel mai dinamic sector industrial de
cercetare și dezvoltare din Europa. Dacă
ne uităm la alte state, în multe cazuri,
rolul industriei farmaceutice de partener
și contributor strategic este pe deplin
recunoscut. Vedem această tendință la
nivelul UE: campania de vaccinare împotriva COVID-19 este un exemplu, există
un dialog continuu cu industria pe teme
majore de interes precum Programele de
Reziliență, Planul European de Cancer,
Strategia Farmaceutică Europeană, dialog
care ar trebui susținut și la nivelul statelor
membre.
Un alt exemplu este cel al Franței,
acolo unde a fost înființat un consiliu
strategic al industriilor din sănătate, în
care industria farmaceutică este partener
alături de reprezentanții autorităților. 
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Acces optim și echitabil la inovație
al pacienților români

Date din „Studiul W.A.I.T.” 2020 arată că în Europa, în funcție
de țara unde se află, pacienții pot aștepta între 4 luni și 2 ani
și jumătate pentru a avea acces la aceleași medicamente noi.
Accesul este cel mai rapid în Germania, cu o medie de 120 de
zile între autorizația de introducere pe piață și disponibilitatea
pentru pacienți, în timp ce România se situează pe ultimul loc,
cu o medie de 883 de zile.
Din 152 de medicamente inovatoare aprobate de Agenția
Europeană a Medicamentului în perioada 2016-2019, doar 39 (1
din 4) au fost introduse pe lista celor compensate și gratuite din
România până la 1 ianuarie 2021.
Principalele cauze ale întârzierilor sunt lipsa de aderență
la termenele legale de evaluare, proceduri birocratice (lipsa
unor termene clare de publicare a Hotărârii de Guvern privind
actualizarea listei medicamentelor compensate și a protocoalelor terapeutice), lipsa unor previziuni bugetare care să asigure

finanțarea necesară pentru actualizarea regulată și predictibilă
a listei de rambursare și inexistența unui traseu al pacientului.

SOLUȚII PROPUSE:
• Reducerea duratei de timp de la obținerea autorizației de punere
pe piață la accesul efectiv al pacienților români la medicamente
prin stabilirea în legislație a unor termene și intervale clare.
• Metodologie aliniată cu bunele practici internaționale pentru
calcularea impactului bugetar indus de actualizarea listei
de medicamente rambursate. În ceea ce privește Evaluarea
Tehnologiilor Medicale, o soluție este operaționalizarea
metodologiei de luare în considerare a studiilor din practica
clinică actuală: ARPIM lucrează la o propunere.
• Lărgirea, adaptarea și actualizarea cadrului contractelor
cost-volum și cost-volum-rezultat.

4 axe de colaborare
pentru un Pact al
Inovației în Sănătate
2

Stimularea cercetării-dezvoltării industriei
farmaceutice inovatoare

Raportul „The Pharmaceutical Industry in Figures”(„Industria
farmaceutică în cifre”), publicat de EFPIA în iunie 2021, arată că
industria farmaceutică inovatoare este cel mai dinamic sector
industrial de cercetare și dezvoltare din Europa, investind
în 2020 aproximativ 39 de miliarde de euro în cercetare și
dezvoltare în Europa.
România se află pe locuri codașe în Europa în ceea ce
privește investițiile în cercetare și dezvoltare, însumând în 2019
aproximativ 75 milioane de euro, în comparație cu Germania,
care a atras investiții de 8,4 miliarde de euro, Franța 4,4 miliarde,
Polonia 339 de milioane, Bulgaria 91 de milioane. Dacă ne referim
la studiile clinice, un raport lansat de ARPIM și IQVIA în 2020
arată că, dacă numărul de studii clinice raportat la un milion
de locuitori ar fi aliniat la nivel de țară cu cele mai performante
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țări din regiune, piața studiilor clinice din România, de doar
72 milioane de euro, ar putea atinge 802 milioane și chiar 1,4
miliarde de euro, dacă ne-am apropia de top.

SOLUȚII PROPUSE:
• Stimularea investițiilor în studii clinice, dar și respectarea
termenelor legale în ceea ce privește autorizarea studiilor
clinice în România.
• Stimularea investiției în programe de suport pentru pacienți
(ce au ca obiectiv fie educarea sau informarea pacientului, fie
facilitarea accesului la medicație și investigații medicale).
• Stimularea realizării de studii de colectare a datelor locale.

3

Un sistem de sănătate rezilient și transparent,
în beneficiul pacienților români

În prezent, există o dezvoltare inegală a soluțiilor de digitalizare
și e-Health în țările UE și din Europa Centrală și de Est, potrivit
unui raport realizat de PricewaterhouseCoopers, pentru Federația
Europeană a Asociațiilor şi Industriei Farmaceutice (EFPIA).
Digitalizarea poate genera economii substanțiale de costuri
prin reducerea costului serviciilor – Polityka estimează că
soluțiile e-Health ar putea reduce cheltuielile cu sănătatea în
majoritatea țărilor europene cu aproximativ 5%. Exemple de
digitalizare: telemedicina care reduce nevoia de călătorie și
probabilitatea unor programări ratate, economisind timpul
medicului și pacientului, sisteme și înregistrări electronice de
sănătate care îmbunătățesc acuratețea și permit o gestionare
mai eficientă a pacientului, dispozitive de monitorizare la
distanță și biosenzori pentru a îmbunătăți supravegherea bolii,
analiza datelor și inteligența artificială. Impactul de COVID-19
a sporit gradul de conștientizare a limitărilor sistemelor de

asistență medicală și a necesității unor noi abordări digitale
pentru furnizarea asistenței medicale.

SOLUȚII PROPUSE:
• Implementarea unor proiecte-pilot de trasee ale pacienților
pentru bolile cronice (ex: oncologie, boli cardio-vasculare, diabet
zaharat, etc).
•D
 igitalizarea sistemului de sănătate, prin: dezvoltarea și
implementare registrelor de boală și registrelor de utilizare
a medicamentelor și vaccinurilor; evaluarea și valorizarea
aplicațiilor de inteligență artificială pentru diagnostic/
monitorizare/suport pentru pacienți.
• Publicarea transparentă a datelor din sistem.
• Implementarea unor proiecte de digitalizare pentru procesele
de reglementare și compensare.

Un sistem de sănătate rezilient, centrat pe pacient și asigurarea accesului rapid, predictibil
și echitabil la medicamente inovatoare și vaccinuri la standarde europene sunt principalele
obiective ale Pactului pentru Inovație în Sănătate. Acesta este în linie cu prioritățile de
sănătate care se discută în prezent la nivel european, prin noua Strategie Farmaceutică
Europeană, care își propune să traseze un cadru general mai bine adaptat realităților
economice actuale și pentru asigurarea accesului la medicamente pentru toți pacienții.
România are o șansă unică de a implementa noile reglementări europene și de a translata
procesul de la nivel european într-o colaborare locală cu toți factorii implicați.

4

Finanțarea adecvată și predictibilă a sistemului de
sănătate și a medicamentelor inovatoare și vaccinurilor

Guvernele din Europa Centrală și de Est cheltuiesc mai
puțin pentru sistemele lor de sănătate decât UE5,
majoritatea alocând mai puțin de 7% din PIB pentru sănătate,
consecința fiind obținerea unor performanțe mai slabe.
În medie, cheltuielile publice cu sănătatea/cap de locuitor
din țările CEE au fost cu 26.000 de euro mai mici între 2000
și 2017, comparativ cu țările UE5, cheltuielile cu
medicamentele și vaccinurile fiind și ele mult reduse față de
țările dezvoltate.
Rezultatele privind sănătatea în țările din CEE s-au
îmbunătățit semnificativ în timp, dar sunt în continuare
mult în urma UE5, în privința speranței de viață, ratelor de
mortalitate susceptibile, mortalitate prin boli cardiovasculare
și ratelor de supraviețuire după un diagnostic de cancer.

Cu cheltuieli pentru sănătate de 580 de euro pe cap de locuitor,
România este pe ultimul loc în UE, conform datelor Eurostat
pentru anul 2018, având ratele cele mai mari de mortalitate din
cauze prevenibile și tratabile și de mortalitate infantilă.

SOLUȚII PROPUSE:
•A
 bordare proactivă a estimării bugetare și bugetare multianuală,
predictibilă și în acord cu nevoile actuale ale pacienților.
• T ransparentizarea cheltuielilor bugetare în scopul identificării
surselor de consum inadecvate și îmbunătățirea proceselor de
achiziții publice.
•A
 justarea predictibilă și anuală a bugetului pentru medicamente,
care să reflecte nevoile reale de tratament ale pacienților. 

noiembrie 2021 25

Politici
de Sănătate | MANAGEMENTUL BOLILOR CRONICE

Angajamentul

UCB
pentru pacienți

UCB descoperă și oferă soluții cu îmbunătățiri reale vieții persoanelor care trăiesc cu boli severe.
Colaborăm îndeaproape și ascultăm pacienții, îngrijitorii lor și profesioniștii din domeniul sănătății,
pentru a descoperi unde munca noastră poate crea valoare pentru ei acum și în viitor.
de Păncescu Florentina, Head of Neurology and Operations Eastern Europe

Suntem curioși și colaborăm, motivați să
creăm valoare reală pentru acești oameni
și să îmbunătățim sănătatea și bunăstarea
oamenilor noștri, comunităților și planetei
noastre. Căutăm instrumente, tehnologii și parteneri care
ne permit să răspundem nevoilor pacienților cu inovații
țintite, care să aibă un impact cu adevărat semnificativ.
Compania UCB este determinată să se asigure că
oamenii pot trăi cea mai bună viață posibilă, cât mai
liberă de provocările și incertitudinea bolii. Această
ambiție alimentează scopul nostru: crearea de valoare și
îmbunătățirea reală a vieții oamenilor pe care îi servim,
acum și în viitor.
Activitatea noastră de cercetare și dezvoltare în
neurologie, imunologie și alte domenii în care expertiza noastră se aliniază nevoilor încă neacoperite ale
pacienților este condusă de conexiunea noastră cu oamenii pe care îi servim. Ei sunt ghidul și inspirația noastră
în a cerceta în cele mai neexplorate ramuri ale științei și
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cunoștințelor medicale. Îi ascultăm și învățăm de la ei,
asigurându-ne că munca noastră are cel mai mare impact
posibil prin furnizarea de soluții diferențiate care creează
valoare ce nu poate fi exprimată doar în cifre.

ANGAJAMENTUL UCB ÎN DERMATOLOGIE
Psoriazisul afectează aproximativ 125 de milioane de
oameni din întreaga lume și este o afecțiune pe tot parcursul vieții, catalogată ca boală cronică. Mult mai mult decât
„o simplă afecțiune a pielii”, s-a demonstrat că psoriazisul
are un impact profund dăunător asupra calității vieții unei
persoane. Abordarea UCB – de la descoperire, la dezvoltare, până la livrare – este concepută în funcție de nevoile
pacienților și de experiența lor, prin urmare rămânem
hotărâți să înțelegem mai bine impactul afecțiunilor
imuno-dermatologice, cum ar fi psoriazisul, pentru a ajuta
la găsirea de soluții care să permită pacienților să trăiască
viața la maximum.

Pentru noi, colaborarea cu medicii, cercetătorii și
pacienții este fundamentală pentru a răspunde nevoilor
neacoperite ale persoanelor care trăiesc cu psoriazis.
Considerăm că există potențial în a îmbunătăți viața
acestor persoane și așteptăm cu nerăbdare să discutăm
despre cele mai recente progrese științifice în acest
domeniu cu comunitatea medicală din dermatologie, de
fiecare dată.
A fi eliberat de povara fizică, emoțională și socială
care este atașată psoriazisului încă este o iluzie pentru
mulți pacienți, în ciuda progreselor imense făcute în
dezvoltarea medicamentelor și apariției unor noi terapii
și tratamente țintite.
Psoriazisul are un impact negativ semnificativ asupra
calității vieții, este legat de stigmatizarea socială, de
creșterea dizabilității și scăderea bunăstării psihologice.
Managementul eficient pe termen lung al psoriazisului
este esențial pentru îmbunătățirea calității vieții și reducerea deteriorării acumulate de-a lungul vieții.
Pentru UCB, astăzi este un moment de angajament
pentru persoanele care trăiesc cu boli psoriazice.
În ultimii zece ani, UCB a lucrat îndeaproape cu aceste
comunități de pacienți pentru a înțelege natura de bază
a bolii lor, precum și modurile complexe în care acestea
afectează calitatea vieții. Munca noastră a fost întot-

deauna condusă de știința de pionierat care a rezultat în
opțiuni de tratament pentru pacienții cu psoriazis, artrită
psoriazică, precum și întregul spectru al bolilor spondiloartritice axiale. Ne-au ghidat în permanență nevoile
din lumea reală ale acestor pacienți și astăzi continuăm
această călătorie cu ei pentru a contesta standardele
actuale de îngrijire și pentru a aduce tratamente noi, cu
valoare sporită pentru pacienți.
Ziua Mondială a Psoriazisului este un moment
important pentru a mobiliza conștientizarea cu privire la povara acestei boli, nu doar în rândul celor care
trăiesc cu ea, ci și în societate în general, pentru a putea
să înțelegem și să ajutăm în a ușura povara stigmatizării care încă înconjoară bolnavul de psoriazis. Este, de
asemenea, o zi pentru a privi cu nerăbdare spre viitor,
iar UCB împărtășește încrederea și angajamentul față de
viitor cu comunitatea globală de psoriazis. 
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NEVOILE PACIENȚILOR
CU PSORIAZIS
INTERVIU CU
ROZALINA LĂPĂDATU,
PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI
PACIENȚILOR CU AFECȚIUNI
AUTOIMUNE (APAA)

foto: Cornel Brad

Pacientul cu
psoriazis nu are
niciun motiv
să se teamă
Pentru toate persoanele diagnosticate cu psoriazis este foarte important să construiască o relație de
colaborare de durată cu medicul dermatolog, astfel boala poate intra în remisie și pot avea o calitate
a vieții foarte bună, practic fără leziuni de psoriazis active. Dar este important să aibă și suportul celor
din jurul lor și să discute cu cei asemenea lor, lucru pe care îl pot obține prin intermediul programelor
de suport și al acțiunilor realizate de asociațiile de pacienți. Rozalina Lăpădatu atrage atenția asupra
principalelor trei provocări cu care se confruntă pacienții cu psoriazis. de Valentina Grigore
APAA a derulat în ultimii ani mai multe programe
prin care a făcut cunoscute afecțiunile autoimune.
Ce ne puteți spune despre acțiunile întreprinse în
perioada COVID, menite să acorde sprijin pacienților
cu psoriazis?
APAA a organizat în cei 10 ani de la înființare mai
multe campanii și programe de suport pentru pacienții
cu boli autoimune. Sunt campanii de popularizare pentru
psoriazis, dermatita atopică, scleroza multiplă, purpură
trombocitopenică idiopată, boli inflamatorii intestinale
și multe alte afecțiuni. Am putea să menționăm câteva
dintre campaniile pentru psoriazis, „Fii model pentru viața
ta”, melodia și videoclipul „Ia-mă de mână” interpretată
de Delia, „Sunt tot eu chiar dacă am psoriazis” și multe
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apariții media, interviuri și prezentări pentru pacienți,
realizate împreună cu medicii dermatologi.
De menționat și organizarea grupurilor de suport, terapie prin artă și cursuri pentru persoanele cu psoriazis, artrită psoriazică și alte afecțiuni reumatice autoimune, alături de programele de suport pentru pacienții diagnosticați
cu psoriazis și artrită psoriazică prin care APAA a acoperit
costurile pentru analize medicale și RMN.
Să nu uităm de colaborarea dintre APAA și Societatea
Română de Dermatologie, cu sprijinul medicilor dermatologi, care a dus la implementarea corectă, conform cu
nevoile pacienților, a programului național de psoriazis
și marcarea în fiecare an, pe data de 29 octombrie, a Zilei
Mondiale a Psoriazisului.

Sunteți activ implicată în acțiuni
care să îmbunătățească viața
pacienților. Care considerați că
sunt cele mai importante trei nevoi
neacoperite pe care le au pacienții
cu psoriazis?
Din punctul meu de vedere, principalele trei provocări ale pacienților sunt
următoarele:
Lipsa de încredere a pacienților
în medici și sistemul medical. Acum
avem disponibile în România cam toate
terapiile aprobate la nivel european,
avem un program de psoriazis prin care
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
compensează terapiile pentru psoriazis,
practic nu ne lipsește niciun medicament
care este disponibil pentru pacienții din
alte țări europene pentru tratarea psoriazisului, dar, din păcate, majoritatea
pacienților aleg să nu meargă la medicul dermatolog și preferă să se trateze
singuri cu tot felul de terapii alternative,
suplimente alimentare și unguente netestate și neaprobate de către autoritățile
cu rol de reglementare pentru medicamente și dispozitive medicale, ceea ce
face ca boala lor să se agraveze în timp
și să afecteze și alte organe. Este bine să
spunem că pielea este cel mai mare organ
al nostru și o stare de inflamație prezentă
permanent la nivelul pielii va afecta în
timp tot organismul.
Nevoia de informații corecte despre
boală, evoluția ei și tratamentele disponibile. APAA a încercat să ajute prin
realizarea de materiale informative și
organizarea de întâlniri și webinarii organizate împreună cu medicii dermatologi.
Chiar anul acesta, la conferința APAA care
s-a desfășurat online în perioda 11-13 noiembrie 2021, prof. univ. dr. Simona Ianoși
a discutat despre „Psoriazisul vulgar
versus psoriazisul pustular generalizat”,
prezentarea fiind disponibilă pe canalul
de YouTube APAA România.
Înțelegere și suport din partea familiei,
prietenilor, colegilor și a întregii societăți.
Știm că leziunile de psoriazis nu sunt plăcute la vedere și că mulți oameni se sperie
când văd un pacient cu psoriazis și prima

lor reacție este cea de respingere. Dar e
bine să spunem lumii întregi că PSORIAZISUL NU ESTE CONTAGIOS și că nu au
niciun motiv să se ferească de o persoană
care are psoriazis.
Considerați că vocea pacientului
român este suficient de bine înțeleasă
și acceptată de către factorii decidenți?
Ce s-ar putea îmbunătăți?
Cred că vocea pacientului este ignorată în continuare de către autoritățile
române. Exprimările de genul „pacientul
în centrul sistemului” sau „pentru binele
pacientului” sunt doar declarații politice și
de imagine. În realitate, autoritățile nu implică asociațiile de pacienți în consultările
privind proiectele legislative de pe zona de
sănătate sau protecție socială. Consultările
publice au loc doar dacă sunt cerute de
către asociațiile de pacienți și câteodată
nici atunci. Mi-ar plăcea ca autoritățile să
conștientizeze beneficiul pe care îl aduce
consultarea cu asociațiile de pacienți în tot
ceea ce privește modificarea legislației sau
analiza sistemului medical.

