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Planul Național de
Combatere a Cancerului
este fundamental pentru
un sistem vulnerabilizat
Am susținut permanent toate inițiativele care au ca scop sănătatea
populației, pentru că am convingerea că acest domeniu este unul definitoriu
pentru bunăstarea fiecărui cetățean al României. De aceea, am apreciat
demersul de elaborare a unui Plan Național de Combatere a Cancerului și
am găzduit la Palatul Cotroceni evenimentul de lansare a acestuia.

4 www.politicidesanatate.ro

Oportunitatea planului este
incontestabilă, iar măsurile propuse în document
răspund necesităților pentru
îmbunătățirea accesului la diagnostic și
tratament. Totodată, se urmărește recuperarea decalajelor în privința accesului
la îngrijire de cea mai bună calitate și un
transfer rapid al inovației în practică.
O societate solidară și echitabilă
este una care asigură un sprijin activ
cetățenilor săi și răspunde, în mod
responsabil, nevoilor oamenilor și
comunităților. Rolul societății civile
este unul extrem de important în acest
demers. Dacă aspirăm la o construcție
sustenabilă, atunci avem nevoie de
susținere reciprocă pentru priorități
agreate, fără să pierdem niciun moment
din vedere faptul că disensiunile sterile
riscă să decredibilizeze unele măsuri
care au în centru pacientul și generează
un efect imediat asupra sănătății
multora dintre noi.

Planul Național de Combatere a
Cancerului este fundamental pentru
un sistem vulnerabilizat prin lipsa
de acțiune adecvată timp de câteva
decenii, iar acest lucru este confirmat de
indicatorii ridicați privind mortalitatea
și morbiditatea prin cancer. Cu
siguranță, procesul consultativ va aduce
îmbunătățiri asupra conținutului acestui
document, iar în etapele următoare
vor fi gândite noi măsuri și acțiuni
suplimentare.
Prevenția în sănătate trebuie asumată
ca prioritate zero a reformei sistemului
de sănătate, pentru că sunt ferm convins
că doar educaţia, importanţa conştientizării prevenţiei şi adoptării unui stil de
viaţă sănătos pot avea pe termen lung
efecte benefice asupra speranţei de viaţă,
calităţii vieţii și bunăstării cetățenilor.
Este și direcția în care s-au derulat constant proiecte la nivelul Administrației
Prezidențiale. Doar promovând această
arie de intervenție ca politică unitară

națională, putem ajunge la rezultate
îmbunătățite în sănătate.
Planul Național de Combatere a Cancerului rămâne însă un act de necesitate
imediată, de responsabilitate și responsabilizare pentru implementarea tuturor
măsurilor menite să reducă semnificativ
povara acestei maladii în țara noastră.
Avem obligația de a face tot ce ține
de fiecare dintre noi pentru a sprijini
cu toate puterile lupta pentru viață.
Așadar, în perioada următoare este
esențială coalizarea tuturor actorilor cu
responsabilități din sfera de autoritate,
din mediul academic, privat și din societatea civilă pentru punerea în aplicare
a măsurilor cuprinse în acest document.
Sunt sigur că toate aceste eforturi conjugate vor aduce îmbunătățiri considerabile pentru calitatea vieții pacientului
oncologic, cât și pentru familie și cei
apropiați. 
ES Klaus Iohannis,
Președintele României
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Resetarea
abordării
cancerului
în România
Evenimentul de lansare a Planului Național
de Combatere a Cancerului, găzduit de
Administrația Prezidențială la Palatul
Cotroceni în prezența Excelenței Sale,
președintele României, domnul Klaus Werner
Iohannis, a reprezentat un semnal puternic
pentru o acțiune imediată atât în scopul
recuperării decalajelor, cât și pentru evitarea
de întârzieri suplimentare în lupta cu această
provocare majoră de sănătate publică,
spune consilierul prezidențial Diana Păun.
de Valentina Grigore

Lansarea de către Excelența
Sa Klaus Iohannis,
președintele României,
a Planului Național de
Combatere a Cancerului a dat semnalul
că patologiile oncologice nu mai suferă
amânare. Care sunt realitățile de la care
a plecat realizarea acestui plan?
Statisticile pe care le cunoaștem cu toții
aduc în lumină o realitate necruțătoare,
care nu mai putea fi ignorată, motivând
astfel intervenția la cel mai înalt nivel.
Sigur, această situație nu este specifică
doar României, întrucât povara incidenței
și mortalității prin cancer crește rapid la
nivel mondial, reflectând îmbătrânirea și
creșterea populației, dar și schimbările
în prevalența și distribuția principalilor
factori de risc pentru cancer, dintre care
mai mulți sunt asociați cu dezvoltarea
socio-economică.
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Însă pentru România, situația este
cu atât mai dramatică cu cât principalii
indicatori plasează țara noastră, din
păcate, pe primele poziții ale mortalității
și morbidității prin cancer.
Potrivit datelor Globocan, în România,
în anul 2020, s-au înregistrat 98.886 de
cazuri noi de cancer, dintre care 53.881 la
bărbați și 45.005 la femei, precum și 54.486
de decese din cauze oncologice. Cele mai
întâlnite cazuri de cancer în 2020 au fost
cel de plămâni, înregistrându-se 12.122 de
cazuri noi, de sân (12.085 de cazuri noi),
de prostată (8.055 de cazuri noi), de colon
(7.885 de cazuri noi) și de vezică urinară
(5.135 de cazuri noi).
Rata de supraviețuire la 5 ani în
România este la jumătate față de alte
state europene, ceea ce arată nevoia de
intervenție rapidă pe toate palierele, de la
prevenție până la tratament.

Procentele menționate se bazează
pe extrapolări ale datelor despre cancer
colectate în anii dinaintea pandemiei
și nu reflectă impactul acesteia asupra
incidenței și mortalității asociate.
Deși amploarea completă a impactului
pandemiei de COVID-19 nu poate fi în
prezent estimată, amânarea procedurilor
elective, întârzierile în diagnostic și
tratament, politicile de lockdown,
inclusiv suspendarea programelor de
screening, la care s-a adăugat teama de
infectare resimțită de pacienți, sunt de
așteptat să conducă la diagnosticarea în
stadii ulterioare, care se vor transpune
într-o creștere a mortalității.
Mai îngrijorător, impactul economic
mai larg al pandemiei va fi resimțit în
îngrijirea cancerului pentru mulți ani și
va face mai dificilă atingerea anumitor
obiective de dezvoltare durabilă, în

special obiectivul acoperirii universale
de sănătate.
Nu trebuie, de asemenea, ignorat
că, dincolo de cifre, procente și de orice
socoteli pe care le facem, în spatele
calculelor se află viețile semenilor noștri
și dreptul lor la sănătate și la viață,
care trebuie respectat și susținut în
orice situație.
Implementarea Planului
Național de Combatere a
Cancerului presupune o colaborare
eficientă între toți factorii interesați.
Cum poate fi încurajată această
colaborare? Care sunt pașii ce trebuie
urmați pentru ca planul național
de cancer să devină cu adevărat
implementabil? Cum se va implica
Administrația Prezidențială în
monitorizarea progresului acestui
document?
Succesul Planului Național de
Combatere a Cancerului depinde de
angajamentul tuturor actorilor din sfera
autorității de stat, din sfera academică,
din partea societății civile și a mediului
privat. Apreciez că responsabilitatea
instituțională este la fel de importantă
precum cea individuală, întrucât depinde
de fiecare dintre noi să continuăm
lupta împotriva acestei maladii, să ne
exprimăm solidaritatea cu cei afectați
și să asigurăm prin eforturi colective un
viitor mai sănătos pentru România.
Angajamentul actorilor cu
responsabilități pentru implementare
este încurajat astfel de înțelegerea
necesității priorității de acțiune și a
faptului că inițiativele fragmentate nu
pot aduce rezultate îmbunătățite pentru
pacienți atât timp cât nu sunt integrate
unei strategii, unei abordări care să le
asigure sustenabilitate pe termen lung.
Iar Planul Național de Combatere
a Cancerului răspunde, astfel, acestei
necesități de planificare integrată a
intervenției pe diferite componente,
fixând elementele unei strategii
coerente și unitare de luptă împotriva
acestei temute maladii. Această viziune
reprezintă un punct zero, de resetare a
abordării cancerului în România, care
poate avea rezultate extraordinare în
îngrijirea pacientului oncologic.

În ceea ce privește monitorizarea
progresului pentru ducerea la
îndeplinire a obiectivelor asumate în
plan, coordonarea și monitorizarea
implementării măsurilor cuprinse în plan
sunt în responsabilitatea Ministerului
Sănătății, ca autoritate centrală cu
atribuții expres prevăzute de lege în acest
sens. Totodată, președintele României
a atenționat, în alocuțiunea susținută
în cadrul evenimentului de lansare,
că va urmări îndeaproape progresul în
implementarea planului.
Cu siguranță, procesul consultativ va
aduce îmbunătățiri asupra conținutului
acestui document. Totodată, este foarte
clar că pot fi gândite în etape ulterioare
măsuri și acțiuni suplimentare de sprijin
pe diferite componente a căror necesitate
va rezulta din implementare. Aceasta este
însăși esența procesului decizional.
Care sunt cele mai importante
acțiuni prevăzute de PNCC și cum pot fi
obținute rezultatele scontate?
Acest plan reprezintă, așa cum a
subliniat și Excelența Sa, președintele
României, o viziune nu doar pentru
prezent, ci și pentru generațiile viitoare,
o abordare integrată, ambițioasă,
contextualizată necesităților românești
și racordată eforturilor europene de
reducere a îmbolnăvirilor de cancer.
Măsurile propuse în document
răspund necesităților pentru
îmbunătățirea accesului la diagnostic și
tratament și asigură un transfer rapid
al inovației în protocoalele terapeutice.
Planul reprezintă o prioritate pentru
un sistem vulnerabilizat prin lipsa
de acțiune adecvată timp de câteva
decenii, iar acest lucru este confirmat
de indicatorii ridicați ce privesc
mortalitatea și morbiditatea de cancer.
Dintre cele mai importante acțiuni,
menționez:
 actualizarea protocoalelor de
screening și adaptarea lor la ghidurile
europene de practică medicală;
 constituirea și operaționalizarea
comisiei oncologice interdisciplinare;
 asigurarea standardului terapeutic
tuturor pacienților oncologici, indiferent
de vârstă, gen, origine, domiciliu sau
statutul de asigurat;

 acces transparent și mai rapid la
tratament inovativ și crearea unui fond de
inovație în sănătate;
 creșterea accesului la servicii de
îngrijire paliative, precum și oferirea de
suport psiho-oncologic și onconutriție,
o modalitate de îmbunătățire a calității
vieții atât pentru pacientul oncologic, cât și
pentru familie și cei apropiați (2023-2024);
 operaționalizarea completă a
programelor naționale de screening
pentru anumite tipuri de cancer (2023);
 finalizarea criteriilor care să permită
decontarea testărilor genetice, în urma
cărora se pot prescrie tratamente mult
mai bine țintite și cu șanse majore de
vindecare (2023);
 realizarea, până la finalul lui 2024, a
unui Registru Național de Cancer;
 realizarea unui fond de inovație
în sănătate, care să ofere pacienților din
România accesul rapid la cele mai noi
terapii (2023-2026).
Prevenția în sănătate a reprezentat
constant o direcție în care Administrația
Prezidențială a solicitat asumarea ca
prioritate zero pentru reforma sistemului
de sănătate, având convingerea că numai
educația pentru sănătate, importanța
conștientizării prevenției și adoptării
unui stil de viață sănătos pot avea pe
termen lung efecte asupra speranței de
viață, calității vieții și bunăstării. Este
necesar să continuăm eforturile pentru
susținerea prevenției ca prioritate pentru
sustenabilitatea sistemului sanitar și
pentru rezultate îmbunătățite de sănătate.
Valorificarea oportunităților de
finanțare rămâne, de asemenea, crucială
pentru reușita acestui demers și pentru
recuperarea decalajelor în îngrijiri și
acces la tratament inovator. Fondurile
europene și finanțările disponibile în
cadrul diverselor inițiative europene sunt
oportunități care trebuie valorificate.
De asemenea, rămân esențiale în
procesul de implementare investiția în
infrastructură și echipamente, în resursa
umană, în competențe și abilități, precum
și flexibilizarea mecanismelor pentru
stimularea investitiției în cercetare și
inovare, planificarea și reconfigurarea la
nivel teritorial ale capacităților de îngrijire
și reabilitare oncologice. 
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ROMÂNIA
TREBUIE SĂ
GRĂBEASCĂ
digitalizarea
întregului
sistem medical

INTERVIU CU
EUROPARLAMENTARUL
CRISTIAN BUȘOI,
PREȘEDINTELE COMISIEI
PENTRU INDUSTRIE,
CERCETARE ȘI ENERGIE
ȘI AL INTERGRUPULUI
ÎMPOTRIVA CANCERULUI,
PARLAMENTUL
EUROPEAN

EUROPA FĂRĂ
SUBSTANȚE CHIMICE

de Valentina Grigore

Una dintre noile acțiuni
lansate de Comisia
Europeană la începutul
anului 2022 se referă la
realizarea registrului de inegalități
în cazurile de cancer, care va ghida
investițiile și intervențiile la nivelurile
UE, național și regional. Având în vedere
importanța datelor, este România
pregătită din punct de vedere logistic să
livreze aceste informații?
Existența registrelor europene ale
pacienților și posibilitatea de a schimba
înregistrări medicale între țările UE
vor permite pacienților, în special celor
care suferă de cancer, hepatite sau boli
rare, să primească îngrijiri medicale mai
bune și mai sigure. Pentru aceasta, sunt
necesare progrese în ceea ce privește
implementarea legislației existente, dar și
de noi evaluări.
România are potențial să ofere
informații, dar are nevoie să grăbească
digitalizarea întregului sistem medical
și să comunice mai mult și mai bine
despre importanța schimbului rapid de
informații. Astăzi avem un sistem integrat
în domeniul asigurărilor sociale de
sănătate, dosarul electronic, prescripția
electronică, care facilitează interacțiunile
dintre cadrele medicale, pacienți și zonele
de management. Acest sistem poate fi
perfecționat. Dar el există și trebuie folosit.
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Din păcate, astăzi, în România nu
puțini sunt pacienții care nu au încredere
în sistemele de E-sănătate, deși progresele
sunt evidente, rețeta electronică și dosarul
electronic al pacienților fiind două
exemple în acest sens. Pacienților trebuie
să li se garanteze că au acces și mai ales
control asupra datelor lor, iar tehnologia
blockchain ar trebui explorată ca mijloc
care oferă confidențialitate.
Planul European de Luptă împotriva
Cancerului sprijină maximizarea
potențialului digitalizării. Datele sunt
inutile dacă sunt izolate.
2,7 milioane de persoane din Uniunea
Europeană au fost diagnosticate cu cancer,
în 2020. Alte 1,3 milioane de persoane,
dintre care peste 2.000 de tineri, și-au
pierdut viața din cauza acestei boli, în
același an. Fără măsuri, se preconizează că
până în 2035 numărul cazurilor de cancer
va crește cu 24%, ceea ce va face ca această
boală să devină principala cauză de deces
în UE. Așadar, nu ne permitem să pierdem
timp. Avem 4 miliarde de euro la dispoziție
prin Planul European de Luptă împotriva
Cancerului, din care 1,25 de miliarde de
euro se vor acorda din bugetul „UE pentru
sănătate” pentru care sunt responsabil la
nivel european. Transformarea digitală
este o componentă importantă a acestui
Program. Consolidarea eficienței,
accesibilității, durabilității și rezilienței

bolile transmisibile, ci și unele boli
netransmisibile grave cum ar fi cancerul,
diabetul, bolile cardiovasculare sau
afecțiunile psihice. Pentru a aborda cel
de-al doilea mare ucigaș al UE, anume
cancerul, UE susține prin Planul European
de Luptă Împotriva Cancerului măsuri de
promovare a schimbului de date anonime
ale pacienților și crearea unei rețele de 27
de centre naționale împotriva cancerului.

sistemelor sanitare trebuie susținute
inclusiv prin transformarea digitală a
sistemelor de sănătate.
Pe lângă Planul European Împotriva
Cancerului, UE a lansat un nou Centru
de cunoștințe privind cancerul. Acesta va
ajuta la coordonarea proiectelor științifice
și tehnice. Iar până în 2025, UE va lansa
un spațiu european de date de sănătate,
care ar oferi pacienților posibilitatea de
a-și partaja datele de sănătate în statele
membre ale UE.

COORDONARE PENTRU STUDII
CLINICE TRANSFRONTALIERE
Cum poate fi încurajată cooperarea
transfrontalieră astfel încât să se
asigure accesul echitabil al pacienților
la îngrijiri medicale și studii clinice
derulate în statele membre UE?
Toți cetățenii ar trebui să aibă același
drept la îngrijire, diagnosticare și
tratament de înaltă calitate, același acces la
medicamente și aceeași speranță de viață.
Indiferent de țara sau orașul în care trăiesc.
Una dintre lecțiile pe care le-am învățat în
urma crizei COVID-19 este că trebuie să
colaborăm mai bine la nivel european.
Într-un raport al Intergrupului
Împotriva Cancerului, pe care îl conduc
în Parlamentul European, am solicitat
încă de anul trecut ca UE să aibă o mai

bună coordonare pentru studiile clinice
transfrontaliere. Iar apelul meu și al
colegilor nu a rămas fără ecou. Planul
European de Combatere a Cancerului va
permite cercetătorilor să colecteze date
și să efectueze studii în mai multe țări ale
UE. Statele membre trebuie încurajate să
lanseze programe de cercetare dedicate
pentru a dezvolta metode de diagnosticare
precoce a cancerului și de screening pentru
toate tipurile de cancer. Tot la Intergrupul
din Parlamentul European, am discutat
despre rambursarea cheltuielilor pentru
tratamentele de cancer pe care pacienții
le primesc în interiorul granițelor UE.
Este dreptul pacienților să aleagă unde să
fie tratați și ar trebui să poată face acest
lucru fără să întâmpine piedici. Un studiu
recent arată că pacienții participă rareori
la studiile clinice în străinătate și că este
nevoie de decizii mai ferme din partea
statelor membre, care să faciliteze accesul
transfrontalier la studiile clinice. Planul
European Împotriva Cancerului finanțează
dezvoltarea tehnologiei, crearea de noi
rețele de cercetare și pentru îmbunătățirea
accesului la terapii inovatoare, și, nu în
ultimul rând, promovează prevenirea
bolilor. La finalul anului trecut, am votat
în Parlamentul European extinderea
mandatului Centrului European de
Prevenire și Control al Bolilor (ECDC).
Mandatul ECDC va cuprinde nu doar

Recent, Parlamentul European a
recomandat un focus mai mare pe
prevenirea cancerului, una dintre
măsuri fiind și stabilirea unor valorilimită de expunere profesională pentru
cel puțin 25 de substanțe suplimentare.
Cum pot fi actualizate strategia privind
substanțele chimice și strategia
industrială europeană astfel încât să
asigure îndeplinirea acestui deziderat?
Peste 100.000 de persoane mor în
fiecare an din cauza cancerului profesional.
Informația vine de la Agenția Europeană
pentru Securitate și Sănătate în Muncă.
Unele tipuri de cancer legate de muncă au
o rată de mortalitate ridicată – cancerul
pulmonar, spre exemplu. Boala este
asociată cu un debut rapid și un grad ridicat
de suferință. Atunci când există dovezi
că o substanță provoacă un anumit tip de
cancer, ea va fi clasificată ca atare. Iar mai
departe UE va conveni asupra unor limitări
cu privire la utilizarea substanței sau chiar
la interzicea substanței. Sunt informații
confirmate de Agenția Europeană pentru
Chimicale. Desigur că nu putem elimina
toate substanțele chimice. Acestea sunt
esențiale pentru multe activități cotidiene
și joacă un rol important pentru economia
și competitivitatea UE. Ceea ce putem
face este să limităm efectele negative. Iar
noua Strategie a UE privind promovarea
sustenabilității în domeniul substanțelor
chimice vine cu o serie de reguli menite
să protejeze sănătatea oamenilor și a
mediului. Strategia introduce două principii
noi: împiedică includerea substanțelor
chimice toxice în produse la momentul
fabricării și permite utilizarea substațelor
dacă și numai dacă sunt esențiale pentru

funcționarea societății. Noua strategie,
care va trebui implementată în toate statele
membre UE, stimulează, de asemenea,
inovarea și promovează conceptul „Europa
fără substanțe chimice”, în acord cu
Pactul Verde European. Strategia este
o componentă-cheie și a Planului de
redresare în urma crizei provocate de
pandemia de COVID-19.
România s-a confruntat frecvent, în
ultimii ani, cu lipsuri în aprovizionarea
cu medicamente. Ce măsuri se pot lua,
la nivel național și european, pentru a se
contracara penuria de medicamente?
UE trebuie să devină un spaţiu în care
investiţiile în capacităţi de producţie să
reprezinte o prioritate. Este ceea ce am
susținut cu mult înainte de pandemia
de COVID-19. România a pierdut foarte
mult la capitolul capacităţi de producţie
şi este foarte vulnerabilă din acest punct
de vedere. Majoritatea materiilor prime şi
chiar o bună parte din medicamente, mai
ales cele generice, se produc în afara UE.
Comisia Europeană a venit cu o strategie
farmaceutică la nivel european, cu nişte
obiective foarte ambiţioase ca, în următorii ani, în UE să existe un sprijin mult
mai puternic pentru inovaţie, pentru
medicamente inovatoare, pentru descoperirea de noi soluţii pentru bolile cu care
ne confruntăm şi se menţionează în mod
special rezistenţa antimicrobiană şi riscul
infecţiilor intraspitaliceşti. Este nevoie de
o pregătire mai bună pentru viitor în ceea
ce priveşte eventuale pandemii care mai
pot apărea în anii şi deceniile care urmează, o mai mare atenţie în ceea ce priveşte
penuria de medicamente. Farmaciştii şi
farmaciile reprezintă un pilon esenţial
al acestei strategii la nivel european. Nu
doar în România, ci şi în alte ţări europene
există percepţia că nu folosim la adevăratul potenţial farmaciştii şi serviciile din
farmacii. Pentru că, dincolo de vânzarea
către populaţie a medicamentelor sau a
dispozitivelor medicale, rolul farmaciştilor
poate fi mult mai mare, mai ales în era
digitalizării şi a noilor tehnologii. Cred că
o mare încercare pe care o avem, dincolo
de pandemie, dincolo de lupta împotriva
cancerului, dar şi împotriva unor boli
transmisibile, este rezistenţa antimicrobiană cu riscul infecţiilor intraspitaliceşti. 
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România,

prima țară din UE
CARE A ADAPTAT PREVEDERILE PLANULUI EUROPEAN DE
COMBATERE A CANCERULUI ÎNTR-UN DOCUMENT NAȚIONAL
În ultimii ani, problematica tratamentului și managementului
pacientului oncologic a fost o prioritate la nivel politic. „Faptul că
România este prima țară din Uniunea Europeană care a transpus în plan
național, într-o formă incipientă, dispozițiile documentului european
privind combaterea cancerului arată determinarea noastră de a da un
suflu nou sistemului de sănătate românesc și de a îmbunătăți calitatea
vieții celor aflați în suferință”, afirmă dr. Nelu Tătaru.
de Valentina Grigore

Ce putem face pentru
ca eforturile de realizare
a planului împotriva
cancerului să nu fie în zadar?
Elaborarea Planului Național pentru
Combaterea Cancerului reprezintă o
reușită pentru România și un motiv de
bucurie pentru mine și colegii din grupul
de lucru alături de care am finalizat un
proiect atât de complex, într-un timp
relativ scurt.
Înainte de a fi un motiv de
bucurie, planul a reprezentat o
necesitate pentru țara noastră, deoarece
era nevoie de un suport scriptic care să dea
expresie nevoilor pacienților oncologici.
Acțiunile politice capătă contur
dacă sunt rezultatul unei munci de
echipă. Am obținut statutul de om politic datorită încrederii pe care oamenii
mi-au acordat-o și voi face tot ce ține de
competența mea pentru a duce la îndeplinire tot ce mi-am propus.
Încă de la lansarea planului, domnul
președinte Klaus Iohannis ne-a asigu-
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PLANUL NAȚIONAL PENTRU
COMBATEREA CANCERULUI
ESTE REZULTATUL MUNCII
ÎN COMUN A UNOR
PROFESIONIȘTI A CĂROR UNICĂ
MOTIVAȚIE A FOST DORINȚA
DE A OBȚINE O SCHIMBARE
ÎN BINE, IAR REZULTATUL
EFORTURILOR NOASTRE VA
FI CONTINUAT DE ECHIPA
DE SPECIALIȘTI DIN CADRUL
MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII.
rat de toată susținerea sa, iar din partea
domnului ministru al sănătății, prof. dr.
Alexandru Rafila, am obținut promisiunea că dispozițiile documentului vor fi
statuate într-o lege care va constitui baza
acțiunilor noastre viitoare.

Cu siguranță, eforturile noastre
nu vor rămâne în zadar, elaborarea
unui astfel de document în actualul
context socio-politic a reprezentat un
moment de maximă importanță pentru
sistemul românesc de sănătate, deoarece
constituie mijlocul prin care vom
putea beneficia de sprijinul financiar
substanțial oferit de Uniunea Europeană.
Este un pas important pentru sectorul
medicinei oncologice din România,
căruia îi vor fi asigurate capabilitățile
necesare pentru ca actul medical să
poată răspunde, într-o mare măsură,
standardelor și rigorilor europene.
Mă bucur că am înțeles că suntem
parte a comunității europene și am devenit receptivi la ajutorul pe care Uniunea
Europeană ni-l oferă pentru a evolua.
Investiția în domeniul medical este de
lungă durată, o investiție pentru binele celor care, din dorința de a câștiga zile sau ani
de viață, sunt parte a unei curse nemiloase
pentru vindecare, dar și o investiție pentru
binele întregii societăți actuale și viitoare.
Cum va arăta legea împotriva
cancerului și cum va putea fi
operaționalizată, astfel încât să
răspundă recomandărilor din Planul
European de Combatere a Cancerului?
Acest act normativ va fi îndrumarul
legal care va guverna buna desfășurare
a procedurilor pe care atât instituțiile
publice, cât și pacienții le vor întreprinde
în vederea depistării precoce a bolii și

INTERVIU CU DR. NELU
TĂTARU, PREȘEDINTE
COMISIA PENTRU
SĂNĂTATE ȘI FAMILIE,
CAMERA DEPUTAȚILOR

asigurării unui tratament personalizat,
adaptat nevoilor fiecărei persoane.
La fel ca în cazul oricărei alte legi,
dispozițiile sale vor fi clare, previzibile
și predictibile și vor reglementa modalitatea în care obiectivele generale și cele
specifice, detaliate în Planul Național
pentru Combaterea Cancerului, vor fi
îndeplinite prin raportare la elementele
concrete ale fiecărui caz.
Procesul de elaborare a legii necesită
o atenție sporită din partea celor cărora
le-a fost atribuită această sarcină, având
în vedere că nu există un precedent în
acest sens, fiind pentru prima dată când
se are în vedere reglementarea unei
abordări integrate a cancerului, în care
accentul se pune pe stabilirea unui traseu
standardizat al pacientului între diversele paliere de îngrijire.
Fără îndoială, legea va răspunde pe
deplin recomandărilor statuate în Planul
European de Combatere a Cancerului,
deoarece între acest din urmă document,
Planul Național pentru Combaterea
Cancerului, și actul normativ care va fi
elaborat în următoarea perioadă există o
strânsă legătură de interdependență. Planul Național pentru Combaterea Cancerului reprezintă instrumentul prin care au
fost identificate lipsurile de infrastructură
și cele privind dotările tehnice existente
în teritoriu, precum și soluțiile prin care
traseul pacientului oncologic poate fi stabilit pentru ca boala să se depisteze într-o

fază incipientă sau, într-un scenariu ideal,
să fie prevenită.
Toate aceste analize au fost întocmite
punctual pentru ca, în final, legea împotriva cancerului să reglementeze procedura
pe care unitățile medicale și pacienții
vor trebui să o respecte și ca acele patru
deziderate exprimate în Planul European
de Combatere a Cancerului (prevenire,
depistare timpurie, diagnosticare și tratament, îmbunătățirea calității vieții) să fie
îndeplinite.
Datele internaționale arată că
aproximativ 40% dintre cancere ar putea
fi prevenite. Cum putem translata aceste
cifre în realitatea românească?
Statisticile reflectă o realitate care poate
părea șocantă în primă fază, dar pe care o
putem înțelege dacă oferim câteva exemple
sau dacă analizăm obiceiurile din ce în ce
mai nocive pentru sănătate adoptate de
majoritatea populației.
Spre exemplu, simpla întrebare „când
ați efectuat ultimul set complet de analize?” poate pune în dificultate un procent
însemnat al cetățenilor țării noastre, iar
acest lucru nu trebuie condamnat, ci
mai degrabă înțeles, pentru a descoperi
raționamentul care stă la baza unor astfel
de alegeri.
Motivele sunt diverse, uneori poate fi
vorba despre lipsa resurselor financiare,
alteori este vorba doar despre lipsa de
inițiativă a oamenilor care nu consideră
că este necesar să își facă o programare

la medic dacă nu prezintă simptome
evidente ale bolii, iar atunci, pentru unii
dintre ei, poate fi prea târziu. Am subliniat tot mai des importanța conturării
unei culturi a sănătății în plan național,
oamenii trebuie să înțeleagă faptul că este
mai simplu să prevină decât să trateze, dar
pentru a se atinge acest nivel este nevoie
și de implicarea lor. Avem nevoie de sprijinul medicilor de familie, care să aibă un
rol mai activ în viața pacienților pe care îi
au în evidență, să mențină o legătură constantă cu aceștia, să îi ghideze, în funcție
de afecțiunile sau factorii de risc pe care îi
prezintă, către medici specialiști.
Este dificil de înțeles cum unele
persoane aleg să nu efectueze nici măcar
controalele de rutină, având în vedere faptul că în jurul nostru vedem, din păcate, tot
mai mulți oameni diagnosticați cu cancer.
Aproape fiecare dintre noi cunoaște pe
cineva care se luptă cu această maladie
necruțătoare, vedem suferința prin care
trec acești oameni, iar poveștile lor dramatice ar trebui să reprezinte o motivație suficientă pentru a efectua un set de analize.
Un alt exemplu elocvent este oferit
de rezultatele limitate pe care le înregistrează campania de vaccinare anti-HPV.
Statisticile poziționează țara noastră în
topul statelor membre UE cu cele mai mari
rate de incidență și mortalitate cauzate
de cancerul de col uterin. Populația este
conștientă că vaccinul este o modalitate
sigură prin care poate preveni cancerul de
col uterin, dar încă ne confruntăm cu o
reticență din partea ei, chiar dacă vaccinarea gratuită anti-HPV a fost extinsă până la
vârsta de 18 ani.
Un rol important pentru menținerea
stării noastre de sănătate în limite normale
îl are și stilul de viață, cu atenția pe care o
acordăm alimentației sau sportului. Dacă
analizăm obiectiv toate aceste detalii, dacă
ne gândim la obiceiurile nocive pe care le
are fiecare și de care suntem conștienți,
putem înțelege de ce 40% dintre cazurile
de cancer ar putea fi prevenite. 
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Dr. Hans Kluge, director
general al Biroului Regional
Europa al Organizației
Mondiale a Sănătății,
în vizită la București

Priorități post-pandemice
în domeniul sănătății
După câteva zile de la începutul
ofensivei militare în Ucraina,
dr. Hans Kluge, director general
al Biroului Regional Europa
al Organizației Mondiale a
Sănătății, atrăgea atenția asupra
unei situații care escalada oră
după oră, conturând deja două
probleme grave: „Vedem un
sistem de sănătate aflat sub o
presiune severă (în Ucraina), iar
dincolo de granițele sale, criza
refugiaților cu cea mai rapidă
creștere din Europa de peste
75 de ani”.
de Bogdan Guță
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Potrivit dr. Hans Kluge, „în
aceste zile dificile, prioritățile
OMS sunt de trei feluri. În
primul rând, ne străduim să
aducem în Ucraina materialele sanitare
de care este nevoie și să asigurăm un
sistem de culoare sigure de aprovizionare
pentru livrarea de materiale sanitare
și umanitare acolo unde este nevoie
de ele în interiorul țării. (...) O a doua
prioritate este aceea de a se asigura că
țările vecine dispun de infrastructura și
expertiza necesare pentru a răspunde
nevoilor urgente de sănătate ale celor
care sosesc. Tuturor celor care caută
refugiu, inclusiv celor internaționali care
au avut reședința în Ucraina, trebuie să
li se permită circulația în Europa. (...) Am
desfășurat echipe de experți ai OMS în

Ungaria, Polonia, Republica Moldova și
România – aici colaborând cu UNHCR și
coordonând îndeaproape cu guvernele,
autoritățile locale și partenerii relevanți
pentru a evalua nevoile refugiaților care
sosesc la intrarea la graniță, pentru a crea
capacitatea sistemului de sănătate de
a găzdui un număr mare de refugiați și
pentru a asigura accesul la servicii. (...) Al
treilea obiectiv al nostru în acest moment
este acela de a oferi sprijin în ceea ce
privește cerințele imediate în materie
de sănătate în Ucraina prin intermediul
unui centru operațional al OMS pe deplin
funcțional în vestul Ucrainei. Răspundem
la nevoia urgentă de sprijin pentru traume
și răniri cu cursuri de perfecționare
rapidă, consumabile și personal prin
mobilizarea echipelor medicale”.