IMPACTUL EMOȚIONAL
ESTE FOARTE PUTERNIC
Dacă ar fi să discutăm despre
impactul emoțional pe care îl resimte
pacientul cu psoriazis, ce recomandări
ați avea în vederea unei mai bune
gestionări a bolii?
Impactul emoțional pentru pacientul
cu psoriazis este foarte puternic. De cele
mai multe ori, pacientul este copleșit de
emoții și gânduri negative. Acestea apar,
în primul rând, din cauza modului în care
este perceput de către cei din jur, a modului
în care este respins sau marginalizat. Sfatul
nostru este ca pacientul să aibă curajul
să le spună tuturor persoanelor cu care
interacționează că are psoriazis și că nu
este contagios. O să rămână uimit câți
oameni îl vor înțelege și îi vor spune că,
la rândul lor, cunosc cel puțin o persoană
care suferă de psoriazis. Pacientul cu
psoriazis nu are niciun motiv să se teamă
sau să îi fie rușine să le spună persoanelor
cu care interacționează că suferă de
această boală.
Apoi sunt emoțiile declanșate de boala
în sine, de modul în care se vede pe el

și cum se raportează la lumea din jur, la
cutumele și modelele de perfecțiune pe
care societatea le impune. De multe ori,
rușinea pe care o simte pacientul este
foarte puternică, pentru că modul în care
arată nu corespunde cu valorile celor
din jur. La aceasta se adaugă și frustrarea
datorată limitelor impuse de psoriazis,
faptul că nu poate participa la anumite
activități împreună cu familia, faptul că
sunt situații când le este refuzat accesul în
săli de sport, piscine, bazine de înot.
Este important ca pacientul să primească sprijin emoțional în familie, în
comunitate sau chiar de la un psiholog.
Încrederea în sine și acceptarea bolii,
alături de tratamentul recomandat de
către medicul curant, sunt elementele
principale care pot conduce la controlul
manifestărilor psoriazisului și la o calitate
mai bună a vieții persoanei diagnosticate
cu această afecțiune.
Viața cu psoriazis poate avea un
impact major asupra relațiilor cu
prietenii, familia, partenerii de afaceri,
colegii de serviciu sau de școală. Resimt
femeile în mod diferit acest impact?
Din datele statistice, știm că psoriazisul
afectează în mod egal atât femeile, cât și
bărbații. Dar femeile sunt mai expuse decât bărbații, din cauza modului în care se
îmbracă. Un bărbat care poartă pantaloni
tot timpul anului și eventual o cămașă
cu mânecă lungă și nu prezintă leziuni
vizibile este mai ferit de judecata celor din
jur. În cazul femeilor, lucrurile stau diferit.
De exemplu, leziunile de pe picioare pot
fi mascate prin purtarea de pantaloni, dar
mai rar o să vedeți o femeie purtând vara
bluze cu mânecă lungă. Apoi este problema leziunilor apărute pe scalp, acestea
limitează accesul femeilor la saloanele de
înfrumusețare, la fel ca și în cazul afectării
unghiale. Contează foarte mult unde sunt
poziționate leziunile, pentru că sunt zone
vizibile precum palmele, gâtul, scalpul
care nu pot fi acoperite de haine.
Să nu uităm că și cele mai multe dintre
femei își doresc copii și atunci vine întrebarea logică: ce fac pe perioada sarcinii și
alăptării? Pacienta, medicul dermatolog
și medicul ginecolog pot găsi răspuns la
toate întrebările și pot construi un plan de
acțiune personalizat. 
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Planul național pentru
combaterea cancerului –
O SOLUȚIE VERIFICATĂ

Diagnostic tardiv în multe cazuri, lacune în traseul pacientului oncologic, durată mare până la aplicarea efectivă
a tratamentului – sunt doar câteva dintre problemele cu care se confruntă pacientul oncologic din România
și pe care, teoretic, ar trebui să le rezolve un plan de cancer. „Planul Național de Cancer nu este o soluție
universală și nu are cum să rezolve dintr-odată toate problemele oncologiei din România. Consider că ar trebui
să existe în paralel și o lege a cancerului care să definească foarte clar anumite aspecte”, declară prof.
dr. Patriciu Achimaș-Cadariu. de Valentina Grigore

Încă de la anunțarea Planului european de combatere
a cancerului vorbim de oportunitățile pentru statele
membre. Concret, cum poate beneficia România de
experiența europeană?
Sunt cel puțin două modalități. Prima ar fi de a urma knowhow-ul
european în construirea Planului național împotriva cancerului, deoarece, evident, trebuie să existe o compatibilitate și, sigur, obiective realiste,
tangibile și măsurabile în acest plan. Pe de altă parte, trebuie să cuprindem
în planul național acei piloni pentru care găsim o finanțare europeană în
acest moment. Evident, aceasta nu înseamnă că dacă găsim și alte aspecte
care sunt extrem de importante la nivel național, nu trebuie să le cuprindem
în plan și să căutăm resurse de finanțare.
Care este stadiul planului național la care lucrați?
Planul național pentru combaterea cancerului nu este o
soluție universală și nu are cum să rezolve dintr-odată
toate problemele oncologiei din România. Planul
de cancer se construiește pentru o perioadă bine
definită (să spunem 4-5 ani pentru primul plan,
apoi, teoretic, ar urma al doilea, al treilea, etc),
luând în considerare problemele epidemiologice, respectiv incidența și mortalitatea (aici ne
referim la cancerele cele mai frecvente – sân,
pulmonar, col uterin, colorectal și prostată),
cu pilonii specifici, pornind de la profilaxie
primară, secundară, diagnostic, tratament,
paliație, etc. Consider că ar trebui să existe
în paralel și o lege a cancerului care să
definească foarte clar anumite aspecte la
care se va face referire în planul de cancer
existent deja în legislația europeană, cum
ar fi centrele de cancer, fiecare cu speci-
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ficul lui (centre de organ, centre comprehensive, etc). Evident, în final, toate
trebuie cuprinse în Strategia de combatere a cancerului, care trebuie să fie parte
a Strategiei naționale de sănătate pentru
anii următori.
În prezent, lucrăm la partea de plan de
cancer pe localizările menționate, avem întâlniri cu toți factorii interesați (specialiști,
societăți profesionale, asociații de pacienți,
industria farmaceutică). Cel mai important
însă este să ne stabilim ținte acceptabile.
Trebuie să ținem cont că în acest moment,
punând la un loc capacitățile publice și
private de radioterapie, atingem doar 60%
din necesar. Apoi, dacă avem o acoperire
vaccinală de doar 5% la vaccinul antiHPV, nu o să putem visa că vom atinge în
următorii 5 ani acel prag de 90% sperat de
vestul Europei. Tocmai aici sunt lucrurile
pe care trebuie să le judecăm foarte bine
și să ne fixăm ținte tangibile, să vedem
unde putem acționa. De exemplu, dacă am
apăsa accelerația numai pe screening, în
momentul în care identificăm foarte multe
leziuni de col uterin sau de sân și nu avem
capacitățile de tratament corespunzătoare, cu specialiști pregătiți, care să poată
stratifica aceste leziuni și să nu facă nici
supratratament, nici subtratament, am
avea probleme. În paralel cu screeningul,
trebuie să dezvoltăm și capacitățile de
tratament, iar asta nu înseamnă să luăm
numai aparate, ci înseamnă și pregătire de
personal calificat.

CIRCUIT CU MARI LACUNE AL
PACIENTULUI ONCOLOGIC
Care sunt principalele provocări cu
care se confruntă pacienții oncologici
din România?
Ne confruntăm cu o creștere a
numărului de cazuri, iar primul factor
este îmbătrânirea populației și creșterea
speranței de viață, lucruri care se întâmplă și în România. Mai avem și alte probleme specifice pe partea de cancere a căror
cauză este fumatul (pulmonar), pe partea
de cancere care pot fi prevenite prin vaccinare și profilaxie secundară (cancerul
de col uterin). Pe de altă parte, este și o
creștere a cancerelor specifice țărilor din
Vest: cancerul de sân sau de prostată.

Dacă ar fi să vorbesc de probleme într-o
singură frază, aș zice că vorbim de un
circuit cu mari lacune al pacientului oncologic. Ideal ar fi să avem screening, acolo
unde se poate, sau o depistare cât mai precoce, un diagnostic rapid și un tratament
adecvat, iar toate acestea să nu dureze mai
mult de două luni (față de 6 luni sau mai
mult cum se întâmplă, în unele cazuri, în
România). Pentru ca acest circuit să meargă
bine, ar trebui să avem toate verigile absolut valide și o legătură bună între ele. Dar
ce ne facem dacă nu găsim bronhoscopist
care să facă biopsie și dacă laboratorul are,
să zicem, un număr foarte mare de cazuri

FONDUL DE INOVARE
REPREZINTĂ O CONDIȚIE
A PROGRESULUI
ÎN TRATAMENTUL
AFECȚIUNILOR ONCOLOGICE.
și amână eliberarea rezultatului? Ce ne
facem dacă nu găsim o poziție liberă la un
aparat de radioterapie și apare acea listă
de așteptare? Acestea sunt problemele pe
care trebuie să le adreseze planul de cancer
și prin toate măsurile care sunt luate să
concureze la a oferi pacientului cu cancer
un traseu cât mai bun.
În prezent, pacientul oncologic
pierde mult timp între suspiciunea
bolii și intrarea efectivă în tratament,
ceea ce, uneori, poate fi fatal. Cum
poate fi reglementat traseul pacientului
oncologic în România?
Degeaba realizăm traseul, dacă lipsesc
verigile, dacă nu avem suficiente centre
care să realizeze colonoscopii și biopsii,
dacă nu avem laboratoarele specializate
pentru analizele genetice și cele specifice
pentru administrarea unor anumite terapii.
Va trebui să completăm tot acest puzzle,
consecvent și constant în anii care vin.
Nu vom reuși asta peste noapte, dar este
important să știm unde vrem să ajungem.
Dacă ne referim la problemele întâmpinate de pacienți în această perioadă pandemică, aici s-ar vedea foarte bine ce utile ar

fi centrele definite de cancer, care în toată
Europa de Vest au rămas COVID free, dar, în
același timp, și secțiile externe în spitalele
județene /municipale, etc, care să poată
participa și la tratarea pacienților cu cancer
care au trecut sau trec prin COVID. La începutul pandemiei au fost multe spitale care
și-au închis porțile și vedem consecințele
absolut nefaste ale abolirii screeningului,
practic am dat înapoi cu aproape 20 de
ani în raport cu stadiile bolilor pe care le
diagnosticăm și le tratăm astăzi.
În ceea ce privește registrele de
pacienți, cum poate fi îmbunătățită
colectarea datelor, astfel încât acestea
să constituie o resursă concretă și reală
pentru medicina bazată pe dovezi?
Niciodată nu putem spune că am făcut
o treabă bună dacă nu vom putea măsura
supraviețuirea pacienților noștri. Ajungem
la o discuție anterioară: faptul că nu există
coerciție din acest punct de vedere. Avem
o lege care spune că trebuie raportate
cazurile de cancer, dar nimeni nu spune
ce se întâmplă dacă nu o facem. Pe cale de
consecință, totul rămâne în aer, unii raportează datele, unii nu, iar noi nu putem
progresa din acest punct de vedere. Cred că
și acest aspect intră la pachet în acea lege.
Până la urmă, nici bugetul în oncologie nu
poate fi configurat în absența datelor.
Registrele presupun personal pregătit
și plătit pentru astfel de activități. Avem
așa ceva?
Dacă nu am avea niciun registru
funcțional în România, am putea spune că
nu există personal specializat. Dar atâta
vreme cât în oncologie există deja un
registru care este valid și care publică date
acceptabile, ce intră în estimările pentru
România, și avem un al doilea registru
care a început deja să colecteze date...
nu putem spune că nu se poate face asta.
Există numeroase cursuri pentru oameni
care să lucreze la registre. Totul depinde
de un management bun din centrele de
referință, care poate face aceste registre
funcționale. 
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Abordare individualizată
a pacienților cu psoriazis
Psoriazisul este considerat astăzi o afecțiune inflamatorie cronică,
mediată imun, necontagioasă, cu un determinism genetic cert și o mare
susceptibilitate pentru factorii de mediu. „Tot mai mult pătrunde în uzul
medicilor dermatologi termenul de boală psoriazică, concept preferat
acum tocmai datorită faptului că această afecțiune cu evoluție imprevizibilă
transcede limitele organului cutanat, comorbiditățile și bolile asociate
cunoscute în prezent fiind o realitate imposibil de ignorat”, spune
conf. dr. Magda Constantin. de Valentina Grigore
Psoriazisul netratat sau
tratat necorespunzător
poate dezvolta numeroase
comorbidități. Cum pot fi
diagnosticați pacienții în stadiul cât mai
incipient al bolii? Cât de importantă este
o abordare individualizată a terapiei?
Din fericire, diagnosticul în psoriazis,
cu mici excepții, este unul facil, este un
diagnostic care se stabilește pe criterii
clinice și o validare ulterioară printr-un
examen histopatologic, dacă este cazul. Cu
toate acestea, diagnosticul poate fi uneori
incorect sau, mai des, întârziat din variate
motive care țin de percepția pacientului
(pacientul cu psoriazis este un tip special
de pacient, care experimentează sentimente de jenă, anxietate, depresie), de accesibilitatea la medic, de erori ale sistemului, ș.a.
Ceea ce astăzi numim nevoi neîmplinite
(„unmet needs”) s-ar putea traduce, de
fapt, în greutățile întâmpinate atunci când
nu reușim pe deplin să oferim pacienților
noștri viața „normală” pe care o văd la
ceilalți. Ca să vă dau un exemplu, în realitate, conform unui studiu publicat în jurnalul
european de dermatologie, nu toți pacienții
primesc tratamentul adecvat formei lor de
boală. 57% din cei peste 8.300 de pacienți
chestionați din 31 de țări au afirmat că nu
au obținut o piele curată sau aproape curată în pofida terapiei administrate. Jumătate
dintre aceștia nici nu credeau că acest lucru
ar fi posibil. Interesant este că, dintre cei
care au obținut remisiunea cutanată, doar
28% au început un tratament eficient la
5 ani sau mai mult de la stabilirea diag
nosticului de psoriazis. Așadar, există în
continuare dificultăți care se cer rezolvate
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în ceea ce privește elaborarea rapidă a unui
diagnostic corect, complet și debutul precoce al unei terapii cu adevărat eficiente.
Cum se întâmplă cu majoritatea
afecțiunilor în medicină, depistarea
suferinței în stadiul incipient poate avea,
dacă nu un efect salvator, măcar unul semnificativ de îmbunătățire a calității vieții
pacientului nostru. Stabilirea diagnosticului rapid și corect cu adoptarea imediată a
terapiei adecvate poate însemna în psoriazis, dincolo de îmbunătățirea aspectului
cutanat și unghial, ameliorarea semnificativă a suferințelor asociate, cum ar fi artrita
psoriazică și încetinirea progresiei altor
comorbidități cunoscute: cardiovasculară, metabolică (diabet zaharat, obezitate,
dislipidemie), psihologică (anxietate,
depresie), gastrointestinală sau oftalmologică. Tocmai de aceea, pledez pentru o
abordare individualizată a acestor pacienți,
bazată pe nevoile particulare ale fiecăruia
dintre ei, în colaborare cu medici din alte
specialități conexe pentru obținerea unor
rezultate terapeutice optime.
Pacienții cu psoriazis au o durată
de viață mai scurtă, în principal din

cauza afectării cardiovasculare. Cum
se poate îmbunătăți colaborarea cu
alte specialități, astfel încât pacientul
cu psoriazis să fie tratat de o echipă
multidisciplinară?
Este adevărat, pacientul cu o formă
severă de psoriazis are un risc de deces
cu 50% mai mare față de semenii săi fără
această boală, iar speranța de viață a unui
astfel de pacient este în medie cu 4 ani
mai mică. Se cunoaște astăzi că pacientul
cu psoriazis are un risc crescut de evenimente cardiovasculare majore, psoriazisul sever fiind un factor de risc pentru
infarctul miocardic, accidentul vascular
cerebral și decesul de cauză cardiovasculară. În consecință, abordarea holistică
a acestui pacient trebuie să țintească și
managementul acestor comorbidități, de
la screeningul activ pentru factorii de risc
până la interacțiunea multidisciplinară
în beneficiul pacientului. Colaborarea
cu medicii cardiologi poate lua forme
variate, de la împărtășirea experienței
clinice reciproce în cadrul seminariilor
științifice comune până la proiecte sociale
și campanii de conștientizare a suferinței
acestor pacienți.
Noile terapii obținute prin tehnologii
avansate de recombinare genetică au
ținte imunologice tot mai precise și
rezultate cu adevărat excepționale.
Care sunt premisele pentru ca pacienții
români să fie tratați timpuriu cu astfel
de terapii, fără a trece prin numeroase
tratamente anterioare?
În acest moment, în România, noi,
medicii dermatologi, alături de pacienții
noștri, putem să ne considerăm norocoși
pentru că dispunem de toate clasele de
terapii biologice utilizate astăzi în lume.
Eu mă consider privilegiată că pot prescrie
orice agent biologic adaptat formei de
boală, localizării, bolilor asociate și stilului
de viață al pacientului cu psoriazis aflat
într-o suferință severă. Mai mult, pacientul
cu psoriazis în plăci poate avea acces la
aceste terapii, în condițiile ferme, dar prietenoase ale protocolului românesc fără să
fie nevoit să întrerupă ulterior, așa cum se
întâmplă în cele mai multe țări din rațiuni
financiare, medicația biologică, esențială
pentru obținerea unei vieți normale la care
sperăm cu toții. 

Inovația în diabet
Diagnosticul, monitorizarea adecvată și tratamentul corespunzător al diabetului zaharat
reprezintă o adevărată provocare pentru lumea medicală. „Pe lângă implementarea
unor politici de sănătate care vizează cu interes major managementul acestei patologii
extrem de complexe, studiile din ultimii ani au permis introducerea în ghidurile
internaționale a unor clase inovatoare de medicamente, respectiv GLP-1 RA și SGLT2-i,
care au ca țintă atât controlul glicemic propriu-zis, cât și pe cel al complicațiilor bolii”,
explică prof. dr. Gabriela Radulian, șef Secție Clinică Diabet II a Institutului Național de
Diabet, Nutriție și Boli Metabolice „Prof. dr. N. Paulescu”. de Valentina Grigore
Cum poate fi îmbunătățită
depistarea precoce a
diabetului?
Datele publicate în ediția
IX a Atlasului IDF din 2019 au sugerat
că 232 milioane de adulți (1 din 2) rămân
nediagnosticați cu diabet zaharat. Ediția X
a Atlasului IDF, care va fi publicată în decembrie 2021, cuprinde statistici actualizate. Astfel, în 2021, 537 milioane de adulți cu
vârste cuprinse între 20 și 79 de ani prezintă
diabet zaharat, respectiv 1 din 10 persoane,
având o tendință de creștere la 643 milioane
de cazuri în 2030, respectiv până la 784 milioane până în 2045. Totodată, 541 milioane
de adulți au toleranță alterată la glucoză,
ceea ce îi expune la un risc crescut de diabet
zaharat. Datele actuale publicate de IDF
indică faptul că diabetul zaharat este responsabil de 6,7 milioane de decese în 2021,
adică un deces la fiecare 5 secunde. Un procent semnificativ de pacienți este depistat
în stadiul complicațiilor diabetului zaharat,
fapt ce indică importanța screeningului și a
diagnosticului precoce, în vederea instituirii
terapiei antihiperglicemiante optime.
Tema Zilei Mondiale a Diabetului
2021 este „Acces la îngrijiri în diabet:
dacă nu acum, atunci când?”. Având în
vedere modul în care pandemia a afectat
persoanele cu diabet, cum considerați
că ar trebui să fie abordat într-o manieră
integrativă managementul diabetului?
Pandemia cu SARS-CoV- 2 a generat
noi provocări pentru medicii diabetologi în
ceea ce privește managementul diabetului
zaharat (telemedicina, lipsa monitorizărilor periodice, etc.). Aceasta a exercitat
un impact direct asupra persoanei cu
diabet zaharat prin scăderea adresabilității
către serviciile medicale de specialitate,

susținută și de teama față de infecția cu
noul coronavirus.
Efectul pandemic poate fi minimizat
printr-o perpetuă comunicare medic-pacient. Diabetul zaharat reprezintă o patologie
extrem de complexă, aflată la intersecția
spectrelor cardio-reno-metabolice, fiind
esențială o permanentă interconexiune
între specialitățile medicale, care face posibilă abordarea adecvată a managementului
și care generează oportunități terapeutice
personalizate. E fundamentală inițierea rapidă a tratamentului corespunzător – „Dacă
nu acum, atunci când?” – prin creșterea
accesibilității la serviciile medicale pentru
toate persoanele cu diabet zaharat.
Suntem la 100 de ani de la
descoperirea insulinei. Ce a însemnat
această descoperire și cum vedeți
dvs. inovațiile din aria terapeutică a
diabetului?
Anul 2021 marchează centenarul descoperirii insulinei de către prof. dr. Nicolae
Paulescu, aceasta fiind una dintre cele mai
mari realizări medicale. Înainte de descoperirea insulinei, diabetul zaharat reprezenta
o afecțiune fără tratament.
De aceea, astăzi, inovație în diabetul
zaharat nu înseamnă doar pașii parcurși
în descoperirea și comercializarea preparatelor insulinice. Vorbim despre insuline
îmbunătățite în timp ca eficacitate, ca mod
de administrare și siguranță terapeutică.
Au apărut analogii de insulină bazali,
respectiv cei care pot fi administrați la mese
– modalități prin care se realizează un
control glicemic mult mai bun și generează
flexibilitate în tratamentul insulinic. Anul
acesta a fost lansat și în România un analog
ultrarapid de insulină, care marchează o
acțiune rapidă după administrare, cu un
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efect important de scădere a glicemiilor
post-prandiale.
Inovație în diabet înseamnă și primul
glucagon cu administrare nazală, care a
făcut posibilă acordarea de ajutor medical
de urgență persoanelor cu crize de hipoglicemie severă, inclusiv de către personal
necalificat din punct de vedere medical.
Inovație în tratamentul diabetului zaharat tip 2 a reprezentat și apariția noilor clase
de medicamente antihiperglicemiante –
agoniștii receptorilor GLP-1 și inhibitorii de
SGLT-2 care, de anul acesta, pot fi prescriși
chiar și în combinație, conform protocolului terapeutic, pentru acțiunile sinergice,
complementare care asigură un mai bun
control glicemic. Agoniștii de GLP-1 induc
reduceri importante ale hemoglobinei A1c,
scădere în greutate, dar și îmbunătățirea
profilului lipidic. GLP-1 RA (liraglutid,
dulaglutid, semaglutid) se recomandă conform ghidurilor internaționale persoanelor
cu diabet zaharat tip 2 și boală cardiovasculară aterosclerotică. În urma rezultatelor
studiului REWIND au fost extinse beneficiile cardiovasculare și în prevenția primară,
respectiv în cazul pacienților ce prezintă
doar factori de risc, conform ghidului
Asociației Americane de Diabet. Inhibitorii
de SGLT-2 (empagliflozin, dapagliflozin,
canagliflozin) sunt recomandați în tratamentul pacienților cu diabet zaharat tip 2,
potrivit dovezilor din studiile EMPA-REG,
DECLARE-TIMI 58 și CANVAS, care au
demonstrat beneficii cardiovasculare, reducerea spitalizărilor pentru insuficiența cardiacă și protecție renală. Totodată, inovație
în aria terapeutică a diabetului zaharat tip 2
înseamnă și apariția primului agonist dual
al receptorilor GLP-1 și GIP cu administrare
săptămânală. 
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ORICE INVESTIȚIE
SUPLIMENTARĂ
ÎN MEDICAMENTE
INOVATIVE
ÎNSEAMNĂ O
POPULAȚIE MAI
SĂNĂTOASĂ, O
POVARĂ MAI MICĂ
PENTRU SISTEMUL
DE SĂNĂTATE
ȘI O CREȘTERE
ECONOMICĂ
GENERATĂ DE
OAMENI ACTIVI ȘI
SĂNĂTOȘI.