BUCUREȘTI:
UN PARTENERIAT SOLID
Tot despre priorități a fost vorba și
cu ocazia semnării, pe 21 martie 2022,
la București, de către prof. univ. dr.
Alexandru Rafila, ministrul sănătății,
și dr. Hans Kluge, a Acordului Bienal
de Cooperare între Ministerul Sănătății
din România și Organizația Mondială
a Sănătății – Biroul Regional Europa,
2022-2023. Documentul stabilește cadrul
general pentru colaborarea în următorii
doi ani între MS și OMS – Biroul Regional
pentru Europa. Actul cuprinde o serie de
obiective importante: creșterea accesului
la serviciile esențiale de sănătate,
consolidarea capacității de pregătire
și răspuns la situațiile de urgență ale
serviciilor de asistență medicală și
sănătate publică, actualizarea planurilor
de pregătire a resurselor umane. Acordul
prevede, de asemenea, îmbunătățirea
accesului la medicamente, vaccinuri,
diagnostic și dispozitive esențiale pentru
asistența medicală primară, precum și
acțiuni pentru digitalizarea sistemului
de sănătate. „Continuăm cooperarea

și reafirmăm parteneriatul solid pe
care îl avem cu Organizația Mondială a
Sănătății. Mulțumesc pentru sprijinul
constant acordat de Biroul Regional OMS
pentru Europa, atât pentru combaterea
pandemiei de COVID-19, cât și pentru
răspunsul la alte provocări cu care se
confruntă sistemul sanitar românesc”,
a declarat prof. univ. dr. Alexandru
Rafila, ministrul sănătății. Prezentă la
semnarea acordului, conf. univ. dr. Diana
Loreta Păun, Consilier Prezidențial,
Departamentul Sănătate Publică,
Administrația Prezidențială, a subliniat,
într-o postare pe pagina sa de Facebook,
prioritățile în domeniul sănătății:
„Bucuroși să-l primim la București,
chiar într-o vizită scurtă, pe directorul
regional pentru Europa al OMS, dr. Hans
Kluge. Discutăm despre prioritățile
post-pandemice din domeniul sănătății:
planul național împotriva cancerului,
sănătatea mintală și lansarea agendei de
prevenție și educație pentru sănătate!”.
„(...) am semnat un acord cu România
care consolidează încă doi ani de
colaborare în domeniul asistenței
medicale primare și al reformei
serviciilor de sănătate. De asemenea,
s-a discutat despre sprijinul acordat
refugiaților din Ucraina, inclusiv pentru
vaccinare și îngrijire a sănătății mintale.
Vă mulțumim, domnule ministru Rafila”,
a mulțumit dr. Hans Kluge într-un mesaj
postat pe o rețea de socializare.

CHIȘINĂU: SPRIJIN PENTRU
SISTEMUL DE SĂNĂTATE
În cadrul vizitei oficiale în Republica
Moldova, dr. Hans Kluge s-a întâlnit
cu angajații Ministerului Sănătății.
Directorul Regional pentru Europa al
OMS a ținut să menționeze că pentru a
construi sisteme de sănătate este nevoie
de acțiuni coordonate. Totodată, dr.
Hans Kluge a spus că, în perioada postpandemică, sistemele de sănătate vor
trebui să găsească soluții la multiplele
provocări, precum urgențele de sănătate
publică, diminuarea sindromului de burn
out, fortificarea sectorului de asistență
medicală primară etc. „Misiunea mea
în Republica Moldova este de a discuta

și de a conveni asupra unui program de
consolidare a sistemului de sănătate.
Pentru cetățenii Republicii Moldova vom
face tot ce ne stă în puteri pentru a spori
calitatea actului medical, pentru a face
mai accesibile medicamentele pentru
întreaga populație și pentru a asigura
accesul la sănătatea primară, inclusiv
în zonele rurale”, a declarat dr. Kluge.
Ala Nemerenco, ministrul sănătății din
Republica Moldova, a vorbit despre
răspunsul Chișinăului la criza umanitară
creată de războiul din Ucraina, în
special despre asistența medicală oferită
refugiaților și presiunea asupra sistemului
de sănătate din Republica Moldova, în
contextul evenimentelor din regiune.

CRIZA DUPĂ CRIZĂ
Problema umanitară gravă provocată
de conflictul din Ucraina are loc după
criza sanitară cauzată de pandemia
de COVID-19, generând o situație fără
precedent în Uniunea Europeană. Acest
lucru l-a făcut pe dr. Hans Kluge să
declare: „Mă întristează profund să văd
cum regiunea mea, care a ieșit din doi ani
de pandemie teribilă, se confruntă acum
cu impactul devastator al ostilităților
militare asupra a zeci de milioane de
oameni din Ucraina și nu numai. Datorită
experienței personale în alte conflicte,
cred cu tărie că sănătatea și principiile
umanitare rămân factori-cheie ai păcii și
folosesc toate resursele diplomatice pe
care le am la dispoziție în calitate de lider
ales al OMS pentru a reduce impactul
acestei catastrofe umane”. 

SURSE:
https://www.ms.ro/2022/03/22/acordul-bienal-de-cooperare-intre-ministerul-sanatatiidin-romania-si-organizatia-mondiala-a-sanatatii-biroul-regional-europa-2022-2023/
https://www.euro.who.int/en/about-us/regional-director/statements-and-speeches/2022/
statement-who-health-care-provision-for-civilians-within-and-refugees-beyond-ukraineour-priority
https://msmps.gov.md/comunicare/ministrulsanatatii-a-sustinut-o-conferinta-de-presa-impreuna-cu-directorul-biroului-regional-pentrueuropa-al-organizatiei-mondiale-a-sanatatii/
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Potențialul de
a preveni cancerul
este enorm și stă
în puterea noastră,
a tuturor
Implementarea Planului Național de Combatere a Cancerului în România
va avea implicații asupra unor cancere oncologice cu incidență mare,
dar și asupra cancerelor hematologice. Despre importanța acestui Plan
Național de Combatere a Cancerului în cazul celor colorectal, pulmonar
și mielomului multiplu, am discutat cu Alina Culcea, director general
Amgen România, companie activ implicată în dezvoltarea și facilitarea
accesului tratamentelor oncologice de ultimă generație.
de Valentina Grigore

Cum arată situația cazurilor
de cancer în România și care
sunt principalele provocări?
Cancerul este cea de-a
doua cauză de mortalitate în țările din
UE, după bolile cardiovasculare. În
fiecare an, 2,6 milioane de oameni sunt
diagnosticați cu această boală, iar 1,2
milioane mor din cauza ei, potrivit datelor
oficiale publicate de Comisia Europeană.
Datele din România, o țară aflată la coada
clasamentelor europene în ceea ce privește
indicatorii de sănătate, nu sunt deloc
îmbucurătoare. Anual sunt depistate circa
99.000 de cazuri noi, cele mai frecvente
forme fiind cancerul pulmonar, colorectal,
de sân și de prostată și, din păcate, sunt
înregistrate peste 55.000 de decese.
Provocările sunt majore, mai ales că din
nou, în cel mai recent raport al Comisiei
Europene, vedem că românii mor din
cauze prevenibile sau tratabile. Sunt
provocări în ceea ce privește dezvoltarea
unor programe de prevenție și diagnostic
adecvate, dar și în ceea ce privește accesul
la tratamente de ultimă generație. Mai
bine de 29 de luni, adică 883 de zile, sunt
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nevoiți să aștepte românii pentru a avea
acces la medicamente de ultimă generație,
în regim compensat, potrivit studiului
anual al Federației Europene a Industriilor
și Asociațiilor Farmaceutice (EFPIA) –
Patients WAIT survey –, publicat în anul
2021, acesta fiind cel mai mare timp de
așteptare din cadrul UE.
Din fericire, controlul cancerului a
devenit în această perioadă o prioritate
pentru noi toți, de la factori de decizie,
la asociații de pacienți, media, companii
farmaceutice. Suntem încrezători că
printr-un parteneriat continuu și consistent
putem duce mai departe obiectivele acestui
plan, astfel ca România să poată ajunge la
standarde europene de îngrijire.
Cum vedeți pe mai departe
implementarea Planului Național
de Combatere a Cancerului și
prioritățile acestuia?
Am vorbit înainte de cifre descurajante,
care demonstrează încă o dată că această
boală reprezintă o amenințare uriașă
pentru societatea noastră. Pe lângă
costurile de vieți umane, cancerul vine cu
o povară economică semnificativă cauzată

atât de costurile directe, diagnostic,
asistență spitalicească, tratamente, servicii
asociate tratamentului, cât și de costurile
sociale asociate pierderii productivității și
capitalului uman.
Dovezile demonstrează că am putea
preveni 40% din cazurile de cancer, dacă
am aplica și ceea ce știm deja. De aceea
cred că potențialul este enorm și stă în
puterea și în voința noastră, a tuturor:
pacienți, aparținători, politicieni, personal
medical, asociații profesionale și ONG-uri,
companii farmaceutice, factori de
decizie. Trebuie să acționăm întrun mod organizat, unitar, având ca
obiectiv final implementarea efectivă a
punctelor prezentate în Planul Național
de Combatere a Cancerului. Este foarte
important ca pașii următori să însemne
măsuri concrete, pentru că un plan este
doar un document fără norme de aplicare
legislativă și fără alocarea unui buget
corespunzător pentru implementare.
Avem speranța că modalitatea de aplicare a
planului va marca începutul unei noi etape
în aria de oncologie și hemato-oncologie,
în care pacientul diagnosticat cu cancer
nu va mai fi stigmatizat, ci va putea să
vadă cancerul ca pe o boală controlabilă,
într-un sistem de sănătate ce îi va oferi cele
mai bune condiții de prevenție, depistare
precoce, tratament și monitorizare.
Cât de important este
parteneriatul public-privat în
implementarea acestui plan?
Industria farmaceutică inovatoare ar
trebui privită ca un partener strategic
în aplicarea unor planuri naționale de
amploare în sănătate, așa cum fac alte state
dezvoltate. Să nu uităm că rolul industriei
farmaceutice este unul major în a aduce
inovația medicală către pacient și către
sistemele de sănătate. Amgen investește
la nivel mondial în cercetare și inovație
în domeniul medicinii personalizate, cu
focus în oncologie și hemato-oncologie.
Ariile terapeutice în care oferim soluții de
tratament inovatoare sunt atât în zona de
neoplazii solide (cancer colorectal, cancer
bronho-pulmonar, cancer de sân, cancer
de prostată), cât și în zona de neoplazii
hematologice (mielom multiplu și leucemie
acută limfoblastică).
Pentru ca aceste inovații să ajungă la

INTERVIU CU
ALINA CULCEA,
DIRECTOR
GENERAL
AMGEN
ROMÂNIA

pacienți este nevoie de parteneriat la toate
nivelurile. Amgen a dezvoltat în Europa
peste 110 parteneriate care generează
valoare pentru pacienți și pentru sistemele de sănătate. Partenerii noștri includ
autorități, universități, spitale, societăți
profesionale și, bineînțeles, asociații
de pacienți. Acest lucru trebuie translatat și în România și ne bucurăm că, în
cadrul procesului de realizare a acestui
plan, Asociația Română a Producătorilor
Internaționali de Medicamente (ARPIM),
din care facem parte și noi, a fost o verigă
activă, contribuind cu soluții, campanii de
informare și proiecte de cercetare a traseelor de pacienți, care pot ajuta într-un
mod major la implementarea planului.
Cancerul colorectal și cel
bronhopulmonar sunt definite ca fiind
prioritare pentru a fi abordate de plan.
Cum putem înregistra progrese în aceste
tipuri de cancer?
Cancerul colorectal reprezintă o
problemă majoră de sănătate publică în
România, fiind cel mai frecvent cancer

întâlnit la populația adultă și a doua cauză
de mortalitate prin cancer la pacienți,
după cancerul bronhopulmonar. Lipsa
unui program de evaluare a riscului
și depistare precoce pentru cancerul
colorectal are impact în numărul relativ
mare de cazuri noi descoperite în stadii
avansate de boală. Detecția precoce
crește substanțial șansele de eficiență a
tratamentului și de supraviețuire. Peste o
treime din decesele prin cancer colorectal
ar putea fi evitate printr-un program
riguros de screening adresat persoanelor
cu risc crescut. În plus, această patologie
poate fi tratată cu rezultate bune și foarte
bune în ceea ce privește supraviețuirea
dacă testarea pentru genele RAS și BRAF
este făcută la timp și corect pentru a
identifica terapia cea mai potrivită.
Mă bucur că în planul național
despre care discutăm a fost introdusă
ideea de testare moleculară pentru
accesul la terapiile personalizate. Aceste
testări se fac în multe state europene,
unde sunt susținute de către stat. În

prezent, în România, ele sunt lăsate în
grija companiilor farmaceutice, ceea ce
limitează un acces susținut, pe termen
lung, la testări de ultimă generație.
Dacă ne referim la cancerul
bronhopulmonar, un tip de cancer cu
prognostic rezervat în trecut, astăzi
cercetarea și inovarea permit ca, prin
metode genomice, tratamentul fiecărui
pacient să fie individualizat. De aceea
aș vrea să subliniez încă o dată cât de
importantă este includerea în cadrul
Planului Național de Combatere a
Cancerului a unui capitol dedicat
tratamentului personalizat și susținerii
prin finanțare a testărilor genomice
specifice. Nu în ultimul rînd, este
important să reducem timpul de acces
al pacienților la molecule noi, de ultimă
generație, care pot însemna ani valoroși
de viață câștigați pentru pacienți.
Vorbeați mai devreme de mielom
multiplu, un cancer cu o incidență
mai mică. De ce e important să ne uităm
și către aceste tipuri de cancere și
să luăm măsuri și acolo?
Fiecare cancer care nu este depistat la
timp și nu este tratat adecvat înseamnă zile
și ani pierduți pentru pacient. Un pacient
cu cancer nu se gândește că boala lui este
mai rară și că ar trebui să stea la rând după
alți pacienți cu un tip de cancer mai des
întâlnit. El așteaptă soluții și speranță în
lupta cu o boală necruțătoare. Dacă ne
referim la mielomul multiplu, într-adevăr
este un cancer rar, dar foarte agresiv.
Dacă ne uităm din altă perspectivă, este
unul dintre cele mai răspândite cancere
de sânge, afectând 750.000 de oameni la
nivel global, conform datelor publicate
de Fundația Internațională a Mielomului
Multiplu. De fiecare dată când boala
progresează, șansele pacienților de a
supraviețui sunt reduse, iar calitatea vieții
lor se deteriorează, de aceea tratamentul
eficient la prima recidivă este crucial.
Tratamentele pentru mielom multiplu
au o frecvență de administrare ce necesită
vizite regulate la spital. De aceea, pentru
acești pacienți, o soluție prioritară este
introducerea în legislație a unor elemente
concrete de susținere fie a tratamentelor
la domiciliu, fie a transportului
pacienților la spital, într-un parteneriat
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Planul în sine
reprezintă un PNRR
pentru cancer

PRIN FINANȚAREA
GENEROASĂ DE LA NIVEL
EUROPEAN, PUTEM
SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ
CEEA CE NE DORIM.

Avem un plan național de combatere a cancerului
asumat la cel mai înalt nivel, avem grupuri de experți
dornici să lucreze în continuare pentru îmbunătățirea
managementului afecțiunilor oncologice, avem
pacienți care au nevoie de ajutor urgent și, aparent,
avem și voința necesară pentru a implementa cele
mai bune soluții. Ce urmează? „Este important
ca, după etapa de transparență, planul să fie
adnotat, îmbunătățit și legiferat, normele să fie
elaborate în cel mai scurt timp și implementarea
lui să poată fi realizată cât mai repede, întrucât
finanțarea europeană începe deja din acest
an. Planul în sine reprezintă un PNRR pentru
cancer și toți cei responsabili vor trebui să
se pună serios pe treabă, în elaborarea de
proiecte pentru a atrage această finanțare
și, în final, pentru a îmbunătăți situația
pacienților cu cancer din România”, afirmă
prof. dr. Patriciu Achimaș-Cadariu.

INTERVIU CU
PROF. DR. PATRICIU
ACHIMAȘ-CADARIU,
COMISIA PENTRU
SĂNĂTATE ȘI FAMILIE DIN
CAMERA DEPUTAȚILOR,
COORDONATOR
ȘTIINȚIFIC AL PLANULUI
NAȚIONAL PENTRU
COMBATEREA
CANCERULUI

de Valentina Grigore

Ați fost coordonatorul
științific al Planului Național
de Combatere a Cancerului.
Care a fost metodologia de
lucru aleasă pentru realizarea acestui
document comprehensiv?
Cancerul reprezintă o problemă majoră
de sănătate publică atât la nivel național,
cât și la nivel global. În realizarea Planului
Național de Combatere a Cancerului,
am pornit de la template-ul recomandat
oricărei națiuni care dorește să obțină
controlul și combaterea cancerului,
furnizat de Asociation of European Cancer
Leagues (ECL) în colaborare cu UICC și
care, în mare, parcurge câteva puncte:
care este situația la nivel național, partea
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de colaborări, cine poate să dezvolte și să
implementeze acest plan, ce va fi inclus în
el, cum va fi comunicat și implementat și,
firește, evaluarea (ce înseamnă un plan de
succes). Am avut mai multe documente la
dispoziție, între care, evident, și proiectul
de plan național de control al cancerului
elaborat în 2016, dar și documente
programatice la nivel european – CanCon
(Joint Action on Cancer Control), IPAAC
(Innovative Partnership for Action Against
Cancer), Conquering Cancer, Mission
Possible, Planul European de Combatere a
Cancerului – EU Beating Cancer Plan. Cred
că reprezintă un mare plus, în condițiile
bugetului modest de care dispunem,
faptul că prin finanțarea generoasă de

la nivel european putem să punem și în
practică tot ceea ce ne dorim.
Principalii piloni luați în considerare au
fost cei clasici:
 registre de cancer, coroborate cu
recomandarea din planul european de a
se crea un centru digital pentru pacienți la
nivel european
 informare
 profilaxie primară (vaccinarea,
tutunul, nutriția, promovarea sănătății,
dar și sănătatea în relație cu mediul)
 prevenție secundară (screeningul
pentru cancer de col uterin, mamar,
colorectal, tumori endocrine, screening
genetic și, desigur, recomandările care vin
în planul european)

 diagnostic oncologic, tratament
(nu doar pe oncologie medicală, ci
pentru toate celelalte specialități care
concură la realizarea comitetului
multidisciplinar – chirurgie, radioterapie,
terapie radionuclidică, oncopediatrie,
hematologie, psiho-oncologie, paliație)
 formarea profesională în oncologie
 asistență și suport social în
oncologie
 cercetare și inovare
 centre comprehensive de cancer
Orice politică de sănătate/
modificare în domeniul sănătății
pornește de la datele disponibile la
nivel național. Care au fost sursele de
documentare în cazul PNCC?

Anumite idei din proiectul împotriva
cancerului din 2016 au fost menținute. În
orice metodologie există prima etapă – cea
de documentare – iar aici am adus la zi
evaluarea pe care Agenția Internațională
pentru Energie Atomică de la Viena a
făcut-o în urmă cu ceva ani, am adus
la zi datele pe care le-am obținut de la
Ministerul Sănătății, Casa Națională
de Asigurări de Sănătate, Institutul
Național de Sănătate Publică, dar și de
la ceilalți actori implicați. Aș menționa
în mod particular, pe lângă societățile
profesionale, asociațiile de pacienți cu
cancer care, în România, au făcut un efort
susținut în ultimii ani și au venit cu un
volum important de informații extrem de
utile, provenite de la cei care știu exact
de ce au nevoie și cu ce probleme se
confruntă.
Obiectivul principal declarat al
PNCC a fost realizarea unui traseu bine
stabilit și standardizat al pacientului
oncologic. Care au fost rațiunile din
spatele alegerii actualelor localizări
maligne prevăzute în PNCC?
Ne-am fi dorit să putem acoperi toate
localizările și să rezolvăm, în ansamblu,
controlul și combaterea tuturor formelor
de cancer. Dar acest lucru nu este posibil
pentru niciun plan de cancer, cu atât
mai puțin pentru un prim plan de cancer
dintr-o țară ca România. Astfel, ne-am
orientat la metodologie și ne-am uitat
la primele cinci localizări prin prisma
incidenței și mortalității (colorectal,
mamar, de col uterin, bronhopulmonar și
de prostată), așa cum au procedat și alții
când și-au construit primul plan de cancer.
Sigur, fiind și linii separate de finanțare
în planul european de cancer, am luat în
considerare și hemopatiile maligne, dar și
cancerele pediatrice. În momentul în care
lucrăm la rafinarea planului, vom ține cont
dacă sunt și elemente pentru alte cancere
(de exemplu, tumorile rare au o altă
direcție de finanțare) care să fie incluse în
planul național.
Care a fost motivația stabilirii
obiectivelor generale ale Planului
Național de Combatere a Cancerului?
Obiectivele generale din plan reprezintă
măsuri transversale ce reunesc pilonii pe
care i-am amintit la început. În același timp

însă, pornesc de la realitățile din teren
și de la nevoile și posibilitățile pe care le
avem. Avem pacienți bolnavi de cancer care
așteaptă ajutorul nostru, avem pacienți
în stadii avansate de boală care necesită
îngrijiri, avem nevoie de o altă înțelegere a
modului în care sunt abordați pacienții. Așa
au rezultat, ca obiective generale:
 introducerea terapiilor inovative
(pentru a nu crea discriminări între
pacienții români și cei din alte țări
europene)
 servicii de psiho-oncologie și onconutriție
 realizarea unei strategii naționale de
promovare a conceptelor de prevenție a
bolilor cronice netransmisibile (ținem cont
de faptul că factorii de risc sunt comuni
pentru multe dintre aceste boli și partea
de informare și de profilaxie primară este
extrem de importantă)
 rețea interconectată la nivel
național și sisteme de conectare la
rețeaua din Uniunea Europeană. Centrele
de cancer, așa cum sunt ele definite de
planul european, joacă un rol extrem de
important. Este esențial să avem această
colaborare pentru îmbunătățirea calității
tratamentelor și îngrijirilor pe care le
oferim pacienților, dar, în același timp, să
putem măsura și rezultatul muncii noastre
 măsurarea factorilor de risc asociați
cu apariția cancerului
 registrul național de cancer,
funcțional – unul dintre cele mai
importante obiective, pentru a ști cu ce
ne confruntăm și pentru a putea face
planificare, dar mai ales pentru a vedea
cum progresăm cu combaterea afecțiunilor
oncologice și cum reușim să atingem
obiectivul de prelungire a supraviețuirii
 paliația
 actualizarea ghidurilor de practică
și a protocoalelor terapeutice – suportul
Colegiului Medicilor este unul esențial
 traseul pacientului oncologic –
esența întregului plan
 Tumor board funcțional
 medicina personalizată – schimbare
de paradigmă ce reprezintă o realitate în
țările din vestul Europei și pe care trebuie
să o parcurgem și noi. Sperăm că va aduce
un mare plus în rezultatele oncologice ale
anilor care vin. 
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Progrese terapeutice în
cancerul mamar HER2 pozitiv
Cancerul mamar HER2 pozitiv
este un cancer mai agresiv,
care afectează aproximativ
20-30% dintre femeile cu
afecțiuni maligne ale sânului.
Din fericire, progresele
constante terapeutice
din ultimii ani au făcut ca
rata de supraviețuire și
calitatea vieții femeilor
să crească. „În oncologie,
în general, și în patologia
specifică a cancerelor
mamare HER2+, progresele
se traduc printr-o rată
crescută de diagnosticare,
dar și o creștere a ratei de
supraviețuire”, a explicat
conf. dr. Dana Stănculeanu.

INTERVIU CU CONF.
DR. DANA STĂNCULEANU,
PREȘEDINTE SOCIETATEA
NAȚIONALĂ DE ONCOLOGIE
MEDICALĂ (SNOMR)

de Valentina Grigore

Prezența oncoproteinei
HER2 indică un prognostic
slab în cancerul mamar și o
formă agresivă a bolii. Care
sunt cele mai bune opțiuni terapeutice
în cancerul mamar metastatic HER2+?
Tumorile de sân HER2+ se consideră că
sunt mai agresive decât tumorile HER2. Ele
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se caracterizează printr-un volum tumoral
mai mare, se însoțesc adesea de afectarea
nodulilor ganglionari, au un grading tumoral mai mare, iar din perspectivă terapeutică, este mai puțin probabil să beneficieze
de o intervenție chirurgicală conservatoare,
riscul de metastazare fiind mai frecvent la
această categorie de paciente.