De ce merită
să investim
în inovație?
Diabetul este o patologie cu o creștere alarmantă a
incidenței. Psoriazisul, deși poate fi ținut sub control,
afectează grav calitatea vieții, având un impact important
asupra relațiilor profesionale și sociale ale unui individ.
Ambele necesită un management eficient, conform celor mai
recente recomandări internaționale, dar și acces la terapii
inovatoare, ale căror eficiență și siguranță sunt dovedite
prin ani de studii riguroase. „Orice investiție suplimentară
în medicamente inovative înseamnă o populație mai
sănătoasă, o povară mai mică pentru sistemul de sănătate și
o creștere economică generată de oameni activi și sănătoși”,
a declarat Attila Fejer. de Valentina Grigore
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Tratamentele inovatoare
sunt cele care schimbă
viața pacienților și a celor
care îi îngrijesc, dar, din
păcate, accesul la aceste tratamente este,
de multe ori, greu. Cum pot pacienții
români să aibă acces la produsele
inovatoare din portofoliul Eli Lilly?
Din fericire, din acest punct de vedere,
Lilly România a depus toate eforturile,
inclusiv aprobarea celui mai mic preț
din Europa, pentru a pune la dispoziția
pacienților cu psoriazis și diabet din
România cele mai inovatoare tratamente
din portofoliul nostru. În 2018, am
fost prima companie care a introdus
în piață o nouă clasă de medicamente
indicate în psoriazis, respectiv inhibitorii
de interleukina 17 (anti-IL17), ce au
potențialul de a curăța complet leziunile
psoriazice de pe pielea pacienților care
suferă de această boală cruntă, lucru care
nu era posibil decât într-o minoritate
dintre cazuri, folosind terapiile disponibile
anterior. Momentan sunt peste 1.000 de
pacienți cu psoriazis în România care
beneficiază de acest tratament.
În ceea ce privește diabetul, zeci de mii
de pacienți din România au acces la orice
tratament inovator din portofoliul Lilly, de
la cele mai noi formulații de insulină (cum
este cea ultrarapidă) și unicul glucagon
cu administrare nazală, până la cel mai
utilizat analog de GLP-1 din România.
Glucagonul nazal, pe lângă faptul că se
administrează foarte ușor sub forma unui
spray nazal, răspunde și la o nevoie neacoperită a pacienților care experimentează
episoade de hipoglicemie severă, dat fiind
faptul că este singurul glucagon prezent pe
piața din România.
În ceea ce privește diabetul, Lilly
este lider mondial absolut începând
cu anul 1923. Inovarea este cea mai
bună modalitate de a duce mai departe
această moștenire. În acest sens, care
sunt noutățile în ce privește produsele
inovatoare pentru tratarea diabetului?
Într-adevăr, Lilly are o istorie de 100 de
ani în tratamentul diabetului. Se întâmpla
în 1921, când Alec Clowes a luat trenul din
Indianapolis în dimineața Crăciunului,
să ajungă la un congres de fiziologie care
avea loc peste câteva zile în New Haven,

pe Coasta de Est. Acolo a discutat pentru
prima dată cu cercetătorii Universității din
Toronto și avea să pună bazele unei colaborări viitoare pentru producerea pe scară
comercială a insulinei de origine animală.
Din acel moment, Lilly nu s-a mai oprit
niciodată din cercetările în domeniul diabetului și a făcut multiple descoperiri care
au îmbunătățit tratamentul pacienților cu
diabet. Câteva inovații care trebuie amintite sunt: glucagonul injectabil în 1960,
prima insulină umană în 1982, primul
analog de insulină în 1996, primul agonist
de GLP-1 în 2005, primul analog de GLP-1
cu administrare săptămânală în 2014.
În viitorul apropiat, așteptăm aprobarea
FDA și EMA a primului agonist dual al
receptorilor GLP-1 și GIP, cu administrare
săptămânală, pentru tratamentul diabetului zaharat tip 2. Actualmente, tratamentul
acestei afecțiuni cu agoniști de receptor
GLP-1 asigură un control metabolic eficient, însă aderența și persistența terapeutică suboptimă din viața reală nu permit
întotdeauna atingerea obiectivelor terapeutice. Prin efectul sinergic al celor două
incretine, GLP-1 și GIP, noul agonist dual
ne aduce mai aproape de dezideratul ADA
și EASD privind noile molecule pentru
tratamentul DZ2, ce presupune eficacitate
antihiperglicemiantă puternică, scădere
ponderală semnificativă și reducerea riscului de evenimente cardiovasculare.

UE ‒ DECALAJE ÎN ACCESUL
LA MEDICAMENTE INOVATOARE
În cadrul UE există decalaje mari
între statele membre în ceea ce privește
accesibilitatea medicamentelor noi,
iar România deține chiar un record
în ceea ce privește acest acces. Cauze
sunt mai multe, dar soluții există. Cum
se poate implica Eli Lilly în reducerea
decalajului?
Într-adevăr, conform ultimului studiu
efectuat de EFPIA, pentru medicamentele
aprobate de EMA în perioada 2016-2019,
timpul mediu de așteptare al pacienților
din România a fost de 883 de zile.
Dacă mai luăm în calcul și faptul că
speranța de viață din România este cu
6 ani sub media Uniunii Europene și că
avem cele mai multe decese prevenibile

din UE, este evident pentru oricine că
situația o să continue să se înrăutățească
dacă vom aștepta în medie doi ani și
jumătate până când un tratament inovator
aprobat în Europa devine disponibil
compensat și în România. Lilly participă
la eforturile industriei inovative – reprezentate prin Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente
(ARPIM) și Local American Working
Group (LAWG) – la crearea unui sistem
predictibil, care să ofere acces în mod
regulat la medicamentele inovative care se
aprobă în Europa. În acest sens, am venit
cu proiecte ample în direcția autorităților,
prin care inclusiv am identificat potențiale
surse pentru finanțarea inovației.
Criza sanitară provocată de COVID-19
a dus la o competiție la nivel global,
în rândul companiilor farmaceutice,
pentru lansarea de tratamente care să
ajute la rezolvarea crizei. Cum vine
Eli Lilly în sprijinul pacienților cu
COVID-19, dar și al medicilor?
Lilly a fost printre primele companii
din lume care au demarat cercetările
pentru tratamentul/prevenția COVID-19.
Momentan avem două terapii autorizate
de urgență în mai multe țări din lume:
● o combinație de anticorpi monoclonali, care se poate administra în primele
10 zile de boală pentru a preveni progresia
către o formă severă. Comisia Europeană a
contractat 220.000 de doze din acest tratament în luna octombrie și vestea bună
este că România a aderat la acest contractcadru. Au mai rămas doi pași pentru ca
acest tratament să devină disponibil și
pacienților români: alocarea bugetară și
emiterea unei autorizații de nevoi speciale, pentru a putea face importul. Lucrăm
strâns cu Ministerul Sănătății și Agenția
Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România pentru a
accelera acest proces, orice zi de întârziere
însemnând vieți pierdute.
● un tratament imunomodulator
care se utilizează în formele severe de
COVID-19 în cadrul așa-numitei „furtuni
citokinice”. Acest medicament poate
înlocui un alt imunomodulator utilizat
în tratamentul COVID-19, despre care s-a
discutat intens în ultimele săptămâni din
cauza lipsei de pe piață. 
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Inovația pe
care o aducem
pacienților
înseamnă mai
mult decât
controlul
bolii

INTERVIU CU
CECILIA RADU,
DIRECTOR GENERAL
NOVO NORDISK
ROMÂNIA

Să fii unul dintre liderii în diabet este o
responsabilitate majoră, care presupune
un angajament pe termen lung și o
misiune clară, spune Cecilia Radu,
director general Novo Nordisk România,
care ne-a vorbit despre proiectele
companiei pe piața locală. De curând,
Novo Nordisk a intrat într-o nouă arie
terapeutică cu impact major asupra vieții
oamenilor și încă insuficient înțeleasă –
obezitatea. de Valentina Grigore

Tocmai ce am sărbătorit
Ziua Mondială a Diabetului,
marcată în fiecare an pe 14
noiembrie. Ce înseamnă
pentru Novo Nordisk această zi?
Novo Nordisk este o companie
farmaceutică inovatoare, unul dintre liderii
în diabet. Ne-am asumat misiunea de a
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determina acele schimbări care în final
să conducă la a învinge diabetul și alte
boli cronice grave, cum ar fi obezitatea
sau boli rare de sânge. De aceea, în fiecare
an, 14 noiembrie înseamnă pentru noi o
ocazie în plus să ne reconectăm la această
misiune. La nivel global, aceasta se traduce
în programe majore care vizează accesul

la îngrijirea diabetului zaharat pentru
pacienții vulnerabili din întreaga lume și
dezideratul că niciun copil nu ar trebui să
moară din cauza diabetului zaharat tip 1.
Sunt cauze imense la nivel mondial, pe
care Novo Nordisk le-a abordat cu mult
curaj, dar și cu măsuri concrete, așa cum
sunt clinicile în care sunt tratați gratuit

peste 26.000 de copii cu diabet sau politica
de preț redus pentru insulina umană,
ambele destinate țărilor cu venituri mici.
La nivel local folosim 14 noiembrie
ca o dată-cheie pentru comunicarea
internă, dar reprezintă, de asemenea, o
oportunitate de a susține inițiative de
educație și de conștientizare a impactului

diabetului. Susținem Forumul Român de
Diabet, care are un rol important pentru
informarea corectă cu privire la diabet
și consecințele sale asupra sănătății și
calității vieții. Astăzi, una din 11 persoane
la nivel global suferă de diabet, o cifră
care, potrivit estimărilor, va crește la 1 din
9 persoane până în 20451, în lipsa unor
măsuri adecvate. Deci este o mare nevoie
de informare și educare în această arie
terapeutică.
Ultimii doi ani au reprezentat o
perioadă complicată la nivel social și
de business. Ce inițiative ați susținut în
această perioadă la nivel local?
Prima noastră preocupare a fost ca,
în perioada complicată a pandemiei, să
asigurăm continuitatea livrării de medicamente care sunt critice pentru pacienții
din România. Din fericire, Novo Nordisk
are un sistem operațional bine pus la
punct și am reușit acest lucru fără sincope.
Apoi, în această perioadă a fost mai
mult ca oricând nevoie de inițiative care
au pus la dispoziția pacienților informații
cu privire la gestionarea diabetului în
timpul pandemiei, care au facilitat accesul
pacienților la îngrijire de calitate. Am
susținut comunicările care încurajau
pacienții cu diabet să urmeze planul de
vizite periodice stabilit de medicul curant
și reevaluarea tratamentului la medic pentru a asigura un bun control al bolii și să se
protejeze prin vaccinare, pentru a reduce
riscul infectării cu virusul SARS-COV-2.
O situație specială a fost cea a bolilor
rare sangvine, așa cum este hemofilia
căreia ne adresăm, unde lipsa vizitelor
regulate la medic poate avea consecințe
imediate asupra sănătății pacienților, cu
urmări chiar grave.
În același timp, am încercat să
contribuim și noi, atunci când am primit
solicitări, cu asigurarea echipamentelor
de protecție pentru cadrele medicale.
După cum spuneam, suntem parteneri
activi ai Forumului Român de Diabet și
în inițiativele de dezvoltare a normelor
pentru Legea Prevenției în Diabet. Ne
bucurăm că România este printre primele
țări din lume care au o lege dedicată
prevenției diabetului. În continuare
e nevoie de eforturi comune pentru
a face această lege operațională și a

derula programe integrate de prevenție,
susținute de această lege.
Vrem să continuăm colaborarea cu
societățile medicale și cu factorii de decizie și să susținem asociațiile de pacienți,
să determinăm împreună schimbarea
necesară pentru a învinge diabetul. Cum
putem face acest lucru: prin acțiuni de
prevenție, prin acces la tratamentul potrivit pentru fiecare pacient, prin acțiuni de
educare și informare.

UN SECOL DE LA
DESCOPERIREA INSULINEI
Anul acesta s-au împlinit 100 de
ani de la descoperirea insulinei. Ce
rol a avut Novo Nordisk în parcursul
tratamentelor pentru diabet?
În 1921, odată cu descoperirea
moleculei de insulină, s-a dat startul unui
secol de inovații în îngrijirea diabetului.
În ianuarie 1922, prima persoană – un
tânăr de 14 ani cu diabet tip 1 – primea
prima injecție de insulină. De această
descoperire se leagă și istoria companiei
Novo Nordisk, care a început producția de
insulină în 1923.
Inovațiile care au urmat au salvat
nenumărate vieți. Novo Nordisk a
contribuit activ la îmbunătățirea
permanentă a soluțiilor terapeutice
pentru diabet: în 1946, Novo Nordisk
a introdus prima insulină cu acțiune
prelungită, în 1982 prima insulină umană,
în 1985 primul pen/stilou de insulină,
în 2009 a apărut o nouă inovație:
primul agonist al receptorului peptidei 1
asemănătoare glucagonului (AR GLP-1)
și analog al hormonului endogen GLP-1
uman, iar din 2019 vorbim despre primul
și singurul AR GLP-1 cu administrare
orală. Inovația este parte din istoria Novo
Nordisk și cred că acest lucru se leagă și
de ideea că succesul nostru va fi definit de
soluțiile pe care le aducem și de sănătatea
și bunăstarea oamenilor și a comunităților
care beneficiază de acestea.
De-a lungul anilor, medicamente și
dispozitive noi, precum și noi abordări
de îngrijire au transformat diabetul
dintr-o condamnare la moarte într-o
boală pe care oamenii o pot controla,
bucurându-se de o viață normală.
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Cifre-cheie:
În 2021 s-au împlinit

100 de ani de la
descoperirea insulinei
Peste 800.000 de
persoane sunt tratate

aproximativ
1,7 milioane de persoane
au diabet diagnosticat și nediagnosticat
În România se estimează că

în cadrul Programului Național de Diabet Zaharat 7
Se vorbește mult despre accesul
întârziat al românilor la terapii
inovatoare. Cum stați din această
perspectivă și cum arată tratamentul
pentru diabet după această istorie de 100
de ani?
Novo Nordisk este un partener de
încredere pentru medicii diabetologi și
pentru persoanele cu diabet din România,
oferind un portofoliu complex de soluții
pentru controlul diabetului și cercetând
continuu pentru a aduce inovații în această
arie terapeutică.
Suntem mândri că putem pune la
dispoziția pacienților români cu diabet cele
mai noi opțiuni de tratament.
Inovația pe care o aducem pacienților
înseamnă mai mult decât controlul bolii:
ne uităm să oferim acestora o experiență cât
mai bună prin tratamente cât mai ușor de
administrat și de tolerat, care pot contribui
și la controlul complicațiilor asociate bolii.
Diabetul zaharat este o boală cronică
foarte complexă, care necesită îngrijire
medicală continuă și strategii de reducere
a riscurilor de complicații microvasculare
și macrovasculare, dincolo de controlul glicemic. Persoanele cu diabet zaharat au un
risc substanțial de a dezvolta boli cardio
vasculare aterosclerotice, iar majoritatea
pacienților au factori de risc adiționali
precum: hipertensiune, dislipidemie,
obezitate, boală cronică de rinichi. Soluțiile
noastre inovatoare pentru tratamentul
diabetului zaharat au fost evaluate în programe ample de studii clinice și beneficiază
de recomandările ghidurilor internaționale
și naționale de îngrijire a persoanelor cu
diabet. Portofoliul Novo Nordisk constă în medicamente cu mecanisme de
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Riscul pentru o persoană cu obezitate
de a dezvolta diabet tip 2 este de

7 ori mai mare

acțiune complementare, asigurând efecte
antihiperglicemiante, scădere ponderală
sustenabilă și protecție cardiovasculară. Unele dintre terapiile noi prezintă și
efecte antiaterosclerotice, explicate parțial
prin scăderea ponderală și scăderea LDL
colesterolului, dar și prin mecanisme care
implică reducerea procesului inflamator.
Un pacient care beneficiază la timp de
tratament înseamnă un pacient care are
boala bine controlată și o calitate a vieții
sporită. Pentru sistemul public, acest lucru
înseamnă reduceri substanțiale de costuri
asociate complicațiilor diabetului.
Cât de importante sunt stilul de
viață și mișcarea în diabet, pe lângă
tratamentele de ultimă generație?
Sunt bine-cunoscute beneficiile unui
stil de viață sănătos și ale exercițiului fizic
– sportul crește sensibilitatea la insulină,
reduce tensiunea, ameliorează profilul
lipidic și în același timp dă o stare de bine,
reduce nivelul de stres, îmbunătățește
somnul. Datorită inovațiilor terapeutice
în diabetul tip 1, cât și în diabetul tip 2,
persoanele care suferă de această boală își
pot urma pasiunile și pot face sport, chiar
și de performanță.
Pentru a motiva oameni din întreaga
lume care suferă de diabet, Novo Nordisk
susține o echipă de persoane cu diabet
care face performanță la nivel mondial în
ciclism, Team Novo Nordisk: All-Diabetes
Pro Cycling Team. Echipa Team Novo a fost
prezentă în acest an și în România, pentru
a participa la Turul ciclist al Sibiului.
Toți cei 19 cicliști din echipă, de diferite
naționalități, sunt diagnosticați cu diabet
zaharat tip 1. Misiunea echipei este de a
inspira, a motiva și a aduce informație de

8

bună calitate pentru toți cei afectați de diabet pentru a-și urma pasiunile și a adopta
un stil de viață activ.

POVARA OBEZITĂȚII ÎN ROMÂNIA
De curând ați intrat într-o nouă arie
terapeutică – obezitatea. Care este povara
acestei boli în România?
Obezitatea este o boală cronică
gravă, fiind considerată de organizațiile
internaționale o adevărată epidemie
globală, cu o prevalență similară cu bolile
infecțioase. Se estimează că, fără măsuri
drastice de prevenție și tratament, peste
50% din populația globului va suferi de
obezitate până în 20252. În România, peste
4 milioane de persoane suferă de obezitate,
cu cele mai ridicate procente de prevalență
pentru intervalul de vârstă 40-79 de ani3.
Pandemia de COVID a evidențiat în
plus riscurile mai mari care sunt asociate
cu obezitatea, managementul pacienților
infectați cu SARS-COV-2 care suferă de
obezitate și au nevoie de terapie intensivă fiind mult mai dificil4. Obezitatea și
comorbiditățile asociate acesteia agravează
simptomatologia asociată COVID-19, crescând riscul de complicații, iar țările în care
prevalența obezității/greutății excesive în
populația generală este de peste 50% au
înregistrat de 10 ori mai multe decese decât
țările cu prevalență scăzută a obezității5.
De aceea este nevoie de măsuri urgente și de o înțelegere adecvată a poverii
obezității din partea tuturor. Obezitatea
este o afecțiune serioasă și are nevoie de un
management complex, multidisciplinar.
Care sunt pașii în această arie
terapeutică?

Peste 50% din populația globului
va suferi de obezitate până în 2025,

fără măsuri drastice de prevenție și tratament 2

Peste 4 milioane de români suferă
de obezitate, cu cele mai ridicate procente de
prevalență în segmentul de vârstă 40-79 de ani 3
Ca parte a eforturilor de a aduce
terapii inovatoare, am lansat un produs cu
rezultate în ceea ce privește managementul sustenabil al greutății corporale și, în
același timp, cu efect pozitiv pentru ameliorarea mai multor complicații asociate cu
greutatea excesivă: apneea în somn, riscul
dezvoltării diabetului tip 2, hipertensiunea
arterială și alte afecțiuni cardiace. Soluția
terapeutică, disponibilă pacienților la
recomandarea medicilor, este destinată
pentru gestionarea greutății pentru adulți
și adolescenți peste 12 ani, împreună cu
dieta și exercițiile fizice, ce oferă beneficii
cardiovasculare.
Extinderea noastră în aria obezității
înseamnă în același timp continuarea
abordării de a aduce soluții inovatoare de
tratament care să influențeze în bine viața
oamenilor și este rezultatul efortului de
cercetare de zeci de ani din domeniul diabetului și a bolilor asociate. Astfel, oferim
o nouă speranță medicilor și pacienților că
știința poate aduce soluții pentru managementul unor afecțiuni cu impact semnificativ la nivelul societății, precum obezitatea.
Și, nu în ultimul rând, înseamnă un efort
de investiții din partea noastră prin crearea
unei echipe locale dedicate și prin sprijinirea unor proiecte de informare și educare
care să asigure o mai bună înțelegere a
obezității.
Greutatea excesivă este o temă
frecventă în media. Care credeți că este
cea mai importantă schimbare necesară
cu privire la obezitate?
Cred că e dificil de perceput natura de
boală a obezității. Există convingeri adânc
înrădăcinate că obezitatea este o alegere,
este ceva ce poate fi controlat individual.