Înainte de introducerea terapiilor
țintite, boala HER2+ a fost asociată cu
un prognostic rezervat și o supraviețuire
globală mult mai scurtă.
Cele mai notabile schimbări coincid cu
introducerea a trei terapii țintite HER2:
trastuzumab (în 1998 în SUA; 2000 în
Europa); pertuzumab (în 2012 în SUA;

2013 în Europa) și T-DM1 (în 2013 în
Europa, SUA).
Ghidul ESMO 2021 face următoarele
recomandări:
• În prima linie de tratament: standardul
este pertuzumab – trastuzumabdocetaxel ([I, A)
• A doua linie de tratament: trastuzumab
deruxtecan este terapia preferată după
progresie pe taxan și trastuzumab ([I, A);
T-DM1 este opțiunea de tratament de
linia a doua după progresie, în cazurile
în care trastuzumab deruxtecan nu este
disponibil [I, A)
• În linia a treia de tratament: tucatinibcapecitabina- trastuzumab [I, A);
• În liniile ulterioare de terapie, lapatinib
este o opțiune de terapie și poate fi
utilizată în combinații cu capecitabină,
trastuzumab [I, C].
Care este impactul acestor terapii
asupra supraviețuirii și calității vieții
femeilor afectate de HER2+? Câte femei
suferă de acest tip de cancer?
Aproximativ 20-30% dintre tumorile
mamare sunt HER2+, un subtip asociat
istoric cu o boală mai agresivă și cu un
prognostic mai rezervat; în acest context,
introducerea terapiei țintite HER2 a
îmbunătățit substanțial rezultatele de
supraviețuire pentru acești pacienți.
Adăugarea terapiei care cuprinde
anticorpi monoclonali la chimioterapia
standard a îmbunătățit semnificativ
prognosticul la persoanele cu HER2+.
Cu toate acestea, de la introducerea
trastuzumab, ritmul de inovare în
cercetarea mBC HER2+ nu a mai cunoscut
aceeași creștere semnificativă. Între 2006 și
2020 au fost aprobate și alte terapii țintite
HER2 pentru tratamentul cancerului de
sân HER2+, cele mai cunoscute și utilizate
fiind lapatinib, pertuzumab și T-DM1.
T-DM1 a fost introdus în 2013 și a
devenit opțiunea standard de linia a
doua care demonstrează îmbunătățirea
supraviețuirii atunci când se administrează
după trastuzumab și un taxan.
Cu toate că s-a observat prelungirea
supraviețuirii odată cu introducerea
terapiilor țintite, încă nu se conturase
un tratament pentru pacientele care vor
dezvolta boală progresivă după dubla
blocadă și, respectiv, după tratamentul

cu T-DM1, așadar, era o nevoie medicală
încă neacoperită până în 2021, când
a fost aprobat în Uniunea Europeană
un alt anticorp monoclonal conjugat:
trastuzumab deruxtecan. Acesta este
indicat în tratamentul pacientelor cu
cancer mamar nerezecabil sau metastazat
HER2+, cărora li s-au administrat anterior
două sau mai multe linii de tratament
anti-HER2. Aprobarea de către Comisia
Europeană s-a bazat pe rezultatele pozitive
ale studiului DESTINY-Breast01, în care
trastuzumab deruxtecan a demonstrat
o activitate antitumorală durabilă și
semnificativă din punct de vedere clinic la
acești pacienți în linia a treia de tratament.
Progresele terapeutice au făcut
să existe o gamă amplă de terapii în
cancerul mamar, mai ales pentru
pacientele HER2+. Au acces pacientele
din România la aceste terapii?
În situația pacienților dificil de tratat
aflați în linia a treia, mai mult de un sfert
dintre aceștia nu obțin niciun beneficiu
măsurabil în ceea ce privește controlul
bolii, tratamentele actuale prezentând
rate scăzute de răspuns obiectiv (12,0%) și
control al bolii.
Neexistând un standard clar de
îngrijire în tratamentul pacienților
multiplu tratați cu mBC, practica clinică
diferă foarte mult de la o țară la alta, ca
atare, pacienții și clinicienii se confruntă
adesea cu incertitudine în această etapă a
tratamentului.
În oncologie, în general, și în patologia
specifică a cancerelor mamare HER2+,
progresele se traduc printr-o rată crescută
de diagnosticare, dar și o creștere a
ratei de supraviețuire. Accesul la terapii
inovatoare este posibil prin intermediul
programului național de sănătate, dar și
prin accesul la studii clinice.
Dezideratul nostru este de a alinia
accesul la terapiile inovatoare la ritmul
progresului științific și tehnologic
recomandat de ghidurile europene, cu
atât mai mult cu cât vorbim de molecule
care au avut în studiile clinice un impact
semnificativ. De exemplu, trastuzumab
deruxtecan a demonstrat, în cadrul unui
studiu prezentat în 2021 la congresul
european, o scădere a riscului de progresie
sau deces cu mai mult de 70%.

După cum știm, în oncologie, fiecare
zi contează în lupta împotriva cancerului.
Inspirându-ne din campania pentru Ziua
Mondială de luptă împotriva cancerului,
dacă vrem „să creăm un viitor fără cancer,
este momentul să acționăm acum”.
Terapiile țintite/inovatoare
necesită analize specifice, (teste
genetice, markeri tumorali etc),
pentru a fi administrate persoanei
potrivite, la timpul potrivit. Cum
poate fi îmbunătățit accesul la acest
gen de analize? Mai ales că unele sunt
„decontate” doar de privați. Cum pot fi
dezvoltate laboratoarele de analize/de
anatomo-patologie și resursele umane
necesare pentru a răspunde nevoii la
nivel național?
Ghidurile de diagnostic recomandă
testarea statutului HER2 în mod
consecvent la toate carcinoamele de sân
primare invazive și în cazul tumorilor
recurente și metastatice, ori de câte
ori este disponibil țesut de biopsie,
pentru a decide care este abordarea
terapeutică optimală. Testarea implică
imunohistochimia (IHC), care definește o
stare pozitivă, iar la cazurile considerate
echivoce mandatează evaluarea ulterioară
folosind hibridarea in situ (ISH), utilizată
pentru a detecta prezența amplificării
genei HER2.
O problemă aparte este
disponibilitatea redusă a examinării
histopatologice și imunohistochimice,
inclusiv a markerilor hormonali și
moleculari, în unitățile publice, fapt
pentru care pacienta, de cele mai
multe ori, trebuie să efectueze analize
suplimentare ale piesei de biopsie la un
centru privat de diagnostic histopatologic,
pentru care plata se efectuează din
veniturile pacientei.
O altă problemă o reprezintă lipsa
evaluării riscului și a testării genetice a
femeilor la risc înalt.
Testările moleculare sunt finanțate
prin vouchere de către companiile
farmaceutice, iar accesul la aceste tipuri
de teste nu este standardizat. Lipsa
navigatorului de pacienți și a managerului
de caz contribuie la creșterea timpului de
așteptare pentru investigații diagnostice și
dublarea unora dintre acestea. 
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Cancerul bronho-pulmonar
poate fi transformat în boală
cronică: primii pași
Cancerul pulmonar
continuă să fie o problemă
importantă de sănătate
publică la nivel mondial,
atât prin incidența în
creștere, cât și, mai ales
în contextul diagnosticului
în etape avansate, în
stadiul metastatic,
prin supraviețuirea
încă redusă. Pentru a
transforma cu adevărat
cancerul pulmonar într-o
boală cronică, experții
din sistemul de sănătate
atrag atenția că trebuie
luate măsuri sustenabile
și eficiente pentru a
îmbunătăți diagnosticarea.
„Planul Național de
Combatere a Cancerului a
definit direcții strategice
clare pentru detectarea
cât mai timpurie a
cancerului pulmonar:
diagnosticarea precoce,
testarea biomarkerilor,
introducerea consultului
multidisciplinar de tip
tumor board, precum
și propuneri privind
programele de screening”,
explică Radu Rășinar.
de Valentina Grigore

20 www.politicidesanatate.ro

Care ar fi cele mai importante
acțiuni care pot permite
diagnosticarea cancerului
pulmonar în stadii cât mai
incipiente? Cum ajută Planul Național de
Combatere a Cancerului în acest sens?
La un an de la lansarea EU Beating
Cancer Plan și după mulți ani de eforturi
susținute, un alt pas strategic important
a fost făcut: pe 19 ianuarie 2022, prin eforturile
coordonate ale principalilor reprezentanți din
sistemul de sănătate, România a lansat Planul
Național de Control al Cancerului (PNCC).
Suntem recunoscători tuturor celor implicați și
ne bucurăm să contribuim activ la implementarea acestui plan de care pacienții oncologici,
aparținătorii acestora și comunitatea medicală
din România au mare nevoie.
În România, cancerul pulmonar ocupă
primul loc atât ca rată de deces în rândul patologiilor oncologice, cât și ca incidență (trend
crescător atât la bărbați, cât și la femei). Una
dintre cauzele mortalității crescute o reprezintă diagnosticul tardiv, în fazele avansate ale
bolii (75-80% dintre pacienți sunt în continuare identificați în stadiul de boală local avansată
sau metastatică, stadiu în care, din păcate,
sunt depășite resursele pentru o abordare cu
intenție curativă).
Rolul programelor de prevenție și de
screening reprezintă un pas esențial către
obiectivul ambițios de a transforma cancerul
bronho-pulmonar într-o boală cronică. PNNC
a definit direcțiile strategice pentru detectarea
cât mai timpurie a cancerului pulmonar, și
anume: diagnosticarea în etape incipiente
ale bolii, testarea moleculară reflexă,
introducerea consultului multidisciplinar
de tip tumor board, precum și propuneri
privind programe țintite de screening.
Este importantă coordonarea constantă
a eforturilor experților din echipele
multidisciplinare, ale societăților profesionale,
autorităților, asociațiilor de pacienți, pentru

a realiza o schimbare semnificativă de
paradigmă în managementul terapeutic al
acestor pacienți.
Până la modificarea aspectelor legislative,
pacienții au nevoie de ajutor constant
și concret. Ce programe se derulează în
sprijinul persoanelor afectate de cancer
pulmonar?
La nivel global, parteneriatul strategic Lung
Ambition Alliance, constituit încă din 2019,
între IASLC (organizație globală multidisciplinară dedicată eradicării cancerului pulmonar),
Global Lung Cancer Coallition, GUARDANT și
AstraZeneca, a definit trei direcții principale de
acțiune pentru a transforma cancerul pulmonar într-o boală cronică:
 Diagnosticarea afecțiunii cât mai
devreme, în stadiile incipiente ale bolii, prin
creșterea numărului programelor de screening sau al metodelor de identificare a persoanelor la risc folosind tehnici de inteligență
artificială; astăzi, doar 25%-30% dintre
pacienți sunt diagnosticați în stadiile IA-IIB
ale cancerului pulmonar.
 Îmbunătățirea accesului la tratamentele
inovatoare, țintite, cât mai devreme în cursul
bolii (pacientul trebuie tratat la momentul
potrivit).
 Creșterea calității îngrijirii prin consolidarea colaborărilor între societăți profesionale, asociații de pacienți, autorități, echipe
multidisciplinare.
În România există implementate atât programe de creștere a conștientizării impactului
diagnosticului tardiv în cancerul pulmonar,
cât și inițiative de susținere a unui diagnostic
complet cât mai devreme pentru pacienții cu
acest tip de cancer cu o serie de inițiative de
susținere a accesului pacienților la diagnostic
primar și molecular, eficientizarea continuă
a timpilor până la obținerea unui diagnostic
complet, colaborări cu asociațiile de pacienți.
Campania de conștientizare „O nouă realitate.
Același cancer”, inițiată de Federația Asociațiilor

TRANSFORMAREA
CANCERULUI ÎNTR-O
AFECȚIUNE CRONICĂ
SAU VINDECAREA
BOLII ESTE O MISIUNE
PENTRU NOI TOȚI.

Bolnavilor de Cancer, Societatea Națională de Oncologie Medicală din România, Societatea Română de Radioterapie și Oncologie Medicală, Societatea Română
de Radioterapie, Societatea Română de Pneumologie,
Societatea Națională de Medicina Familiei, cu sprijinul
AstraZeneca, a contribuit la informarea corectă a
populației și a tras un semnal de alarmă pentru ca
pacienții cu simptomatologie relevantă să poată accesa
serviciile de specialitate necesare pentru un diagnostic
cât mai rapid și complet. Din estimările noastre, mesajul principal al campaniei a ajuns la peste 7 milioane de
persoane. Misiunea noastră continuă.
Planul Național de Combatere a Cancerului
vine, în premieră, cu o componentă importantă
de medicină personalizată. Care sunt contribuțiile
/ direcțiile AstraZeneca în ceea ce privește inovația
în sănătate?
În AstraZeneca oncologia este o direcție prioritară, alături de domeniul cardio-reno-metabolic și cel
al afecțiunilor respiratorii; sunt mai multe platforme
de cercetare-dezvoltare și numeroase parteneriate
ce adresează multiple localizări tumorale: sân, plămân, ovar, prostată, pancreas, gastric, hepato-biliar,
anumite cancere hematologice. Progresele înregistrate în înțelegerea complexității mecanismelor de

apariție și evoluție a tumorilor maligne, precum
și în dezvoltarea unor soluții terapeutice integrate
au adus schimbări importante în paradigmele de
tratament.
Totodată, evoluțiile în epigenetică și în terapia
celulară, genică și combinată vin cu promisiunea
unor noi posibilități. Folosim noile tehnologii –
inteligența artificială, învățarea automată și analiza
noilor tipuri de date – pentru a identifica și viza noi
interconexiuni, cu impact asupra designului studiilor clinice și calității datelor. Ne străduim să facem
din vindecare o realitate.
Date fiind ritmul accelerat al avansului cercetării
medicale și rezultatele cu impact major asupra modului în care se transformă managementul anumitor
afecțiuni, este necesară implementarea de noi soluții
de natură să genereze accesul pacienților la terapii inovatoare, aliniat la Ghidurile internaționale relevante.
Prin extinderea parteneriatelor cu societățile medicale, mediul academic, echipele multidisciplinare,
autorități, asociații de pacienți, companiile farmaceutice cresc șansele de a adresa cât mai multe dintre
nevoile medicale actuale. Dorim să continuăm implicarea noastră și să fim parte la construcția abordării
moderne a cancerului pentru pacienții români. 

INTERVIU CU
RADU RĂȘINAR,
DIRECTOR
GENERAL
ASTRAZENECA
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INTERVIU CU
DR. ANDREI BACIU,
SECRETAR DE STAT
ÎN MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII,
PREȘEDINTE CNCAV

Oncologia este una
dintre direcțiile în care
România are nevoie de
intervenție imediată
Programul Național de Redresare și Reziliență oferă o oportunitate
istorică de a stimula intervenția în domenii esențiale pentru
îmbunătățirea sănătății populației și reforma sistemului de sănătate.
„Fondurile din PNRR dedicate oncologiei vizează dezvoltarea de
caravane medicale cu activități de screening, dar și investiții în
infrastructura spitalicească publică”, explică dr. Andrei Baciu.
de Valentina Grigore
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Una dintre atribuțiile
dvs. ca secretar de stat în
Ministerul Sănătății este
implementarea Programului
Național de Redresare și Reziliență
(PNRR). Spre ce arii, mai exact, se
îndreaptă fondurile alocate oncologiei?
Sunt onorat că am fost desemnat
să coordonez, în calitate de secretar de
stat, implementarea acestui program pe
componenta Sănătate.
Oncologia este una dintre direcțiile în
care România are nevoie de intervenție
imediată pentru a recupera decalajele la
nivel de diagnosticare precoce și acces la
îngrijiri adecvate, iar toate acestea înseamnă infrastructură, resurse și terapie.
Referitor la componenta PNRR
dedicată oncologiei, fondurile vizează în
principal două direcții. O primă direcție,
cu o alocare de 4 milioane de euro, are ca
obiectiv dezvoltarea de caravane medicale
cu activități de screening pentru cancerul
mamar și cancerul cervical în zonele
cu acces limitat la servicii de asistență
medicală specializată.
Cea mai importantă componentă
vizează investiția în infrastructură
spitalicească publică, incluzând
echipamentele și aparatura medicală
aferente, care urmează să fie construită
și/sau relocată unităților medicale.
Aria de intervenție are o alocare de 1,65
miliarde de euro și vizează finanțarea a
cel puțin 25 de unități medicale noi cu
peste 5.500 de paturi. Pe lista inițială au
fost incluse 49 de unități medicale, multe
dintre ele acoperind zona de oncologie.
Aici vă ofer câteva exemple în acest sens:
la Timișoara va fi construit un institut
regional de oncologie, la Spitalul Județean
de Urgență Giurgiu vor fi reabilitate
pentru început secțiile de oncologie
și cardiologie, Spitalul de Copii Victor
Gomoiu din București va avea un nou
centru de excelență în oncopediatrie, la
Spitalul Județean de Urgență Arad va fi
o nouă secție de radioterapie, Policlinica
Municipală din Constanța va avea o zonă
nouă de oncologie, secția de oncologie a
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia
va fi relocată și modernizată, iar Spitalul
Județean de Urgență Pitești va beneficia de
un laborator de radioterapie.

Aceste investiții însă trebuie corelate cu obiectivele cuprinse în alte axe
de finanțare, disponibile în perspectiva
financiară 2021-2027, la nivelul FEDER,
FSE și în special POS, care vizează măsuri
de creștere a capacității instituționale
și a competențelor profesionale ale
specialiștilor din sistemul de sănătate,
dezvoltarea de ghiduri și protocoale, consolidarea componentei de cercetare care să
sprijine transferul inovației tehnologice și
al cercetării în protocoalele de tratament
din zona oncologiei, investiții în dotarea și
reabilitarea laboratoarelor de anatomie-patologică și de genetică oncologică.
Dezvoltarea programelor de screening este o componentă importantă atât
la nivel european (în planul european de
combatere a cancerului), cât și la nivel
național. Ce măsuri sunt necesare pentru
a ne asigura că persoanele depistate cu o
afecțiune oncologică au acces facil și real
la serviciile medicale necesare ulterior
diagnosticării?
Rata mortalității evitabile prin prevenție
rămâne una din cele mai ridicate din Uniunea Europeană. Oferind doar un exemplu,
sondajul Eurostat plasează România pe
ultimul loc în UE în ceea ce privește screeningul pentru cancerul de sân.
De aceea, investiția în creșterea
capacității de diagnosticare precoce rămâne prioritară, iar ca direcții de intervenție
apreciez necesare extinderea regională
și națională a programelor de screening,
care să asigure o acoperire a populației
cu servicii de screening pentru cancer de
minimum 50%. De asemenea, investițiile
în infrastructura programelor de screening
vor fi organizate pe baze populaționale și
vor include aparatură de testare, unități
mobile, organizarea centrelor regionale și
județene de screening, precum și inițierea
unor programe-pilot pentru depistarea
precoce a cancerului bronhopulmonar și
de prostată.
Trebuie menționat că România înregistrează decalaje substanțiale și la nivelul
mortalității prin cauze tratabile, precum și
în ceea ce privește accesul la terapii personalizate. În acest context, diagnosticarea
precoce este o măsură necesară, dar nu
suficientă în lipsa unei abordări adecvate a
celorlalte etape ale traseului de boală.

Nu se pot obține rezultate îmbunătățite
de sănătate doar prin inițiative fragmentate. De aceea, consider că valoarea adăugată a Planului Național de Combatere
a Cancerului, lansat la începutul acestui
an în cadrul unui eveniment găzduit de
Administrația Prezidențială, răspunde unei
necesități de abordare holistică, de planificare coordonată a intervenției pe diferite
componente și urmărește eficientizarea
parcursului pacientului.
Planul fixează repere importante ale
luptei împotriva acestei maladii și asigură o
integrare a serviciilor, astfel încât pacienții
să fie în centrul preocupării sistemului, și
vreau să menționez câteva dintre acestea:
actualizarea protocoalelor de screening
și adaptarea lor la ghidurile europene
de practică medicală, constituirea și
operaționalizarea comisiei oncologice
interdisciplinare, asigurarea standardului
terapeutic tuturor pacienților oncologici,
indiferent de vârstă, gen, origine, domiciliu
sau statutul de asigurat, acces transparent și mai rapid la tratament inovativ și
crearea unui fond de inovație în sănătate.
În plus, creșterea accesului la servicii de
îngrijire paliative, precum și oferirea de
suport psiho-oncologic și onconutriție
sunt modalități de îmbunătățire a calității
vieții pacientului oncologic, dar și pentru
familie și cei apropiați. Nu în ultimul
rând, vreau să punctez că reprezintă o
prioritate finalizarea criteriilor care vor
permite decontarea testărilor genetice, în
urma cărora se pot prescrie tratamente
mult mai bine țintite și cu șanse majore de
vindecare. O altă măsură din strategia de
luptă împotriva acestei maladii și pe care o
consider foarte importantă este realizarea,
până la finalul anului 2024, a unui Registru
Național de Cancer.
Cum putem asigura componenta
de prevenție și screening a afecțiunilor
oncologice (și nu numai) la populația
din zonele vulnerabile/mediul rural?
Dezechilibrele teritoriale și socioeconomice în furnizarea de servicii
medicale sunt semnificative pentru
România. Această realitate este abordată
și de Programul Național de Redresare
și Reziliență, care fixează ca obiectiv
prioritar reducerea disparităților de acces
la servicii medicale de bază dintre regiuni,

dintre rural și urban și, respectiv, dintre
diferite categorii sociale.
În ceea ce privește componenta de
prevenție și screening, așa cum am punctat
mai sus, o măsură importantă vizează
dezvoltarea de servicii de screening prin
caravane mobile, mai ales în zonele în care
accesul la servicii medicale specializate
este limitat.
Mai mult, sunt vizate investiții în capacitatea de screening la nivelul cabinetelor
medicilor de familie. Astfel, programul
prevede reabilitarea, modernizarea și
dotarea a 3.000 de asocieri de cabinet de
asistență medicală primară (medici de
familie) cu aparatură pentru screening,
diagnosticare precoce și monitorizare
a pacienților cronici, iar aici trebuie să
menționez că prioritate vor avea cabinetele din mediul rural.
În același timp, ne propunem continuarea programelor de screening pe care le-am
început ca programe-pilot în perioada
financiară anterioară, respectiv:
 Programul-pilot „Integrarea
screeningului primar HPV în Programul
național de screening pentru cancerul de
col uterin”, un program care este gândit să
se desfășoare prin 4 proiecte-pilot regionale (regiunile Nord-Vest, Nord-Est, Centru și
Muntenia-Sud), iar valoarea totală va fi de
47 de milioane de euro;
 Programul-pilot „Creșterea
capacității instituționale și a competențelor
profesionale ale specialiștilor din sistemul de sănătate în scopul implementării
Programului național de screening pentru
cancerul de sân”, care cuprinde două proiecte-pilot regionale în valoare totală de 21
milioane de euro;
 Programul-pilot „Dezvoltarea
și implementarea la nivel național a
cadrului organizatoric necesar inițierii
screeningului în cancerul colorectal”
prevede 4 proiecte-pilot regionale
(regiunile Sud-Vest, Sud-Est, Muntenia
și București-Ilfov), iar valoarea totală se
ridică la 25 de milioane de euro. 
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Trebuie să acționăm
diferit pentru a combate
ucigașul #1 în România

INTERVIU CU
BAHADIR PAKIS,
DIRECTOR GENERAL
NOVARTIS PHARMA
ROMÂNIA

Bolile cardiovasculare – bolile inimii și vaselor de sânge – au fost mult timp principala cauză de mortalitate
la nivel global. În 2019, 32% din toate decesele globale au fost cauzate de bolile cardiovasculare, însumând
18 milioane de pierderi de vieți omenești. Peste 50% dintre decesele din Europa sunt cauzate de bolile
cardiovasculare. Alături de afecțiunile oncologice, bolile cardiovasculare reprezintă o provocare uriașă
pentru toate sistemele de sănătate, inclusiv pentru cel românesc. În România, bolile cardiovasculare sunt
cauza numărul 1 de deces, fiind în creștere rapidă. Colesterolul ridicat este principalul factor de risc al bolilor
cardiovasculare, care sunt foarte frecvente și pot afecta pe oricine, inclusiv pe cei tineri, fără probleme de
greutate, în formă și activi. Nivelurile crescute de colesterol LDL, cunoscut și sub denumirea de „colesterol rău”,
nu dor, însă afectează grav sănătatea, dacă nu sunt gestionate corespunzător. În România, doar 12% dintre
pacienții cu boli cardiovasculare artero-sclerotice ating un nivel normal de LDL-C, conform Ghidurilor ESC/
EAS 2019, după cum arată studiile recente. Am discutat cu Bahadir Pakis, director general Novartis Pharma
România, despre această problemă de sănătate publică și despre potențialele soluții pentru a o rezolva.
de Valentina Grigore

Cum ați estima impactul
bolilor cardiovasculare în
România?
Sistemul de sănătate din
România se confruntă cu trei pandemii
în același timp – bolile cardiovasculare,
cancerul și COVID-19 – fiecare dintre ele
punând o presiune mare. Bolile cardiovasculare sunt ucigașul numărul 1 în România
și, alături de cancer și COVID-19, reprezintă
o problemă majoră de sănătate publică.
Date recente arată că, în România,
povara bolilor cardiovasculare se traduce
prin rate ridicate de mortalitate și morbiditate, tendință de creștere a incidenței și
prevalenței acestora, ceea ce reprezintă o
povară mare pentru pacienți, sistemul de
sănătate și societate, în general.
În 2019, aproape 56% din totalul
deceselor din România au fost cauzate de
bolile cardiovasculare. Cu alte cuvinte, în
fiecare an, România pierde, în termeni de
populație, un oraș comparabil cu Piteștiul
din cauza bolilor cardiovasculare. O analiză
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în timp real realizată de worldlifeexpectancy.com arată că în anii de pandemie
2020-2021, bolile coronariene și accidentul
vascular cerebral au continuat să rămână
principalele cauze de deces în România, în
ciuda COVID-19, în timp ce decesele legate
de COVID-19 au fost doar pe poziția a treia.
Unul dintre aspectele negative ale
acestui „ucigaș tăcut” este că LDL-C, colesterolul rău, așa cum îl numesc oamenii,
nu doare. Poate afecta pe oricine, inclusiv
persoanele tinere, active, care nu se confruntă cu probleme legate de greutatea
corporală. Nivelurile ridicate de colesterol
pot provoca evenimente cardiovasculare
și sunt și mai periculoase pentru pacienții
care s-au confruntat deja cu un eveniment
cardiovascular.
Pe lângă povara clinică și socială
semnificativă, bolile cardiovasculare sunt
asociate cu costuri ridicate pentru societate. Datele OCDE sugerează că bolile
cardiovasculare costă mai mult de 10% din
totalul cheltuielilor de sănătate.

Povara bolilor cardiovasculare este
chiar mai mare în contextul pandemiei
de COVID-19, deoarece virusul afectează într-un mod special pacienții cu boli
cardiovasculare și are ca efect secundar
evenimente cardiovasculare.
În opinia dumneavoastră,
ce ar trebui făcut pentru a ajuta sistemul
de sănătate să facă față acestei probleme
de sănătate publică?
Statisticile actuale arată, fără îndoială,
că bolile cardiovasculare sunt o problemă de sănătate publică și care afectează
anual milioane de români. În contextul
îmbătrânirii populației, ne așteptăm ca
această problemă să devină și mai mare.
Cred că trebuie să acționăm diferit pentru
sănătatea inimii.
Este nevoie de un efort multisectorial
pentru a reduce impactul bolilor cardiovasculare. O strategie națională de
sănătate detaliată și acționabilă, care să
includă politici și abordări inovatoare privind reducerea morbidității, mortalității

și invalidității cauzate de bolile cardiovasculare, ar putea contribui la abordarea
acestei probleme.
Nu este ușor, dar este posibil. Cheia este
să existe o colaborare mai strânsă între
factorii de decizie, sistemul de sănătate
și industrie. Parteneriatele public-private
ar putea contribui la punerea în comun
a resurselor pentru a crea și a împărtăși
valoarea și pentru a îmbunătăți rezultatele
în materie de sănătate publică. Pentru
aceasta, gândirea inovatoare ce poate trece
dincolo de procesele actuale de acces și
rambursare este esențială.
Pentru pacienții cu evenimente cardiovasculare, acest lucru va permite un acces
mai rapid și mai larg la inovație, iar pentru
sistemele de sănătate va oferi instrumente
pentru a vedea rezultate îmbunătățite la
nivel populațional, reflectate atât regional,
cât și național.
Dacă ar fi să vă gândiți la inițiative de
sănătate publică pentru a reduce povara
bolilor cardiovasculare, unde ați acționa?

Bolile cardiovasculare sunt o problemă
complexă de sănătate publică în România
și este nevoie de implicarea și parteneriatul
mai multor actori, atât din sectorul public,
cât și din cel privat. O abordare care
poate face în mod real diferența ar fi una
holistică, integrată de management, cu un
set de acțiuni axate pe depistare precoce
și prevenire, asigurarea de tratamente
eficiente în timp util, acces la servicii de
îngrijire și suport și dezvoltarea cercetării
în domeniul bolilor cardiovasculare.
Datorită combinației dintre experiența
noastră, prezența globală și știința de
top, noi suntem pregătiți și dispuși să
ne unim forțele cu sistemul de sănătate
pentru a schimba peisajul actual al bolilor
cardiovasculare. Am realizat astfel de
colaborări în alte țări europene și scopul
nostru este să facem astfel de progrese și
în România.
Cum ar arăta statisticile dacă am
putea aborda cu succes problema bolilor
cardiovasculare?

McKinsey Global Institute a analizat
de ce ar fi nevoie pentru a face ca
populația României să fie mai sănătoasă
și apoi a calculat potențialele beneficii
sociale și economice. Datele arată că
prin utilizarea mai largă a intervențiilor
cunoscute, adoptarea de comportamente
mai sănătoase, extinderea accesului
la îngrijirea primară și îmbunătățirea
aderării la medicamentele prescrise,
povara generală a bolilor, la nivel
național, ar putea fi redusă cu 36% în
următoarele două decenii. În plus, povara
bolilor cardiovasculare ar putea scădea și
mai mult, cu 39%. România are șansa de a
obține avantaje economice dacă oamenii
sunt mai sănătoși și prosperi – crește
gradul de ocupare a forței de muncă, la
fel și productivitatea. McKinsey Global
Institute estimează că o sănătate mai
bună a populației ar putea adăuga 26
de miliarde de dolari economiei românești
până în 2040, o creștere cu 9,0% a
PIB-ului, care se traduce printr-o creștere
cu 0,4% mai rapidă în fiecare an.
Așadar, este nevoie să acționăm diferit.
Pregătirea sistemelor de sănătate pentru
provocările viitorului și a noilor urgențe în
sănătate, precum și împotriva cheltuielilor
nesustenabile trebuie să înceapă prin
a aborda bolile împovărătoare, cum ar
fi bolile cardiovasculare, care creează
populații vulnerabile și cresc presiunea
asupra resurselor sistemului de sănătate. 
REFERINȚE:
• https://www.euro.who.int/en/health-topics/
noncommunicable-diseases/cardiovasculardiseases/data-and-statistics
• Raportul Național al Stării de Sănătate a
Populației, 2019, INSP/CNEPSS
• DaVinci CEE (M. Vrablik et al.,
Atherosclerosis 334 (2021 - 66–75)
• https://insp.gov.ro/sites/cnepss/wpcontent/uploads/2020/12/Raport-Starea-deSanatate-2019.pdf
• https://insp.gov.ro/download/cnepss/
stare-de-sanatate/rapoarte_si_studii_despre_
starea_de_sanatate/starea_de_sanatate/
starea_de_sanatate/Raport-Starea-deSanatate-2019.pdf, fig. 107
• https://www.mckinsey.com/featuredinsights/europe/how-prioritizing-health-canbe-a-prescription-for-romanias-prosperity
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„Împreună învingem cancerul”,

SUPORT PENTRU LUPTA CU
AFECȚIUNILE ONCOLOGICE

România are o fereastră de oportunitate unică pentru următorii ani în
oncologie, din perspectiva accesului la surse adiționale de finanțare. Toți
actorii din sistemul de Sănătate, fie că sunt entități publice sau private,
trebuie să colaboreze pentru a găsi cele mai bune soluții pentru îmbunătățirea
managementului afecțiunilor oncologice și hemato-oncologice din România.
de Valentina Grigore

Proiectul „Împreună
învingem cancerul”, derulat,
în perioada decembrie
2021- martie 2022, de
Asociația Producătorilor Internaționali
de Medicamente din România (ARPIM),
împreună cu revista Politici de Sănătate,
și-a propus colectarea, analiza și
stabilirea priorităților unor opinii avizate
de la profesioniștii care lucrează în
domeniul combaterii cancerului, într-o
manieră comprehensivă, și concretizarea
acestora într-un document sintetic
de suport pentru implementarea și
monitorizarea Planului Național de
Combatere a Cancerului.
Domeniile orizontale analizate
au fost: prevenția primară, prevenția
secundară (screeningul și depistarea
precoce), diagnosticul cancerului,
tratamentul, monitorizarea, servicii de
suport și reinserție socială, îngrijirile
paliative și traseul pacientului oncologic.

EXPERT GROUP:
• Coordonator: Prof. dr. Corina Silvia Pop,
Universitatea de Medicină și Farmacie
„Carol Davila”, București
• Expert tehnic: Dr. Adrian Pană
Prof. dr. Florentina Furtunescu –
expert sănătate publică, Universitatea de
Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București,
președinte Comisia de sănătate publică și
management, Ministerul Sănătății
Prof. dr. Gabriel Kacso – Universitatea
de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”,
Cluj-Napoca
Prof. dr. Lucian Miron – șef Clinica Oncologie
Medicală, Institutul Regional de Oncologie Iași
Prof. dr. Florin Mihălțan – președinte Școala
Societății Române de Pneumologie
Prof. dr. Ovidiu Pop – Facultatea de Medicină
și Farmacie, Universitatea Oradea
Prof. dr. Alina Tănase – președinte Comisia
de Terapii Celulare, Ministerul Sănătății

Domeniile transversale analizate
au fost: guvernanța serviciilor de
sănătate pentru cancer, organizarea
și finanțarea serviciilor de sănătate,
infrastructura (resurse materiale,
tehnologii de diagnostic și tratament),
resurse umane implicate în furnizarea
serviciilor de sănătate pentru cancer,
sistemul informațional aferent serviciilor,
coordonarea îngrijirilor pentru cancer
(inclusiv echipe multidisciplinare, tumor
boards), asigurarea și controlul calității/
standardizarea serviciilor de sănătate
pentru cancer, cercetarea în cadrul
serviciilor de sănătate pentru cancer.

„Documentul de recomandări realizat în cadrul
proiectului «Împreună învingem cancerul» și lansat în
luna ianuarie 2022 a fost structurat pe baza celor patru
piloni esențiali ai Planului European de Combatere a
Cancerului (prevenție, depistare timpurie, diagnostic și
tratament, îmbunătățirea calității vieții pentru pacienți și
supraviețuitori) și a fost pus la dispoziția autorităților pentru
a fi un suport în procesul de finalizare a documentelor ce
vor sta la baza luptei contra cancerului. Proiectul a avut
susținerea experților în oncologie, hematologie și arii
conexe, la nivel național”, a declarat dr. Adrian Pană, expert
sănătate publică și management, coordonatorul tehnic al
proiectului „Împreună învingem cancerul”. 
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Prof. dr. Ruxandra Ulmeanu – președinte
Secțiune cancer pulmonar, Societatea Română
de Pneumologie
Conf. dr. Horia Bumbea – președinte
Comisia de hematologie, Ministerul Sănătății
Conf. dr. Degi Laszlo Csaba –
director Societatea Internațională de
Psiho-Oncologie (IPOS), director European
Cancer Organisation (ECCO)
Conf. dr. Daniela Moșoiu – președinte
Comisia de paliație, Ministerul Sănătății
Conf. dr. Șerban Negru – vicepreședinte
Comisia de oncologie, Ministerul Sănătății,
Universitatea de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș”, Timișoara
Conf. dr. Michael Schenker – președinte
Comisia de oncologie, Ministerul Sănătății,
director medical Centrul de Oncologie
Sf. Nectarie Craiova
Conf. dr. Dana Lucia Stănculeanu –
șef secție Oncologie medicală 1, Institutul
Oncologic „Prof. đr. Alexandru Trestioreanu”,
București, președinte Comitet Director
Societatea Națională de Oncologie Medicală
din România (SNOMR)
Dr. Răzvan Curcă – Spitalul Județean
de Urgență Alba Iulia
Dr. Sorina Rodica Pop – membru Comisia
de paliație Ministerul Sănătății și
reprezentant al Grupului de oncologie și
îngrijiri paliative SNMF

Planul împotriva
cancerului
DE LA LINIILE
DIRECTOARE
LA BENEFICIUL
PACIENTULUI
Recent lansatul Plan Național de
Combatere a Cancerului (PNCC) a
stârnit o reacție puternică din partea
tuturor factorilor interesați, reacție care
s-a concretizat în numeroase propuneri
de îmbunătățire a formei finale
a planului. Ce se va întâmpla
după integrarea feedbackului în forma
finală a planului, ce măsuri pot fi
implementate cât mai rapid și cu ce
fonduri, aflăm de la conf. dr. Constantin
Dina, coordonatorul tehnic al PNCC.
de Valentina Grigore

Cum va fi integrat
feedbackul primit în
documentele ce vor contura
lupta împotriva cancerului?
Observațiile primite în legătură
cu Planul Național de Combatere a
Cancerului vor fi analizate, iar cele
relevante și care au rolul de a aduce un
plus acestui plan vor fi asimilate și se vor
pune în aplicare.
În acest moment, avem niște obiective
clare și niște măsuri care permit ca
specialiștii să-și integreze toate dorințele,
astfel încât pacientul să aibă toate
beneficiile. Planul Național de Combatere
a Cancerului reprezintă o sumă de linii
directoare stabilite de grupul de lucru,
astfel încât toți factorii interesați din
cadrul autorităților, universităților de
medicină și farmacie, organizațiilor
profesionale din domeniul medical și nu
numai să-și poată uni eforturile.
Vor fi incluse și alte localizări
în Planul Național de Combatere a
Cancerului?

PNCC are o abordare generală a
cancerelor și o abordare specifică
pentru cinci localizări de cancere solide,
cancerele pediatrice și cele hematologice.
Introducerea de obiective specifice pentru
alte localizări va fi analizată la nivelul
grupului tehnic de lucru și, în funcție de
unele date epidemiologice (adică incidență,
prevalență, mortalitate, supraviețuire), se
vor lua decizii în consecință.
Ce măsuri sunt necesare pentru
susținerea cercetării, proiectelor de
îmbunătățire a infrastructurii digitale
din sistemul de sănătate și optimizarea
folosirii datelor în legătură cu medicina
personalizată?
Cercetarea în domeniul bolilor oncologice a adus date noi atât cu privire la procesele biologice implicate în debutul, progresia și extinderea cancerului în organism,
cât și cu privire la prevenirea și tratarea mai
eficientă și direcționată a acestora.
Creșterea finanțării cercetării în România cred că ar fi prima măsură necesară
pentru acest domeniu. Pe de altă parte, nu
trebuie neglijate nici investițiile durabile
pentru cercetare în medicina personalizată
și tehnologii de monitorizare la distanță de
tip telemedicină, precum și în tehnologii de
tipul AI și machine learning. De asemenea,
este nevoie de accesarea fondurilor existente în cadrul Programului Operațional
Sănătate, Prioritatea 5 - Abordări inovative
în cercetarea din domeniul medical.
O altă măsură care ar putea fi implementată repede este legată de
operaționalizarea Dosarului Electronic
de Sănătate (DES), o componentă majoră
a sistemului sanitar românesc, prin care
se va putea documenta orice diagnostic
sau măsură terapeutică, realizându-se, în

|

Politici
de Sănătate

INTERVIU CU
CONF. DR.
CONSTANTIN DINA,
COORDONATORUL
TEHNIC AL PNCC

același timp, interoperabilitatea sistemelor
de date atât din zona publică, cât și din
zona privată.
De asemenea, trebuie să avem în vedere
înființarea centrului virtual de competență
pentru cancer, parte din Misiunea de
Cercetare asupra cancerului, precum și
înființarea a cel puțin unui „oncology-focused living lab” și a unui hub național pentru
medicină personalizată, în concordanță cu
Misiunea de Cercetare asupra cancerului și
cu Parteneriatul European pentru Medicina
Personalizată, cu participarea cetățenilor
alături de stakeholderii tradiționali.
Îmbunătățirea timpilor de
diagnosticare și depistarea cancerelor
în stadii cât mai incipiente presupune
acces la analize specializate și la
infrastructura/ resursa umană adecvată.
Cum pot fi finanțate astfel de nevoi?
Finanțarea mai multor activități
din cadrul Planului Național de
Combatere a Cancerului se poate
realiza din mai multe surse:
 Programul Operațional de Sănătate –
programe de screening populațional, centre
de diagnostic multidisciplinar, instruirea
personalului, precum și programe de
diagnosticare precoce și tratament;
 Planul Național de Redresare și
Reziliență – investiții în infrastructură,
inclusiv în infrastructura centrelor de
paliație, precum și investiții pentru dotarea
cu echipamente medicale;
 Programul Horizon Europe –
proiecte de cercetare, inovare;
 EU4Health Programme –
proiecte de tip Joint Actions;
 bugetul asigurărilor sociale
de sănătate;
 bugetul de stat. 
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IA

de Valentina Grigore

MÂN

Urmare
a factorilor
demografici și
creșterii speranței de viață,
cancerul este pe cale să devină
principala cauză de mortalitate și morbiditate
în tot mai multe țări din lume. Povara medicală
pentru sistemul de sănătate, economie și societate
este în continuă creștere. Se estimează că una din
5 persoane va ajunge să trăiască cu cancer de-a
lungul vieții. Toate aceste motive fac ca afecțiunile
oncologice să devină o țintă prioritară pentru
eforturile de inovație farmaceutică ale companiei
Pfizer, afirmă Mirela Iordan.

RO

CANCERUL,
ținta eforturilor
de inovație
farmaceutică

Ce înseamnă cancerul
pentru Pfizer?
Avem o prezență însemnată
în oncologie, arie terapeutică
în care, în ultimele două decenii, am
reușit să translatăm progresul științific
și tehnologic în medicamente eficace
și sigure ce au reprezentat progrese
semnificative, transformaționale în
tratamentul unora dintre cele mai
prevalente forme de cancer, precum
cancerul pulmonar, cancerul renal sau
cancerul metastatic al sânului. Marea
provocare pentru inovația farmaceutică
este aspectul evolutiv al cancerului, ceea
ce face imperioasă anticiparea formei
viitoare în care cancerul va evolua,
astfel încât să putem bloca, prin inovații
terapeutice viitoare, progresia bolii. În
cazul fiecărui pacient, există o fereastră
de timp în care cancerul este încă
tratabil, astfel că viteza cu care inovăm și
aducem medicamentele demonstrate a
fi sigure și eficiente în urma unui proces
laborios de cercetare și dezvoltare este
de o importanță vitală. Încurajată de
succesul medical, științific și tehnologic
al platformei mRNA împotriva virusului
SARS-CoV-2, compania investește acum
cu și mai mult aplomb în platforme
tehnologice potențial transformative (ex:
imunooncoterapie, mRNA, terapii genice
și celulare) ce ar putea aduce în viitor noi
modalități terapeutice pentru a controla
sau chiar trata cancerul.
Care sunt factorii determinanți
ai progresului în lupta împotriva
cancerului, în viziunea Pfizer?
Din lupta cu pandemia actuală, în
care comunitatea Pfizer s-a angajat total
încă din martie 2020, am extras câteva
învățăminte importante ce credem cu
tărie că vor avea un rol important în lupta
împotriva bolilor oncologice. La fel ca în
cazul pandemiei, timpul este un element
esențial ce poate fi valorificat la o cu
totul altă dimensiune prin stimularea
inovației și dezvoltarea de parteneriate
robuste, capabile să aducă soluții noi și
eficace la provocări noi. În eforturile
fără precedent ca dimensiune, scop
și viteză de a cerceta și dezvolta
vaccinuri și medicamente eficace
și sigure împotriva virusului

SARS-CoV-2, am capitalizat pe progresul
medical și științific al ultimelor decenii
alături de nenumărați parteneri din
sectorul public și privat, agenții de
reglementare, lumea academică și
medicală, asociații de pacienți, organisme
internaționale, reușind într-un timp
record să punem la dispoziția lumii un
vaccin și un medicament eficace și sigure
care, alături de celelalte intervenții
specifice, ar trebui să permită preluarea
controlului asupra pandemiei. Un alt
aspect la fel de important precum inovația
și disponibilitatea pentru parteneriate îl
reprezintă echitatea în acces la servicii
și bunuri medicale. Apreciem faptul că,
în contextul actual al Planului Național
de Combatere a Cancerului prezentat
de autoritățile din România, principiul
accesului echitabil la servicii medicale
oncologice comprehensive este unul
fundamental.
Cum s-a implicat Pfizer în susținerea
comunității pacienților oncologici și a
comunității medicale în cei doi ani de
pandemie și ce veți face în continuare?
În acest moment și în baza datelor de
utilizare a serviciilor medicale generate
de autorități și asociațiile de pacienți
active în domeniul oncologic, astăzi
avem o vedere clară în ceea ce privește
impactul pandemiei asupra pacienților
afectați de boli oncologice. Fie că
vorbim despre derularea programelor
de screening, accesul în siguranță, în
condiții pandemice, în faza inițială la
diagnostic, servicii de tratament, acces
la medicație, monitorizare, paliație
sau consiliere, impactul a fost major.
Înainte de pandemie și cu atât mai mult
în timpul pandemiei, conștienți fiind
de complexitatea bolilor oncologice și
de importanța unei abordări holistice și
comprehensive în abordarea cancerului,
am susținut continuu parteneriatele
existente cu asociațiile de pacienți,
precum și un număr mare de solicitări
din partea unităților medicale publice
cu specific oncologic. Am susținut și
susținem financiar programe derulate
de asociații ale pacienților oncologici de
depistare precoce a cancerelor, de acces
la testări genomice, de biomarkeri sau
teste moleculare, servicii de consiliere.

În privința accesului la tratament, în
ultimii doi ani s-au înregistrat progrese
semnificative în ceea ce privește accesul
în regim compensat la medicație
oncologică. Totuși, decalajul față de
Uniunea Europeană rămâne semnificativ.
Având în vedere că disponibilitatea unui
tratament optim este un element esențial
pentru pacientul oncologic, susținem
programe de acces gratuit în România la
medicația cea mai nouă disponibilă în
Uniunea Europeană. Avem convingerea
că astfel de parteneriate sunt în măsură să
sporească reziliența asistenței medicale
oncologice, de care s-a dovedit că este atât
de mare nevoie.
Care anticipați că va fi rolul
companiilor farmaceutice inovative din
perspectiva susținerii Planului Național
de Combatere a Cancerului?
Apreciem elaborarea proiectului
PNCC și consultarea tuturor actorilor
implicați în oncologie, în mod transparent
și într-o măsură fără precedent în ceea ce
privește elaborarea de politici de sănătate.
Vedem în acest proces o recunoaștere a
faptului că adresarea eficientă a uriașei
poveri medicale, economice și societale
a bolilor oncologice necesită mobilizarea
tuturor celor implicați în lupta împotriva
cancerului.
Elaborarea PNCC reprezintă o
oportunitate extraordinară într-un
moment în care Uniunea Europeană
mobilizează resurse fără precedent pentru
a susține un efort concertat împotriva
bolilor oncologice.
Misiunea noastră rămâne în
continuare aceea de a cerceta și a
descoperi noi modalități terapeutice
împotriva cancerului și acționăm cu
convingerea că, în cele din urmă, știința
va triumfa împotriva cancerului, așa
cum a făcut-o și până acum în fața altor
boli nemiloase și costisitoare. La fel de
important, odată ce aceste noi intervenții
terapeutice vor fi disponibile, vom avea
posibilitatea de a conlucra cu autoritățile
în domeniu pentru a le face accesibile
pacienților din România cât mai rapid și
în condiții care să reflecte posibilitățile
economice ale țării noastre, dar, în același
timp, care să reflecte valoarea medicală și
economică a acestor viitoare inovații. 

martie 2022 29

Politici
de Sănătate | EXCELENŢĂ MEDICALĂ

INTERVIU CU
PROF. DR. ALINA TĂNASE,
PREȘEDINTELE COMISIEI
DE TERAPII CELULARE A
MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII

Suntem martorii unui
moment important
al istoriei sistemului
românesc de sănătate:
introducerea terapiilor
celulare în practica
medicală curentă
Terapiile celulare reprezintă o
metodă nouă de tratament, care
folosește capacitatea sistemului
imun de a recunoaște și distruge
celulele tumorale. „Terapiile celulare
CAR-T reprezintă o șansă pentru
pacienții cu cancere hematologice
avansate, recidivante sau refractare,
reprezentând un progres major în
felul în care medicii și cercetătorii
privesc tratamentul cancerului”,
arată prof. dr. Alina Tănase.
de Valentina Grigore
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Ce reprezintă terapiile
celulare pentru
dumneavoastră, medicul
care tratează în fiecare zi
pacienți cu malignități hematologice?
Implementarea terapiilor avansate în
practica medicală hemato-oncologică
este o necesitate a zilelor noastre.
Spre deosebire de terapiile oncologice
convenționale sau inovative, terapiile
celulare reprezintă o metodă nouă de
tratament, care folosește capacitatea
sistemului imun de a recunoaște și
distruge celulele tumorale. Vorbim
despre o terapie complet diferită față de

un medicament în percepția sa clasică,
despre o terapie „vie” care se regăsește în
organism atât timp cât există un antigen
care poate fi țintit. Spre deosebire de
un medicament clasic, terapia CAR-T
(chimeric antigen receptor-T cell) este
creată special pentru fiecare pacient în
parte, de aceea și procesul de fabricație
necesită o schimbare radicală, de la
producție la logistică și administrare.
Terapiile celulare CAR-T reprezintă
o șansă pentru pacienții cu cancere
hematologice avansate, recidivante sau
refractare, reprezentând un progres major
în felul în care medicii și cercetătorii

privesc tratamentul cancerului. Aceste
terapii personalizate în cancerele
hematologice au devenit o rutină în toată
lumea, iar introducerea lor în România
reprezintă un pas uriaș în tratamentul
neoplaziilor hematologice refractare la
alte tipuri de tratament.
Terapiile celulare au devenit, în cursul
anului 2021, o realitate și pentru pacienții
din România. A fost un parcurs plin de
provocări, în care fiecare participant
în circuitul de acces al pacientului la
această terapie a trebuit să studieze, să
se instruiască, să privească la modelele
din alte țări, să înființeze noi sisteme

și procese, să rămână deschis pentru
a găsi soluțiile potrivite pentru ca
această terapie să poată fi administrată
în condiții de siguranță pacienților
români, la standardele stabilite pe plan
internațional. În Uniunea Europeană sunt
aprobate două astfel de terapii CAR-T. În
țara noastră avem disponibilă momentan
prima terapie celulară CAR-T.
Care sunt provocările implementării
tratamentului cu terapii celulare?
De o importanță deosebită sunt
consilierea pacienților și, după caz, a
aparținătorilor acestora, educarea continuă
a personalului medical, gestionarea
efectelor adverse, complexitatea logistică,
dar și comunicarea între medicul curant
al pacientului și centrul de administrare
a terapiei CAR-T. Comunicarea este
importantă atât pe parcursul procesului
de referențiere, cât și pe termen lung,
după administrarea terapiei CAR-T,
monitorizarea pacienților fiind efectuată
pe termen lung de către medicul curant în
teritoriu.
Care sunt pacienții care pot
beneficia de terapia celulară CAR-T
și unde pot beneficia de tratament
în acest moment?
În cazul terapiei deja disponibile
în România, care are indicație în două
afecțiuni hematologice, vorbim despre
pacienți deja tratați de către medicul
hematolog, care, din păcate, nu au
răspuns sau au recidivat în urma terapiilor
convenționale administrate sau în urma
transplantului medular, deci pentru care
nu mai există alte soluții terapeutice.
Însă, din cauza terapiilor sistemice
anterioare, pacienții oncologici pot
prezenta un status precar și risc extrem de
crescut de reacții adverse severe la terapia
CAR-T. Din acest motiv, doar pacienții cu
alte tratamente în antecedente realizate
fără succes, dar cu status funcțional bun
sunt considerați eligibili pentru această
formă de tratament. Balanța beneficiurisc trebuie analizată pentru fiecare
pacient eligibil.
Criteriile de eligibilitate sunt stricte
din punct de vedere medical. Fiecare caz
pentru care medicul curant consideră
posibilă administrarea terapiei celulare
urmează a fi supus spre analiză și

confirmare de către Comisia de terapii
celulare înființată în subordinea
Ministerului Sănătății.
Mai mult, administrarea acestor terapii
este foarte atent controlată. Terapiile
celulare pot fi administrate în centrele de
transplant de celule stem hematopoietice,
unde există deja experiență cu recoltarea
și administratea celulelor stem.
Este nevoie de o echipă de îngrijire
multidisciplinară și de acces rapid într-o
secție de terapie intensivă.

PENTRU A PUTEA
ADMINISTRA ACESTE
TERAPII CELULARE, ESTE
NEVOIE DE O ACREDITARE
INTERNAȚIONALĂ,
ACREDITARE PE CARE
INSTITUTUL CLINIC FUNDENI
A OBȚINUT-O ÎN CURSUL
ANULUI 2021.
Care este viitorul terapiilor
celulare în România?
Suntem martorii unui moment
important al istoriei sistemului de
sănătate, având în vedere accesul
pacienților la terapiile celulare. Terapiile
avansate trebuie să devină un instrument
firesc în practica hematologică, anul
2021 marcând numai punctul de început
pentru disponibilitatea acestor terapii în
România. Pe măsura autorizării acestora
pe plan european, pe măsură ce sunt
aduse în România de către companiile
producătoare, acestea vor lărgi plaja
opțiunilor terapeutice aflate la îndemâna
medicilor. Totodată, pe măsură ce
tot mai multe astfel de terapii devin
disponibile și sunt admise în rambursare,
devine obligatorie stabilirea unui flow
optim pentru implementarea acestora
- cadru legislativ adecvat și adaptat,
alocarea optimă de finanțe, fluidizarea
modului de funcționare și interacțiune a
componentelor sistemului de sănătate,
astfel încât întregul proces
să se desfășoare rapid, să aibă claritate
și sustenabilitate. 
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Segmentul privat de servicii
medicale, un motor al dezvoltării
sistemului medical din România
PALMED:

de Valentina Grigore

Furnizorii de servicii
medicale private din
România asigură accesul
la servicii care au drept
scop prevenirea bolilor şi reprezintă
un motor al dezvoltării sistemului
medical, acţiuni cu impact major
asupra stării generale de sănătate
a populaţiei, sunt concluziile
primului studiu care vizează „Analiza
impactului economic și social al
furnizorilor privați de servicii
medicale din România”, realizat de
EY. Care sunt argumentele care stau la
baza acestei concluzii?
Segmentul privat al serviciilor
medicale contribuie decisiv la
dezvoltarea infrastructurii medicale
din România. Fac referire cu precădere
la înființarea și extinderea de unități,
ceea ce duce la îmbunătățirea accesului
pacienților la servicii. În ultimii zece ani,
furnizorii privați au realizat investiții
importante în echipamente medicale,
achiziționate cu preponderență în
centrele de imagistică, laboratoare și
cabinete stomatologice. În perioada
2010-2020, investițiile în segmentul
privat de sănătate s-au dublat, ajungând
să reprezinte 0,21% din PIB. Dacă ne
raportăm la nivel național, acestea au o
pondere de aproximativ 2% din totalul
investiţiilor. Astfel, în prezent, numărul
unităţilor medicale private este de peste
56.000.
Segmentul privat completează astfel
serviciile oferite în sectorul public, iar
colaborarea dintre cele două tipuri de
unități este esențială pentru a răspunde
nevoilor în creștere ale populației.
Prevenirea bolilor este o politică
absolut necesară pentru îmbunătățirea
stării generale de sănătate a populației,
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iar segmentul privat este considerat a
fi un element-cheie pentru realizarea
acestui obiectiv. Cum răspund
furnizorii privați acestei preocupări
deosebit de importante în Uniunea
Europeană?
Cifrele indică faptul că România
înregistrează decalaje semnificative
față de Uniunea Europeană în ceea ce
privește vârsta medie de la care încep să
apară problemele de sănătate. Conform
ultimelor date disponibile la nivel
european, în țara noastră, speranța de
viață sănătoasă, respectiv numărul de
ani preconizat pentru ca o persoană
să trăiască fără probleme de sănătate,
se situează în jurul vârstei de 60,2 ani,
comparativ cu media Uniunii Europene,
de 64,6 ani.
Potrivit unui alt studiu PALMED,
nouă din zece unităţi medicale care
au capacitatea de a asigura prevenirea
afecţiunilor sunt private. Beneficiarul
direct al dezvoltării segmentului
medical privat este pacientul, care
are acces nerestricționat la servicii de
medicină primară, prevenire și educație
medicală, dar și la o rețea extinsă de
clinici. În plus, abonamentele medicale
sunt, pe lângă o sursă importantă de
finanțare a dezvoltării segmentului
privat de sănătate la nivelul întregii
țări, o modalitate de a facilita accesul
pacienților la un sector complementar
celui public, în condiții moderne și de
siguranță deplină. În ceea ce privește
parteneriatul cu statul, dispunem de
acces la fondurile CNAS pentru multe
dintre analizele și investigațiile de
prevenire.
Pe lângă infrastructura materială,
cu o dezvoltare semnificativă,
capacitatea de retenție a personalului

medical în țară, precum și stabilirea
unor standarde europene atât în ceea
ce privește pregătirea profesională, cât
și în ceea ce privește calitatea actului
medical, sunt mult îmbunătățite
datorită segmentului privat. Care
sunt soluțiile cu care vin furnizorii
de servicii medicale private pentru
a-i convinge pe specialiști să rămână
în țară, în ciuda exodului cu care ne
confruntăm în ultimii ani?
Consider că acele două aspecte
menționate – pregătirea profesională
continuă și dotările corespunzătoare
unui act medical de calitate – sunt
esențiale pentru un furnizor de servicii
medicale, indiferent de statutul său,
public ori privat.
Evoluția tehnologică, dar și a
medicinei, ca știință, are un singur
scop: sănătatea oamenilor. Or, în acest
context, nimic nu poate fi suficient sau
prea mult. Este motivul pentru care
furnizorii privați și-au asumat să țină
pasul cu noutățile, ceea ce îi determină
pe specialiști să rămână și să vină alături
de noi. Prin urmare, cred că evoluția
numerică a personalului medical din
segmentul privat este influențată de
programele de pregătire organizate de
furnizorii privați, fără să neglijăm nivelul
salarial competitiv. 44% din personalul
medical din sistemul de sănătate
activează în segmentul privat, exclusiv
sau mixt. Din totalul de angajaţi la nivel
naţional, aproximativ 1,4% lucrează în
sectorul de servicii medicale private,
numărul lor depăşind în prezent 78.000.
Aspectele economice sunt deseori
discutate în funcție de specificul
jucătorilor din piață. Este pentru
prima dată când avem o centralizare a
impactului economic al segmentului

privat de servicii medicale, cu referire
la studiul celor de la EY. Care sunt
principalele concluzii ale analizei?
La nivel naţional, cea mai mare
pondere a cheltuielilor pentru
sănătate provine din surse publice,
aproximativ 80%. Aşadar, segmentul
privat finanțează în proporție de
aproximativ 20% sistemul de sănătate,
prin intermediul plăților directe ale
populației, al abonamentelor medicale și
al asigurărilor voluntare.
Evaluarea amprentei generale pe care
furnizorii de servicii medicale private
o au în economia României arată faptul
că peste 6.238 de milioane de euro sunt
create în termeni de valoare adăugată,
ceea ce reprezintă aproximativ 2,8%
din PIB-ul României. Valoarea totală a
cifrei de afaceri generate de companiile
private cu activități în zona serviciilor
de sănătate a fost de 3,1 miliarde de
euro în anul 2020 (cu 9% mai mult
față de anul precedent). 19% din cifra
de afaceri generată de piața serviciilor
private de sănătate provine din activități
stomatologice.
Care este contribuția pe care
o are Patronatul Furnizorilor de
Servicii Medicale Private - PALMED
la îmbunătățirea politicilor care
influențează sistemul medical?
În calitate de organizație care
susține furnizorii privați de
servicii medicale din România
și dreptul pacienților la servicii
medicale de calitate, Patronatul
Furnizorilor de Servicii Medicale
Private - PALMED este implicat
activ în politicile publice, în
activitățile care vizează inițierea,
susținerea și operaționalizarea de
schimbări legislative, precum și în
modificările ce au loc în sistemul
sanitar, la nivel decizional.
Proiectele PALMED sunt
dezbătute permanent cu
partenerii noștri și cu autoritățile
competente, dar și din arii
conexe și de interes pentru toți
furnizorii de servicii medicale.
Demersurile noastre au ca
beneficiari pacientul și sistemul
sanitar, în ansamblul lui,

precum și fiecare arie de
activitate, cu problematica
specifică. Pentru acest
an, proiectele PALMED
vizează discutarea
contractului-cadru,
actualizarea tarifelor
decontate în raport
cu inflația și costurile
reale, îmbunătățirea
colaborării cu ANMCS,
CNCAN, la care se
adaugă obiective
specifice segmentelor de
activitate. 
INTERVIU CU
CRISTIAN HOTOBOC,
PREȘEDINTELE
PATRONATULUI
FURNIZORILOR DE
SERVICII MEDICALE
PRIVATE (PALMED)
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DIGITALIZARE