Obezitatea este adesea descrisă ca
o perturbare a echilibrului energetic,
produsă de consumul excesiv de calorii,
raportat la consumul energetic al organismului. Deși acest concept al echilibrului
energetic are utilitate, acesta nu explică
motivul pentru care unele persoane ajung
să sufere de obezitate și nici nu oferă
explicații privind intervențiile necesare în
tratamentul obezității. În mod particular,
prevenția obezității este adesea descrisă ca
o necesitate de „contabilizare” a caloriilor,
astfel încât aportul caloric să fie echilibrat
de consumul energetic. Folosind acest
model, managementul obezității se reduce
la încurajarea pacienților de a mânca mai
puțin și de a se mișca mai mult. Astfel, prin
creșterea consumului energetic raportat
la aportul caloric, se va produce scăderea
ponderală, iar eșecul de a obține această
scădere ponderală implică lipsa voinței de a
adera la o schimbare de stil de viață pentru
o perioadă suficientă de timp.
Această viziune asupra obezității
consideră aportul caloric și consumul
energetic ca fiind parametri independenți,
care pot fi ajustați în funcție de cum dorim
și care rămân statici, fără a fi influențați
de semnalele homeostatice produse de
scăderea ponderală. Homeostazia reprezintă proprietatea organismului de a menține
constante valorile parametrilor fiziologici.
Un exemplu de parametru fiziologic este
temperatura corporală pe care organismul o
menține într-un interval foarte îngust, prin
procesul de termoreglare.
Astfel, motivul pentru care dietele sunt
atât de greu de respectat și adesea nu produc rezultate este că prin diete ne luptăm,
în mod constant, cu propriul nostru orga-

Scăderea în
greutate cu 5%
are beneficii
majore pentru
sănătate, cum ar fi

scăderea tensiunii arteriale și
a hemoglobinei glicolizate 9
nism. Pe măsură ce slăbim, organismul nostru se luptă să câștige greutatea pierdută.
Decizia inteligentă constă în identificarea
mecanismului homeostatic al organismului
și ajustarea lui, iar acest lucru îl realizăm
prin prezentarea la medic pentru o evaluare
individuală.
Care a fost cea mai importantă lecție
a pandemiei pentru dumneavoastră?
În această perioadă atât de dificilă, am
învățat cea mai valoroasă lecție pe care
lumea o poate arăta: solidaritatea. Sunt
mândră că fac parte dintr-o echipă care a
contribuit într-o perioadă în care fiecare
contribuție contează.
Pandemia de COVID-19 a evidențiat
și amploarea bolilor cronice – precum
diabetul –, și nevoia urgentă a unui nou
angajament din partea noastră, a tuturor,
fie că vorbim de autorități, medici, asociații
de pacienți, companii farmaceutice. De
aceea, aș vrea să mulțumesc tuturor pentru
tot efortul depus și sunt convinsă că avem
multe de schimbat împreună pe mai departe, prin solidaritate și parteneriat. 
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Scientific Statement Coronavirus and
Obesity 23/03/2020 wordobesity.
org; 5 Date OMS și Universitatea John
Hopkins; 6 Date Forum Român de
Diabet; 7 Date CNAS; 8 Date OMS; 9
Garvey WT, Mechanick J, Brett E, et
al. American Association of Clinical
Endocrinologists and American College
of Endocrinology Comprehensive
Clinical Practice Guidelines for Medical
Care of Patients with Obesity. Endocr
Pract. 2016; 22(Suppl 3): 1–203
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Hai să PSOcializăm,
o campanie care își
propune să ajute
persoanele cu psoriazis
să vorbească deschis
despre afecțiunea lor
Psoriazisul reprezintă o provocare la nivelul întregii lumi,
afectând aproximativ 125 de milioane de persoane la
nivel global1 . În România, potrivit Societății Române
de Dermatologie, prevalența psoriazisului la nivelul
populației adulte de peste 18 ani este estimată la 4,9%2,
mai bine de dublu față de datele de la nivelul anului 2018
și peste media europeană, de 3%. de Valentina Grigore
PROVOCĂRI ÎN TRATAMENTUL PSORIAZISULUI
Tratamentele sunt în continuă evoluție, conferind
noi posibilități și chiar perspectiva obținerii remisiunii complete sau aproape complete la nivelul pielii.
Psoriazisul nu poate fi vindecat, însă poate fi ținut sub
control cu un tratament adecvat care poate oferi o remisiune completă sau aproape completă a leziunilor cutanate. Totodată, impactul acestuia se poate reflecta în toate aspectele vieții pacienților.
Astfel, aceștia pot ajunge să facă lucruri pe care în mod normal nu
le-ar face, de exemplu să practice sport sau să socializeze.
Stabilirea unor obiective realiste de tratament și dialogul deschis medic dermatolog-pacient pot contribui decisiv la atingerea
unui astfel de obiectiv de tratament. Acesta este și unul dintre
aspectele pe care campania de educare și informare cu privire la
impactul psoriazisului în viaţa pacientului „Hai să PSOcializăm”
urmărește să le evidențieze.

ÎNDEMN LA PSOCIALIZARE
Campania „Hai să PSOcializăm” vrea să aducă în prim-plan
nevoile pacienților cu psoriazis, să limiteze percepția eronată, conform căreia aceasta este doar o „afecțiune a pielii” și să sublinieze
faptul că, deși nu este o boală vindecabilă, ea poate fi controlată
și există o probabilitate foarte ridicată în prezent de a obține
remisiunea în proporție de >90% a leziunilor cutanate, rezultat ce
ar permite persoanelor care trăiesc cu psoriazis să aibă o mai bună
calitate a vieţii, inclusiv din punct de vedere social și psihologic.

Aceasta se desfășoară la inițiativa AbbVie și cu sprijinul
Societății Române de Dermatologie și al Asociației Pacienților
cu Afecțiuni Autoimune. Campania urmărește ca, prin vocea
reprezentanților comunității medicale și a pacienților, să aducă
în atenția persoanelor diagnosticate, precum și a publicului larg informaţii valoroase despre opțiunile de tratament
și gestionarea eficientă a acestei afecțiuni, precum și despre
importanța unui dialog deschis cu medicul dermatolog și a
împărtășirii propriilor experiențe.

MAI MULTE INFORMAȚII SUNT
DISPONIBILE PE SITE-UL CAMPANIEI,
WWW.HAISAPSOCIALIZAM.RO.

Website-ul include povești de viață ale unor pacienți care
se confruntă cu această afecțiune, informații despre boală,
despre noile perspective în psoriazis și sfaturi pentru un stil de
viață echilibrat. Mai mult, acesta include și un ghid care poate fi
personalizat, pentru a-i ajuta pe pacienți să gestioneze vizitele la
medicul dermatolog și să discute deschis cu acesta despre modul
în care boala le afectează toate aspectele vieții, despre ceea ce își
doresc de la tratamentul lor sau care ar putea fi cea mai potrivită opțiune de tratament pentru ei. În urma completării unui
chestionar în câțiva pași simpli, pacienții pot descărca ghidul lor
personalizat de conversație cu medicul dermatolog. 

Date International Psoriasis Council - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5600082/ ● 2 Nicolescu, A.C. et al, Prevalence and
Characteristics of Psoriasis in Romania—First Study in Overall Population. J. Pers. Med. 2021, 11, 523. https://doi.org/10.3390/jpm11060523
1
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De ce este importantă raportarea
REACȚIILOR ADVERSE
LA VACCINURILE COVID-19?
Campania MedSafetyWeek, care a avut loc în prima săptămână a lunii noiembrie 2021, a pus accentul pe importanța
raportării reacțiilor adverse suspectate la vaccinurile COVID-19, ca modalitate pentru publicul larg și profesioniști să
contribuie la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestora şi, astfel, la protejarea sănătăţii publice.
„Ceea ce ne dorim să transmitem către publicul larg prin campaniile MedSafetyWeek este că orice raport de reacție
adversă contează și, de asemenea, că raportând reacțiile adverse, cetățenii români pot contribui la utilizarea în condiții de
siguranță a medicamentelor și, în acest context, a vaccinurilor COVID-19”, spun reprezentanții Direcţiei Farmacovigilenţă
și Managementul Riscului din Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR).
de Valentina Grigore

Care este traseul raportărilor de reacții adverse
primite de ANMDMR?
Raportarea reacţiilor adverse suspectate
reprezintă o modalitate importantă de a colecta
cât mai multe informaţii cu privire la medicamentele ce au
o autorizație de punere pe piaţă validă în România, inclusiv
vaccinuri. Orice reacţie adversă suspectată post-imunizare cu
vaccinurile COVID-19 poate fi raportată către Agenția Națională a
Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România. După
ce raportul de reacție adversă este trimis către ANMDMR, experţii
din domeniul sănătății ai acestei instituţii analizează informaţiile
primite, evaluează gravitatea reacţiei adverse, urmând a transmite
raportul, în format electronic, în baza europeană a reacţiilor
adverse la medicamente, denumită EudraVigilance. Rapoartele de
reacţii adverse din EudraVigilance sunt utilizate pentru a evalua
beneficiile și riscurile medicamentelor în perioada dezvoltării, dar
și pentru a se monitoriza siguranța lor după ce au fost autorizate
în Spațiul Economic European (SEE).
Deşi vaccinurile se testează intensiv în studiile clinice înainte
să fie autorizate, nu pot fi cunoscute toate datele despre reacțiile
lor adverse până când nu sunt utilizate de un număr mare de
persoane în decursul timpului.
Cum se monitorizează profilul de siguranță pentru
vaccinurile COVID-19?
După primirea autorizației condiționate de punere pe piață
pentru vaccinurile COVID-19, autoritățile naționale din Uniunea
Europeană (UE)/Spațiul Economic European (SEE) și Agenția
Europeană pentru Medicamente (EMA) monitorizează continuu
reacțiile adverse suspectate raportate la persoanele cărora li s-a
administrat vaccinul. Astfel, se asigură detectarea eventualelor
riscuri legate de utilizarea vaccinurilor COVID-19 și gestionarea lor
cât mai curând posibil.
EMA verifică informațiile noi despre siguranța tuturor
vaccinurilor COVID-19 disponibile în UE/SEE. Analiza se
efectuează având la bază multe surse de date, printre care:
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rapoarte de reacții adverse suspectate primite de la persoane
vaccinate, aparținători și profesioniști din domeniul sănătății;
studii clinice; literatura medicală; informații comunicate de alte
autorități de reglementare.
Cum se face practic evaluarea riscurilor pentru vaccinurile
COVID-19 de către EMA?
EMA evaluează lunar, cu atenție, în cadrul întrunirilor
PRAC (Comitetul pentru evaluarea riscurilor în materie de
farmacovigilență), reacțiile adverse suspectate raportate postimunizare la vaccinurile COVID-19, pentru a determina dacă
există sau nu o relație de cauzalitate cu vaccinul evaluat. În acest
sens solicită diverse informații suplimentare de la deținătorul de
autorizație de punere pe piață a vaccinului analizat în funcție de
evoluția evaluărilor și a datelor disponibile, urmând a recomanda/
impune diverse măsuri de reducere la minimum a riscurilor, de
exemplu, recomandă actualizarea rezumatului caracteristicilor
produsului/ prospectului cu cele mai noi informații rezultate din
evaluările efectuate.
Recomandările PRAC sunt transmise Comitetului pentru
medicamente de uz uman (CHMP), responsabil pentru problemele
asociate cu medicamentele de uz uman, care adoptă o opinie.
Etapa finală a procedurii constă din adoptarea de către Comisia
Europeană a unei decizii cu aplicabilitate juridică obligatorie în
toate statele membre ale UE.
Care au fost pașii de autorizare a vaccinurilor
COVID-19 în UE?
Vaccinurile COVID-19 au fost autorizate condiționat de către
Comisia Europeană, aceasta fiind calea legală și reglementară
prevăzută la art. 2 pct. 2 din Regulamentul CE 507/2006 al
Comisiei privind autorizația de introducere pe piață condiționată
pentru medicamente de uz uman care se încadrează în domeniul
de aplicare al Regulamentului CE nr. 726/2004 al Parlamentului
European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind autorizarea
și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și
de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente:
„medicamentele care urmează să fie utilizate în situațiile de
urgență, ca răspuns la amenințări la adresa sănătății publice
recunoscute în mod corespunzător fie de Organizația Mondială a
Sănătății, fie de comunitate în cadrul Deciziei 2119/98/CE.”
De la momentul obținerii autorizației de introducere pe piață
condiționată, deținătorii autorizației de punere pe piață pentru
fiecare vaccin COVID-19 în parte prezintă la EMA un rezumat
lunar al raportului privind siguranța vaccinului, pe lângă Raportul
Periodic Actualizat al Siguranței (PSUR – Periodic Safety Update
Report) necesar pentru autorizația condiționată de punere pe
piață, având termen de depunere la fiecare 6 luni. Aceste rapoarte
de siguranță cuprind informații actualizate despre reacțiile adverse suspectate raportate în UE/SEE, inclusiv evenimente adverse de
interes special (AESI) și date despre expunerea populației la vaccin.
Considerați că tot acest proces este suficient de transparent?
În ceea ce privește procesul de transparentizare a informațiilor
noi și comunicarea acestora către publicul larg, atât EMA, cât și
celelalte autorități de reglementare din UE, inclusiv ANMDMR,
au crescut această practică prin crearea unor secțiuni speciale

INTERVIU CU FARM. PR. ROXANA DONDERA (STÂNGA),
DIRECTOR DIRECŢIA FARMACOVIGILENȚĂ ȘI MANAGEMENTUL
RISCULUI, ȘI FARM. SP. ALEXANDRA MARIA SPURNI, ȘEF SERVICIU
EVALUARE, DIRECŢIA FARMACOVIGILENŢĂ ȘI MANAGEMENTUL
RISCULUI DIN AGENȚIA NAȚIONALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI
A DISPOZITIVELOR MEDICALE DIN ROMÂNIA (ANMDMR)

dedicate pe website-urile oficiale. ANMDMR a publicat pe
website-ul oficial diverse materiale de interes public, constând
în broșuri informative, rezumatul caracteristicilor produsului/
prospectului actualizate pentru fiecare vaccin, cât și diverse
comunicate de presă care prezintă etapele evaluărilor sau ultimele
decizii la nivel european.
Aceste informații sunt disponibile pe website-ul oficial al
ANMDMR (www.anm.ro), în secțiunea „Comunicate de presă”,
cât și în secțiunea „COVID-19. Anunțuri importante”. De
asemenea, a fost implementată și o secțiune nouă, „VACCINARE
COVID-19”, în cadrul căreia ne-am dorit ca publicul larg să
poată avea acces la informații importante pentru fiecare vaccin
COVID-19 autorizat în UE, link-uri utile privind informații
despre vaccinarea COVID-19, cât și diverse materiale informative
referitoare la raportarea reacțiilor adverse suspectate
la vaccinurile administrate în această pandemie. 
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INTERVIU CU DR. CARMEN UNGUREAN,
COORDONATOR PREVENȚIE ȘI SCREENING
PENTRU CANCER, INSTITUTUL NAȚIONAL DE
SĂNĂTATE PUBLICĂ (INSP)

SCREENINGUL

PENTRU
CANCER

– INTERVENȚIE DE
SĂNĂTATE PUBLICĂ
CE SE APLICĂ
SISTEMATIC ȘI
CONTINUU

Cancerul pulmonar se situează pe primul loc în România în rândul bărbaților, atât ca număr de cazuri nou
diagnosticate, cât și ca număr de decese înregistrate, și devine o cauză frecventă de mortalitate prin cancer și
în rândul femeilor. Astfel, pentru anul 2020, estimările Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene
prezintă cancerul pulmonar ca fiind cea mai frecventă cauză de deces prin cancer în România, afectând cel mai
mult segmentul de vârstă 45-65 de ani și contribuind cu circa un sfert (24,2%) din totalul deceselor prin cancer.
În acest context, devine mai mult decât evidentă nevoia implementării unor programe de screening pentru
acest tip de cancer. „În cazul cancerului pulmonar ne aflăm într-o situație favorabilă, acest tip de cancer fiind
beneficiarul unor terapii personalizate, de precizie, cu rezultate bune și de aceea dezvoltarea unui sistem de
depistare precoce devine foarte importantă”, a explicat dr. Carmen Ungurean. de Valentina Grigore
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Care sunt recomandările europene privind
screeningul în cancerul pulmonar?
În prezent, la nivel european, cu excepția
Croației, nu există programe de screening pentru
cancerul pulmonar. Recomandările internaționale privind screeningul acestui tip de cancer prevăd testarea anuală a tuturor
persoanelor în vârstă de peste 50 de ani, fumători sau foști fumători în ultimii 7 ani, cu un istoric de minimum 20 de pachete-ani,
cu tomografie computerizată cu doză scăzută, urmată apoi de
investigații mai amănunțite, bronhoscopie biopsie, în cazul
unui rezultat pozitiv. Pentru România, ar mai fi aplicabil și categoriilor de lucrători sau foști lucrători din industriile care produc
noxe (azbest, ciment, arsenic, beriliu, cadmiu, crom, clorură de
vinil, produse de ardere a cărbunelui, etc.). Problema pe care o
pune organizarea screeningul este identificarea acestor categorii
de populație și asigurarea accesului rapid la confirmare diagnostică și tratament. Spre exemplu, anul trecut, la nivelul României
existau doar 186 de specialiști în bronhoscopie.

50% DIN POVARA ASOCIATĂ CANCERULUI
POATE FI EVITATĂ PRIN MĂSURI PREVENTIVE

screening, trebuie organizate
de autoritățile de sănătate publică, însă populația trebuie să
participe activ la ele. Codul european de luptă împotriva canVACCINUL ANTIcerului furnizează informații
HPV AR TREBUI SĂ
bazate pe evidențe științifice
EXISTE ÎN CABINETELE
despre ce putem face fiecare
MEDICILOR DE FAMILIE, dintre noi pentru a ne reduce
DISPONIBIL ATUNCI
riscul de cancer și, în egală
CÂND PĂRINȚII SE
măsură, furnizează suport
DECID SĂ-ȘI VACCINEZE pentru formularea politicilor
FETIȚELE.
de prevenție a cancerului. Prin
implementarea combinată, la
nivel individual și populațional a celor 12 măsuri ale codului,
se pot preveni până la 50% din cancere. Prevenția rămâne
principala armă de reducere a poverii asociate cancerului, însă
este nevoie de asigurarea de resurse umane, financiare, de
infrastructură și de implementarea consecventă a legislației și
regulamentelor care combat factorii de risc ai cancerului.
Creșterea capacității de diagnostic și tratament ale cancerului
este la fel de importantă. România este într-o situație aproape
imposibilă: avem, pe de o parte, un număr important de pacienți
bolnavi de cancer care au nevoie de acces la diagnostic și tratament rapid, dar în același timp nu ne mai putem permite să nu
investim și să nu acordăm importanța cuvenită prevenției.