Centru de screening și
diagnostic precoce în bolile
oncologice, lansat la Iași

de Valentina Grigore

Ce patologii oncologice vor fi prevăzute în schema
de screening a noului centru de la Iași?
La recomandarea investigațiilor se va ține seama de
sexul și vârsta pacientului, dar și de factorii de risc
existenți în antecedentele personale și cele familiale, din modul
de viață (consumator de alcool, fumător, sedentar, consumator
de droguri, parteneri sexuali multipli, obiceiuri alimentare),
dar și de condițiile de lucru (mediu toxic, mediu cu alergenimucegaiuri, ciuperci, animale etc.).
Screeningul periodic urmărește:
 prevenția primară: evitarea apariției bolii prin combaterea
factorilor de risc
 prevenția secundară: detectarea precoce a bolii sau pentru a
reduce progresia ei
 prevenția terțiară: prevenirea complicațiilor date de o boală
deja existentă în organism
Patologiile vizate sunt următoarele:
 Screening pentru depistarea cancerului de col uterin
prin Contractul cu finanțare POCU 2014-2020 în valoare
totală eligibilă de 50.239.256,01 lei cu termen de implementare
31.12.2023. Grupul-țintă al proiectului este format din 170.100
de femei, din regiunea NE (județele Bacău, Iași, Vaslui, Botoșani,
Suceava, Neamț), care vor beneficia de serviciile oferite prin
programele regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic
și tratament al leziunilor precanceroase ale colului uterin,
din care 91.000 de femei aparținând grupurilor vulnerabile.
Persoanele pot fi neasigurate.
 Screening pentru depistarea cancerului la sân prin
Contractul de finanțare POCU 2014-2020, în valoare totală
eligibilă de 38.174.757,66 lei cu termen de implementare 31.12.2023.
Grupul-țintă al proiectului este format din 30.000 de femei, din
regiunile NE (județele Bacău, Iași, Vaslui, Botoșani, Suceava,
Neamț) și SE (Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea),
care vor beneficia de serviciile oferite prin programele regionale
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de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al
leziunilor precanceroase ale sânului, dintre care 16.000 de femei
aparținând grupurilor vulnerabile. Persoanele pot fi neasigurate.
 Screening pentru depistarea cancerului colorectal, de
prostată și de piele, dar aceste testări pot fi efectuate doar pentru
persoane asigurate, cu trimitere de la medicul de familie.
Care vor fi criteriile de eligibilitate? Cum vor fi finanțate
analizele/investigațiile/testele necesare?
Pentru screeningul cancerului de sân sunt eligibile femeile
cu vârste între 50 și 69 de ani, asigurate și neasigurate. Pentru
screeningul cancerului de col uterin sunt eligibile femeile cu
vârste între 25 și 29 de ani la care se realizează testare BabeșPapanicolau și femeile cu vârste între 30 și 64 ani, la care se
realizează testare HPV. Persoanele pot fi asigurate și neasigurate.
În afara acestor grupe de vârstă, beneficiarele trebuie să prezinte
recomandare de la medicul de familie.
Finanțarea pentru persoanele neasigurate care sunt eligibile
în grupul-țintă va fi asigurată din fonduri nerambursabile, iar
pentru celelalte tipuri de screening, serviciile pot fi acordate
doar persoanelor asigurate, iar decontarea se va face din
contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate.
Ce capacitate tehnică (aparatură) și de resurse umane
va avea noul Centru de Screening?
Centrul va avea în structură:
 25 de cabinete de consultații cu următoarele specialități:
Chirurgie generală, Chirurgie plastică, Ginecologie, Urologie,
Pneumologie, Dermatologie, Gastroenterologie, Endocrinologie
 laborator de analize medicale (hematologie, biochimie,
microbiologie, bacteriologie, citologie, HPV)
 laborator de gastroenterologie dotat cu echipamente
specifice pentru 6 posturi de lucru
 laborator de radiologie și imagistică medicală dotat cu 2 CT,
1 RMN, două mamografe, 5 ecografe, 1 aparat de radiologie fixă,
1 sistem de diagnosticare și monitorizare a cancerului de piele. 
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INTERVIU CU
SABIN SĂRMAȘ,
PREȘEDINTELE
COMISIEI PENTRU
TEHNOLOGIA
INFORMAŢIEI ŞI
COMUNICAŢIILOR
ȘI MEMBRU
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ȘI FAMILIE
DIN CAMERA
DEPUTAȚILOR

INTERVIU CU EC. MIRELA GROSU,
MANAGERUL INSTITUTULUI
REGIONAL DE ONCOLOGIE (IRO) IAȘI

Luna martie 2022 a venit cu inaugurarea, la Iași, a noului Centru de screening
și diagnostic în bolile oncologice. „Oportunitatea construirii acestui centru
s-a bazat pe faptul că screeningul periodic este important în diagnosticul bolii
în stadii incipiente, dar și în prevenția anumitor boli. Aceste servicii medicale
se acordă persoanelor sănătoase și constau într-o consultație inițială,
recomandarea și efectuarea unor investigații paraclinice (analize medicale
de laborator și imagistice/radiologice) și consultația în care se analizează
dosarul medical și se fac recomandări”, explică ec. Mirela Grosu.

|

Legea interoperabilității –

EFECTE ÎN SĂNĂTATE
de Valentina Grigore

Legea interoperabilității este
esențială pentru debirocratizarea sistemului public din
România, aici incluzând și
sănătatea. În ce stadiu se află legea?
Legea interoperabilității este,
într-adevăr, unul dintre cele mai importante proiecte ce au ca finalitate reducerea
sarcinilor birocratice și administrative ale
persoanelor fizice și juridice. Îmi doresc
ca adoptarea acestei legi să genereze
un impact pozitiv asupra modului de
funcționare a instituțiilor și, implicit,
asupra vieții cetățenilor.
În acest moment, am reușit să finalizăm
forma la care am colaborat cu grupul de
lucru Law and Technology Lab, dar până
la depunerea ei în Parlament, mai avem de
trecut câțiva pași importanți:
a) Consultarea instituțiilor publice
Având în vedere că, prin natura ei,
această lege contribuie la creșterea gradului de interconectare între sistemele
informatice ale instituțiilor și autorităților
publice, lucru care va presupune o modificare substanțială a modului de operare
a acestor instituții, este esențial să avem
parte de punctul lor de vedere. Numai cu
aportul fiecărei instituții putem avea o
perspectivă clară a modalităților prin care
Legea interoperabilității poate fi cât mai
bine asimilată și integrată.

b) Consultarea societății civile
Legea interoperabilității se aplică și
persoanelor juridice de drept privat, dar
și persoanelor fizice care exercită profesii
liberale reglementate și care dețin sisteme
informatice și dispun de date care prezintă
interes pentru autoritățile și instituțiile publice. Din aceeași dorință de a avea o imagine cât mai reală asupra impactului pe care
această lege îl are asupra reprezentanților
mediului privat care participă la schimbul
de date, vom supune consultării draftul de
lege și vom discuta toate propunerile venite din partea societății civile. Cred ferm
că pentru a crește încrederea publicului și
a mediului de afaceri în utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor, trebuie
să le oferim instrumente cu adevărat
funcționale, legi care să fie aplicabile nu
doar pe hârtie, dar și în practică.
c) Redactarea formei finale și
depunerea ei în Parlament
După centralizarea și analizarea tuturor
propunerilor venite din partea instituțiilor
publice și a societății civile, vom integra
în textul de lege acele puncte de vedere
ce pot aduce îmbunătățiri semnificative
actualei forme a legii interoperabilității.
Abia după acest pas putem considera că
avem o lege completă, care ține cont atât
de resursele, dar și de nevoile tuturor actorilor implicați. Odată depusă în Parlament,

legea va merge către comisiile de specialitate, iar apoi către plen.
În toate sistemele europene
dezvoltate, deciziile (medicale și nu
numai) se iau pe baza datelor. Care
sunt soluțiile (tehnice și umane) pentru
integrarea mai eficientă și unitară
a datelor din sectorul medical?
Soluțiile tehnice adoptate în cadrul
instituțiilor medicale diferă de la caz la caz,
dar pentru o integrare eficientă a datelor,
orice sistem modern și competitiv ar trebui
să țină cont de o serie de etape, fără de care
nu putem vorbi despre eficiență:
a) Standardizarea. Adopția de standarde are un rol esențial pentru înlăturarea barierelor de ordin tehnic create de
diferențele soluțiilor utilizate în instituții,
în speță spitale sau clinici.
b) Implementarea unor mecanisme de preluare automată a datelor, cu
consecința minimalizării implicării
umane. Obiectivul unei astfel de măsuri
este, pe lângă creșterea performanței, acela
de a reduce erorile umane.
c) Transpunerea datelor analogice
în digital. Pentru a putea funcționa, un
sistem medical dezvoltat are nevoie ca
informațiile pacienților – aflate în prezent
pe suport de hârtie – să fie transpuse în
format digital. Da, este un efort inițial
considerabil, dar este baza pe care putem
construi, ulterior, mecanisme eficiente. 

INTERVIUL COMPLET
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Supraviețuirea pe
termen lung, o realitate
pentru tot mai mulți
pacienți oncologici
INTERVIU CU
CĂTĂLIN RADU, GENERAL
MANAGER BRISTOL
MYERS SQUIBB ROMÂNIA

Planul Național de Combatere a Cancerului arată o unitate și o dorință de
schimbare în direcția bună. „Este un pas înainte și sperăm că va îmbunătăți
anumite lipsuri actuale, va ajuta la un acces mai facil al pacienților la un
diagnostic rapid și continuu, la tratamente inovatoare și la o monitorizare
adecvată a bolii, de-a lungul întregii vieți”, spune Cătălin Radu.
de Valentina Grigore

Accesul pacienților
oncologici din România la
tratamente inovatoare și
eficiente este semnificativ
mai redus față de alte țări europene.
Cum va contribui recent lansatul Plan
Național de Combatere a Cancerului la
reducerea acestui decalaj?
Cu toții cred că suntem de acord că o
schimbare este necesară, iar cu siguranță
și pandemia a acționat ca un semnal de
trezire cu privire la acest aspect. Reinventarea sistemului nu poate fi posibilă
fără inovație, care este în strânsă legătură
cu oameni, mentalități și infrastructură. Spun asta pentru că este extrem de
important ca atunci când pornim la drum,
să ne îndreptăm toți în aceeași direcție și
să țintim la un viitor comun, în interesul
pacienților.
Într-adevăr, sistemul de sănătate
din România întâmpină câteva mari
provocări: accesul în timp util la terapii
inovatoare, modul de calcul al prețurilor
la medicamentele de uz uman, ce impune
stabilirea prețurilor la cel mai mic nivel
al aceluiași medicament din lista celor 12
țări de referință din Uniunea Europeană
și, în final, sistemul de sănătate, evident
subfinanțat, comparativ cu media Uniunii
Europene.
Haideți să privim și spre viitor, deoarece Planul Național de Combatere a
Cancerului arată o unitate și o dorință de
schimbare în direcția bună.
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Imuno-oncologia este vârful de
lance al medicinii actuale. Care sunt
nevoile neacoperite ale pacienților
români și ale sistemului de sănătate, în
general, în acest domeniu? Cum poate
fi sporit accesul bolnavilor de cancer la
imuno-oncologie, astfel încât să crească
supraviețuirea și calitatea vieții?
În ultimele decenii, medicamentele
noastre inovatoare au îmbunătățit modul
în care este tratat cancerul, făcând
supraviețuirea pe termen lung o realitate
pentru tot mai mulți pacienți. Terapiile
inovatoare actuale în imuno-oncologie,
prezente în portofoliul nostru, sunt
disponibile și în România, cu majoritatea
indicațiilor rambursate prin acel mecanism
de compensare printr-un contract costvolum.
Imuno-oncologia a revoluționat nu
numai modul nostru de a înțelege legătura
dintre sistemul imunitar și cancer, ci și
domeniul tratamentelor actuale pentru
oncologie, și asta mă aduce la nevoile
actuale ale pacienților români. Nevoile sunt
numeroase, în multiple arii terapeutice,
nu doar în oncologie, dar există speranța
că lucrurile merg în direcția bună, iar
solidaritatea pentru o cauză nobilă,
cum sunt pacienții noștri, face cinste
tuturor partenerilor care s-au implicat în
dezvoltarea și implementarea Planului
Național de Combatere a Cancerului.
Legat de un acces mai rapid la tratament, așa cum menționam, un traseu

coerent al pacienților, un diagnostic
rapid, accesul la tratamente inovatoare
și o monitorizare adecvată a bolii vor
crește supraviețuirea și calitatea vieții
pacienților.
Care sunt direcțiile de cercetare și
dezvoltare ale Bristol Myers Squibb în
oncologie?
Până la imuno-oncologie, un indicator
esențial era supraviețuirea fără progresia
bolii (așa-numita Progression-free survival - PFS) care spunea că „dacă pacientul
stă mai mult pe o anumită terapie, șansa
ca el să trăiască mai mult e ca suma dintre
opțiunile terapeutice”. Imuno-oncologia a
dat un pic peste cap această teorie, în sens
favorabil, arătând că, și după încetarea
tratamentului, pacientul trăiește încă
mult și bine, cu o calitate a vieții bună.
De exemplu, tratamentele de primă
linie cu o combinație de două imunoterapii
îmbunătățesc supraviețuirea generală la
pacienții cu cancer pulmonar non-microcelular (NSCLC) metastatic, comparativ cu
chimioterapia. Combinația este acum aprobată pentru tratarea a patru tipuri de cancer, primele trei fiind melanomul, cancerul
renal și cancerul colorectal. Ne bucură și
viitoarea lansare a unei terapii inovative
pentru tratamentul anemiei dependente de
transfuzii la pacienții adulți cu sindroame
mielodisplazice sau beta-talasemie, medicament preluat din portofoliul Celgene
ca urmare a achiziției companiei la nivel
global de către Bristol Myers Squibb. 
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Parteneriat
pentru un mediu
de piață stabil
și previzibil

INTERVIU CU
CLAUDIA FLEISCHER,
VICEPREȘEDINTE LOCAL
AMERICAN WORKING
GROUP (LAWG)

Local American Working Group (LAWG)
conectează piața din România cu tratamente
inovatoare prin co-crearea de soluții inovatoare
care fac tratamentele mai accesibile, ținând
cont de întregul ecosistem al asistenței medicale
românești. „Obiectivul principal al acestui mandat
este de a continua eforturile noastre de lungă
durată de îmbunătățire a accesului la medicamente
inovatoare și de a ne desfășura activitatea în
direcția unor parteneriate valoroase și de impact
cu părțile interesate din domeniul politicilor de
sănătate, menite să creeze un mediu de piață
stabil și previzibil”, spune Claudia Fleischer, noul
vicepreședinte Local American Working Group
(LAWG), care, alături de președintele asociației,
Florentina Păncescu, și de secretarul LAWG, Iulia
Ionescu, militează pentru menținerea colaborării
puternice și permanente cu societățile științifice
medicale, precum și cu asociațiile de pacienți.
de Valentina Grigore
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Companiile membre
LAWG reprezintă o parte
importantă din piața
medicamentelor din
România. Acțiunile și inițiativele
legislative întreprinse de autoritățile
naționale sunt suficiente pentru un
acces eficient al pacienților la terapii
inovatoare?
Misiunea LAWG este de a sprijini
autoritățile centrale în dezvoltarea de
politici publice care să susțină dezvoltarea
sistemului de sănătate, centrat pe pacient,
și accesul la cele mai adecvate opțiuni de
tratament.
Deși România a îmbunătățit termenele
de rambursare în ultimii ani, potrivit unui
studiu(1) al Federației Europene a Industriilor și Asociațiilor Farmaceutice (EFPIA),
aceasta rămâne în continuare în urmă ca
una dintre puținele țări din Uniunea Europeană (UE) care nu au implementat încă
o soluție pentru a oferi accesul pacienților
la produse inovatoare înainte de a obține
rambursarea locală. Accesul înseamnă
mai mult decât Evaluarea Tehnologiilor
Medicale (HTA), implică eliminarea tuturor
barierelor curente de acces. Prin promovarea unor politici solide, ne străduim
să îmbunătățim timpul alocat soluțiilor
medicale, atât în faza de preautorizare, cât
și între autorizare și rambursare.
În sprijinul acestui obiectiv, ne concentrăm activitățile pe colaborarea cu
autoritățile centrale pentru a dezvolta politici publice adecvate, facilitate de mecanisme de finanțare durabile. Planul Național
de Combatere a Cancerului, prezentat de
autorități în luna ianuarie 2022, este, cu
siguranță, un pas în direcția cea bună. În

plus, introducerea medicamentelor inovative, astfel cum se prevede în document,
ar facilita finanțarea și accesul la soluții
medicale pentru bolile în care încă nu
sunt disponibile opțiuni de tratament la
COLABORAREA
nivel local, și anume reducerea timpului
NOASTRĂ CONSTANTĂ
dintre aprobarea medicamentelor de către
CU AUTORITĂȚILE DIN
Agenția Europeană pentru Medicamente
DOMENIUL SĂNĂTĂȚII
(EMA) și până la rambursarea locală.
VA CONTINUA SĂ ACORDE
Crearea unui fond de inovație
PRIORITATE GĂSIRII
pentru medicamente este în linie cu
UNOR SOLUȚII EFECTIVE ȘI
cele menționate și în Planul Național
EFICIENTE ÎN ABORDAREA
de Combatere a Cancerului. Cum va
PROBLEMELOR DE
funcționa acest fond?
ACCESIBILITATE, PRECUM
Fondul de inovație pentru medicamenȘI SĂ ACCENTUEZE
te este un proiect la care asociația noastră
CONTRIBUȚIA IMPORTANTĂ
a început să lucreze în urmă cu mai bine
A INDUSTRIEI LA EFORTUL
de patru ani. În această perioadă, am
BUGETAR DIN DOMENIUL
construit un pachet cuprinzător de resurse
SĂNĂTĂȚII PRIN
de cunoștințe, inclusiv studii de impact
TAXA CLAWBACK.
economic și bugetar. Le-am împărtășit cu
factorii români de decizie politică pentru
o viitoare inițiativă legislativă și suntem
tratamente eficiente. Cum ne putem
încurajați de faptul că un asemenea fond
îmbunătăți eforturile astfel încât
ar putea debuta ca pilot în cadrul Planului
pacienții să primească mesajele potrivite
Național de Combatere a Cancerului.
privind inovația?
Ambiția LAWG pentru acest fond este
Pentru a avansa în această direcție,
de a reduce decalajul dintre aprobarea
avem nevoie de un efort accelerat de
soluțiilor medicale de către Agenția Eueducație medicală, în special pentru bolile
ropeană pentru Medicamente și ramburcronice, care poate sunt mai puțin înțelese
sarea locală. Acest mecanism de acces și
de publicul larg. Împreună cu asociațiile
finanțare ar trebui să vizeze soluții pentru
de pacienți, împărtășim același obiecnevoi medicale nesatisfăcute ridicate care
tiv – să ajutăm pacienții să înțeleagă mai
nu sunt acoperite de alternative terapeutibine noțiunile despre boală și să facilităm
ce disponibile la nivel local.
accesul echitabil la tratamentul de care
Un studiu(2) realizat de OHE (Oficiul de
au nevoie. Dar dacă dorim cu adevărat
Economie a Sănătății) recomandă cercesă ajungem la pacienți și, de asemenea,
tarea principalelor cauze ale mortalității
la publicul larg cu eforturile noastre
evitabile în România pentru a se asigura
educaționale, trebuie să creăm coaliții
că fondul are un impact maxim asupra
largi împreună cu industria farmaceutică,
îmbunătățirii sănătății populației din
sectorul medical, autoritățile sanitare, dar
România.
și reprezentanții asociațiilor de pacienți.
Pilotarea fondului de inovație pentru
Educația și informarea pacienților remedicamente privind bolile oncologiprezintă, în mod real, pași importanți către
ce oferă o oportunitate crucială penaccesul la tratamente inovative și la trasee
tru pacienții români și autoritățile din
de îngrijire, menite să le ofere acestora, în
domeniul sănătății de a vedea
multe cazuri, o șansă în plus la
îmbunătățiri în îngrijirea cazuriviață. În acest sens, Asociația
lor de cancer.
Local American Working Group
Informarea și educația
a demarat, încă de anul trecut,
pacienților sunt componente
alături de parteneri media, o
importante pentru călătoria
amplă campanie de informare
pacientului și pentru
și educare privind importanța
îmbunătățirea accesului la
inovației în tratamentul unor
QR CODE LAWG

afecțiuni cu prevalență și incidență crescute în rândul populației din România.
Campania, care are în centrul său
pacientul, a constat în realizarea și difuzarea unor interviuri în care atât medici
specialiști din domenii precum oncologie,
dermatologie, neurologie, gastroenterologie, hematologie și reumatologie, cât și
reprezentanți ai autorităților din domeniul sănătății, explică rolul și importanța
inovației în tratarea unor afecțiuni grave,
dar și modul în care poate fi asigurat un
acces mai bun al pacienților la tratamentele necesare fiecărei patologii.
Medicamentele biologice sunt definite
de legislația europeană drept „medicamente care conțin una sau mai multe substanțe
active obținute sau derivate dintr-o sursă
biologică”. Medicul specialist este cel
care poate prescrie aceste medicamente,
informând pacientul despre tratament,
despre beneficii, reacții adverse și despre
interacțiunile medicamentoase.
Terapiile biologice inovative au schimbat complet perspectiva abordării terapeutice, iar autoritățile susțin că va crește mult
rolul medicinei și al terapiilor biologice în
tratamentele personalizate ale pacienților.
Există, de asemenea, o preocupare permanentă pentru a asigura accesul pacienților
la terapii de ultimă generație.
Cu toate acestea, autoritățile admit
faptul că, astăzi, pacienții din România au
acces limitat la produsele inovative care
sunt folosite în mod curent în vestul
Europei. Alături de realizarea screeningului și de diagnosticarea precoce,
autoritățile recunosc importanța asigurării unui tratament eficient, printr-un acces
mai facil la produsele inovative. Beneficiile sunt în egală măsură pentru pacient,
care prin administrarea unui tratament
eficient se reface mai repede, dar și pentru
sistemul medical, pentru că o perioadă de
refacere mai scurtă a pacientului presupune costuri mult mai mici pentru sistemul
de sănătate. 
SURSE:
1. https://www.efpia.eu/media/602652/efpiapatient-wait-indicator-final-250521.pdf
2. http://www.lawg.ro/evenimente/raportuloffice-of-health-economics---fondul-de-inovatie-pentru-medicamente-romania
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PLANUL NAȚIONAL DE
COMBATERE A CANCERULUI
MĂSURI CONCRETE CARE NE GARANTEAZĂ
CĂ UN NUMĂR DIN CE ÎN CE MAI MARE
DE ROMÂNI VOR URCA ÎN TRENUL
SUPRAVIEȚUITORILOR DE CANCER
În zilele noastre, diagnosticul de cancer nu mai trebuie să fie privit ca o sentință de condamnare la moarte.
„Planul Național de Combatere a Cancerului vine cu măsuri concrete care ne garantează că un număr din ce
în ce mai mare de români vor urca în trenul supraviețuitorilor de cancer”, spune senatoarea Nicoleta Pauliuc.
După ce a câștigat bătălia cu cancerul, Nicoleta Pauliuc s-a implicat în lupta împotriva acestei afecțiuni la nivel
legislativ, având deja o serie de inițiative în sprijinul bolnavilor de cancer și familiilor acestora.
de Valentina Grigore

Referitor la Legea de modificare a OUG privind
concediile și indemnizațiile de asigurări sociale
de sănătate – prin ce structură profesională
se va oferi consilierea psihologică gratuită
bolnavilor de cancer și aparținătorilor? Cum putem avea
cât mai mulți specialiști în psiho-oncologie?
Când am pornit proiectul de lege cu tratamentul psihologic
gratuit, am avut în vedere trei aspecte: 1) Experienţa personală,
când discuţii prelungite cu un psiholog m-au ajutat foarte mult
să înţeleg prin ce trec şi mi-au oferit o nouă perspectivă pentru
a învinge un diagnostic pe care mulţi îl văd ca pe o condamnare
la moarte. De asemenea, am văzut cu ochii mei cât de mult
suferinţa prin care treceam eu îi afecta pe cei dragi mie. 2)
Discuţii şi solicitări din partea mai multor bolnavi de cancer
şi ale familiilor acestora. 3) O consultare profundă cu cei din
sistemul sanitar dacă această măsură se va şi aplica în realitate şi
nu va rămâne doar la stadiul de bună intenţie.
A venit Planul Naţional pentru Combaterea Cancerului, care
a clarificat mult problematica: un accent crescut pe un tratament
integrat şi pe îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor.
La modul concret, în acest moment, există peste 600 de
psihologi clinicieni în spitalele multidisciplinare de stat din
România. Se nasc două probleme: pe de o parte, nu ştiu dacă acel
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număr este suficient, având în vedere că avem aproape 100.000
de cazuri noi anual; pe de altă parte, lucru relevat şi de planul
anti-cancer elaborat sub umbrela Administraţiei Prezidenţiale,
este nevoie de o abordare holistică a tratamentului pentru un
bolnav de cancer. Acolo se vorbeşte despre aşa-zisa „tumor
board” care presupune consultare intradisciplinară: să vorbească
între ei oncologul, chirurgul, radiologul, persoana care se ocupă
de aplicarea tratamentului cu chimioterapie şi psihologul, pentru
a stabili o cale de urmat pentru fiecare pacient în parte.
Evident, ne aflăm în situaţia în care Ministerul Sănătăţii (care
a contribuit la planul anti-cancer şi care a avizat pozitiv proiectul
meu legislativ) trebuie să stabilească normele de aplicare a
legii şi să asigure fonduri. Am încredere că domnul Alexandru
Rafila va grăbi acest proces. În opinia mea, psihologilor din
spitalele de stat li se pot alătura și cei din zona privată pentru
a oferi consilierea psihologică gratuită bolnavilor de cancer și
aparținătorilor, conform legii pe care am inițiat-o în acest sens.
Din punctul de vedere al supraviețuitorilor de cancer,
ce măsuri considerați că ar mai fi necesar de implementat
pentru creșterea calității vieții acestora?
Deși nu sunt medic, am cea mai puternică motivație să
contribui la îmbunătățirea tratamentelor și a condițiilor de
viață ale bolnavilor oncologici pentru că eu însămi am norocul,

a Supravieţuitorilor de Cancer. O zi dedicată informării
și educației pentru sănătate, care să atragă atenția
societății românești asupra nevoilor speciale pe care le au
supraviețuitorii de cancer și asupra nevoii de îmbunătățire a
sprijinului acordat acestora. O zi în care nu doar sărbătorim
viața, ci conștientizăm cât de importantă este. În Planul
Național de Combatere a Cancerului regăsim o întreagă direcție
complementară legii la care am făcut referire, care vizează
realizarea unei strategii naționale de promovare a conceptelor
de prevenție a bolilor cronice netransmisibile.
În luna februarie a acestui an, am depus în Parlament
o inițiativă legislativă care elimină discriminarea financiară
a supraviețuitorilor de cancer. Sigur că mai sunt multe lucruri
de făcut, iar, din poziția de parlamentar, cea mai mare
plusvaloare pe care o pot aduce în acest domeniu este aceea
de a îmbunătăți legislația.
Răspunde proiectul de plan național de combatere
a cancerului tuturor nevoilor bolnavilor oncologici și
familiilor acestora?
Știu cu exactitate ce simte un om atunci când primește
diagnosticul de cancer. Te simți ca și cum ai fi căzut într-o
prăpastie și auzi două voci: una de speranță, alta de disperare;
una de învinovățire, alta de resemnare; una de asumare și alta
de revoltă. Însă toată lumea trebuie să știe că, de câte ori cazi,
apar durerea, dar și șansa de a deveni mai puternic, mai stabil,
mai rezistent, mai bun.
România este printre primele ţări din UE care, preluând
INTERVIU CU NICOLETA PAULIUC,
PREȘEDINTELE COMISIEI PENTRU APĂRARE, ORDINE
pilonii importanţi ai strategiei europene adoptate în 2021,
PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ DIN SENAT
lansează propriul plan naţional de salvare a vieţilor bolnavilor
oncologici.
Elementul definitoriu al documentului prezentat este gradul
de specificitate. Nu este un document generalist, ci unul care
șansa să mă număr printre supraviețuitorii de cancer. Deși îmi
conţine detalii fine, proiecte şi măsuri specifice în funcţie de
place să spun că sunt mai degrabă un învingător în lupta cu
fiecare tip de afecţiune oncologică în funcţie de localizarea sa.
această boală. Nu am supraviețuit, am învins.
Este un plan de acţiune aproape chirurgical. Implementarea
Însă consider că nu este suficient și că adevărata victorie
planului ar însemna o schimbare de paradigmă: de la schemele
vine atunci când te implici cu tot ce ai și ce poți pentru a
de tratament care sunt uneori destul de rigide, spre o medicină
participa la îmbunătățirea vieții altor semeni, pentru a-i ajuta
personalizată, care presupune o diagnosticare mai precisă şi un
și pe ei să devină învingători.
tratament adaptat nevoilor fiecărui bolnav. Ar fi un mare salt
Pentru multe tipuri de cancer, avem tratamente eficiente
înainte profilarea moleculară a fiecărui tip de cancer, pentru că
disponibile. Însă uciderea cancerului vine adesea cu o
metodele tradiţionale de imunohistochimie cunosc anumite
deteriorare a calității vieții. Pe lângă daunele fizice, cancerul
limitări, iar medicamentele specifice pot fi salvarea multor
produce astfel traume sufletești și psihologice nu doar pentru
bolnavi.
pacienți, ci și pentru familiile acestora, traume care trebuie, la
De asemenea, prin această strategie, România se alătură
rândul lor, să fie tratate și vindecate.
ţărilor din vestul Europei în adoptarea tratamentelor inovatoare
Acesta este motivul pentru care am inițiat legea prin care
mai devreme, până acum existând o întârziere destul de mare
pacienții vor putea beneficia de suport psihologic pe toată
în introducerea acestora în schemele de tratament folosite în
perioada tratamentului, iar aparţinătorii acestora vor primi
consiliere psihologică și 45 de zile libere atunci când îi însoțesc spitalele româneşti. Aşa cum am văzut şi în cazul pandemiei de
COVID-19, ştiinţa ne poate ajuta să salvăm
pe bolnavi la tratament.
vieţi repede (şi mă refer aici atât la vaccin,
În același timp, am inițiat o
INTERVIUL COMPLET
cât şi la antiviralele ce sunt aprobate în
lege promulgată în tot acest an de
POATE FI CITIT PE
această perioadă). Parcursul aprobărilor –
domnul președinte Klaus Iohannis,
birocraţia europeană şi statală – reprezintă,
care transformă prima duminică
www.politicidesanatate.ro
uneori, jaloane dificile. 
din luna iunie în Ziua Naţională
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UCB are un angajament

fundamental față de oamenii
CU BOLI SEVERE ȘI RARE PENTRU A LE PERMITE
SĂ TRĂIASCĂ O VIAȚĂ CÂT MAI BUNĂ

42 www.politicidesanatate.ro

De-a lungul deceniilor în care am servit comunitățile de neurologie și imunologie, am îmbunătățit viețile pacienților
cu medicamente de impact cu efect și asupra bunăstării sociale și emoționale a pacienților. Ca o continuare a
moștenirii noastre, acum ne extindem eforturile pentru a aborda bolile neurologice și imunologice rare, unde
opțiunile actuale oferă puține speranțe. Începând cu Miastenia Gravis, UCB progresează în programe de dezvoltare
într-o serie de boli rare, inclusiv purpura trombocitopenică imunitară (ITP), boala asociată cu anticorpii glicoproteinei
oligodendrocitelor de mielină (MOG-AD) și epilepsia autoimună (AIE). Pe lângă medicamentele de ultimă oră, UCB
explorează, de asemenea, soluții inovatoare non-drug, cu scopul de a oferi o abordare holistică a îngrijirii.
de Florentina Păncescu, Head of Neurology and Operations Eastern Europe, UCB

Scopul nostru este ca, până
în 2030, toți pacienții care
au nevoie de medicamentele
noastre să aibă acces la ele în
țările în care activăm.
UCB recunoaște prioritățile
concurente în domeniul sănătății, motiv
pentru care ne luăm angajamentul
să aducem soluții durabile care oferă
pacienților îngrijire bazată pe valoare.
Întărim acest angajament prin aplicarea
unei abordări sustenabile a prețurilor și
furnizarea de asistență pentru pacienții
care nu își pot permite medicamentele în
sistemul de sănătate.
Eforturile noastre de cercetare
în bolile rare sunt concentrate pe
dezvoltare de tratamente pentru
afecțiuni neurologice rare, unde
opțiunile actuale oferă puține speranțe
pentru unii pacienți. Prima noastră
ambiție în Miastenia Gravis este de
a ajuta profesioniștii în domeniul
sănătății să sprijine mai bine persoanele
care trăiesc cu această afecțiune, să
simplificăm livrarea tratamentului
și îngrijirea pe perioada de nevoie
identificată.
Miastenia Gravis (MG) are o
prevalență globală de aproximativ
700.000 de persoane. Este o afecțiune
autoimună rară, dar care schimbă
viața. Simptomele și efectele MG sunt
vaste, fluctuante și pot afecta viața de zi
cu zi, cum ar fi cauzarea vederii duble
și dificultăți de înghițire, mestecat și
vorbire.
UCB, în colaborare cu
reprezentanții grupurilor de pacienți,
a lansat în data de 28.02.2022 un raport
care evidențiază provocările prioritare
pentru persoanele care trăiesc cu
Miastenia Gravis și inițiază o foaie de
parcurs ce cuprinde acțiuni pentru a

avansa îngrijirea și asistența
și în rândul publicului
în următorii ani.
larg, există o lipsă clară de
Dezvoltat printr-o
recunoaștere a MG, care
colaborare între asociatiile
agravează această experiență
de boli rare și organizațiile
negativă. Acest lucru este în
de pacienți active în MG
contrast direct cu pacienții
din toate țările europene,
cu MG care exprimă că
QR CODE RAPORT
„Colaborarea pentru
recunoașterea bolii lor ar
comunitatea Miasteniei
fi motorul numărul unu al
Gravis” adună informații-cheie de la
stării lor de bine.
susținătorii pacienților care lucrează cu
• Cei care trăiesc cu MG se confruntă
și pentru cei afectați de MG. Ancorat în
cu obstacole în accesarea rețelelor de
recomandările din „Rare 2030”, coordonat asistență și a îngrijirii consecvente,
de EURORDIS, raportul adună constatări pacienții raportând că au contactat peste
din analizele experienței pacienților
14 tipuri diferite de specialiști la un
efectuate pe canalele de socializare,
moment dat în calea lor către diagnostic
validate și construite cu ajutorul grupului
și tratament. În consecință, comunitatea
de experți pentru pacienți, și stabilește
de pacienți a fost remarcată ca fiind
recomandări pentru a aborda zonele
extrem de independentă și autonomă.
prioritare de nevoie.
Deși este în mod clar nevoie de mai
multe inovații în tratament, valorificarea
PROVOCĂRI ALE PACIENȚILOR
sprijinului din cadrul comunității
LA NIVEL EUROPEAN
pacienților ar putea fi esențială pentru
a-i ajuta să se simtă sprijiniți emoțional
Cele mai urgente trei provocări cu care
și psihologic.
se confruntă cei care trăiesc cu MG în
Persoanele cu boli rare se simt
Europa, așa cum sunt identificate în raport: adesea uitate, neauzite sau neînțelese.
• Persoanele care trăiesc cu MG se
Provocările cu care se confruntă pot fi
confruntă cu diagnosticare întârziată
amplificate de izolare și s-ar putea să se
și diagnostice greșite frecvente,
întrebe dacă altcuiva îi pasă de ceea ce au
conducându-i adesea pe căi frustrante și
nevoie. Ei se tem că boala lor afectează
ineficiente în jurul specialiștilor (așaprea puțini oameni pentru ca să existe
numita „odisee a diagnosticului”). Datele cineva căruia să îi pese.
analizate au arătat că pacienții cu MG au
Eforturile noastre de a sprijini pacienții
fost cel mai adesea diagnosticați greșit cu nu se limitează la dezvoltarea de noi
afecțiuni de sănătate mintală (49%), în
medicamente. UCB oferă programeprimul rând depresie (26%). Abordarea
suport, parteneriate, platforme pentru
odiseei diagnosticului este imperativă
pacienți, grupuri-suport, resurse și
pentru a atenua povara substanțială
eforturi filantropice care sprijină
pe care o pune atât asupra vieții și
experiența generală de îngrijire. 
bunăstării pacienților, cât și asupra
resurselor de asistență medicală.
• Printre profesioniștii din domeniul
sănătății și factorii de decizie, precum

martie 2022 43

Politici
de Sănătate | LUPTA ÎMPOTRIVA CANCERULUI

LUPTA ÎMPOTRIVA CANCERULUI

Cancerul colorectal:
FIȘA SCĂDERII MORTALITĂȚII
România este una dintre țările cu cea mai mare rată a deceselor evitabile
din UE. Anual, în România mor peste 6.000 de adulți din cauza cancerului
colorectal (CCR). „Acest lucru poate fi evitat dacă boala ar fi depistată
şi tratată eficient, în timp util. Diagnosticul precoce și screeningul cresc
substanțial șansele de tratament și de supraviețuire. În prezent, țara noastră
nu dispune de nicio strategie națională de promovare a prevenției bolilor
cronice netransmisibile”, atrage atenția conf. dr. Adina Croitoru.
de Valentina Grigore

Cancerul colorectal este a
doua cauză de mortalitate
neoplazică în România,
după cancerul pulmonar.
Ce măsuri sunt necesare/pe ce termen
pentru a scădea rata mortalității?
Conform Roadmap-ului publicat de
Digestive Cancer Europe în 2019, ultimele
date disponibile pentru România sunt din
2014 și indică o supraviețuire la 5 ani sub
60%, față de Elveția, Belgia și Norvegia,
unde supraviețuirea la 5 ani este de 70%.
Decesele din cauza CCR pot fi evitate
printr-un program de screening organizat
la nivel populațional adresat persoanelor
cu risc crescut de a dezvolta boala și
adoptarea unui stil de viață sănătos cu
evitarea factorilor de risc (obezitate,
lipsa activității fizice, fumatul, consumul
de alcool și unii factori alimentari).
Tratamentul curativ și tratamentul
paliativ corect ar putea crește durata
supraviețuirii și calitatea vieții bolnavilor
cu cancer avansat.
Metodele de screening sunt: FIT-ul (test
imunologic de depistare a hemoragiilor
oculte), colonoscopia sau cele două
combinate. În ceea ce privește grupele
de vârstă țintă, nu există un consens: în
Germania și Polonia, acestea sunt între
50 și 65 de ani, în Ungaria, Franța, Italia
și Slovacia – 50-70/75 de ani. În directiva
UE privind screeningul CCR, în România
au fost inițiate programele ROCCAS I și
ROCCAS II, care au început în decembrie
2018, respectiv decembrie 2019, având ca
obiectiv screeningul organizat în regiunipilot pentru populația între 50 și 74 de
ani. Proiectul se desfășoară în mai multe
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INTERVIU CU
CONF. DR. ADINA
CROITORU, ȘEF
COMPARTIMENTUL
DE ONCOLOGIE
MEDICALĂ,
INSTITUTUL CLINIC
FUNDENI

centre: Institutul Clinic Fundeni, Spitalul
Clinic de Urgență Militar Central, Spitalul
Clinic Județean de Urgență Constanța,
Spitalul Clinic Județean de Urgență
Craiova și UMF Craiova, fiecare având
arondate județe aferente, cu o țintă de
50.000 de persoane.
În prezent, în timpul tratamentului
oncologic, evaluările imagistice se fac
la 6 luni. Este suficient? Cum pot avea
pacienții acces gratuit mai rapid la
aceste evaluări?
Evaluarea imagistică la 6 luni atât în
perioada tratamentului unui cancer activ,
cât și după terminarea tratamentului
curativ nu este suficientă, întrucât boala
poate progresa în această perioadă,
ajungând în stadii în care se poate
administra doar un tratament paliativ.
Realizarea unor investigații imagistice
sub formă de tomografii computerizate
cu substanță de contrast pe 2-3 regiuni
sau rezonanță magnetică nucleară pe
2 regiuni la 2-3 luni ar putea decela
metastaze în stadiu operabil, ceea ce ar
crește supraviețuirea acestor pacienți.
Pentru realizarea acestui deziderat ar
trebui să existe un fond special destinat
acestor pacienți, care să permită

programarea fără întârzieri la investigații
necesare monitorizării pacienților cu
cancer colorectal.
Când vorbim de medicina
personalizată – ce măsuri sunt necesare
pentru ca toți pacienții care au nevoie să
beneficieze de testarea reflexă?
În ultima vreme discutăm tot mai mult
de o medicină personalizată reală, care
permite administrarea unui tratament
specific adaptat bolii, dar și pacientului la
momentul oportun.
În luna octombrie 2020 a fost
lansat Indexul European de Medicină
Personalizată (Personalised Health Index),
care arată situația actuală la nivelul a 34 de
țări, unde România se situează pe poziția
32. Medicina personalizată s-ar putea face
prin realizarea unui diagnostic personalizat
și corect care să orienteze tratamentul
țintit al pacientului oncologic, lucru posibil
doar în centre de diagnostic patologic
bine dotate și cu personal antrenat în
efectuarea analizelor. În plus, este necesară
și decontarea testării panelului MMR (prin
IHC) pentru toți pacienții nou diagnosticați
cu CCR și/sau decontarea testării genetice
pentru MSI pentru pacienții suspecți de
sindroame de cancer ereditar sau a genelor
APC, SMAD4, MUTYH. De asemenea este
necesară decontarea testării moleculare
pentru BRAF, RAS, NTRK prin RT-PCR
sau NGS pentru pacienții cu CCR avansat
de către CNAS. Acest lucru ar fi posibil
prin crearea unui subprogram pentru
finanțarea testării imunohistochimice, a
testării moleculare, a testării genomice
comprehensive și a testării genetice,
lucru menționat în Planul Național de
Combatere a Cancerului (PNCC) lansat pe
19 ianuarie 2022.
Cum poate fi încurajată chirurgia
minim invazivă în tratarea pacienților
cu cancer?
Abordul laparoscopic ar trebui finanțat
prioritar, dat fiind costurile mai mici –
5000 de euro/procedură. Aproximativ
60% din toate rezecțiile colorectale ar
trebui efectuate laparoscopic. Ar trebui
făcută o finanțare suplimentară în perioada
2023-2025 pentru dotarea spitalelor cu
materiale necesare acestei proceduri, dar și
organizarea de traininguri ale personalului
medical implicat în astfel de intervenții. 
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Cum poate crește accesul la diagnostic
molecular și terapii inovatoare
Identificarea anomaliilor moleculare în multe tipuri de cancer – pulmonar, colo-rectal, gastric, sân, prostată, ovarian,
cancere hematologice, etc. – a permis implementarea conceptului de terapie oncologică țintită („precison oncology”),
precizează prof. dr. Anca Coliță. Astfel, în era diagnosticului molecular și a terapiilor țintite și/sau personalizate este
obligatoriu ca fiecare pacient să beneficieze de acces la aceste metode diagnostice și terapeutice.
de Bogdan Guță

Afecțiunile oncohematologice au beneficiat,
în ultimii ani, de numeroase
terapii inovatoare, însă
administrarea acestora depinde de o
serie de analize specifice (genetice,
markeri, etc.). Cum poate fi îmbunătățit
accesul la aceste teste?
Oncologia reprezintă una dintre
cele mai importante arii de cercetare
în medicina translațională pentru testarea
și implementarea tehnicilor moleculare
atât în diagnostic, cât și în tratament
prin prisma câtorva elemente:
 Patologia malignă rezultă prin
acumularea progresivă a mai multor
mutații somatice, iar analiza acestor
anomalii este importantă atât în cercetarea
fundamentală, pentru descifrarea
mecanismelor oncogenezei, dar și pentru
identificarea unor ținte biologice pentru
terapiile inovative.
 Diagnosticul de malignitate se
bazează pe analiza complexă a țesutului
tumoral, deci există, practic pentru fiecare
caz, material biologic tumoral pentru
investigații specifice.
 În multe situații există o
predispoziție familială pentru afecțiuni
maligne, iar studiul cancerelor ereditare
a generat un progres important în
genetica medicală.
 Prognosticul nefavorabil asociat în
general cu diagnosticul de malignitate
justifică, mai mult decât în alte arii
de cercetare, introducerea studiilor
experimentale.
Identificarea anomaliilor moleculare
în multe tipuri de cancer – pulmonar,
colo-rectal, gastric, sân, prostată, ovarian,
cancere hematologice etc. – a permis
implementarea conceptului de terapie
oncologică țintită („precison oncology”)

INTERVIU CU PROF. DR.
ANCA COLIȚĂ, MANAGER AL
INSTITUTULUI CLINIC FUNDENI

care a ameliorat mult atât prognosticul,
cât și calitatea vieții pacienților. În era
diagnosticului molecular și a terapiilor
țintite și/sau personalizate este obligatoriu
ca fiecare pacient să beneficieze de acces la
aceste metode diagnostice și terapeutice.
În România, accesul la diagnostic este
limitat în principal prin două mecanisme:
 Infrastructură și capacitate redusă a
laboratoarelor de diagnostic de a efectua
aceste teste și număr redus de specialiști
în biologie moleculară cu expertiza în
diagnosticul molecular de cancer.
 Lipsa unei finanțări adecvate
a acestor teste prin Programul Național
de cancer.
Pentru a crește accesul la
diagnostic molecular și terapii
inovatoare este important să realizăm
câteva obiective majore:
a) investiții în infrastrucura de
diagnostic – prin realizarea unor centre
naționale/regionale de diagnostic
complex al cancerului, centre care să
îmbine cercetarea în cancer cu metodele

standardizate de diagnostic, pentru
a reduce timpul necesar translației
din zona de cercetare către zona clinică.
b) investiții în educația personalului
capabil să utilizeze aceste metode de
diagnostic: medici, biologi, biochimiști,
specialiști IT și specialist în Inteligența
Artificială.
c) identificarea unor soluții de finanțare
a acestor teste prin programul național de
cancer și stabilirea unor criterii de acces
pentru finanțarea centrelor de diagnostic
pe criterii de performanță.
PNCC propune înființarea unor
structuri care să permită tranziția
către onco-hematologia adultului
tânăr, precum și tratamentul integrat al
pacientului pediatric cu cancer. Cum se
pot obține concret aceste deziderate?
Cancerele diagnosticate în grupa de
vârstă adolescent - adult tânăr (adolescent
- young adult: AYA), definite ca fiind cele
diagnosticate la vârste între 15 și 39 de
ani, au crescut cu 29,6% în ultimele 4
decenii, potrivit unui studiu publicat în
decembrie 2020 în JAMA Network Open.
AYA necesită management diferit de cel
pentru alte grupe de vârstă în abordarea
noilor metode diagnostice de cancer,
precum și a efectelor pe termen lung
și tardive ale tratamentului. În ciuda
ameliorării ratelor de supraviețuire,
dificultățile de îngrijire a acestei populații
vulnerabile există la mai multe niveluri:
cea mai mare rată de neasigurare
medicală, particularități biologice ale
bolii, particularități psiho-sociale. 

INTERVIUL COMPLET
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Planul împotriva

CANCERULUI
PREDICTIBILITATE PENTRU SECTORUL
DE SĂNĂTATE ȘI INDUSTRIE

Redactarea Planului Național de Combatere a Cancerului plasează România în rândul primelor ţări din
Europa care implementează recomandările Cancer Mission și EU Beating Cancer Plan. „Cred că acesta
oferă totodată un fundament solid pentru fondurile europene care pot fi accesate pentru susținerea
implementării planului”, afirmă Claudia Fleischer. Potrivit acesteia, măsurile prevăzute în plan vor aduce
predictibilitate atât pentru sectorul de sănătate, cât şi pentru industrie.
de Valentina Grigore

Din punctul de vedere al industriei farmaceutice,
care sunt cele mai importante noutăți ale planului
național împotriva cancerului?
Planul Național de Combatere a Cancerului recent
lansat este bazat pe o serie de piloni care pot rescrie
povestea îngrijirilor de sănătate pentru pacienţii
oncologici din România. Facilitarea accesului la
terapii personalizate inovatoare, rambursarea testelor
genomice și a biomarkerilor tumorali, precum și
crearea unui fond de inovație care să permită finanțarea
terapiilor necesare pentru pacienții fără alte alternative
terapeutice rambursate vor aduce sistemul medical
din România mai aproape de performanța sistemelor
de sănătate din țările dezvoltate. O noutate pentru
România este alinierea cu recomandările Planului
European pentru Combaterea Cancerului și, de
asemenea, capitolul dedicat medicinei personalizate.
Pe măsură ce populaţiile cresc şi îmbătrânesc,
iar serviciile medicale devin mai complexe şi mai
costisitoare, sistemele de sănătate se află sub presiune
crescândă să ofere rezultate mai bune pentru pacienți,
reducând costurile şi crescând eficienţa serviciilor.
Acest lucru se aplică şi în România. Ştim că o creştere a
cheltuielilor pentru sănătate nu înseamnă întotdeauna
acces mai larg sau calitate crescută a serviciilor oferite.
Avem nevoie de o abordare precisă, integrată şi bazată pe
dovezi, care este personalizată fiecărui individ, produce
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rezultate mai bune pentru pacienți şi poate fi sustenabilă
pe termen lung. În acest context, medicina personalizată
(ce include tehnologii și metode avansate de diagnostic,
tratamentele țintite și analiza pe scară largă a datelor
de sănătate) are potențialul de a îmbunătăți rezultatele
clinice pentru pacienți. Mai mult, vorbim de eficacitate și
siguranță crescute, la costuri totale mai accesibile decât
practica medicală curentă, ceea ce contribuie la crearea
unui sistem de sănătate mai sustenabil.
Propunerea de plan național împotriva cancerului
schimbă paradigma finanțării inovației. Cum se
va reflecta acest aspect în calitatea serviciilor și
îngrijirilor acordate pacienților oncologici?
Accesul pacienților din România la inovație este
semnificativ mai redus față de alte țări europene.
Conform unui studiu anual al Federației Europene
a Industriilor și Asociațiilor Farmaceutice (EFPIA),
România se află pe ultimul loc în ceea ce privește
timpul de așteptare al pacienților pentru a avea acces
la medicamente inovatoare de ultimă generație. Acest
decalaj poate fi redus însă prin crearea Fondului de
Inovație în Sănătate, care poate oferi pacienților
acces la cele mai noi terapii, pentru afecțiuni fără
alternativă terapeutică în România, după ce acestea
au primit aprobarea de la Agenția Europeană pentru
Medicamente și până la rambursarea pe piața locală.

Măsurile incluse în Planul Național de Combatere a
Cancerului vor aduce predictibilitate atât pentru sectorul
de sănătate, cât şi pentru industrie, ceea ce va contribui la o
sustenabilitate crescută a sistemului și rezultate mai bune
pentru pacienți. Suntem conștienți însă că este nevoie ca toți
partenerii implicați, profesioniștii din sănătate, autoritățile
din sănătate, industria, asociațiile de pacienți etc., să
colaboreze pentru implementarea acestui plan.
INTERVIU
CU CLAUDIA
FLEISCHER,
GENERAL
MANAGER
ROCHE
ROMÂNIA

REZULTATE MAI BUNE PENTRU PACIENȚI
Noile terapii au rezultate spectaculoase, cu condiția
să fie administrate pacientului potrivit, la timpul
potrivit. Cum se poate îmbunătăți accesul pacienților
la un diagnostic de precizie și la o abordare integrată a
serviciilor medicale?
Detectarea semnelor unor afecțiuni sau potențiale afecțiuni
și diagnosticarea cât mai rapidă a acestora sunt esențiale
pentru a îmbunătăți rezultatele medicale pentru pacienți
și pentru a face sănătatea mai accesibilă și sustenabilă.
Descoperirile recente în știință și tehnologie ne permit
să detectăm afecțiunile mai devreme și să înțelegem în
profunzime nevoile unice de tratament ale fiecărui
pacient. Dacă reușim să introducem aceste tehnologii
în practica medicală curentă, putem ajuta pacienții
să rămână sănătoși mai mult timp și să primească
îngrijiri medicale personalizate încă de la debutul
simptomelor – primul pas către îmbunătățirea
sănătății și un sector medical mai eficient și eficace
pentru toată lumea.
Pentru a îmbunătăți accesul pacienților la
aceste inovații este important să sporim adopţia
acestora în practica medicală, prin desfăşurarea
de studii clinice şi facilitarea educaţiei
medicale a întregului ecosistem din sănătate.
O soluție poate fi crearea unor centre de
excelență acreditate pentru a accesa și
folosi tehnologii precum profilarea
genomică. Astfel, după ce este atinsă
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o masă critică, rata de adopție probabil va crește în timp ce
costurile vor deveni mai accesibile.
O abordare integrată a serviciilor medicale presupune să
oferim pacienților cele mai bune îngrijiri pe durata întregii vieți.
Putem face asta mai bine prin intermediul instrumentelor de
monitorizare la distanță, care pot urmări cum funcționează un
tratament pentru pacienți de la o zi la alta și îi menține conectați
cu centrul care oferă terapia, care poate ajusta astfel cursul
tratamentului. Aceste tehnologii ne permit să obținem și să
partajăm mai multe informații despre starea de sănătate a unei
persoane, în timp real, decât a fost posibil vreodată, menținând
în același timp o conexiune între echipele de medici care nu
necesită vizite în persoană.

ESTE NEVOIE DE UN EFORT
COLECTIV DIN PARTEA SECTOARELOR
PUBLIC ŞI PRIVAT ŞI UN PARTENERIAT
PENTRU SPRIJINIREA INOVAŢIEI
ÎN DOMENIUL MEDICAL ȘI NE
BUCURĂ CĂ ACEASTĂ AMBIȚIE
SE REGĂSEȘTE ÎN PLANUL NAȚIONAL
DE COMBATERE A CANCERULUI.
Credem că aceste tehnologii sunt esențiale pentru
implementarea conceptului de medicină personalizată, deoarece
promovează experiențe și rezultate mai bune pentru pacienți și
îi ajută să aibă un grad mai mare de independență în raport cu
planul lor de tratament. În acest fel, persoanele vor fi sănătoase
mai mult timp, vor primi tratamentul mai devreme, vor gestiona
afecțiunile mai eficient și vor reduce nevoia de îngrijiri ulterioare.
Studiul privind Indicele European de Medicină
Personalizată (ediția 2020) plasează România pe locul 32 din
34 în ceea ce privește progresul către medicina personalizată.
Cum pot contribui măsurile prevăzute în PNC la dezvoltarea
medicinii personalizate în România?
Fiecare persoană este unică, pornind de la profilul genetic, la
stilul de viaţă şi mediul în care se dezvoltă. Înţelegerea acestor
diferenţe este crucială pentru a putea oferi tratamente care
ţintesc biologia fundamentală a maladiei fiecărei persoane şi
diagnostice care ajută medicii să determine tratamentul potrivit
pentru pacienţii lor. Sănătatea generează cantităţi enorme de
date nefolosite care pot evidenţia aceste diferenţe şi pot genera
informaţii preţioase. Cu toate acestea, implementarea medicinii
personalizate necesită noi căi de reglementare şi proceduri care
sprijină şi acceptă aceste noi tipuri de dovezi, recunosc valoarea
economică şi asigură accesul echitabil la cele mai bune servicii
cu putinţă.
Colaborarea strânsă cu pacienţii, aparținătorii, furnizorii
de servicii medicale, autorităţile de reglementare, asigurătorii,
companiile farmaceutice şi companiile de tehnologie este
esenţială pentru a crea, testa şi implementa politicile publice şi
infrastructura necesară realizării unui ecosistem de medicină
personalizată sustenabil. Fundaţia acestuia a fost deja amplasată
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prin intermediul Planului Național de Combatere a Cancerului.
Totuşi, sănătatea şi asistenţa medicală sunt domenii complexe,
iar provocările acestora nu pot fi rezolvate de către o singură
entitate. Pentru ca pacienţii şi întreaga societate să poată
beneficia de rezultate medicale mai bune, toate părţile interesate
trebuie să depăşească interesele individuale şi să colaboreze.
Doar în acest fel putem să transformăm promisiunile în realitate,
iar noi suntem hotărâți să ne îndeplinim acest rol.