România are, în acest moment, trei programe de screening
pentru cancerul de col, de sân și colorectal. Este suficient
pentru a reduce din povara asociată afecțiunilor oncologice?
Aceste trei cancere sunt cele pentru care screeningul organizat pe baze populaționale s-a dovedit eficace în reducerea
incidenței și mortalității. Ele fac obiectul recomandării ConsiSunt alocate fonduri suficiente pentru continuarea acestor
liului Uniunii Europene din 2003, la care și România a aderat.
proiecte?
Comisia Europeană a finanțat elaborarea ghidurilor europene
Fondurile necesare programelor de screening organizate
de asigurare a calității programelor de screening. Implementasunt considerabile, mai ales în etapele inițiale de organizare și
rea consolidată a programelor de screening organizate pe baze
extindere regională și națională.
populaționale pentru aceste cancere poate reduce incidența și
România are șansa de a utiliza fonduri europene, fiind
mortalitatea specifice cu 30% până la 70%. Însă este nevoie de
primul stat european căruia Comisia Europeană i-a aproun efort de organizare și de investiție inițială în infrastructura
bat finanțarea de servicii de sănătate. Se implementează,
acestor programe, pentru a se asigura accesul egal și echitabil
astfel, aceste programe-pilot în vederea extinderii regiola servicii de screening cu mecanisme de asigurare și control al
nale și naționale, conform recomandărilor. Prin Programul
calității. Screeningul pentru cancer vizează populații sănătoase,
Operațional de Sănătate (POS) avem securizate alocările
fără diagnostice anterioare de leziuni precanceroase sau cancefinanciare pentru extinderile regionale ale celor 3 programe
roase. Este un continuum de servicii medicale care trebuie asigu- de screening: la 50% acoperire populațională pentru regiunile
rat de la testare până la preluarea în tratament. Este o intervenție care implementează acum primele programe-pilot și la 20%
de sănătate publică ce se aplică sistematic și continuu.
acoperire pentru regiunile care au rămas în afara exercițiului
Codul european de luptă împotriva cancerului estimeafinanciar 2014-2020.
ză că 50% din povara asociată cancerului poate fi evitată
Cancerul de col uterin poate fi prevenit și avem la îndemână
prin măsuri preventive. Aceste măsuri sunt atât individuale,
resursele necesare: vaccinurile împotriva HPV. Având în vedere
cele care vizează adoptarea comportamentelor sănătoase
eșecul campaniei din 2008, ce măsuri trebuie luate pentru a
(renunțarea la fumat, menținerea unei greutăți adecvate etc.),
se îmbunătăți vaccinarea împotriva HPV și, astfel, pentru a se
cât și populaționale, cadrele care reduc expunerea la riscuri
preveni cancerul de col uterin la viitoarele generații de femei?
(legislația antifumat, norme de protecție
Ne aflăm într-un context favorabil,
la locul de muncă, măsuri de reducere
interesul
părinților este unul în creștere,
INTERVIUL COMPLET
a poluării, dezvoltarea de medii urbane
există
numeroase
cereri de vaccinare
POATE FI CITIT PE
favorabile exercițiului fizic etc.). Unedin partea acestora. Însă, din punctul
le din aceste măsuri, cum este cazul
meu de vedere, trebuie îndeplinite trei
www.politicidesanatate.ro
programelor de vaccinare și al celor de
condiții. 
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INTERVIU CU PROF. DR. HORAȚIU MOLDOVAN, PREȘEDINTELE COMISIEI DE
CHIRURGIE CARDIOVASCULARĂ DIN MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

„Aportul chirurgiei
cardiovasculare este realizat
la un nivel din ce în ce mai bun,
dar nu facem încă suficient”
Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză
de mortalitate în țara noastră și fac de trei ori mai
multe victime decât cancerul. În perioada pandemiei,
pacienții au acces mai greu la îngrijiri medicale, însă
chiar și dacă pandemia nu ar fi existat, tot ar mai fi fost
lucruri de îmbunătățit în acest domeniu. Spre exemplu,
românii cu infarct miocardic acut, cei care au nevoie de
intervenții chirurgicale sau proceduri intervenționale
pot fi tratați în acest moment doar în marile centre
universitare. Ce soluții există pentru o accesibilitate
mai mare și ce aparatură medicală nu ar trebui să
lipsească din dotarea niciunui spital județean din
România ne explică prof. dr. Horațiu Moldovan.
de Valentina Grigore
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Bolile cardiovasculare
sunt principala cauză de
mortalitate în România și în
lume. Reușește țara noastră
să facă progrese în tratarea acestor
afecțiuni?
Într-adevăr, bolile cardiovasculare
reprezintă cauza principală de mortalitate
și morbiditate la nivel mondial și, ca atare,
și în România. Acest lucru este stipulat
clar în raportul Comisiei Europene din
anul 2019 și, din păcate, lucrurile acestea
rămân valabile în continuare.
În țara noastră, aportul chirurgiei cardiovasculare este realizat la un nivel din ce
în ce mai bun, dar nu facem încă suficient
pentru această patologie, pentru pacienții
care suferă de boli cardiovasculare.
Ce ar trebui făcut pentru ca acești
pacienți să beneficieze de toate
condițiile necesare?
Pe teritoriul României există posibilitatea de a îngriji pacienți cu infarct
acut miocardic, pacienți cu patologie
chirurgicală sau care necesită proceduri
intervenționale doar în marile centre
universitare, în spitalele cu platformă
tehnologică ridicată. Difuzia în teritoriu a
acestor metode terapeutice și diagnostice
este relativ limitată.
Dau câteva exemple concrete: la Centrul de Cardiologie Craiova s-a implementat recent Programul de tratament
intervențional al infarctului de miocard
(STEMI), iar chirurgia cardiacă sperăm
să fie implementată în curând datorită
suportului atât al Ministerului Sănătății,
cât și al Universității de Medicină și
Farmacie din Craiova. Cardiologia intervențională la
Craiova a debu-

tat relativ recent, dar, în sfârșit, a debutat
după o gestație care a durat 20 de ani.
Un alt centru de importanță foarte
mare pentru România este Spitalul Clinic
Județean de Urgență Constanța. Constanța
este al doilea oraș mare din România, după
București, care are în spitalul județean
chirurgie cardiovasculară, are și cardiologie intervențională, dar într-o etapă
de dezvoltare relativ limitată. Și anume,
laboratorul de angiografie de la Constanța
este un laborator privat în cadrul Spitalului Clinic Județean și, ca atare, disponibilitatea lui de a trata pacienți din cadrul
programelor naționale este limitată. Ne
propunem și trebuie să implementăm și
la Constanța un program de tratament
intervențional în infarctul miocardic
public, gestionat de Ministerul Sănătății,
astfel încât accesibilitatea lui să fie foarte
mare, precum și dezvoltarea clinicii de
chirurgie cardiovasculară de acolo la un
nivel superior. Am dat două exemple, dar
nu sunt singurele.
În ceea ce privește chirurgia vasculară
periferică, ea trebuie dezvoltată masiv
la nivelul teritoriului României. Practic,
toate spitalele județene trebuie să aibă o
secție de chirurgie vasculară periferică,
unde să fie tratați bolnavi cu boli arteriale,
boli venoase, care să rezolve
problemele de traumatologie
care apar în patologia generală
la nivelul teritoriului. Nu toate
centrele, nu în toate spitalele
județene din România, doar
o mică parte dintre ele
dispun de compartimente
sau și mai puține de secții
de chirurgie vasculară
periferică.
Ce aparatură medicală
nu ar trebui să lipsească
din spitale pentru ca acești
pacienți să poată fi tratați cu
succes?
Toate spitalele județene
din România ar trebui să fie
dotate cu un angiograf, să se
poată face angiografii periferice, precum și coronarografii, având în vedere incidența
acestor boli în populație,
pentru a nu fi nevoiți să

transportăm bolnavii permanent în centrele de referință, centrele universitare mari.
Toate aceste lucruri sunt pe agenda Comisiei de Chirurgie Cardiovasculară a Ministerului Sănătății, desigur, în colaborare
cu comisiile adiacente: Cardiologie Clinică,
Cardiologie Intervențională și Anestezie și
Terapie Intensivă.
Cum stăm cu finanțarea acestui
domeniu?
Comisia de Chirurgie Cardiovasculară a Ministerului Sănătății a elaborat de
aproximativ 2 ani un proiect de creștere a
finanțării pentru procedurile cardiovasculare, care vizează atât operațiile cardiace,
cât și operațiile vasculare periferice și
intervențiile chirurgicale la copil, care
sunt în urmă în România. Acest proiect –
creșterea finanțării pe fiecare caz rezolvat
al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
– este cuprins în bugetul CNAS și rămâne
să fie implementat. El este în proces de
avizare la Ministerul Sănătății și întârzie,
din păcate, dar ar putea să fie implementat
și ar aduce un plus de calitate serviciilor
de îngrijire pentru bolnavi.
S-a vorbit foarte mult în pandemie
despre faptul că pacienții non-COVID au
mai greu acces la servicii medicale.
Situația sistemului medical din România în acest moment este critică. Avem de-a
face cu o situație de catastrofă în domeniul
sănătății, o catastrofă de ordin umanitar. În
acest moment, pacienții nu pot fi tratați în
măsura în care este nevoie. Avem de-a face
cu o criză maximală, în care nu reușim să
tratăm nici măcar pacienții cu pneumonie
COVID. Evident că acest lucru impactează
puternic și pacienții ceilalți, cu alte patologii, iar un ordin dat recent de Comitetul
pentru Situații de Urgență prevede ca
tratamentele și intervențiile chirurgicale
care pot fi amânate să fie amânate. Sistemul caută să se focuseze pe bolnavii acuți,
care au nevoie imediată, de urgență. Este
evident nevoie de un set de măsuri care
să repună în funcție sistemul de sănătate,
care în acest moment nu face față tuturor
solicitărilor. Dar pentru ceilalți pacienți,
non-COVID, care au nevoie de rezolvare
acută – cancer, boli cardiovasculare etc. –
toate spitalele caută să rezolve și această
categorie de pacienți. Însă accesibilitatea
este îngrădită în mod evident. 
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NEVOIE STRINGENTĂ
DE RESURSE UMANE
ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE ȘI AL ALTOR SPECIALITĂȚI MEDICALE
IMPLICATE DIRECT ÎN TRATAREA BOLNAVILOR DE COVID-19
Sănătatea publică, o specialitate
medicală mai „discretă” înaintea
pandemiei, a devenit brusc foarte
vizibilă pentru publicul larg în ultimul
an și jumătate. Multe dintre măsurile
de protecție aplicate în timpul
pandemiei au trecut prin filtrul
acestor specialiști, iar anchetele
epidemiologice sunt tot în sarcina
specialiștilor în sănătate publică din
DSP-uri. Care sunt provocările din
acest domeniu și care sunt soluțiile
pentru a îmbunătăți situația aflăm
de la prof. univ. dr. Carmen Daniela
Domnariu. de Alina Neagu
Sănătatea publică este o
specialitate medicală care
a devenit foarte vizibilă în
timpul pandemiei. Cum ați
simțit, ca specialist, această perioadă?
Sănătatea publică e o specialitate medicală mai puțin cunoscută, deoarece medicii
care aleg să o practice au responsabilități
legate în special de asigurarea stării de
sănătate a populației sau a unor grupuri
vulnerabile, respectiv de organizarea și
funcționarea diferitelor tipuri de servicii
de sănătate și a sistemului de sănătate în
ansamblul său. Acești medici nu urmează
modelul clasic al profesiilor medicale, de
interacțiune directă medic-pacient, cu
predilecție în caz de boală, ci utilizează
metode și instrumente complexe, aplica-
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bile, de regulă, populației generale, unor
comunități sau grupurilor vulnerabile ori
unor servicii de sănătate, prin care analizează problemele de sănătate ale acelor
grupuri și modalitățile de a asigura un răspuns cât mai adecvat din partea sistemului
de sănătate. Specialitatea este recunoscută
în statele UE, bazată în mare parte pe
concepte și definiții internaționale, agreate
la nivelul OMS și care este deosebit de importantă pentru analizele populaționale.
Într-adevăr, această specialitate a
devenit vizibilă pentru publicul larg în
timpul pandemiei, când populația generală
a început să se familiarizeze cu termenii
și instituțiile care se ocupă de sănătatea publică. Dar, în rândul absolvenților
facultăților de medicină, adresabilitatea
către această specialitate a crescut în ultimii ani, probabil din cauza atracției pentru
viziunea integrativă pe care această specialitate o oferă și pentru legătura indisolubilă
cu politicile, programele și intervențiile
de sănătate publică. Tot mai mulți medici
specialiști de alte specialități aleg să facă a
doua specialitate în sănătate publică.
A fost o perioadă dificilă pentru tot sistemul de sănătate, atât pentru responsabilii
și instituțiile care se ocupă de sănătatea
publică, cât și pentru sistemul de îngrijiri
de sănătate.
Vă amintiți, desigur, situația de la începutul pandemiei, în care toate măsurile
luate cu impact asupra activității populației
au presupus elaborarea unor metodologii,
cum ar fi închiderea/ deschiderea școlilor,
a grădinițelor etc. În aceste activități au fost

implicați specialiști de sănătate publică,
pe lângă epidemiologi și medici din alte
specialități de medicină preventivă.
De asemenea, planificarea activităților
de carantinare, izolare, monitorizare a
persoanelor infectate cu SARS-COV-2 s-a
făcut cu implicarea specialiștilor de sănătate publică din DSP-uri.
Sănătatea publică și managementul
sunt un domeniu foarte vast. De ce
provocări vă loviți în România?
Provocările în domeniul sănătății publice sunt legate de capacitatea de răspuns
la problemele de sănătate și modificările
care apar în rândul populației. În ultimii
2 ani aproape, în contextul pandemiei,
am simțit dificultatea de organizare și
de adaptare a serviciilor de sănătate și a
structurilor organizaționale la modificările continue care au apărut, nu numai în
ceea ce privește asistența medicală pentru
COVID-19, cât în ceea ce privește răspunsul
la toate celelalte probleme ale populației
și la nevoile de servicii medicale pentru
bolile cronice.
A fost resimțită nevoia stringentă de
resurse umane în domeniul sănătății
publice și a altor specialități implicate
direct în tratarea pacienților cu COVID-19.
S-a dovedit pe timpul pandemiei numărul
insuficient de medici de specialitate la
nivelul structurilor implicate în diferite
activități de sănătate publică, așa cum ar fi
direcțiile de sănătate publică.
O altă provocare a sănătății publice
ține de dezvoltarea serviciilor preventive
în general. Așa cum se cunoaște, calitatea

fundamentală a sănătăţii
publice este de natură să
prevină, iar să previi este
mult mai eficient și mult
mai puțin costisitor decât
să tratezi. În mod specific,
în România, accesul la
servicii preventive este
redus, nu numai din
cauza finanțării precare
a sistemului de sănătate
(România este statul UE cu
cea mai redusă cheltuială
pentru sănătate pe cap de
locuitor și pe an), dar și
din cauza cererii scăzute
pentru aceste servicii
din partea populației. Un
exemplu este vaccinarea de rutină a copiilor.
Mortalitatea care poate fi
prevenită prin intervenții
de sănătate publică este
ridicată, în special pentru
cauzele de deces legate de
consumul de alcool.
România are rate
INTERVIU CU PROF.
ridicate ale fumatului
UNIV. DR. CARMEN
în rândul bărbaților, iar
DANIELA DOMNARIU,
decesele cauzate de cancer
PREȘEDINTELE COMISIEI
la plămâni, în special
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
ȘI MANAGEMENT DIN
în rândul femeilor și al
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
bărbaților de peste 65 de
ani, au crescut constant și
reprezintă 4% din totalul
deceselor (2014). Rata standardizată de
teritorial. Din păcate, în pandemie, aceste
deces din România pentru mortalitatea
campanii nu au mai avut ecoul dorit.
provocată de abuzul de alcool (42 per
O altă provocare a sănătății publice este
100.000) este cea mai ridicată în rândul
îmbătrânirea populației. Sistemul de sănățărilor UE.
tate va trebui să facă față acestei modificări.
În cadrul programelor naționale de
Comunicarea în sănătate publică este o
sănătate, preventive, ale Ministerului
provocare în acest moment. Ea trebuie să
Sănătății sunt prevăzute campanii de
fie strategică, la timp și eficientă, cu rolul
informare, educare, comunicare în rândul
de a preveni și controla apariția bolilor, de
populației, pe teme referitoare la princia îmbunătăți calitatea vieții și de a promova
palele boli cronice: diabet zaharat, boli
sănătatea.
cardiovasculare, tumori, la determinanții
În ceea ce privește managementul, se
sănătății care țin de stilul de viață: fumat,
pot discuta foarte multe aspecte. Toate
consumul de alcool, alimentația nesăpersoanele cu funcții de conducere în spinătoasă, activitatea fizică. INSP, prin
tale trebuie să aibă o pregătire în domeniul
CNEPSS, elaborează materialele necesare
managementului sanitar, care presupune
desfășurării acestor campanii, care sunt
parcurgerea unor programe de pregătire.
avizate de Ministerul Sănătății și care ajung
La ce lucrați acum în Comisia de
la DSP-uri, unde se implementează la nivel sănătate publică și management din

Ministerul Sănătății, care
sunt direcțiile?
Comisia de specialitate,
prin componența sa, a
contribuit și contribuie
activ la elaborarea documentelor și recomandările emise de Ministerul
Sănătății pe perioada stării
de urgență, a stării de
alertă, privind organizarea
și desfășurarea activității
de vaccinare, activității
TELVERDE, închiderea/
deschiderea școlilor,
grădinițelor și a altor
activități pentru care i s-a
solicitat sprijinul.
Comisia este reprezentată în Comitetul național
de vaccinologie, recent
înființat, pentru a oferi
Ministerului Sănătății
expertiza necesară în
acțiunea de vaccinare a
populației.
De asemenea, comisia
și-a propus revizuirea
tematicilor de medic
specialist și medic primar,
precum și revizuirea tematicilor de pregătire pentru
obținerea atestatului în
managementul serviciilor
de sănătate și includerea
altor atestate în pregătirea pentru specialitate. Această activitate urmează după
cea din anii trecuți, în care a fost revizuit
baremul activităților practice obligatorii de
efectuat în cadrul programului de pregătire
pentru rezidenții de sănătate publică și
management.
Așadar, comisia de specialitate este
implicată activ prin membrii săi în toate
activitățile pentru care i s-a solicitat
sprijinul și a răspuns prompt și profesionist
prin participarea tuturor membrilor ei la
problemele solicitate. 

INTERVIUL COMPLET
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Investigațiile imagistice
în România, situație actuală
și strategie viitoare
Până de curând, pacienții cu boli cronice erau nevoiți să aștepte luni bune
pentru investigații imagistice, iar acest lucru s-a modificat în bine începând
cu 1 octombrie 2020, prin prioritizarea acestor investigații de către Casa
Națională de Asigurări de Sănătate, odată cu înființarea mențiunii Monitor pe
biletul de trimitere la investigații paraclinice în ambulatoriul de specialitate
(Monitor 1 pentru recomandări la externare, Monitor 2 pentru boli
oncologice, Monitor 3 pentru diabet zaharat, Monitor 4 pentru boli cardiovasculare, Monitor 5 pentru boli rare, Monitor 6 pentru boli neurologice,
Monitor 7 pentru boli cerebro-vasculare). Aceste mențiuni permit efectuarea
analizelor peste plafonul furnizorului de servicii medicale. Chiar și așa,
accesul celorlalți pacienți la astfel de investigații medicale, foarte căutate,
deoarece cu ajutorul lor se pune diagnosticul în majoritatea bolilor, rămâne
uneori problematic, din cauza deficitului de aparate și de specialiști din
țara noastră, afirmă dr. Ioana Smărăndița Lăcău, medic primar Radiologie și
Imagistică medicală. de Alina Neagu
Una dintre cele mai mari
probleme pentru pacienți
pe zona de radiologie este
accesul uneori târziu la
investigații medicale decontate – sunt
pacienți care așteaptă luni bune. Care
sunt cauzele?
Investigațiile radiologice și de medicină nucleară sunt destul de căutate, pentru că ocupă un loc crucial în
diagnosticul majorității bolilor. Problema
este accesibilitatea destul de mică atât în
spitale, cât și în ambulatorii de specialitate, în principal pentru că România nu
are o strategie de țară în radiologie. Ca
și în cazul clădirilor spitalelor, aparatele
de radiologie existente sunt fie vechi, fie
s-au stricat în lipsa banilor de service și
mentenanță.
În ultima perioadă, Casa Națională de
Asigurări de Sănătate a făcut eforturi de
a crește accesibilitatea pacienților cu boli
cronice la investigații imagistice, pacienți
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care conform protocoalelor medicale
necesită investigații periodice, astfel că
biletele cu mențiunea Monitor pot fi decontate de furnizorii de servicii medicale
din ambulatoriile de specialitate peste
plafonul trimestrial.
În consecință, lista de așteptare pentru
pacienții cu boli cronice care știu că trebuie să facă aceste investigații și au trimiteri pentru ele ar trebui să nu mai existe,
pentru că investigațiile în acest caz se pot
face peste plafon când este nevoie.
Problema cea mai mare în România
este numărul mic de aparate de radiologie
și medicină nucleară. Pacienții care ajung
în stare gravă la spital nu beneficiază de
aceste servicii din cauză că multe spitale
nu au aceste aparate – fie că nu au avut
niciodată, fie aparatele sunt vechi ori s-au
stricat, iar service-ul nu poate fi acoperit
datorită modului de finanțare a spitalelor,
pentru că finanțarea spitalelor nu implică
și fonduri pentru mentenanță. Și atunci,

în România ar trebui desenată o strategie
de țară astfel încât să ajungem la nivelul
țărilor din Uniunea Europeană, unde și
un oraș de dimensiuni medii sau mici are
un spital dotat cu aparatură de radiologie, inclusiv radiologie intervențională și
fiecare dintre aceste spitale are cel puțin
6-7 medici angajați și poate 20 de tehnicieni și asistenți care să acopere nevoile
oamenilor din zona respectivă. În plus,
medicina nucleară poate fi regionalizată
în funcție de populație, adică să spunem
că fiecare 3 județe ar trebui să aibă cel
puțin un centru de medicină nucleară cu
aparatura necesară.
Pe de altă parte, în România avem
și o problemă cu personalul medical, și
nu mă refer aici doar la medici, ci și la
personal mediu – asistenți, tehnicieni
care fac aceste investigații. Pentru că
trebuie știut că investigațiile radiologice,
în general, sunt făcute de tehnicieni în
toate țările Uniunii Europene și de aceea
avem nevoie de suportul universităților
de medicină și farmacie prin înființarea
unor clase speciale de radiologie în
cadrul facultăților de asistenți medicali.
În plus, este necesară și reglementarea
activității tehnicienilor sau a operatorilor
de ecografie, tomografie computerizată
și rezonanță magnetică – poate într-un
cadru mai larg de a recunoaște supraspecializarea unor categorii de asistenți medicali, personal medical ce va putea astfel
prelua o parte din sarcinile medicilor.
Cât de importante sunt
investigațiile imagistice în diagnostice
și cât de important este ca ele să fie
făcute la timp?
Investigațiile imagistice sunt importante pentru că răspund unor întrebări
clinice. O altă problemă este că acum în

INTERVIU CU
DR. IOANA
SMĂRĂNDIȚA
LĂCĂU,
PREȘEDINTELE
COMISIEI DE
RADIOLOGIEIMAGISTICĂ
MEDICALĂ
ȘI MEDICINĂ
NUCLEARĂ DIN
MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII

țara noastră nu există ghiduri și protocoale asemănătoare celor din țările Uniunii
Europene pentru diagnostic și tratament.
Astfel, aceste ghiduri și protocoale ajută
în definirea drumului urmat de pacient
de la simptome până la diagnostic: adică
ajungi la medic, ai următoarele simptome
și semne, ca urmare a acestora completezi
cu aceste investigații, ai anumite rezultate la ele, atunci urmezi alte analize și
investigații și urmând firul protocolului,
ajungi la diagnostic. Urmând aceste
ghiduri și protocoale, se pot diagnostica și
cele mai frecvente poate 95% din patologii, restul fiind diagnostice rare.
La ce ajută aceste ghiduri și protocoale? În primul rând, se uniformizează practica clinică la nivelul celei din țările Uniunii Europene și pacienții vor beneficia de
aceeași calitate a actului medical la orice
furnizor de servicii medicale ar ajunge. Pe
de altă parte, și noi, ca personal medical,
putem fi apărați în fața unei reclamații.