CONFIDENȚIALITATEA ȘI SECURITATEA DATELOR
Care sunt cele mai eficiente măsuri care pot duce la
utilizarea pe scară largă a datelor digitale de sănătate pentru
sprijinirea deciziilor medicale?
Criza generată de COVID-19 ne-a demonstrat că putem
colabora și crea parteneriate care să livreze soluții pentru o
cauză comună – sănătatea tuturor oamenilor de pe glob. Acest
impuls creat la nivelul întregii societăți trebuie să fie adoptat
pentru a aborda și alte provocări majore, sistemice, din cadrul
sectorului de sănătate. Pandemia a fost și un adevărat accelerator
pentru acceptarea și adopția unor platforme digitale care
facilitează organizarea de Tumor Boards virtuale pentru echipele
multidisciplinare de medici sau alte instrumente și aplicații
digitale care au permis pacienților să beneficieze de monitorizare
și îngrijire, reducând riscul unor expuneri. De asemenea, am
remarcat faptul că pandemia a grăbit apariția inițiativelor
legate de utilizarea la scară largă a datelor de sănătate pentru a
eficientiza actul medical, inclusiv în zona de companii startup
din domeniul medical, ceea ce este un pas înainte major pentru
România. Totuși, recunoașterea valorii pentru pacienţi pe care o
pot aduce analiza datelor şi tehnologiile digitale care se folosesc
de acestea depinde de încrederea pacienţilor. Pentru a câştiga
şi menţine încrederea acestora, este de o importanţă deosebită
să menţinem cele mai înalte standarde de confidenţialitate şi
securitate a datelor şi să înglobăm perspectiva pacienţilor pentru
a crea aplicaţii şi instrumente digitale uşor de folosit şi centrate
în jurul nevoilor pacienţilor.
Este necesară o infrastructură de date interconectată între
toţi furnizorii de servicii de sănătate pentru a putea partaja
cantitatea de date de sănătate disponibilă (date clinice, genomice,
imagistice, etc.). Europa are o serie de obiective prioritare ale
politicii de sănătate, inclusiv încurajarea interoperabilității,
utilizarea datelor mari în proiectarea terapiilor inovatoare și
îmbunătățirea optimizării și eficienței sistemelor de îngrijire a
sănătății. Toate aceste obiective vor necesita o resursă-cheie:
capacitatea de a utiliza datele de sănătate în scopuri secundare
dincolo de scopul principal pentru care au fost colectate,
respectiv îngrijirea clinică directă. Un cadru de politici publice
care să permită utilizarea cu încredere a datelor de sănătate
este esențial pentru atingerea obiectivelor prioritare ale politicii
de sănătate. Pentru aceasta însă este necesar să asigurăm
participarea pacienților și a comunității, pentru a explica valoarea
partajării datelor de sănătate și a promova garanțiile actuale de
confidențialitate existente pentru a proteja aceste date. 
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Standarde ocupaționale noi

PENTRU DATELE PACIENȚILOR ȘI REGISTRE

INTERVIU CU DR. ANAMARIA
NIȚULESCU, RESPONSABIL
NAȚIONAL ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL
PROIECTULUI ENDOMIP, ÎN PREZENT
DIRECTOR GENERAL COLEGIUL
MEDICILOR DIN ROMÂNIA

Care sunt rezultatele
proiectului EndoMIP în
ceea ce privește personalul
dedicat introducerii și
monitorizării datelor?
Cele trei standarde ocupaționale au
fost aprobate de Ministerul Sănătății,
Ministerul Muncii și Solidarității Sociale,
Autoritatea Națională de Calificări
(ANC) și Comitetul Sectorial de Sănătate
și Asistență Socială. Trei noi profesii
au fost introduse în COR: Asistent
coordonator programe naționale curative
și boli netransmisibile (cod COR 325203),
Transcriptor medical (cod COR 334404),
Recepționer medical (cod COR 334403).
Aceste noi ocupații au fost dezvoltate
prin analiza nevoilor de la nivelul
personalului medical printr-un studiu
ocupațional, 3 focus-grupuri, analiza
fișelor de post și aplicarea unor grile/
chestionar personalului actual care își
desfășoară activitatea în cadrul echipelor
medicale (medici, asistenți medicali,
registratori medicali, farmaciști, personal
administrativ). Toate cele 3 ocupații pot
realiza, conform standardelor ocupaționale
dezvoltate, introducerea datelor pacienților
în registrele programelor naționale cu o
mai bună gestionare a acestora, precum
și o mai riguroasă monitorizare a bazelor
de date și a raportării acestora. Ocupația
dezvoltată în mod specific pentru
gestionarea bazei de date cu pacienții din
programele naționale curative este cea
de asistent coordonator, care sprijină atât
medicii coordonatori, cât și pe ceilalți
medici implicați în programele naționale,
asistenții medicali, farmaciștii, personalul
administrativ și echipa managerială.

Lipsa unui personal de suport în activitățile medicale curente (printre care și
înregistrarea datelor pacienților în registre) face ca personalul medical să se
considere sufocat cu activitățile administrative. „În cadrul proiectului EndoMIP
derulat de Institutul Național de Endocrinologie C.I. Parhon s-au dezvoltat trei
standarde ocupaționale care pot realiza introducerea datelor pacienților în
registrele programelor naționale, precum și o mai riguroasă monitorizare
a bazelor de date și a raportării acestora”, a explicat dr. Anamaria Nițulescu.
de Valentina Grigore

CONDIȚIILE CE TREBUIE
ÎNDEPLINITE PENTRU CA
UNITĂȚILE MEDICALE SĂ
POATĂ ANGAJA ACEST
GEN DE PERSONAL SUNT:
CUNOAȘTEREA DE CĂTRE
ECHIPELE MANAGERIALE
A ACESTOR STANDARDE/
OCUPAȚII, SOLICITAREA
SUPLIMENTĂRII SCHEMEI DE
PERSONAL (DOAR PENTRU
MANAGERII DE SPITAL),
RESPECTIV BUGETAREA
ACESTOR POSTURI.
Asistentul coordonator programe asigură
și monitorizarea achiziției medicamentelor
și materialelor specifice programelor de
sănătate, dar și raportarea acestor date
către DSP/CJAS/INSP. Atât transcriptorul
medical, cât și recepționerul medical pot
sprijini în colectarea datelor și înregistrarea
acestora în registrele și documentele
medicale în general.
Care sunt domeniile în care este
nevoie de personal?
S-au aplicat în spitalele din București
și din țară peste 150 de chestionare de
evaluare a nevoii de personal pentru
realizarea activităților dedicate informării
pacienților, managementului cazurilor,
coordonării programelor naționale de
sănătate, raportărilor specifice către
Direcțiile de Sănătate Publică / Casele
de Asigurări de Sănătate / ANMCS/ alte

instituții. Astfel, s-a identificat nevoia
sprijinirii activităților realizate în prezent
de către personal medical de toate
categoriile – referent, asistent medical,
medic, personal cu studii superioare, altul
decât cel medical, în următoarele domenii:
 activitatea de informare a pacientului
referitoare la serviciile medicale acordate
de furnizorii de servicii medicale
 activitatea de programare a
pacientului la serviciile medicale acordate
de furnizorii de servicii medicale
 colectarea și introducerea datelor în
dosarul electronic al pacientului
 managementul cazurilor pacienților
cronici
 analiza și raportarea datelor (CNPuri, consumuri specifice materiale sanitare
/ medicamente / servicii) referitoare la
programele naționale de sănătate
 raportarea și analiza indicatorilor
programelor naționale de sănătate
 transcrierea notelor verbale / în
format electronic și introducere în dosarul
electronic al pacientului
Referitor la necesitatea sprijinirii /
optimizării / îmbunătățirii activității
de raportare și analiză a indicatorilor
programelor naționale de sănătate de
către personal instruit prin programe
de formare profesională autorizate și
remunerat corespunzător pregătirii,
majoritatea respondenților (peste 75%)
a răspuns cu Da. 

INTERVIUL COMPLET
POATE FI CITIT PE
www.politicidesanatate.ro
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POS abordează
domeniul
oncologiei într-un
mod coerent și
integrat

INTERVIU CU DAN
DUMITRESCU,
SECRETAR DE STAT
ÎN MINISTERUL
INVESTIȚIILOR
ȘI PROIECTELOR
EUROPENE (MIPE)

Programul Operațional de Sănătate (POS) reprezintă nu
numai un instrument de finanțare, dar, în egală măsură,
și un instrument de susținere a unor obiective și măsuri
ale Strategiei Naționale de Sănătate, care se află în
această perioadă în consultare publică cu principalii
actori din sistemul de sănătate. „POS asigură fonduri
pentru finanțarea unor măsuri, intervenții de sănătate și
investiții în infrastructură și dotare. Programul urmează
cei patru piloni ai planului european de combatere
a cancerului: prevenție primară, diagnostic precoce,
diagnostic și tratament și îmbunătățirea calității vieții
pacienților și a supraviețuitorilor bolii. La aceasta se
adaugă investiții în cercetarea în domeniul oncologiei
și formare de personal medical și paramedical înalt
specializat”, explică Dan Dumitrescu.
de Valentina Grigore

Care sunt prioritățile
de finanțare ale POS în
domeniul oncologiei în
perioada 2021-2027?
POS abordează domeniul oncologiei
într-un mod coerent și integrat. Domeniul
oncologie este domeniul în care POS
intervine la toate nivelurile sale, de la
prevenție la paliație și totodată acordă o
importanță specială cercetării în oncologie.
Astfel, POS cuprinde măsuri de prevenție,
diagnostic și tratament, recuperare și
îngrijire paliativă. Fiecare dintre aceste
niveluri de intervenție are prevăzute atât
măsuri de investiție în infrastructură
și dotări, cât și măsuri care finanțează
dezvoltare de metodologii, ghiduri și
protocoale, criterii de calitate a serviciilor
medicale, instruire și formare de personal
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medical, campanii de informare, educare și
conștientizare. Investițiile în infrastructură
se referă la finanțarea dotărilor cu
aparatură și tehnologie medicală, astfel
încât să se asigure o acoperire uniformă
la nivelul tuturor regiunilor și județelor,
facilitând astfel accesul pacienților la
servicii specializate cât mai aproape
de casa lor. Finanțarea instruirii
personalului, a dezvoltării de ghiduri
și metodologii, campanii de informare,
educare și conștientizare a populației
vine să sprijine asigurarea calității
serviciilor medicale și sustenabilitatea
investițiilor în infrastructură. Investiția
în infrastructură este astfel însoțită și
de o investiție în asigurarea și controlul
serviciilor medicale pe care această nouă
infrastructură le va oferi.

Care sunt sumele alocate continuării
programelor de screening în această
perioadă/inițierii unor programe noi?
PO – Capital Uman din perioada de
programare 2014-2020 finanțează deja
programe-pilot regionale de screening
pentru cancerul de col uterin, cancerul de
sân și cancerul colorectal. Acestea sunt cele
trei cancere pe care Consiliul European le
recomandă, deocamdată, pentru screening
organizat pe baze populaționale. Aceste
programe-pilot se află în implementare
până în 2023.
POS prevede alocări financiare consistente pentru extinderea acestor programe-pilot în toate regiunile de dezvoltare.
Astfel pentru regiunile care implementează deja proiectele de screening sunt
prevăzute sume pentru creșterea graduală

a acoperirii populației eligibile până la
aproximativ 50%, iar pentru celelalte regiuni, care vor iniția și ele programele de
screening, se intenționează ca prevederile
financiare să acopere necesarul de servicii
de screening pentru aproximativ 20% din
populația eligibilă. Alocările financiare
pentru programele de screening pentru
cancer nu sunt definitive, ele vor fi definitivate în funcție de capacitățile regionale
de preluare în diagnostic și tratament al
pacienților și de capacitățile manageriale
ale echipelor de implementare. Programele de screening organizate pe baze
populaționale necesită un efort de organizare special, pe care POS îl sprijină, așa
cum am spus, dar consolidarea acestor
programe este un proces de durată, către
care vom direcționa fonduri proporțional
cu aceste capacități locale și regionale.
Pe lângă programele de screening
organizat pe baze populaționale pentru
cancerul de sân, cancerul de col uterin,
cancerul colorectal, de care am vorbit,
POS prevede măsuri pentru inițierea
programelor-pilot de screening ale cancerului bronhopulmonar și cel de prostată. Aceste măsuri se referă la: crearea
cadrului metodologic al programelor de
screening organizat, în conformitate cu
recomandările europene de asigurare a
calității în programele de screening, crearea registrelor de screening, instruirea tuturor categoriilor de personal implicat în
aceste programe și finanțarea serviciilor
de testare, diagnostic și tratament. Astfel,
aceste măsuri vin în sprijinul dezvoltării
și consolidării de programe de screening
cu mecanisme de asigurare și control al
calității, accesibile în mod egal și echitabil
tuturor categoriilor de populație vizate
de aceste programe. O atenție specială
este acordată categoriilor socio-economice vulnerabile, care vor beneficia și de
măsuri de sprijin în accesarea serviciilor
specializate de diagnostic și tratament.
Autoritățile europene atrag
atenția asupra importanței prevenției
afecțiunilor oncologice. Având în vedere
că, în România, accesul la servicii
preventive este în continuare deficitar
și inechitabil, care sunt măsurile ce vor
fi finanțate prin POS pentru a remedia
aceste aspecte?

În POS există alocări financiare pentru
prevenție primară a factorilor de risc
ai cancerului – campanii de informare,
educare și conștientizare a populației,
campanii pe care ni le dorim creative,
consecvente și coordonate, pentru
dezvoltarea ghidurilor și protocoalelor de
diagnostic precoce al cancerului, inclusiv
pentru crearea rețelelor clinice de îngrijire
integrată și, implicit, pentru definirea

CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII
LA SERVICII MEDICALE
TREBUIE SĂ FIE ÎNSOȚITĂ ȘI
DE O CREȘTERE A CALITĂȚII
ACESTOR SERVICII, ASTFEL
ÎNCÂT PACIENȚII SĂ AIBĂ ACCES
EGAL ȘI ECHITABIL LA SERVICII
MEDICALE DE EGALĂ CALITATE.
traseului pacientului astfel încât timpul
scurs între momentul apariției semnelor și
simptomelor și cel al preluării în tratament
și monitorizare să fie cât mai scurt cu
putință. Un sistem structurat de prevenție
secundară a cancerului reprezintă, conform
recomandărilor Organizației Mondiale
a Sănătății, structura pe care se poate
construi ulterior programe de screening
populaționale eficace.
Care sunt sumele prevăzute pentru
cercetare în tratamentul cancerului?
Există fonduri pentru dezvoltarea
competențelor profesionale?
POS conține alocări financiare pentru
dezvoltarea competențelor profesioniștilor
din sănătate, acestea sunt prevăzute atât
în cadrul măsurilor specifice de diagnostic precoce și tratament, dar și ca măsuri
generale în cadrul cărora apelurile de
proiecte vor răspunde unor nevoi specifice
de dezvoltare sau creștere a competențelor
profesionale. Cercetarea reprezintă o
măsură specifică prevăzută în cadrul
operațiunii de importanță strategică
dedicată tratamentului cancerului și are în
vedere tratamentul inovativ și personalizat
al cancerului, geonomica și dezvoltarea
rețelelor de cercetare-dezvoltare prin dezvoltarea de centre de formare, finanțarea

programelor de instruire în utilizarea tehnologiilor inovative, sprijinirea în procesele
de acreditare națională și internațională
și furnizarea în regim-pilot a terapiilor
inovative sprijinite, complexe, inclusiv cu
implicare de specialiști internaționali. De
asemenea, dezvoltarea de programe și module specifice și transversale de la nivelul
universităților de medicină, care să permită
perfecționarea sau reconversia profesională
și susținerea parteneriatelor dintre furnizorii de formare (de la nivelul învățământului
terțiar) și instituțiile din domeniul medical
reprezintă măsuri pentru care POS conține
prevederi specifice.
Sistemul de sănătate arată nevoia
de informare mai amplă privind
disponibilitatea și accesarea diferitelor
tipuri de fonduri europene. Cum poate
fi amplificată această informare? Cum
pot fi pregătiți managerii de proiect care
să realizeze documentația și să acceseze
aceste fonduri?
Sectorul de sănătate va beneficia de
alocări atât prin Planul Național de Redresare și Reziliență, cât și prin Programul
Operațional de Sănătate. În prezent MIPE
lucrează cu reprezentanții Ministerului
Sănătății pentru o mai bună coordonare a
acestor alocări în sensul susținerii procesului de reformă a acestui sector promovat
prin noua Strategie Națională de Sănătate
2022-2030.
Pentru a asigura informarea
potențialilor beneficiari privind
posibilitățile de finanțare din fonduri
externe nerambursabile, un prim pas a fost
realizat în procesul de elaborare a POS,
când MIPE a organizat ample consultări cu
specialiști ai sistemului de sănătate, de la
toate nivelurile. Intenționăm să continuăm
acest proces atât prin organizarea de dezbateri pe conținutul ghidurilor de proiecte,
cât și prin publicarea acestor informații
într-un mod mult mai structurat, fapt care
ar permite și o monitorizare mai atentă a
intervențiilor-cheie pe care le vom susține.
Cu privire la creșterea capacității beneficiarilor, MIPE elaborează un plan de acțiune
prin care beneficiarii strategici ai POS vor fi
sprijiniți fie prin expertiza Jaspers/ BEI, fie
prin programele de formare organizate de
MIPE pe toate aspectele-cheie ale implementării proiectelor. 
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Trasabilitatea dispozitivelor
medicale – beneficii pentru sistemul
de sănătate și pentru pacienți

INTERVIU CU IOANA ȚENE,
VICEPREȘEDINTE AGENȚIA
NAȚIONALĂ A MEDICAMENTULUI
ȘI A DISPOZITIVELOR MEDICALE
DIN ROMÂNIA (ANMDMR)

Trasabilitatea dispozitivelor prin intermediul unui sistem de identificare unică a unui dispozitiv (Unique
Device Identification system – „sistemul UDI”) bazat pe orientări internaţionale ar trebui să sporească în mod
semnificativ eficacitatea activităţilor în materie de siguranţă a dispozitivelor după introducerea lor pe piaţă,
mulţumită îmbunătăţirii raportării incidentelor, acţiunilor corective specifice în materie de siguranţă în teren
şi unei mai bune monitorizări de către autorităţile competente. Aceasta ar putea contribui, de asemenea, la
reducerea erorilor medicale şi la lupta împotriva dispozitivelor falsificate. „Utilizarea sistemului UDI ar trebui,
de asemenea, să îmbunătăţească politicile de achiziţionare şi de eliminare a deşeurilor, precum şi gestionarea
stocurilor de către instituţiile sanitare şi de către alţi operatori economici şi, dacă se poate, să fie compatibilă
cu alte sisteme de autentificare deja instituite în respectivele unităţi”, explică Ioana Țene.
de Valentina Grigore

Cine are obligația să
raporteze incidentele grave
rezultate în urma utilizării
de dispozitive medicale?
Conform ORDINULUI nr. 2.882 din
2021 privind modalitatea de raportare a
incidentelor grave suspectate în legătură cu
dispozitivele medicale, profesioniştii din
domeniul sănătăţii, pacienţii şi utilizatorii
raportează la ANMDMR orice incident grav
suspectat în legătură cu dispozitivele medicale pe care le manevrează, în termen de
maximum 15 zile de la data producerii incidentului, în funcţie de urmările generate.
Pentru raportarea incidentelor grave
suspectate în legătură cu dispozitivele
medicale, profesioniştii din domeniul
sănătăţii, pacienţii şi utilizatorii utilizează formularul existent pe pagina web a
ANMDMR. Pe site-ul www.anm.ro se poate
accesa formularul de notificare a incidentelor referitoare la dispozitive medicale la
secțiunea „Raportează un incident”.
Care sunt pașii pe care trebuie
să-i urmeze o companie pentru a se
înregistra ca distribuitor de dispozitive
medicale în România?
Potrivit dispozițiilor art. 926, 927 din
Legea 95/2006 republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii, activităţile de
comercializare, de distribuţie şi de prestări
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de servicii în domeniul dispozitivelor
medicale sunt supuse controlului prin avizare. Avizul se emite de către ANMDMR,
cu respectarea prevederilor Ordinului nr.
566/2020 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a titlului XX
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, referitoare la avizarea
activităților în domeniul dispozitivelor
medicale.
Conform art. 2 al OMS 566/2020,
activitățile de comercializare și de prestări
servicii în domeniul dispozitivelor medicale supuse controlului prin avizare sunt
următoarele: import dispozitive medicale;
distribuție dispozitive medicale; instalare
și/sau mentenanță dispozitive medicale.
Pentru obținerea avizului de
funcționare, operatorul economic trebuie
să îndeplinească cumulativ următoarele
cerințe:
a) să dețină un spațiu adecvat, care
trebuie să fie folosit în exclusivitate pentru
desfășurarea activității solicitate pentru
avizare;
b) să fie dotat cu echipamente adecvate
desfășurării activității solicitate pentru
avizare;
c) să dispună de personal suficient și
calificat/instruit pentru activitatea pe care
o desfășoară/domeniul în care activează.

Formularele și legislatia se regăsesc pe
site-ul ANMDMR, secțiunea Dispozitive
medicale/Avize de funcționare.
Care sunt reglementările de
introducere pe piața din România a unor
dispozitive medicale pentru uz uman?
Conform ORDINULUI nr. 1.522 din 9
octombrie 2019 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
al Agenţiei Naţionale a Medicamentului
şi a Dispozitivelor Medicale din România,
domeniul de activitate în ceea ce privește
dispozitivele medicale constă în reglementarea domeniului dispozitivelor medicale; supravegherea pieţei de dispozitive
medicale; avizarea unităţilor cu activităţi
de comercializare şi prestări de servicii în
domeniul dispozitivelor medicale; înregistrarea dispozitivelor medicale introduse
pe piaţă (producători interni, reprezentanţi
autorizaţi cu sediul în România); inspecţia şi controlul dispozitivelor medicale
aflate în utilizare; autorizarea derulării
procedurii de investigație clinică; emiterea
certificatelor de liberă vânzare; emiterea
derogărilor de la procedurile de evaluare
a conformității; evaluarea și desemnarea
organismelor de evaluare a conformității.
Pentru introducerea pe piață a dispozitivelor medicale, producătorii trebuie să
aibă în vedere cele două regulamente: MDR

2017/745 privind dispozitivele medicale (aplicabil la acest moment, cu câteva
secțiuni în tranziție) și IVDR 2017/746
privind dispozitivele medicale pentru
diagnostic in vitro (în vigoare, dar aplicabil
începând cu 26.05.2022).
Prin OUG nr. 46 din 9 iunie 2021 privind
stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului
European și al Consiliului din 5 aprilie 2017
privind dispozitivele medicale, se desemnează Agenţia Naţională a Medicamentului
şi a Dispozitivelor Medicale din România ca
autoritate competentă în domeniul dispozitivelor medicale, precum şi autoritate de
supraveghere a pieţei în domeniul dispozitivelor medicale, în sensul Regulamentului (UE) 2017/745. Sunt în procedură de
avizare un număr de 8 ordine de ministru
care conțin norme de aplicare la prevederile OUG 46/2021. A fost finalizat Ordinul
ministrului sănătății nr. 2882/2021 privind
modalitatea de raportare a incidentelor
grave suspectate în legătură cu dispozitivele medicale. Pentru o parte a legislației
din domeniul dispozitivelor medicale, se
poate accesa site-ul www.anm.ro, secțiunea
Legislație-Dispozitive medicale.
Ce informații trebuie să pună la
dispoziția pacientului o instituție

sanitară publică sau privată în
momentul implantării unui dispozitiv
medical și ce tipuri de materiale sunt
exceptate?
Conform art.18 din Regulamentul (UE)
2017/745, producătorul unui dispozitiv
implantabil furnizează împreună cu dispozitivul următoarele:
(a) informaţiile care permit identificarea
dispozitivului, inclusiv denumirea dispozitivului, numărul de serie, numărul de lot,
UDI-ul, modelul dispozitivului, precum şi
numele, adresa şi site-ul producătorului;
(b) orice avertisment, măsură de precauţie sau altă măsură care trebuie luată de pacient sau de un profesionist din domeniul
sănătăţii cu privire la interferenţa reciprocă
cu influenţe externe, controale medicale
sau condiţii de mediu ce pot fi prevăzute în
mod rezonabil;
(c) orice informaţie cu privire la durata
de viaţă propusă a dispozitivului şi la acţiunile ulterioare necesare;
(d) orice altă informaţie menită să asigure o utilizare sigură a dispozitivului de către
pacient, inclusiv informaţiile calitative şi
cantitative generale privind materialele şi
substanţele la care pot fi expuşi pacienţii.
Prin articolul 5 din OUG 46/2021
privind stabilirea cadrului instituțional și
a măsurilor pentru punerea în aplicare a

Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie
2017 privind dispozitivele medicale, de
modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 și de abrogare
a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale
Consiliului se prevăd mai multe aspecte.
Instituţiile sanitare publice şi private
pun la dispoziţia pacienţilor cărora le-a
fost implantat un dispozitiv medical
informaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din
regulament, prin orice mijloc care permite
un acces rapid la informaţiile respective,
însoţite de cardul de implant care conţine
datele lor de identificare.
Informaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1)
din regulament sunt redactate astfel încât
să fie uşor de înţeles de către un nespecialist, astfel cum este definit la art. 2 pct. 38
din regulament, şi sunt actualizate, dacă
este cazul.
Pacienţilor cărora le-a fost implantat un
dispozitiv medical li se pun la dispoziţie
informaţiile în limba română. 

INTERVIUL COMPLET
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Acces la studii clinice:
ÎN ONCOLOGIE, TIMPUL ESTE CRITIC
Studiile clinice sunt o resursă
terapeutică importantă pentru
medici și pentru pacienții care se
încadrează în criteriile de includere.
Datorită studiilor clinice pot fi
dezvoltate molecule cu indicație
în stadii precoce de boală malignă
pentru prevenția secundară. „Una
dintre patologiile cu studii clinice
în derulare este cancerul mamar
incipient, HER2-negativ, cu risc înalt
de recurență, iar pentru pacientele
cu acest tip de cancer, optimizarea
terapiei adjuvante e foarte
importantă”, explică Attila Fejer.
de Valentina Grigore

54 www.politicidesanatate.ro

Cancerul mamar este
cea mai frecventă formă
de cancer și reprezintă
principala cauză de deces
din motive oncologice în rândul
femeilor. Ce măsuri ne-ar ajuta pentru
prevenția, diagnosticarea precoce,
tratamentul adecvat și creșterea
șanselor de supraviețuire?
Într-adevăr, cancerul mamar
reprezintă malignitatea cu cea mai mare
incidență la femei, înregistrându-se
anual aproximativ 12.000 de cazuri
noi de cancer mamar în România.
Dacă ne referim la prevenție, ar trebui
să discutăm în primul rând despre
prevenția primară și aici, desigur, despre
un program național de screening care
să vizeze populația feminină la risc. În

acest moment nu există un program
național de screening, însă campaniile de
conștientizare (awareness) desfășurate
în ultimii ani au dus la o creștere a
procentului de paciente diagnosticate.
Din păcate, încă sunt multe femei
diagnosticate în stadiu metastatic,
ceea ce reduce semnificativ șansele de
supraviețuire la cinci ani.
Dacă vorbim de prevenția secundară,
sunt derulate studii clinice cu
molecule cu potențial de prelungire
a perioadei de supraviețuire fără
recădere, unele cu rezultate deja
publicate. Eli Lilly are un program de
studii clinice care se desfășoară și în
România și, deși principalul scop al
studiilor clinice în oncologie este de
a demonstra eficacitatea și siguranța

unui medicament, uneori acestea
sunt o resursă terapeutică importantă
pentru medici și pentru pacienții care
se încadrează în criteriile de includere.
Să nu uităm că de multe ori inclusiv
ghidurile de tratament recomandă
includerea în studii clinice a pacienților
cu opțiuni limitate de tratament.
Ca o concluzie, pentru a crește
șansele de supraviețuire a pacienților,
indiferent că vorbim despre cancerul
mamar sau orice alt tip de cancer,
diagnosticul în stadiu incipient este cel
mai important pentru prevenția primară,
iar pe locul doi se află dezvoltarea de
molecule cu indicație în stadiile precoce
de boală pentru prevenția secundară.
Aproximativ 70% din cancerele
mamare identificate sunt cu receptorul
hormonal pozitiv, HER2- . Cum poate fi
evitat riscul de recurență?
Riscul de recurență la pacientele
diagnosticate cu cancer mamar în
stadiile incipiente este în general mic,
supraviețuirea la 5 ani se situează
între 85-99%. Există însă o categorie
de paciente cu risc crescut, paciente
cu anumite caracteristici clinice și
fiziopatologice, pentru care riscul de
recădere în primii ani de la diagnostic
este mare. De aceea, în acest context
și pentru aceste paciente, optimizarea
terapiei adjuvante este foarte importantă.
Inhibitorii de kinaze dependente de
cicline (CDK), care reprezintă în acest
moment standardul de tratament în
combinație cu terapia hormonală pentru
cancerul mamar avansat inoperabil HR+,
HER2-, au fost incluși în cercetare clinică
și pentru stadiile incipiente de boală la
această categorie de paciente. Rezultatele
pe care le avem la dispoziție în acest
moment sunt promițătoare.
Așa cum s-a mai enunțat de
nenumărate ori, odată cu apariția
moleculelor noi, cancerul începe să fie
tratat ca o boală cronică și chiar dacă
nu se poate evita evoluția bolii, această
perioadă de supraviețuire până la boala
invazivă poate fi prelungită.
În multe cazuri, studiile clinice
reprezintă singura șansă a pacientelor
de a beneficia de terapii inovatoare/
țintite. Cum poate fi implementată în