Iar dacă am avea aceste ghiduri pentru
bună practică medicală, am ști și când,
și cât de repede trebuie făcute anumite
investigații radiologice și de medicină
nucleară, pentru că ele sunt mici rotițe în
angrenajul de diagnostic.

GHID DE BUNE PRACTICI
La ce lucrează acum comisia de
specialitate din Ministerul Sănătății?
Ce ar trebui îmbunătățit?
Am început activitatea în august 2021
și am reușit să facem un ghid de bune
practici în radiologie imagistică medicală
și medicină nucleară, în concordanță cu
cele din țările europene, ghid ce a fost
elaborat de Societatea de Radiologie Imagistică Medicală în 2019 și a fost adus la zi
în 2021. Exista un ghid de bune practici în
radiologie aprobat prin ordin de ministru
în 2010, dar trebuia neapărat adus la zi,
deoarece evoluția tehnologiei în domeniu

a fost explozivă. Ghidul a fost înaintat
către structura de specialitate din Ministerul Sănătății pe 10 noiembrie 2021 și
sperăm ca el să fie aprobat cât mai repede
prin ordin de ministru; apoi ne dorim să îl
operaționalizăm sub forma unui site care
să poată fi accesat de orice medic de orice
specialitate, tocmai ca să știe când și cum
să recomande aceste investigații.
Trebuie să precizez că ghidul de Medicină Nucleară este cel european care a fost
tradus cu toate drepturile de către Societatea de Medicină Nucleară din România.
Ca obiective pe care ni le-am propus în
continuare: ne-am dori să facem o strategie
de țară pentru România, în sensul în care
să facem teritorializarea aparatelor și a
specialiștilor din domeniu, atât medici, cât
și personal mediu. Mai ales că în radiologie, personalul mediu nu este chiar mediu,
mulți au și facultate și mulți dintre ei pot
să facă lucruri pe care medicii nu știu să le
facă. După această mapare, putem planifica
o strategie de dotare cu aparatură și personal și putem aplica la programe europene.
Pe domeniul prevenției, vom înainta
o sugestie către Ministerul Sănătății,
pentru ca în dotarea celor 2.000 de centre
comunitare integrate din rural și urbanul
mic incluse în PNRR să fie prevăzut atât
un aparat de radiologie convențională, cât
și un mamograf, deoarece cred că ar trebui
ca și în țara noastră să pornim un program
național de prevenție a cancerului de
sân. Aceste investigații mamografice ar
putea fi făcute de asistentul medical care
este în centrul respectiv, asistent care
ar participa la un training probabil de 3
luni, pentru a învăța să facă mamografii,
apoi mamografiile ar putea fi citite de
un soft de inteligență artificială, lucru
care se întâmplă acum în câteva țări din
Uniunea Europeană. Din publicațiile din
literatură, folosirea acestui soft ar permite
interpretarea ca negative a 98% dintre
examinări și numai 2% vor necesita
analiza de către medicul specialist ce are
competență în senologie. 
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Schimbare radicală
a respectului față
de internarea
nou-născutului cu
probleme grave

INTERVIU CU
DR. CĂTĂLIN CÎRSTOVEANU,
PREȘEDINTELE COMISIEI
DE NEONATOLOGIE DIN
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

România are o problemă extrem de gravă în ceea ce
privește îngrijirea nou-născuților cu afecțiuni grave
și doar 60% din necesarul de paturi pentru tratarea
acestor copii, în acest moment, declară medicul
Cătălin Cîrstoveanu, cunoscut și ca „Îngerul copiilor”,
șeful secției de Anestezie-Terapie Intensivă pentru
nou-născuți de la Spitalul „Marie Curie” din București.
Lucrurile sunt însă pe cale să se schimbe în acest
domeniu, grație unor investiții de 100 de milioane de
euro din fonduri europene, prin Planul Național de
Redresare şi Rezilienţă (PNRR). de Alina Neagu

centre unde se face și chirurgie. Ministerul
Fondurilor Europene ne-a pus la dispoziție
100 de milioane de euro și împreună am
făcut un proiect pentru toată România.
Ce se poate face cu acești bani?
Am încercat să creștem capacitatea de
a îngriji nou-născuții cu probleme grave
de la 50-60%, cât avem în acest moment,
și să ne ducem spre 90%. Avem și multe
echipamente medicale depășite.
Un alt lucru care ne interesează este să
milităm prin legislație să creștem nivelul
finanțării la nivelul acțiunilor prioritare, la
nivelul programelor naționale de sănătate.
Avem 25-26 de centre de nivel 3 și
ne-am gândit să extindem cu cel puțin
un pat fiecare centru. Dacă noi reușim
să aducem încă minimum 100 de paturi
în toate centrele de nivel 3 din România,
deodată am aduna la cele 250 de paturi
pe care le avem cu mare îngăduință
încă 100 de paturi. Trimitem banii către
fiecare spital, să nu se facă de la centru.
Am evaluat costurile pentru ce înseamnă
reanimare, climatizare, electrică, să
dezvolte toaletele, locurile unde sunt
primiți părinții. Asta chiar dacă se face
extinderea într-un centru cu un pat.
Mai departe, toate aceste paturi de reanimare, cu infrastructura aferentă, vor fi și
dotate. Iar pentru cei care nu au dotări vom
asigura dotări pentru cel puțin 5 paturi.

foto: Inima Copiilor

Sunteți cunoscut ca
„Îngerul copiilor”,
medicul care a reușit să își
transforme secția în cea mai
modernă secție de Terapie Intensivă
nou-născuți din sud-estul Europei, dar
prin eforturi proprii – prin strângeri de
fonduri din donații. Cum stau lucrurile
în celelalte spitale și secții din România
care tratează nou-născuți?
România are o problemă extrem de
gravă în ceea ce privește îngrijirea nounăscuților cu probleme grave. Avem aproximativ 60% din numărul de paturi necesare pentru tratarea acestor copii – paturi
însemnând locul fizic, incubatorul, aparat
de respirat, monitor, pompe de perfuzie,
consumabile, staff-ul medical. Ce vedem
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noi astăzi – pacienți care se îngrămădesc la
UPU cu infecție SARS-CoV-2 – cam așa se
întâmplă mereu la noi. Copiii sunt internați
în locuri inadecvate din punct de vedere
medical, așteptând un loc la nivelul 3, sau
stau la nivelul 3 așteptând un loc în secțiile
care în Occident se cheamă de gradul 4,
așteptând o intervenție chirurgicală pentru
boli malformative grave – cardiace, neurochirurgicale, digestive, toracice, tumori etc.
Ce se întâmplă cu acești copii care
așteaptă un pat de spital?
Compartimentele de nivel 3 și secțiile au
liste interminabile de așteptare. Noi avem o
listă interminabilă – peste 30 de copii sunt
înscriși acolo. Suntem absolut depășiți. E
de notorietate faptul că mor mulți copii în
locuri inadecvate, la nivel 2. Se ajunge la

sute de copii care mor din cauză că nu avem
locuri să îi ajutăm.
Stăm mai rău la acest capitol decât
stăm în ceea ce privește tratarea
adulților?
Medicina adultului face chirurgie
robotică, face transplant, face operații
deosebite. Este o mare dezvoltare în zona
aceasta, pe când zona copilului este una
embrionară, aș putea spune.

PROIECT PENTRU ROMÂNIA
Există speranțe ca lucrurile să se
schimbe?
Anul trecut, împreună cu colegi din Ministerul Fondurilor Europene, la inițiativa
dânșilor, ne-am întâlnit și ne-am gândit ce

putem să facem pentru a reduce mortalitatea neonatală. Avem anual 1.200 de decese
la copii cu vârsta sub un an. România are
foarte puțini bani pe care îi alocă pentru
programele naționale de sănătate, inclusiv
acțiuni prioritare, în zona pacientului critic
copil – până în 3%, absolut infim.
Șansa noastră sunt fondurile europene.
Nu ne-am uitat să facem un centru-două,
ci i-am propus Ministerului Fondurilor
Europene un proiect pentru nivelul 3.
Ce înseamnă structurile de nivelul 3?
Înseamnă nivelul cel mai mare.
Nivelul 1 – structuri de anumite
capabilități, nivelul 2 – și mai multe
capabilități, nivelul 3 – maximumul a ceea
ce poate îngriji România. Iar la nivelul 4,
cum le numim noi, încă neclasificate, sunt

PNRR S-A APROBAT, IAR ÎN SCURTĂ
VREME VOM ÎNCEPE ACESTE
INVESTIȚII ÎN FIECARE SPITAL.
Banii vor merge doar în creșterea
numărului de paturi?
La aceste spitale, pe lângă faptul că
reușim să creștem numărul de paturi,
ceea ce este esențial, trebuie să evoluăm
și la nivel logistic: fiecare centru trebuie
să își facă bancă de lapte, poate să facă un
centru de follow-up, poate face consultații
psihologice cu părinții.
În plus, dacă sunt centre care vor să
construiască și au proiecte în sensul acesta
– nu că se gândesc, ci au proiecte – imediat
acestea vor merge către construcție.

Deocamdată am identificat doar două:
Spitalul Filantropia și noi, la Spitalul
„Marie Curie”, care avem proiecte și chiar
am început să construim din donații.
Cum stăm la capitolul personal
medical în zona de neonatologie?
Cu acești bani am mers și în zona de
training, pentru că ne mărim, putem să
preluăm toți nou-născuții cu probleme
serioase și nu putem să nu formăm
personalul medical. Dezvoltarea nu
înseamnă doar infrastructură, ci și
pregătirea personalului medical. Vom face
8 centre regionale de training în centrele
universitare.
Apoi, avem o problemă majoră în
zona transportului. Avem nevoie de
adoptarea unui model occidental, unde
sunt unități de transport dedicate pentru
nou-născuți, cu specialiști, cu transportul
nou-născutului în condiții de spital de
nivel 3. Vor fi 12 unități mobile. Centrele
ierarhizate la nivel 3 pot achiziționa unități
mobile de Terapie Intensivă neonatală.
Între această unitate mobilă și un spital
foarte bine echipat nu va fi nicio diferență.
Pentru că un copil critic va deveni și mai
critic în contextul transportului.
Cum vor arăta lucrurile după aceste
investiții?
Încercăm să modificăm viziunea
îngrijirii cu finanțare europeană, iar
lucrurile nu se vor opri aici. Sunt câteva
lucruri referitoare la profilaxie. Pentru
unitățile de nivel 2, din nefericire, nu
sunt foarte mulți bani și am gândit doar
profilaxia retinopatiei de prematuritate.
Fiecare unitate de nivel 2 va fi dotată cu
instrumentele necesare pentru profilaxia
acestei boli foarte grave.
Cam aici au fost investițiile în acest
mare proiect, sunt 100 de milioane de
euro și abia așteptăm ca fiecare centru
să facă aceste investiții. Înseamnă o mică
investiție, dar înseamnă respect pentru
un pacient uitat și schimbarea radicală a
politicii de internare pentru nou-născuții
cu afecțiuni grave. 

INTERVIUL COMPLET
POATE FI CITIT PE
www.politicidesanatate.ro
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MANAGEMENTUL BOLILOR CRONICE

INTERVIU CU ALINA PĂTRĂHĂU, PREȘEDINTA ȘI
FONDATOAREA ASOCIAȚIEI DĂRUIEȘTE ARIPI, ȘI CU
DR. MIHAELA BUCURENCI, EXPERT ÎN SĂNĂTATE
PUBLICĂ ȘI MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE
SĂNĂTATE, CONSULTANT PENTRU PROGRAME
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ÎN CADRUL ASOCIAȚIEI ȘI
COORDONATORUL REGISTRULUI NAȚIONAL AL
CANCERELOR LA COPIL

PROGRAM
NAȚIONAL
DE ONCOLOGIE
PEDIATRICĂ,
distinct de cel
pentru adulți
În anul 2018, Asociația Dăruiește Aripi, fondată de Alina Pătrăhău, lansa „Circuitul Încrederii și Speranței
– tratamente la domiciliul copiilor bolnavi de cancer”, o premieră în România, un proiect-pilot în județul
Constanța. Numai în prima jumătate a acestui an, 100 de copii bolnavi și părinții lor au fost scutiți de drumuri
de 10.000 de kilometri la spital, primind la domiciliu tratamentele ce pot fi făcute acasă. În februarie 2019,
Dăruiește Aripi lansa Registrul Național al Cancerelor la Copil, primul astfel de registru dezvoltat în România.
Astăzi, Asociația Dăruiește Aripi are planuri pentru a dezvolta aceste proiecte și vorbește inclusiv despre crearea
unui Program Național de Oncologie Pediatrică, distinct de cel pentru adulți. de Alina Neagu
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Au trecut aproape 3 ani de la lansarea Registrului
Național al Cancerelor la Copil. Ce ne-a adus acest
registru și de ce aveam atât de mare nevoie de el?
Mihaela Bucurenci: Am făcut un studiu privind
supraviețuirea în cancerul pediatric în România, am făcut
primele analize privind incidența. Am vrut să ne asigurăm
că ceea ce facem noi este deasupra oricărui reproș și ne-am
dus la European Network of Cancer Registries, un fel de
Mecca a datelor, ne-am afiliat în 2018, iar acum i-am rugat
să ne auditeze.
Alina Pătrăhău: Ei ne vor da un raport care ne va spune
ce facem bine și ce trebuie să îmbunătățim, în așa fel încât
datele pe care le generează registrul nostru să fie cât mai
reale personalizate.
Ce rol poate avea acest registru în oncologia
pediatrică din țara noastră, cum va schimba lucrurile
în viitor?
Mihaela Bucurenci: Cred că unul dintre must-urile
care ar trebui să se întâmple în perioada următoare este un
Program Național de Oncologie Pediatrică, distinct de cel
de adulți, fundamentat de la A la Z cu datele din registru.
Ca problemă de sănătate publică, afecțiunile oncologice
la copii au cu totul altă filosofie. Nu au nicio legătură cu
cancerul la adult.
Al doilea lucru care îmi doresc să se întâmple: s-a
lucrat cu Institutul de Sănătate Publică din Norvegia pe
un proiect al Ministerului Sănătății și s-a elaborat un
ghid național de oncologie pediatrică, la care au lucrat
experții din mai multe centre din țară, iar acum Centrul
European de Oncologie Pediatrică a început să lanseze
propriile protocoale și ghiduri, în baza cărora noi va trebui
să ajustăm ghidurile noastre. Comisia Europeană își
dorește ca în oncologie, inclusiv în oncologia pediatrică,
standardele să fie aceleași atât în Est, cât și în Vest. Aceste
protocoale ne spun ce trebuie să facem în fiecare situație,
iar de cealaltă parte, registrul ne spune câți copii avem în
situația X.
Pe de altă parte, firul roșu în Europa, în oncologia
pediatrică, este că pacientul copil trebuie să fie tratat
aproape de casa lui. Să nu fie dislocat decât pentru anumite
proceduri, iar restul să se poată face în comunitatea lui.

un model vital. Societatea Internațională de Oncologie
Pediatrică a recomandat să găsim alternative pentru a nu
mai duce copiii la spital.
Am început să ne gândim cum să transformăm
acest proiect într-un sistem de îngrijiri integrate și să
le conectăm, să nu trebuiască să ducem asistența de
oncologie pediatrică de la București la Buzău sau Slobozia,
ci să reușim să creăm o rețea, iar teritoriul țării să fie
acoperit de puncte conectate între ele prin platforma
noastră și cei de acolo să lucreze după planul specialistului
care urmărește copilul.
Cum va funcționa acest proiect de îngrijiri integrate
la domiciliu?
Mihaela Bucurenci: Vrem să creăm o platformă care
să permită centrelor de oncologie pediatrică din țară să
fie owner-ii cazurilor, pentru care se fac fișe în această
platformă, iar copiii să poată fi tratați și mai aproape de
casă, de personal medical din zonă. E o continuare firească
a proiectului început la Constanța.
Alina Pătrăhău: În acest moment testăm la Constanța și
creăm o rețea pe zona de sud-est a României și Muntenia.
Platforma voastră este un proiect care poate fi dus
doar de Asociația Dăruiește Aripi, din donații, sau va
veni momentul să îl puneți pe masa autorităților?
Alina Pătrăhău: Acum suntem în faza în care este
foarte important să evaluăm corect costurile acestui
proiect. Dacă te duci către autorități, trebuie să arăți că
soluția ta este bună, dar trebuie să arăți și cât costă.
Ce alte planuri aveți în acest moment?
Mihaela Bucurenci: Un alt plan important este să
facem monitorizarea și asistența supraviețuitorilor.
Spre deosebire de adulți, unde cancerul apare de obicei
în a doua jumătate a vieții, copilul care supraviețuiește
cancerului are, practic, toată viața înainte – merge la studii,
își întemeiază o familie, își face o carieră. Tratamentele și
cancerul în sine lasă niște sechele, care pot apărea mult
după tratament – de exemplu, bolile de inimă. Cei care fac
tratament cu citostatice pot face un infarct la 30 de ani. Nu
mai vorbesc de partea care ține de fertilitate, osteoporoză,
sistemul endocrin. Acum, în Occident urmează să se facă
ghiduri de supraveghere a supraviețuitorilor. La noi, această
monitorizare se întâmplă în primii ani, sunt și pacienți care
ÎNGRIJIRI INTEGRATE LA DOMICILIU
vin perioade mai îndelungate, alții care, la scurt timp după
ce au terminat tratamentul, nu mai vin la controale.
Și aici ajungem la proiectul vostru pilot din județul
Dar în ceea ce privește secțiile de oncologie
Constanța – tratamente la domiciliu pentru copiii
pediatrică, sistemul nu are nimic pus la punct în așa fel
bolnavi de cancer.
încât să se știe de ei. Cei mai mulți, după ce împlinesc
Alina Pătrăhău: Proiectul a început în anul 2018. Este
18 ani și nu mai sunt eligibili pentru a fi urmăriți de
un proiect de servicii mobile de
oncologul pediatru.
oncologie pediatrică, furnizate de
În platforma aceasta, noi vrem să
INTERVIUL COMPLET
personalul spitalului, dar în afara
creăm
și un sistem de alerte, astfel
POATE FI CITIT PE
spitalului. Dacă inițial era un model
încât cel care a fost managerul
de ajutor, de când a venit pandemia
cazului să poată să urmărească în
www.politicidesanatate.ro
de COVID-19, acest proiect a devenit
continuare pacientul. 
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EON Reality.

Mâine începe azi!
Dan Lejerskar, fondator și CEO al EON Reality, a prezentat cele mai noi tehnologii de realitate augmentată – AR / realitate
virtuală – VR în cadrul unui eveniment organizat de revista „Politici de Sănătate” cu participarea Serviciului Comercial
al Ambasadei SUA la București. Întâlnirea, care a avut loc online pe 4 octombrie, a oferit participanților (din mediul
academic și universitar, medici, cercetători) oportunitatea de a descoperi revoluția Knowledge Metaverse, prin care EON
Reality elimină constrângerile fizice și logistice care însoțesc învățarea, formarea și performanța profesională la cel mai
înalt nivel. Prin intermediul Knowledge Metaverse, utilizatorii din întreaga lume au posibilitatea de a accesa, studia și
interacționa cu informații și activități create de cunoașterea colectivă a umanității. Dan Lejerskar a prezentat,
de asemenea, programul EON Knowledge Metaverse (EKM). de Bogdan Guță
EON KNOWLEDGE METAVERSE (EKM)
Programul EON Knowledge Metaverse
(EKM) oferă granturi pentru redresare
post-pandemică și rezilientă în educație,
întreprinderi și comunități. Împreună cu 42 de milioane de utilizatori EON și parteneri din 73 de țări, EON
construiește EON Knowledge Metaverse – un proiect
global care își propune să construiască o lume interconectată nouă și îmbunătățită în care utilizatorii învață,
se formează și performează. Prin aducerea la viață a
metaversului cunoașterii, EON Reality combină lumea
fizică, virtuală și realitatea augmentată pentru a remodela modul în care oamenii de pretutindeni își trăiesc
realitățile. Obiectele și spațiile fizice sunt injectate
cu adnotări informaționale, activități și alte puncte
de cunoaștere îmbunătățite, în timp ce utilizatorii de
realitate virtuală se pot teleporta digital în medii reale
din întreaga lume. În acest proiect global sunt implicați
milioane de creatori din instituții academice, guverne și
întreprinderi. Programul de granturi EON Knowledge
Metaverse (EKM) este conceput pentru a oferi sprijin
pentru următoarele:
● Programul de granturi și investiții pentru recuperare
post-pandemică
● Implementarea platformei Education XR la scară largă
● Consolidarea proprietății intelectuale și a activelor
digitale prin crearea de conținut localizat
● Crearea de locuri de muncă cu sprijin pentru
dezvoltarea forței de muncă
● Siguranță, securitate și sănătate
● Consolidarea comunității și a coeziunii sociale.
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PLATFORMA EON-XR: CREEAZĂ,
ÎNVAȚĂ ȘI INSTRUIEȘTE!
Concepută pentru a aduce soluții de realitate augmentată (AR) și virtuală (VR), EONXR elimină obstacolele care apar adesea în
calea încorporării AR și VR într-un mediu
academic sau industrial. Prin intermediul
EON-XR, educatorii, formatorii, angajatorii
și alți utilizatori pot crea lecții interactive
și imersive de AR și VR fără a avea nevoie
de codare sau de cunoștințe tehnologice
avansate. Lecțiile pot fi apoi distribuite publicului lor de studenți, cursanți, angajați
sau publicului larg pentru a fi descărcate pe
dispozitive obișnuite (smartphone, laptopuri, tablete). EON-XR pregătește milioane
de studenți, angajați și cetățeni pentru prezent și viitor, înlocuind și ajutând în același
timp metodele tradiționale de instruire și
predare în zeci de țări din întreaga lume.

EON REALITY ÎN ROMÂNIA
EON Reality este prezentă în România, prin
intermediul UBB-EON-XR Center, fondat
împreună cu Universitatea Babeș-Bolyai
din Cluj-Napoca. UBB-EOB-XR Center
este o unitate academică dedicată utilizării
realității virtuale și augmentate în activitatea de predare/învățare anual pentru
mii de studenți și sute de cadre didactice
și dezvoltării de produse inovative către
societate – mediul socio-economic. De asemenea, municipiul Târgu Mureș a câștigat
un grant în valoare de peste 25 de milioa-

ne de dolari din partea EON Reality Inc.
pentru a implementa un sistem bazat pe
tehnologii imersive. Scopul proiectului este
îmbunătățirea educației preuniversitare
și universitare în municipiul Târgu Mureș
folosind realitatea virtuală și realitatea
augmentată ce utilizează tehnologia EONXR. Prin modelul „Classroom 3.0”, cadrele
didactice și elevii/studenții primesc instrumentele necesare pentru a crea module de
învățare rapidă.
Mai mult, recent, EON Reality anunță
un nou parteneriat cu Primăria Municipiului Târgu Mureș pentru a utiliza EON-XR
în Transilvania. Târgu Mureș este cel mai
recent partener pe care EON Reality îl
adaugă la metaversul cunoașterii, după saltul incredibil de utilizare pe care pandemia
de COVID-19 l-a adus ofertei emblematice
a companiei XR. Cu o rețea globală mai
mare și mai multe resurse pentru parteneri decât oricând, municipalități precum
Târgu Mureș pot oferi o experiență XR de
clasă cu adevărat mondială pentru elevii,
lucrătorii și alți cetățeni care caută să se
perfecționeze.

DESPRE EON REALITY ȘI
DAN LEJERSKAR

legați de convingerea sa că cunoștințele
sunt un drept al omului și ar trebui să fie
disponibile la prețuri accesibile pentru
fiecare om de pe planetă. Pentru a duce la
îndeplinire acest lucru, EON Reality a dezvoltat standardul de facto pentru softwareul de transfer de cunoștințe și competențe
bazat pe realitatea augmentată și realitatea
virtuală, care suportă dispozitive de la telefoane mobile la cupole imersive de mari
dimensiuni. Rețeaua globală de dezvoltare
a EON Reality – cu peste 20 de locații în
întreaga lume – a creat cea mai importantă
bibliotecă AR/VR din lume pentru educație
și industrie, cu peste 8.000 de aplicații
și peste 40 de milioane de utilizatori din
întreaga lume.
Dan Lejerskar, fondator și CEO al EON
Reality, și-a început cariera la Volvo Aerospace ca project manager pentru programul rachetei Arianne 5 (pentru motorul
principal al rachetei), unde a fost responsabil de coordonarea și dezvoltarea între
Volvo, MBB, Fiat și SEP. În 1999, a cofondat
EON Reality și a condus RealityBUY.com,
o companie care a dezvoltat sistemul 3D
interactiv, concentrându-se pe dezvoltare,
conținut și aplicații. 

EON Reality este liderul mondial în
domeniul transferului de cunoștințe și
competențe bazat pe realitatea augmentată
și virtuală pentru industrie și educație.
Cei 21 de ani de succes ai EON Reality sunt

Persoana de contact: Ing. Florin Balint, Email: florin.balint@eonreality.com, Tel Mobil: 0724270161
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„Nu există activitate
cu RISCURI ZERO”
de Valentina Grigore

Siguranța pacientului
și calitatea serviciilor
medicale reprezintă un
subiect complex. Cum
poate ANMCS să asigure o siguranță
a pacienților crescută în unitățile
medicale din România?
Pentru a răspunde la această întrebare,
trebuie să pornim de la definiții. Sintagma
„servicii medicale de calitate” se poate
traduce, în mod simplist, în siguranța
pacientului pe toată perioada în care
beneficiază de acestea.
Siguranța pacientului se exprimă, tot
în mod simplist, că în cursul serviciilor
oferite se evită afectarea neintenționată și
nedorită a stării de sănătate a pacientului
sau a integrității anatomo-funcționale
a acestuia prin apariția unor evenimente adverse asociate asistenței medicale
(EAAAM).
Atunci când vorbim de siguranță în
orice domeniu, trebuie să ne referim în
primul rând la riscuri. Fiecare activitate umană prezintă anumite riscuri. Nu
există activitate cu riscuri zero. Risc zero
nu înseamnă că nu există riscuri, ci că
acestea nu au fost identificate. Identificarea riscului unui proces trebuie făcută de
către cei direct implicați în desfășurarea
respectivului proces, prin urmare, Autoritatea Națională de Management al
Calității în Sănătate (ANMCS) nu poate
avea o intervenție directă în asigurarea
siguranței pacienților, ci doar indirectă,
prin standardele elaborate, care să „pună
presiune” pe cei care furnizează serviciile
de sănătate să-și organizeze activitățile, să
identifice riscurile și să ia măsuri pentru
diminuarea probabilității materializării
acestora (apariția EAAAM) și, acolo unde
apariția nu poate fi evitată în totalitate,
să identifice măsuri pentru diminuarea
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gravității consecințelor acestor evenimente. Un alt element important în
cadrul acestui proces este reprezentat de
identificarea EAAAM apărute, analiza
cauzelor care au dus la apariția acestora
și stabilirea măsurilor care să împiedice
reapariția lor.
Având în vedere numeroasele
incidente tragice petrecute în spitalele
din România, mai ales în ultimul
an, considerați că ar trebui făcute
modificări în legislație pentru a se
impune sancțiuni?
Din nefericire, legislația existentă, și
ne referim în special la cea primară și cea
secundară care reglementează managementul calității în sănătate, nu este aplicată în totalitate sau nu se verifică respectarea ei. Acesta este și unul din obiectivele
structurilor de management al calității
care trebuie să existe, ca și cerință a ANMCS, în structura unităților sanitare: să
se asigure că prevederile legislative, dar și
bunele practici naționale și internaționale
sunt transpuse în proceduri și metodologii adaptate posibilităților tehnico-materiale și umane existente în fiecare unitate
sanitară.
Fie datorită înțelegerii de către conducerea unităților sanitare a necesității
organizării activităților pe baza procedurilor și protocoalelor, fie ca și conformare formală a acestora la cerințele
standardelor ANMCS, aceste proceduri și
protocoale există. Dar acestea, de cele mai
multe ori, doar există, nefiind create și
utilizate mecanismele care, pe de o parte,
să certifice utilizarea lor și, pe de altă
parte, să aprecieze eficacitatea și eficiența
folosirii acestora (de exemplu, auditul
clinic). Natura, chiar fiziologia, ne arată
importanța existenței unor mecanisme
de recompensă sau de pedeapsă prin
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NAȚIONALE DE
MANAGEMENT
AL CALITĂȚII ÎN
SĂNĂTATE (ANMCS)

care managementul să poată determina/
motiva respectarea de către angajați a
prevederilor existente. Trebuie găsit un
echilibru între cele două mecanisme, de
recompensă/pedeapsă.
Cum poate fi îmbunătățită
infrastructura spitalicească și instruirea
personalului medical în sensul
asigurării siguranței pacienților? Anul
trecut se discuta de atragerea de fonduri
europene pentru aceste activități.
Siguranța pacientului trebuie asigurată
indiferent de infrastructura existentă.
Atât timp cât instituția care autorizează
funcționarea unităților sanitare (prin emiterea autorizației sanitare de funcționare
– ASF), Direcția de Sănătate Publică (DSP),
consideră că respectiva unitate poate să
furnizeze servicii medicale, înseamnă
că în respectiva unitate sanitară există
condiții pentru servicii de calitate, în
condiții de siguranță pentru pacienți. Orice
îmbunătățire ar fi adusă infrastructurii

tehnico-materiale a unui spital, acestea nu
vor fi corect utilizate, dacă resursa umană
nu beneficiază de un proces de formare
continuă și perfecționare în domeniul
managementului calității. ANMCS susține
desfășurarea acestor pregătiri prin intermediul furnizorilor de servicii de formare
recunoscute, sprijinite financiar atât de
factorii de decizie locali (spital, autoritate
tutelară), cât și prin atragerea de fonduri
europene prin granturile dedicate. Este în
derulare un proiect împreună cu Comisia Europeană care prevede formarea de
formatori în domeniul managementului
calității centrat pe componenta pre și post
spital a asistenței medicale.
La capitolul prevenirea și controlul
infecțiilor asociate asistenței medicale,
care este stadiul implementării soluțiilor
propuse de recomandările europene?
Ministerul Sănătății, prin Direcțiile
de Sănătate Publică și Institutul Național

de Sănătate Publică sunt obligate prin
legislația în vigoare să gestioneze această
problemă. Infecțiile asociate asistenței
medicale (IAAM), numite generic infecții
nosocomiale, sunt, în realitate, evenimente adverse asociate asistenței medicale.
ANMCS analizează aceste infecții doar în
măsura în care ele afectează grav sănătatea
pacientului sau duc la decesul acestuia
(evenimente-santinelă). Pentru a se evita
raportarea multiplă a acelorași informații
către instituții diferite, în formate diferite,
fapt care favorizează apariția erorilor, ANMCS a început demersurile de standardizare, alături de celelalte instituții menționate,
a modului de colectare a acestor informații.
Care sunt proiectele dvs. în cadrul
Direcției generale de standardizare și
acreditare?
Pe termen scurt, activitatea se concentrează pe desfășurarea procesului de
monitorizare tematică a unităților sanitare,

proces în cadrul căruia, prin temele stabilite, semnalăm spitalelor problemele
actuale generate de pandemie, iar prin
cerințe și indicatori căutăm, împreună cu
reprezentanții acestora, soluții posibile
și identificarea altor dificultăți ce trebuie
rezolvate.
Principalele proiecte instituționale
pe termen mediu și lung sunt: participarea, alături de alte instituții ale statului
care utilizează informații din sistemul
de sănătate, la standardizarea întregului
sistem informațional utilizat în luarea deciziilor; recunoașterea ANMCS ca instituție
internațională de acreditare de către The
International Society for Quality in Health
Care (ISQua); elaborarea celei de-a treia
ediții a standardelor de acreditare a spitalelor și acreditarea internațională a acestora,
așa cum am făcut și cu standardele celei
de-a doua ediții, valabilă în acest moment
în evaluarea unităților sanitare cu paturi. 
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Bolile imune inflamatorii
pot afecta semnificativ viața
persoanelor tinere și active
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ROMÂNE DE
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Persoanele tinere și active pot suferi de boli imune inflamatorii care le pot afecta semnificativ viața,
deoarece trăiesc cu durere, handicap, disfuncții articulare, dificultăți de mers sau chiar de socializare. Ideea
că bolile reumatice afectează doar oamenii vârstnici este o prejudecată, pentru că boli precum artrita
reumatoidă, spondilita anchilozantă sau lupusul afectează în mod special oamenii tineri și apar doar foarte
rar după vârsta de 50-60 de ani. Unele dintre aceste afecțiuni sunt dificil de diagnosticat, iar în România
sunt doar în jur de 300 de medici reumatologi, mulți dintre ei concentrați în centre universitare, în timp ce
unele județe sau orașe mari au un singur astfel de medic, explică prof. dr. Simona Rednic, medic primar la
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Cluj-Napoca. de Alina Neagu
Bolile reumatice sunt
uneori ignorate, chiar
dacă manifestările sunt
dureroase? Ajung românii
târziu la medic?
Bolile reumatice sunt de multe feluri.
„Reumatism” nu este un termen comun
pentru mai multe boli, ci sunt foarte
multe boli care se manifestă la nivelul
sistemului musculo-scheletal, la nivelul
articulațiilor, mușchilor și oaselor. Ele pot
avea cauze foarte diferite, de la inflamatorii, imune sau autoimune, până la degenerative – cum este artroza, pe care o fac mai
degrabă pacienții vârstnici. Altele apar
din cauza suprasolicitării sau a pozițiilor
proaste – reumatismul abarticular – sau
din cauze microcristaline, cum este guta,
o inflamație articulară care apare din
cauza cristalelor de acid uric.
Ele nu sunt neapărat ignorate, dar
nu pot fi tratate la fel. De exemplu,
pacienții care au boli inflamatorii trebuie
identificați din marea masă de pacienți
care au boli articulare, pentru că ei chiar
trebuie să ajungă repede la medic. În cazul
lor, tratamentele trebuie instituite devreme, înainte să apară distrucțiile.
Pe de altă parte, artroza, care este
foarte frecventă la vârstnici – aproape
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toți vârstnicii o au –, nu este așa o mare
urgență. Ea poate fi supărătoare, dar nu
este atât de important ca pacientul să
ajungă repede la medic.
Nu aș spune că sunt ignorate, pentru
că principala manifestare a bolilor
reumatice este durerea, iar durerea
este rareori ignorată. Alte simptome
– palpitații, edem, erupții – sunt mai
degrabă neglijate.

PREJUDECĂȚI LEGATE
DE BOLILE REUMATICE
Aceste boli afectează doar
persoanele în vârstă sau este o
prejudecată? În ce măsură sunt afectate
persoanele tinere, active?
Sunt mai multe prejudecăți legate de
bolile reumatice. Una dintre ele este că
afectează doar oameni vârstnici. Nu este
adevărat. Bolile imune inflamatorii – artrita reumatoidă, spondilita anchilozantă,
lupusul – afectează în mod special oamenii tineri. Foarte rar ele apar după vârsta
de 50-60 de ani. Este adevărat că partea
cea mai mare a afecțiunilor musculoscheletale o reprezintă patologia degenerativă a vârstnicului – artrozele, precum
spondiloză, gonartroză, coxartroză. Dar

acestea nu au niciodată severitatea bolilor
imune inflamatorii.
Așadar, persoanele tinere și active
pot suferi de boli imuno-inflamatorii
care le pot afecta semnificativ viața,
deoarece trăiesc cu durere, cu impotență
funcțională, dizabilitate și handicap, care
le pot afecta semnificativ viața familială
și profesională.
Cât de dificil de diagnosticat sunt
aceste afecțiuni?
Destul de dificil. Depinde de boală.
Artroza, de exemplu, este relativ ușor de
diagnosticat – persoană vârstnică, având
durere de un anumit caracter, la anumite
articulații. Uneori nici nu este nevoie de
investigații de laborator sau imagistică.
În schimb, unele boli imune inflamatorii – cum sunt colagenozele, lupusul,
sclerodermia, dermatopolimiozita,
vasculitele sistemice – sunt greu de recunoscut. Sunt boli de specialist, care au
simptome diverse, inclusiv pulmonare,
cardiace, cutanate sau renale.
De aceea, este importantă
recunoașterea, mai ales la nivelul medicilor de familie, pentru că ar fi important
ca un centru terțiar, cum este Centrul de
Reumatologie de la Cluj sau unele centre
universitare, să vadă în mod special aceas-

tă categorie de boli greu de diagnosticat și
să nu fie invadate de pacienți cu dureri de
spate sau de genunchi care pot fi tratate
chiar și la medicul de familie.
Aceste afecțiuni riscă să fie
invalidante?
Toate bolile reumatismale pot fi foarte
invalidante, cu atât mai mult cele inflamatorii, care apar la tineri și pot determina
anchiloze, deformări articulare, modificări foarte mari. Și chiar și artroza, dacă
este severă, poate fi rapid progresivă și
oamenii pot să se miște cu mare dificultate dacă nu fac intervenții chirurgicale de
protezare de genunchi sau de șolduri.

PROGRAME NAȚIONALE
DE SĂNĂTATE
În acest moment avem toate
condițiile pentru a ajuta acești
pacienți?
Legat de acces, aș spune că sunt două
probleme: una legată de faptul că medicii
de familie cunosc mai puțin patologia
reumatismală, deoarece se predă puțină
reumatologie în facultatea de medicină
și deloc în timpul rezidențiatului, iar a
doua este că sunt foarte puțini reumatologi în țară și destul de rău distribuiți

– sunt concentrați în câteva centre universitare, iar în rest sunt județe întregi și
orașe mari care au, eventual, un reumatolog sau niciunul.
Pe de altă parte sunt programe
naționale de sănătate pentru unele dintre
boli – spondilita, poliartrita reumatoidă,
artrita psoriazică –, programe de sănătate foarte bine puse la punct. Trebuie să
accesezi un reumatolog care poate și știe
să folosească aceste programe, care are
acces la registru și care știe să selecteze
pacienții în bune condiții.
Artroza, spre exemplu, nu are foarte
multe resurse terapeutice în afara chirurgiei. Se protejează astăzi aproape toate
articulațiile, genunchii și șoldurile cu
destul de multă ușurință, alte articulații
mai rar.
Societatea Română de Reumatologie
are printre sarcini informarea și
educația continuă a cadrelor medicale.
La ce lucrează acum societatea?
Tocmai am revizuit curricula pentru
medicii rezidenți, pentru că erau acolo
câteva lucruri destul de demodate, în
așa fel încât specialiștii tineri de reumatologie să fie pregătiți, să aibă o bază
largă de informații și să poată stăpâni
tot ce înseamnă patologia reumatică și

interferențele, bolile din jurul acesteia.
Recent, societatea a făcut recomandări legate de pacienții cu boli reumatismale în pandemia de COVID-19. Am făcut chiar două categorii de recomandări:
unele anul trecut, la începutul pandemiei, când știam mai puține lucruri, apoi
am revenit cu recomandările anul acesta,
când am aflat mai multe. Am făcut
recomandări legate de terapie și legate de
situația în care pacienții cu boli reumatice se infectează cu SARS-CoV-2.
Am făcut încă din primăvară și recomandări legate de vaccinarea împotriva
COVID-19, iar acum lucrăm la updatarea lor, pentru că și în cazul vaccinării
am aflat mai multe în ultima vreme. În
principal, nu există contraindicații pentru vaccinare și majoritatea pacienților
noștri ar trebui să se vaccineze, pentru că
beneficiile vaccinării sunt de departe și
mult superioare riscului pe care COVID-19 l-ar putea avea asupra lor. 
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OncoHub 2021: forum
pentru interdisciplinaritate
3 ZILE DE CONFERINȚĂ ● 6 SESIUNI TEMATICE ● PESTE 60 DE SPEAKERI

● Biopsia lichidă: un nou instrument
de prognostic pentru terapia
personalizată la pacienții cu cancer
în stadii avansate
● Algoritmi de inteligență artificială în
diagnosticul patologic modern
● Rolul secvențierii de nouă generație
(NGS) în oncologie
● Avantajele chirurgiei robotice
în managementul pacientului
oncologic
● Nanotehnologii pentru dezvoltarea
unor sisteme de administrare
controlată și țintită a terapiei
antineoplazice
● Soluții moderne de modelare a
patologiilor oncologice în laborator
pentru creșterea calității rezultatelor
cercetării științifice
● Pacientul – în centrul
managementului oncologic
de Bogdan Guță
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Prima ediție a conferinței
OncoHub s-a desfășurat online în perioada 13-15 octombrie 2021, fiind structurată
pe șase sesiuni: 1. Strategii moderne în
diagnosticul oncologic (susținută prin
grantul național de cercetare PN-IIIP2-2.1-PTE-2019-0577 ONCONGS), 2.
Chirurgie oncologică, 3. Oncologie clinică,
4. Nanotehnologie și descoperirea de noi
medicamente, 5. Modelarea in vitro a bolii
oncologice, 6. Reabilitarea pacienților și
sprijin multidisciplinar pe termen lung,
studii preclinice și clinice la care s-a adăugat și o secțiune de prezentare de postere.
OncoHub 2021 a marcat câteva cifre-record – peste 1.000 de participanți înscriși,
mai mult de 60 de speakeri din țară și
străinătate (SUA, Marea Britanie, Grecia,
Franța, Germania, Israel, Rusia, Spania,
Suedia, Olanda), peste 63 de prezentări
în cele trei zile de conferință. Lectorii
din țară și din străinătate au putut aduce
la cunoștința colegilor lor (peste 600 de
participanți pe zi) noutățile din domeniile
medicale în care activează. Ediția viitoare

a OncoHub va avea loc în luna iunie a
anului 2022.
„OncoHub este un eveniment cu un
înalt caracter inter și multidisciplinar, care
a reușit să reunească, prin speakerii care ni
s-au alăturat, specialiști care provin din diverse domenii – medici, farmaciști, biologi,
biochimiști, ingineri în științe biomedicale,
toți, specialiști care interacționează cu
pacientul oncologic pe parcursul său, de la
diagnostic și până la recuperare. Trebuie
menționată și importanța creditării evenimentului și doresc să mulțumesc Colegiului Medicilor din România și Ordinului
Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor
în Sistemul Sanitar din România, care au
creditat evenimentul nostru cu câte 18
credite EMC”, a declarat lector dr. Bianca Gălățeanu, președintele conferinței
OncoHub, în cuvântul de bun venit adresat
participanților. „Această conferință are
șansa de a se internaționaliza foarte rapid
și de a se adresa, astfel, unor comunități
mult mai extinse. De asemenea, sperăm
că OncoHub va fi și un forum care va
facilita stabilirea unor relații de colaborare

pentru viitor, pentru proiecte naționale și
internaționale”, a declarat prof. dr. Carmen
Chifiriuc, prorector cercetare, Universitatea București. Prof. dr. Viorel Jinga, rectorul
Universității de Medicină și Farmacie
„Carol Davila” București, a subliniat rolul
medicilor și faptul că „medicina secolului XXI, în tot ansamblul său, reușește
să repoziționeze miracolul vieții într-o
realitate pe care secolul trecut o putea
înregistra doar ca pe un ideal, iar această
realitate se creionează într-un zâmbet pe
chipul pacienților noștri ori de câte ori
tratamentele inovatoare, implicarea și dăruirea de care dați dovadă ating noi culmi
ale performanței”. „Fără o echipă, fără o
multidisciplinaritate, cu siguranță nu avem
cum să mergem înainte. Sper ca această
conferință să fie una care să aducă subiecte
de interes fiecăruia dintre noi și care să ne
dea, cum spuneam, niște răspunsuri”, a
declarat conf. dr. Octav Ginghină, coordonator științific al OncoHub, Spitalul Clinic
de Urgență „Sf. Ioan”, București.

AVANTAJELE CHIRURGIEI
ROBOTICE ÎN MANAGEMENTUL
PACIENTULUI ONCOLOGIC
Conf. univ. dr. Octav Ginghină, Spitalul
de Urgență „Sf. Ioan”, a adus în discuție
avantajele impresionante ale chirurgiei robotice pentru echipa chirurgicală:
„Creșterea dexterității, să nu uităm că
instrumentele robotice au mișcări de 360
de grade, spre deosebire de instrumentele
laparoscopice, care sunt practic la fel ca instrumentele clasice, doar că au dimensiuni
diferite. Coordonarea dintre mâini și ochi
este, de asemenea, absolut impresionantă,
la fel, ergonomia poziției operatorului, precum și o vizualizare îmbunătățită”. Potrivit
conf. univ. dr. Octav Ginghină, „fără un

program național real de chirurgie robotică
nu vom putea merge foarte mult înainte,
va rămâne o nișă. Categoric, chirurgia
robotică în alte domenii, în afara chirurgiei
generale, a căpătat un aplomb foarte mare
și nu va dispărea de acolo, pentru că sunt
două opțiuni – chirurgia clasică și chirurgia robotică. Aici, în chirurgia generală,
unde intervenția laparoscopică are un
rol foarte bine definit, unde beneficiile
pentru pacient sunt de multe ori similare
între laparoscopie și robotică, lucrurile nu
se vor dezvolta foarte rapid fără să existe
un program care să susțină costurile și
care, bineînțeles, să ofere, în esență, în
anumite cazuri extrem de dificile, o șansă
pacienților de a beneficia de cea mai bună
opțiune terapeutică”.

ONCOLOGIE CLINICĂ
Prof. dr. Cornelia Nițipir, Spitalul Universitar de Urgență „Elias”, a subliniat, în
prezentarea susținută, faptul că oncologia medicală a fost martoră la schimbări
majore, de la diagnostice mai precise, la
schimbări în practica clinică: „Am asistat
la o furtună de noutăți în oncologie. Se
poate spune că ne aflăm la începutul unei
noi ere în oncologie, în care tratamentul
personalizat se bazează pe alterările și
caracteristicile genomice particulare ale
tumorilor. Secvențierea genomului ne oferă o serie de date care ne ajută să înțelegem
biologia celulei canceroase și, totodată, ne
ajută și pe noi în tratarea pacienților, mai
ales în contextul actual, când sunt o serie
de medicamente pe care le putem aborda
ca terapie de ultimă instanță sau în cadrul
studiilor clinice, atunci când s-au epuizat
liniile de tratament”, a declarat prof. dr.
Cornelia Nițipir.
În prezentarea sa, prof. dr. Ovidiu Pop
a explicat importanța testării precise a
PD-L1 la pacienții cu NSCLC, anume
pentru a informa deciziile de tratament
bazate pe imunoterapie. Testarea PD-L1
are valoare predictivă în diferite linii de
tratament. Astfel, următoarele teste de
biomarker predictiv sunt recomandate
la diagnosticul NSCLC avansat: mutația
EGFR, fuziunea ALK, expresia PD-L1. Expresia PD-L1 este evaluată cu ajutorul IHC.
Factorii preanalitici pot influența calitatea

probei care urmează să fie testată. Prof.
dr. Laura Mazilu a prezentat imunoterapia
care a schimbat standardul de tratament în
NSCLC inoperabil în stadiul III. Tratamentul cu durvalumab a redus riscul de deces
cu 39% și riscul de deces sau de agravare
a bolii cu 53%. Jumătate dintre pacienți
(50,1% ) erau încă în viață la 5 ani cu această imunoterapie după chimioradioterapie,
comparativ cu 36,9% dintre pacienții care
au luat placebo. (...) Beneficiile substanțiale
și susținute în materie de supraviețuire
obținute cu durvalumab după chimioterapie și radioterapie susțin utilizarea în
continuare a acestui regim ca standard de
tratament.
Vorbind despre testele predictive în oncologie în România din perspectiva medicului patolog, prof. dr. Bogdan Fetica a subliniat că „principala diferență dintre testele
companion și testele complementare este
aceea că acelea companion sunt esențiale,
obligatorii pentru administrarea tratamentului, în timp ce testele complementare
implică particularități ale pacientului care
îi permit o stratificare a prognosticului sau
o ajustare a tratamentului, dar nu impun
neadministrarea tratamentului. Din punct
de vedere al reglementărilor, ambele au
reguli de control”. 
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CALITATE ÎN SĂNĂTATE

Editorial de peste Prut.
Lecțiile SARS-COV-2,

PARANTEZE DESPRE PANDEMIE
În ultimii doi ani, asistăm la o urgență sanitară majoră pentru toți cetățenii,
societățile și economia mondială. La început, lumea părea pusă sub lacăt, iar
consecințele au avut un efect de domino. Totuși, sistemele de sănătate au
reacționat și gestionat situația de criză de la primele cazuri de COVID-19 și au
intrat din val în val cu mai multe lecții învățate. Unele au fost însușite pe deplin, altele, doar
parțial. Exercițiul crizei sanitare a venit cu lecții pentru societate, sistemul de sănătate și
jurnaliști. Pun accentul pe presă pentru că mă vizează direct.

LECȚIA IMPORTANȚEI / PROFESIILE DIN PRIMA LINIE
În acești doi ani, societatea s-a reîntors cu fața către profesiile din PRIMA linie. Vorbim despre
medici, casieri, polițiști... În prezent, ei duc greutatea acestor zile, chiar dacă au ocupații care,
de-a lungul anilor, nu au fost plătite cel mai bine și nu au avut cele mai bune condiții de lucru.
În caz de criză, ei sunt primii care intervin, fac față riscului, rezistă, aduc viață, speranță și
devin modele de demnitate umană.
De Elena Guțu,
jurnalist TVR MOLDOVA,
producător/ moderator
emisiunea Obiectiv comun

Suntem într-o
orchestră și doar
umăr la umăr
putem scrie
istoria ieșirii din
pandemie (umăr
vaccinat, la
umăr vaccinat).
Recunosc, scriu
un articol cu
paranteze.
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LECȚIA SOLIDARITĂȚII ȘI FRATERNITĂȚII
Argintul viu al sistemelor de sănătate sunt cadrele medicale. A oferi ajutor altui stat, atunci
când și tu ai nevoie, nu este doar un gest de umanitate, ci și un gest de fraternitate (mai ales
pentru noi, românii din Basarabia). Am văzut această lecție din partea României. Medicii din
România au mers în Lombardia, Italia, apoi în Republica Moldova. Noi, presa din Republica Moldova, scriam poate tehnic despre asta, dar în sinea noastră simțeam atâta demnitate,
recunoștință, mândrie, emoție și... fraternitate! În presa online, aceste emoții arată astfel:
(27 aprilie 2020. Până în acea zi, în Republica Moldova erau confirmate deja peste 3400 de
cazuri de infectare cu noul coronavirus și înregistrate mai mult de 100 de decese. Republica
Moldova avea mare nevoie de ajutor și o vorbă veche spune că fratele la nevoie se cunoaște,
iar sângele apă nu se face. Sprijinul era anunțat în condițiile în care și România avea mare
nevoie de asistență și ducea o luptă grea cu pandemia de COVID – 19. În doar trei zile, a fost
formată o echipă din peste 50 de persoane. Pe 30 aprilie, medicii români au trecut Prutul pentru a intra în lupta cu pandemia alături de specialiștii basarabeni. Medicii din România au
fost repartizați la spitalele din Chișinău, Bălți și Cahul în secțiile primiri urgențe, anestezie și
terapie intensivă, pentru a salva vieți.)
Pare un text ordinar, dar pentru noi, cei din Basarabia, era confirmarea că în cele mai complicate momente... nu suntem singuri, dar suntem împreună!!!
A urmat lecția recunoștinței, atunci când medicii din Republica Moldova au plecat în misiune la colegii din România. O continuitate a relației de fraternitate.

LECȚII PENTRU SISTEM
Lecția oferită de COVID-19 a accentuat nevoia implementării unor reforme urgente în sistemul de sănătate (realitatea din Republica Moldova și nu numai). Astfel, la nivel global, tot
mai multe organizații discută despre prevenirea bolilor și digitalizarea prin intermediul unui
registru european al sănătății. La nivel global, se discută deja despre a investi mai mult
EDITORIALUL COMPLET
într-un sistem de prevenire a epidemiilor.
POATE FI CITIT PE
Experții susțin că sunt necesare strategii de
creștere a accesului la sănătate în zonele ruwww.politicidesanatate.ro
rale. Deschid paranteza...
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„Până construim
spitale noi, recomand
SĂ LE ÎNTREȚINEM
CORECT PE CELE
PE CARE LE AVEM”
Fondatoare a SSIMA Re: Imagine
Healthcare, evenimentul
internațional care aduce împreună
liderii internaționali în domeniul
tehnologiei medicale cu scopul de a
crește acest domeniu în România și
fost consilier în Ministerul Sănătății,
Elena Ovreiu face o paralelă între
sistemul de sănătate din SUA și cel
din România în ceea ce privește
administrarea și întreținerea
echipamentelor medicale din
unitățile de îngrijire medicală.
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”.
de Bogdan Guță

În perioada noiembrie 2020
– octombrie 2021, au fost
12 incendii în spitalele din
România, majoritatea dintre
ele la secții ATI. Acestea au provocat
peste 30 de morți. Este evident că nu
mai putem vorbi de incidente izolate,
ci de un fenomen, o criză de sistem. Ați
fost consilier în Ministerul Sănătății și,
în această calitate, ați fost preocupată
de un proiect tehnic prin care s-ar fi
putut evita incendiile din spitale. Care
este situația acelui proiect, mai există,
se mai ocupă cineva de el?
Spitalele din România sunt vechi, construite după standardele de acum mulți
ani, nu au sisteme de ventilație centraliza-

tă, nu au mai nimic din
ce ar trebui să aibă un
spital adaptat nevoilor
vremurilor noastre. Dar,
pe lângă toate acestea,
nu avem standarde actualizate de întreținere,
standarde adaptate la
cele internaționale. Nu
există ghiduri după care
să se facă întreținerea
INTERVIU CU
spitalelor. Și, în plus,
ELENA OVREIU,
avem o lipsă acută de
LECTOR UNIVERSITAR
personal tehnic. Iar
legislația care să permită
inginerilor medicali să lucreze în spitale
verificarea calității apei, practic există
este precară. Pentru a angaja ingineri
standarde de întreținere pentru tot ceea
medicali, managerii spitalelor trebuie
ce există în spital. Pe baza acestora, fiecare
să găsească diferite soluții. Rezolvarea
spital trebuie să propună anual un plan de
acestor probleme legate de standarde,
mentenanță, care este verificat și acceptat
ghiduri și personal tehnic în spitale a fost
de organizația care se ocupă de acreditarea
proiectul cu care am venit la Ministerul
spitalelor. Tot această organizație veriSănătății, în calitate de consilier. Nu știu
fică și implementarea corectă a planului
dacă proiectul continuă, mie sau echipei
propus de spital. Fiecare activitate de
de experți internaționali cu care lucram
întreținere este specificată în ghiduri.
la acest proiect nu ni s-a cerut să predăm
Acestea detaliază cât de des trebuie verinimic la plecare. Ar fi, însă, o întrebare
ficat un echipament sau instalație, ce parabună pentru Ministerul Sănătății.
metri trebuie verificați, valorile normale
Acum sunteți în SUA, ca bursier
ale acestora, și așa mai departe. Angajații
Fulbright, la un spital din New
care fac mentenanța trebuie să urmăreasYork. Cum este acolo legislația, care
că pas cu pas aceste ghiduri. De exemplu,
sunt procedurile în ceea ce privește
generatoarele de curent electric sunt
întreținerea unui spital (aparatură,
verificate săptămânal, iar o dată pe lună
instalații și rețele electrice, instalații
sunt puse în funcțiune. Se verifică inclusiv
de gaze medicinale)?
calitatea combustibilului din rezervor. 
În America, întreținerea spitalelor se
face conform unor standarde foarte bine
INTERVIUL COMPLET
puse la punct. Există standarde pentru
POATE FI CITIT PE
întreținerea clădirii, a aparaturii medicale, a rețelelor electrice, instalațiilor de
www.politicidesanatate.ro
gaze medicinale, aruncarea deșeurilor,

noiembrie 2021 65

Politici
de Sănătate | MANAGEMENTUL BOLILOR CRONICE

#BPOC #Acces #BPOCleadership

Implicarea ECPC în apărarea intereselor
pacienților cu cancer din Europa
Ken Mastris, președintele Coaliției Europene a Pacienţilor Bolnavi de Cancer (ECPC), este un pacient cu cancer de
prostată și un avocat al pacienților, angajat în promovarea egalității acestora în tratamentul cancerului și a unei
mai bune calități a vieții pentru pacienții oncologici în toată Europa. Este dedicat apărării pacienților și își propune
să se asigure că ei primesc tratamentul potrivit la momentul potrivit, fără a suferi un stres suplimentar în timpul
procedurilor medicale complexe. Crede cu tărie în tratarea fiecărui pacient ca pe un individ, al cărui punct de vedere
și voce trebuie să fie atent ascultate de către profesioniștii din domeniul sănătății. Ken se implică, de asemenea, în
educarea bărbaților pentru a recunoaște simptomele și semnalele cancerului de prostată, pentru a maximiza șansele
de diagnosticare timpurie. Înainte de a se pensiona în 2005, Ken a lucrat în management timp de 43 de ani: a făcut
parte din Comitetul de conducere al Benenden Healthcare Society Limited și din Consiliul Guvernatorilor Spitalului,
a fost și președinte al Comitetului de Audit Intern și director al Friends of Benenden. de Bogdan Guță

INTERVIU CU
KEN MASTRIS,
PREȘEDINTE,
COALIȚIA EUROPEANĂ
A PACIENŢILOR
BOLNAVI DE CANCER
(ECPC)

în ambele sensuri, organizând audieri
și dezbateri și conducând misiuni de
informare pe subiecte importante, cum ar
fi prevenirea, accesul la tratament, lipsa
medicamentelor, cercetarea în domeniul
cancerului privind calitatea vieții, inovarea
în domeniul îngrijirii cancerului și
supraviețuirea.
Acest Intergrup a fost conceput de
ECPC ca urmare a angajamentului și
implicării sale continue în susținerea
conceptului „Misiune“ în cercetare și
inovare, adoptat de Comisia Europeană,
împreună cu oameni de știință, medici și

cercetători proeminenți, membri
ai Academiei Europene de Științe ale
Cancerului (EACS). ECPC, cu cele
450 de organizații de pacienți bolnavi
de cancer din întreaga UE, acționează
ca intermediar între Intergrupul
parlamentar al UE pentru cancer și
societatea civilă în general. 

Bronhopneumopatia obstructivă cronică (BPOC) este a treia cauză de deces la nivel mondial, iar aderența
la tratament a pacienților din România este scăzută din cauza comorbidităților și a costurilor pe care
bolnavii trebuie să le suporte. Este nevoie de strategii fezabile și eficiente care să permită
accesul echitabil la tratament și îngrijiri medicale de calitate.
ÎMPREUNĂ PUTEM GĂSI O SOLUȚIE PENTRU PACIENȚII CU BPOC!

INTERVIUL COMPLET
POATE FI CITIT PE
www.politicidesanatate.ro

www.cancer-plan.ro
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„RESPIRĂ VIAȚĂ! BPOC ȘI SĂNĂTATEA PLĂMÂNILOR”

Proiect derulat de:

Cu sprijinul:
RO-10178 / 11.2021

Data de 1 iulie 2020
marchează înființarea
primului și singurului
intergrup al Parlamentului
European care se ocupă exclusiv
de lupta împotriva cancerului Intergrupul pentru cancer, prezidat de
eurodeputatul Cristian Bușoi (PPE).
Care sunt diferențele dintre Intergrup
și Comisia specială pentru combaterea
cancerului - BECA din Parlamentul
European?
Acesta este primul și singurul Intergrup
parlamentar al UE privind cancerul. Este
prezidat de deputatul european Cristian
Bușoi și co-prezidat de deputații europeni
Alessandra Moretti, Aldo Patriciello
și Frédérique Ries, iar secretariatul
este asigurat de Coaliția Europeană a
Pacienţilor Bolnavi de Cancer (ECPC).
Intergrupul a fost conceput de ECPC
pentru a asigura continuitatea activității
Parlamentului European în domeniul
cancerului în timpul mandatului anterior
și al celui actual. El servește drept forum
pentru deputații europeni din toate
partidele politice pentru a se angaja în
dialog cu pacienții, supraviețuitorii de
cancer, îngrijitorii, societățile științifice
și medicale, instituțiile de cercetare,
grupurile de reflecție, practicienii și
cercetătorii din domeniul medical,
factorii de decizie politică și liderii din
industria sănătății, societatea civilă în
general, guvernele naționale și instituțiile.
Acționează ca un canal de comunicare

www.scoalapacientilor.ro
CENTRUL ANTIDIABETIC
Diabetul NU ucide! Complicaţiile, DA!
www.centrulantidiabetic.scoalapacientilor.ro

ASTMUL SEVER
Respiră Viaţa! Spune NU Astmului Sever
www.astmulsever.scoalapacientilor.ro

BOLI CRONICE RENALE
Acţionează la timp pentru sănătatea rinichilor tăi!
www.bolirenale.scoalapacientilor.ro