România noua legislație europeană
privind studiile clinice? Care ar fi
avantajele pentru pacientele din țara
noastră?
În România, desfășurarea studiului
MonarchE, parte din pachetul de
înregistrare pentru terapia cu abemaciclib
la pacientele cu cancer mamar incipient,
HER2-negativ, cu risc înalt de recurență,
a reprezentat un avantaj pentru un număr
important de paciente care au putut
beneficia de această terapie inovatoare
foarte timpuriu. În oncologie, timpul este
critic, fiecare lună poate face diferența.
Noul Regulament European 536/2014
(EU-CTR) este aplicabil începând din
31.01.2022, odată cu activarea platformei
CTIS (Clinical Trials Information
System). Un ghid local de implementare
a noului regulament european ar putea
eficientiza activitatea de submitere
și evaluare a studiilor clinice, oferind
companiilor farmaceutice / CROurilor, dar și autorităților (ANMDMR /
CNBMDM) cadrul necesar pentru o bună
colaborare și aliniere, în cazul în care
autoritățile locale au și anumite cerințe
specifice, diferite de normele generale
de implementare publicate de EMA pe
7.01.2022.
Lilly va submite primul studiu pe
platforma CTIS spre sfârșitul lunii
martie 2022. Este un studiu de oncologie
și speranța este ca și centrele din
România să înceapă înrolarea odată cu
celelalte țări europene participante, fără
întârzieri, oferind astfel pacienților cu
neoplasm de prostată o șansă nouă.
Principalul beneficiu pentru pacienții
din România este că în cadrul studiilor
clinice, aceștia pot beneficia de terapii
inovatoare înainte de a fi aprobate de
autoritățile competente. Referitor la
noul regulament, aprobarea foarte
rapidă va permite un timp crescut de
înrolare și, pe termen lung, alocarea
unui număr mai mare de studii în
România, cu posibilitatea de a trata mai
mulți pacienți. În același timp, în cadrul
studiilor clinice, pacienții au acces la
metode de diagnosticare moderne, greu
accesibile în afara acestora (E.g. PET-CT).
Participarea investigatorilor români la
studii clinice încă din fazele incipiente de

cercetare le oferă acestora posibilitatea
de a cunoaște produsul foarte bine și de
a-l putea prescrie în momentul în care
este aprobat/rambursat, având imaginea
detaliată privind beneficii versus
riscuri, grupurile specifice de pacienți cu
beneficiu maxim.
Pe lângă faptul că pacienții
beneficiază de terapii inovatoare, prin
participarea la studii clinice, o parte
din cheltuieli, deloc neglijabile, sunt
suportate de companiile sponsor,
reducându-se presiunea pe sistemul
public de sănătate.
Care sunt prioritățile Eli Lilly
în oncologie?
Lilly se dedică de peste 50 de
ani descoperirii unor tratamente
care salvează sau prelungesc viața
pacienților care suferă de cancer. Suntem
determinați să continuăm această
moștenire și să schimbăm în bine viața
tuturor celor afectați de cancer: pacienți,
aparținători și îngrijitori deopotrivă.
Momentan, avem 15 molecule sau
indicații noi în cercetare, dintre care 9
se află în faza 3 (ultima etapă înainte
de aprobare). De asemenea, dorim să
ajungem la toți pacienții pentru care
terapiile noastre sunt cea mai potrivită
alegere, iar în acest scop facem și
compromisuri economice, pentru a ajuta
autoritățile naționale să trateze eficient
cât mai mulți pacienți. Un exemplu
recent în acest sens este reducerea
prețului cu >40% pentru cel mai nou
tratament introdus de Lilly în România
pentru terapia cancerului mamar
metastatic. 
SURSE:
Johnston SRD, Harbeck N, Hegg R, Toi M, Martin M, Shao ZM, Zhang QY, Martinez Rodriguez
JL, Campone M, Hamilton E, Sohn J, Guarneri
V, Okada M, Boyle F, Neven P, Cortés J, Huober
J, Wardley A, Tolaney SM, Cicin I, Smith IC,
Frenzel M, Headley D, Wei R, San Antonio B,
Hulstijn M, Cox J, O’Shaughnessy J, Rastogi
P; monarchE Committee Members and
Investigators. Abemaciclib Combined With
Endocrine Therapy for the Adjuvant Treatment of HR+, HER2-, Node-Positive, High-Risk,
Early Breast Cancer (monarchE). J Clin Oncol.
2020 Dec 1;38(34):3987-3998. doi: 10.1200/
JCO.20.02514. Epub 2020 Sep 20. PMID:
32954927; PMCID: PMC7768339.
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De ce sănătatea trebuie să rămână
o prioritate, indiferent de context
PACTUL PENTRU INOVAȚIE ÎN SĂNĂTATE,
MĂSURI CARE SALVEAZĂ VIEȚI

2021 a adus un trend negativ al indicatorilor de
sănătate, accentuat de pandemia de COVID-19, care,
din nefericire, a reușit să contrabalanseze o parte din
evoluțiile înregistrate începând din 2000, arată raportul
Comisiei Europene State of Health in the EU - România:
Profilul de țară din 2021(1), publicat la finalul anului
trecut. Pandemia de COVID-19 a evidențiat importanța
consolidării asistenței medicale primare, a serviciilor de
prevenție și a sănătății publice. Totodată, pandemia a
adus și progrese în digitalizarea sistemului de sănătate și
a serviciilor medicale pentru a gestiona mai bine resursele
suprasolicitate din domeniul sănătății, iar acestea pot
oferi căi de consolidare a sistemelor de sănătate pe viitor.
de Valentina Grigore

Odată cu lansarea raportului European Health Report
2021, în martie 2022, și Organizaţia Mondială a
Sănătăţii (OMS) a lansat un apel ţărilor europene să se
concentreze mai mult pe domeniul sănătăţii decât au
făcut-o înainte de criza coronavirusului.
Pentru a veni în întâmpinarea acestor nevoi, Asociația
Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente
(ARPIM) a lansat la finalul anului trecut un Pact al Inovației în
Sănătate(2), un document de colaborare cu factorii de decizie,
structurat în jurul a 4 axe majore: accesul optim și echitabil
la inovație al pacienților români, stimularea cercetării și
dezvoltării în industria farmaceutică inovatoare, un sistem
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de sănătate transparent și bazat pe dovezi, în beneficiul
pacienților români și finanțarea adecvată și predictibilă a
medicamentelor inovatoare și vaccinurilor.
„Din nefericire ne-am confruntat în ultimii ani cu crize
majore de sănătate și umanitare, iar, după cum arată analizele
experților, sunt șanse să ne confruntăm și cu o criză economică.
La nivel declarativ, Sănătatea a fost considerată întotdeauna
o prioritate, dar deciziile concrete au demonstrat de multe ori
contrariul. România are nevoie de o populație sănătoasă, care
să facă față provocărilor actuale și viitoare, și de un sistem de
sănătate rezilient, care să susțină pacientul pe mai departe,
dincolo de aceste crize”, a declarat Dan Zaharescu, director
executiv al Asociației Române a Producătorilor Internaționali de
Medicamente (ARPIM).
Ce arată raportul Comisiei Europene State of Health in the
EU - România: Profilul de țară din 2021?
Speranța de viață în România a crescut cu peste patru ani între
2000 și 2019, dar a scăzut temporar cu 1,4 ani în 2020 (până la
74,2 ani) din cauza impactului pandemiei de COVID-19. România
rămâne printre țările cu cele mai scăzute speranțe de viață din
UE, cu aproape șase ani sub media UE. Datele aceluiași raport
arată din nou că românii mor din cauze prevenibile și tratabile,
iar cheltuielile pentru sănătate în România au crescut în ultimul
deceniu, dar rămân la al doilea cel mai scăzut nivel din UE în
ansamblu – atât ca procent din PIB, cât și ca pondere pe cap de
locuitor. În 2019, aproximativ 44% din cheltuielile pentru sănătate
au fost alocate serviciilor spitalicești, ceea ce reprezintă cel mai
mare procent la nivelul țărilor UE.
Rata mortalității evitabile este a treia cea mai ridicată din
UE, principalele cauze ale acesteia fiind bolile cardiovasculare,
cancerul pulmonar și decesele cauzate de consumul de alcool.
Mortalitatea prin cauze tratabile este de peste două ori mai
mare decât media UE și include decesele cauzate de cancer de
prostată și mamar (care pot fi tratate foarte eficient în cazul unui
diagnostic precoce).

CUM RĂSPUNDE PACTUL PENTRU INOVAȚIE
ÎN SĂNĂTATE LA ACESTE PROVOCĂRI
„Radiografia sistemului de sănătate din România arată că
este nevoie de soluții concrete și de parteneriat strategic cu toți
factorii implicați în domeniul sănătății, pentru implementarea

cât mai rapidă a unor măsuri în beneficiul pacienților
români. Pactul pentru Inovație în Sănătate oferă cadrul
pentru identificarea direcțiilor de acțiune concrete care să
ducă la creșterea calității vieții și la accesul rapid, echitabil
și sustenabil la inovație”, a mai spus Dan Zaharescu.
Documentul a fost lansat public în cadrul unui
eveniment major, la care toți cei invitați au susținut
importanța alinierii factorilor de decizie, partidelor
politice, asociațiilor de pacienți, experților, profesioniștilor
din domeniul sănătății, industriei, în jurul inițiativei,
pentru a identifica acțiunile urgente și concrete.
În prima fază, documentul a fost supus atenției
Comisiilor pentru Sănătate din Parlamentul României,
urmând ca măsurile identificate și agreate în timpul
discuțiilor să ajungă pe masa Guvernului și a tuturor
partidelor politice parlamentare.

AUTORITĂȚILE SUSȚIN INOVAȚIA – DECLARAȚII
LANSARE PACTUL INOVAȚIEI ÎN SĂNĂTATE
„Incontestabil cred că inovația stă la baza
evoluției științei și practicii medicale. Haideți
să recunoaștem, cercetarea medicală ne-a
transformat viețile în cel mai profund mod
și continuă să o facă într-un ritm din ce în ce mai alert.
Dinamica în evoluție a noilor terapii personalizate, a
noilor metode de diagnostic și intervenție în cazuri
complexe, chiar cu sprijinul inteligenței artificiale, telemonitoring,
teleconsult cred că reprezintă exemple edificatoare, chiar
elaborarea și dezvoltarea atât de rapidă a unor vaccinuri
eficiente împotriva SARS-CoV-2 reprezintă o dovadă în plus.
Sistemul de sănătate se află sub presiunea inovației mai mult ca
niciodată. Cred că cu sprijinul politic adecvat (...) putem asigura
sustenabilitatea noii paradigme de îngrijiri.” – conf. dr. DianaLoreta Păun, Consilier Prezidențial, Departamentul Sănătate
Publică, Administrația Prezidențială.
„Parteneriatele cu industria farmaceutică sunt
extrem de importante pentru accesul la moleculele
inovative. Accesul este posibil numai în cazul unor
astfel de parteneriate. Se pot găsi și în România soluții
convenabile, care să facă posibil accesul pacienților la moleculele
inovative.” – prof. dr. Alexandru Rafila, ministrul sănătății.
„Putem spune că ultimii 2 ani au făcut ca fiecare
dintre noi și împreună cu dumneavoastră să vedem
atât lipsurile, cât și prioritățile pentru ce va urma
într-un Pact al Inovației în Sănătate. Ultimii 2 ani au
fost destul de grei, ani în care am văzut necesitatea colaborării,
chiar dacă uneori a fost mai puțin accesibilă, a autorităților cu
industria farmaceutică, cu autoritățile centrale, cu autoritățile
locale, în contextul în care vrem totuși să facem un pas
important în tot ce înseamnă sănătate. Cred că discuțiile mai
aprofundate, o legislație care trebuie să răspundă necesităților

actuale sunt soluțiile pe care trebuie să le găsim împreună
în aceste momente”. – dr. Nelu Tătaru, președinte Comisia
pentru Sănătate și Familie, Camera Deputaților.
„La ora actuală, pacientul român nu are acces cam la
40% dintre produsele inovative care se folosesc în
mod curent in vestul Europei, motivele sunt multiple,
dar dacă ne uităm la celelalte aspecte, și mă refer
inclusiv la legislația noastră, cred că am avea multe de făcut”.
– dr. Laszlo Attila, secretar Comisia pentru Sănătate, Senat.
„Dorim să creăm toate condițiile prin care să se
uniformizeze accesul și standardele de servicii
medicale la nivel european. Contextul actual ne
forțează la o modernizare și o aliniere a legislației
către standarde europene. Dacă
noi nu avem practici și legislație
aliniate la practicile din celelalte
REFERINȚE:
state membre este clar că România
1 - https://www.oecd-ilibrary.
org/docserver/b1c792f4-ro.
nu poate să țină pasul cu accesul
pdf?expires=1646923635&id
la medicamente pe care celelalte
=id&accname=guest&checks
state îl oferă pacienților lor. Un
um=BD3ECB28FC58768C4A8
astfel de pact și o astfel de inițiativă
903D0ADFAFBDB
pot să rezolve bariere și probleme
2 - https://arpim.ro/arpimimportante.” – dr. Andrei Baciu,
25-de-ani-de-parteneriatsecretar de stat, Ministerul
strategic-lansarea-pactuluiSănătății. 
pentru-inovatie-in-sanatate/
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DE LA MITURI LA DATE SOLIDE:

Experiența
ibuprofen

ÎN TRATAREA SIMPTOMELOR
ASOCIATE INFECȚIILOR
ACUTE DE TRACT RESPIRATOR
SUPERIOR, ÎN CONTEXTUL
PANDEMIC ACTUAL
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Ibuprofenul, cu o experiență clinică
de peste 50 de ani, este principalul
antiinflamator nesteroidian (AINS)
cu efect analgezic și antipiretic
recomandat copiilor și adulților
în cazul unei game variate de
afecțiuni ce includ inflamația,
durerile ușoare și moderate și febra.
Eficacitatea lui a fost demonstrată
prin numeroase studii clinice, iar
profilul de siguranță al acestuia îl
face să poată fi administrat încă de
la vârsta de 3 luni. Cu toate acestea,
o serie de mituri au pus sub semnul
întrebării folosirea ibuprofenului
în cazurile de COVID-19. Studii
observaționale realizate pe un
număr mare de pacienți au
demonstrat însă contrariul, iar țările
importante l-au inclus în ghidurile
de tratament pentru simptomele
asociate formelor ușoare și medii de
COVID-19 precum febra și durerea.
Concluziile studiilor au fost clare:
antiinflamatoarele nesteroidiene
nu agravează boala și pot fi folosite
cu încredere pentru ameliorarea
simptomelor ușoare ale COVID-19.
de Valentina Grigore și Bogdan Guță

Ghidurile internaționale precum cele elaborate de Institutul Național de Sănătate (NIH)
al Statelor Unite sau Institutul
Național de Excelență și Îngrijire (NICE)
din Regatul Unit recomandă tratamentul
simptomatic precum ibuprofenul pentru
ameliorarea simptomelor de COVID-19.
Mai mult, ibuprofenul poate fi recomandat
pentru controlul reacțiilor post-vaccinale
atât la adulți, cât și la copii. Și în România,
Ministerul Sănătății și-a revizuit recomandarea inițială bazată pe informații neconfirmate, AINS fiind menționate în prezent
în Protocolul de Tratament al Infecției cu
virusul SARS-COV-2 pentru tratamentul simptomatic al formelor ușoare sau
moderate de boală, publicat de Ministerul
Sănătății, atât la adulți, cât și la copii.

O nouă confirmare a faptului că AINS/
ibuprofen nu sunt asociate cu înrăutățirea
prognosticului COVID-19 vine dintr-un
studiu publicat în luna mai 2021 în The
Lancet Rheumatology, care a inclus un
număr de 78.674 de pacienți, dintre care
4.211 (5,8%) au urmat tratament cu AINS,
dar încă se cercetează și se mai strâng
date care vin să consolideze profilul de
siguranță al ibuprofen.
Cea mai recentă dovadă în acest sens o
constituie un studiu experimental publicat în International Journal of Molecular
Science în ianuarie 2022, care a investigat influența AINS asupra expresiei și
activității enzimei ACE2. Acest studiu a
demonstrat că ibuprofenul, flurbiprofenul, etoricoxibul și paracetamolul nu au
niciun efect asupra activității enzimei de
conversie a angiotensinei ACE2 in vivo
sau in vitro și concentrații ridicate ale
ibuprofenului și flurbiprofenului au fost
asociate cu reducerea replicării in vitro a
virusului SARS-COV-213. Ne-a oferit mai
multe detalii despre rezultatele acestei
cercetări dr. Aimo Kannt, șef al Departamentului pentru Descoperirea Medicamentelor și Cercetări Preclinice de la
Fraunhofer Institute for Translational
Medicine and Pharmacology, Frankfurt,
Germania, unul dintre autorii studiului.
Siguranța AINS, în special
a ibuprofenului, în COVID-19 a fost pusă
sub semnul întrebării. Au îngrijorări
cu privire la creșterea susceptibilității
la infecția cu SARS-CoV-2 și la efectul
asupra severității bolii. Acest nou
studiu a fost realizat pentru a analiza
încă o dată relația dintre AINS sau
ibuprofen și COVID-19?
La începutul pandemiei de Covid-19
au apărut speculații că ibuprofenul sau
alte medicamente precum inhibitorii de
enzimă de conversie a angiotensinei (ACE)
ar putea facilita intrarea virusului SARSCoV-2 în celulele gazdă și pot contribui la
dezvoltarea unei forme de boală COVID-19
severă. Aceste speculații s-au bazat pe
presupunerea că aceste medicamente
ar putea determina creșterea expresiei
enzimei ACE2, receptorul de intrare pentru
SARS-CoV-2, promovând astfel creșterea
încărcăturii virale. Cu toate acestea, au
existat puține dovezi și, în special, nicio

Cum se transpun noile date în practica clinică din România?
„Am putea spune că datele noi nu aduc modificări importante în
ceea ce privește practica clinică. Atât paracetamolul, cât și ibuprofenul
au fost folosite încă de la început în managementul febrei în COVID-19.
Totuși, la un moment dat a fost făcută public informația în legătură cu
o posibilă reducere a beneficiului clinic în cazul ibuprofenului, fapt care
a determinat utilizarea suboptimală a acestui mijloc terapeutic. La scurt
timp, au sosit date care au evidențiat faptul că nu există o corelație între
folosirea ibuprofenului și o evoluție nefavorabilă a pacienților infectați
cu SARS-CoV-2. Din acel moment, atât protocolul terapeutic, cât și
societățile de profil au recomandat folosirea moleculelor în condiții de
siguranță.
Noile date vin să întărească recomandările anterioare și să confirme
bunele practici adoptate prin protocolul terapeutic și recomandări.
Medicii/farmaciștii pot prescrie/recomanda cu încredere
AINS și ibuprofen. În măsura în care există indicație
conform protocolului terapeutic, aceste molecule pot
fi folosite. În ceea ce privește utilizarea ibuprofenului,
este important ca, de fiecare dată, decizia terapeutică
să fie luată pe baza evidențelor”.
Dr. Gindrovel Dumitra,
coordonatorul grupului de vaccinologie
din cadrul Societății Naționale de Medicina
Familiei și membru al Comitetului național
de coordonare a activităților privind vaccinarea
împotriva COVID-19.

dovadă clinică și care să indice că utilizarea
ibuprofenului a fost într-adevăr asociată cu
supraexpresia enzimei ACE2.
Pentru a acoperi această lacună în
cercetare, am efectuat un studiu care a
investigat influența diferitelor doze de
ibuprofen și a altor AINS asupra expresiei
ACE2 și infecției cu SARS-CoV-2 în celulele
umane. În plus, ne-am uitat la reglarea
expresiei ACE2 în diferite țesuturi ale
șoarecilor tratați cu ibuprofen.
Ați putea explica și cum virusul SARSCoV-2 capătă acces la celulele umane?
La fel ca „vărul său mai în vârstă” SARSCoV, virusul responsabil pentru pandemia
SARS din 2002 în Asia, SARS-CoV-2 utilizează ACE2 uman ca receptor de intrare și
proteazele umane ca activatori de intrare.
Glicoproteina virală S sau proteina spike
care dă aspectul unei coroane (corona) pe
suprafața virusului se leagă de ACE2 și este
apoi „tăiată” de proteazele celulei gazdă
pentru a facilita internalizarea complexului
SARS-CoV-2-ACE2 în celula gazdă.

Care sunt principalele concluzii
ale acestui studiu și cum pot fi utilizate
în practica clinică?
Nu am putut observa nicio asociere
între ibuprofen – sau alte AINS (flurbiprofen, etoricoxib), sau acetaminofen –
și expresia ACE2, nici în culturi celulare, nici in vivo. Important, în testele de
infecție cu SARS-CoV-2, ibuprofenul și
alte AINS nu au condus la o creștere a
încărcăturii virale. Prin urmare, rezultatele noastre nu susțin ipoteza că ibuprofenul sau alte AINS pot facilita intrarea
SARS-CoV-2 și pot agrava COVID-19. La
concentrații mai mari de ibuprofen, am
observat chiar și un efect protector împotriva infecției cu SARS-CoV-2 în modelul
nostru celular. 
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#ImpreunaInvingemCancerul

COALIȚIA DE LUPTĂ
ÎMPOTRIVA CANCERULUI

Orice cancer depistat
în fază incipientă are
șanse de vindecare
Auzim adesea sintagma „cancerul trebuie să devină o boală cronică”. Cum
pot fi transformate, însă, vorbele în realitate și cum pot fi ajutați pacienții
care au fost afectați grav de pandemie? Care sunt nevoile concrete ale
sistemului oncologic, din perspectiva pacienților? La toate aceste întrebări
răspunde Cezar Irimia.

#PatientEmpowerment

ASOCIAȚII DE PACIENȚI PARTENERE ALE PROIECTULUI
INTERVIU CU CEZAR IRIMIA,
PREȘEDINTELE FEDERAȚIEI
ASOCIAȚIILOR BOLNAVILOR DE
CANCER DIN ROMÂNIA (FABC)

de Bogdan Guță

Cum poate ajuta Planul Național de Combatere
a Cancerului la transformarea acestei boli
într-una cronică?
Doar programele de screening pot transforma
cancerul dintr-o boală fatală într-o boală cronică.
Orice cancer depistat în fază incipientă are șanse de
vindecare, mai ales cu noile tehnologii medicale.
Un program de screening începe cu un program de
informare, de educație sanitară la nivel populațional. Ora
de educație sanitară ar trebui introdusă în școli și sper să
reușim acest lucru. Iar programele de screening pe anumite
localizări maligne – genito-mamar, colon, prostată, etc. –
pot fi realizate prin intermediul medicilor de familie care își
cunosc foarte bine pacienții arondați și unde există și o fișă
de riscogramă care va fi furnizată de acest plan național de
cancer. În riscogramă vor fi menționate antecedentele din
familie, moștenirea genetică a fiecărei persoane, existența
unor factori de risc (fumat, etc.), stil de viață nesănătos care
ar putea genera anumite forme de cancer. Pe baza acestor
fișe, medicii de familie vor recomanda persoanelor la risc
realizarea anumitor investigații în cadrul programelor
de screening. Totul va fi bine organizat. Noi spunem că
screeningul este temelia sistemului sanitar din orice țară.
Cum vedeți concretizarea acestui plan?
Acest plan, din a cărui echipă am făcut și noi parte, va
fi implementat gradual, deoarece a pleca de la zero și a-l
implementa în același timp este imposibil. Nu ne dorim
decât ca, atunci când va fi implementat un program de
screening, un program curativ sau paliativ, acest lucru să
fie făcut cu toate elementele necesare pentru a rămâne
foarte clar determinat în Planul Național de Combatere a
Cancerului. Eu sper ca în doi ani, planul să funcționeze la
cheie. Să nu uităm că Franța este la al 5-lea plan, totul este
perfectibil, iar dinamica în sănătate este cea mai mare
dintre toate segmentele științifice. Așadar, planul poate fi
modificat chiar în timpul implementării.
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#PatientJourney

Cum pot ajuta asociațiile de pacienți la
implementarea cât mai eficientă a planului
împotriva cancerului?
Noi cerem acest plan încă din 2001, iar
documentul generat de echipa Parlamentului a fost
și la presiunea asociațiilor de pacienți, care și-au
dorit o ordine în sistem pentru că s-au lovit de numeroase
probleme. Multe decese au survenit din cauza faptului
că nu au fost foarte bine controlate aceste măsuri întrun plan național. Nu contest medicii, contest sistemul
care nu a funcționat corect. Asociațiile de pacienți au
strâns aceste informații, au adus îmbunătățiri la scrierea
planului național prin întâmplările pe care le-au trăit.
Pandemia de COVID-19 și-a pus amprenta
pe bolnavii de cancer. Ce măsuri sunt necesare
pentru a spori diagnosticarea cât mai rapidă și
inițierea tratamentului?
Bolnavii de cancer au fost victimele colaterale ale
acestei pandemii. Am pierdut multe vieți, unele persoane
fiind chiar nediagnosticate, dacă vorbim
de cancerul bronho-pulmonar, unde se întârzie
foarte mult de la suspiciune la diagnostic – perioada
poate depăși 6 luni. În tot acest timp, pacientul decedează
sau ajunge cu un stadiu mult prea avansat al bolii la
medicul oncolog. Evoluția acestui tip de cancer este foarte
rapidă. Ne dorim micșorarea timpilor de diagnosticare
concretă în această formă de cancer și începerea cât
mai rapidă a tratamentului. În timpul pandemiei,
diagnosticarea a scăzut cu 40-50% și multe persoane
și-au găsit sfârșitul înainte de a fi depistate. Acum, când
s-a dat drumul la investigații, pe lângă faptul că nu avem
suficienți specialiști (bronhologi), aparatură specifică
(bronhoscoape moderne), ne confruntăm și cu o lipsă de
navigatori care să ajute pacienții în sistemul de sănătate,
astfel încât să fie diagnosticați cât mai rapid. FABC va
începe un curs de navigatori medicali în acest sens. 

#CancerPlan
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INTERVIU CU DR. CRISTINA BERTEANU, MEDIC PRIMAR ATI,
DOCTOR ÎN MEDICINĂ, DIRECTOR NEOLIFE ROMÂNIA, MEMBRU FONDATOR ȘI
VICEPREȘEDINTE AL ASOCIAȚIEI ROZ (RĂBDARE, OPTIMISM, ZÂMBET)

„Psiho-oncologia devine
o componentă extrem
de importantă pentru
planul de tratament al
pacientului oncologic”
Serviciile de psiho-oncologie sunt un obiectiv al Planului Național de Combatere
a Cancerului și vizează standardizarea acordării consilierii specifice pacientului
oncologic din punct de vedere psihologic, prin colaborarea cu psihologi și cabinete
de psihoterapie adaptate grupei de vârstă, stării și condiției pacientului, precum
și prin dezvoltarea unor cursuri de psiho-oncologie cu universitățile/facultățile de
medicină și Colegiul Psihologilor din România, subliniază dr. Cristina Berteanu.
de Bogdan Guță
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În ultimii ani, vorbim
frecvent de pacient în
centrul sistemului. Dacă
discutăm de pacientul
oncologic, răspund planurile
autorităților la acest deziderat?
În România, în ultimii ani, s-au făcut
progrese remarcabile în ceea ce privește
accesul pacienților oncologici la servicii
medicale performante. Mijloacele de
diagnosticare s-au perfecționat mult,
iar metodele variate de tratament s-au
dovedit utile și eficiente în managementul cancerelor de diferite tipuri. Vorbim
de imagistică medicală, mamografia cu
tomosinteză și despre PET-CT. Progresele
tehnice și programele software inovative
au adus acest domeniu al diagnosticului
în cel mai înalt punct. Tomografia prin
emisie de pozitroni (PET) este o metodă
imagistică funcțională care evaluează
procese fiziopatologice și căi metabolice
implicate în diverse boli, cel mai frecvent
oncologice, utilizând substanțe marcate
cu izotopi radioactivi. Îmbinarea PET
cu tehnica morfologică, structurală de
tomografie computerizată (CT) sau IRM
aduce o nouă eră a imagisticii de fuziune PET/CT, PET/IRM, având avantajul
vizualizării simultane a structurii și a
funcției. Este o tehnologie care oferă un
nivel de performanță fără precedent în
evaluarea oncologică. Markeri serologici
tumorali noi, testarea genetică, histologia
și imunohistochimia, din ce în ce mai
rafinată, efectuată pe materiale biologice
tot mai reduse obținute prin puncții
pe ac fin, prin eco-endoscopie etc.,
sunt intrinsec legate de performanța
imagistică. Preluarea materialelor
biologice suspecte se face sub
ghidaj imagistic, astfel metodele
se completează. Introducerea
conceptului de echipă multidisciplinară – „tumor-board-ul” – a
fost un pas extrem de important în abordarea pacientului
oncologic. Discutarea fiecărui
caz în parte și abordarea sa
prin prisma fiecărei specialități
implicate permit evaluarea
corectă a pacientului, precum
și personalizarea protocolului de
tratament și monitorizare. Tehnicile

revoluționare de radioterapie și radiochirurgie stereotactică fac parte integrantă
din managementul pacienților cu afecțiuni
oncologice. Medicina personalizată reprezintă unul dintre principalele obiective
ale Planului European și al celui Național
de Combatere a Cancerului, care va aduce
îmbunătățiri substanțiale în diagnosticarea, tratamentul și monitorizarea pacientului oncologic. Noul parteneriat pentru
medicina personalizată, care urmează să
fie înființat în 2023 și finanțat în cadrul
programului Orizont Europa, va identifica
prioritățile pentru cercetare și educație
în medicina personalizată, va sprijini
proiectele de cercetare privind prevenirea,
diagnosticul și tratamentul cancerului și
va face recomandări pentru lansarea abordărilor medicale personalizate în practica
medicală zilnică. Ca acțiune pregătitoare
pentru parteneriat, Comisia Europeană va
stabili o foaie de parcurs pentru prevenția
personalizată, identificând lacunele
din cercetare și inovare, și va sprijini o
abordare pentru cartografierea tuturor

anomaliilor biologice cunoscute care duc
la susceptibilitatea de cancer, inclusiv a
cancerelor ereditare. Medicina personalizată va beneficia, de asemenea, de High
Performance Computing, lucru ce va
valorifica potențialul abordărilor medicale
personalizate și va spori strategiile de screening și prevenire, diagnosticele rapide și
conceptele terapeutice individualizate.
Ajutorul psihologic acordat
bolnavilor de cancer și aparținătorilor
este o componentă importantă a
Planului European de Combatere a
Cancerului. Cum pot fi implementate și
în România cât mai eficient noțiunile de
psiho-oncologie și suport psihologic?
Ce măsuri sunt necesare pentru a avea
profesional calificat în acest domeniu?
În primul rând, este nevoie de schimbarea mentalității că diagnosticul de cancer este o sentință. Psiho-oncologia devine
o componentă extrem de importantă
pentru planul de tratament al pacientului
oncologic, dar și pentru supraviețuitorul
de cancer și aparținătorii acestuia. Diag
nosticul de cancer este greu de gestionat
atât de pacient, cât și de cei din jurul său.
De la întrebări precum De ce eu?, Cât mai
am de trăit?, Unde am greșit? până la
refuzul de a accepta diagnosticul și uneori
chiar tratamentul punându-i viața în pericol, pacienții pot experimenta depresia,
anxietatea, dorința de izolare, teama, stresul și multe alte sentimente și stări. Îi văd
zilnic și simt schimbările lor emoționale în
mod direct. Serviciile de psiho-oncologie
sunt și ele un obiectiv al Planului Național
de Combatere a Cancerului și vizează
standardizarea acordării consilierii specifice pacientului oncologic din punct
de vedere psihologic, prin colaborarea
cu psihologi și cabinete de psihoterapie adaptate grupei de vârstă, stării și
condiției pacientului, precum și prin
dezvoltarea unor cursuri de psihooncologie cu universitățile/facultățile
de medicină și Colegiul Psihologilor
din România. 
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Nevoile pacienților cu boli rare,

ÎNTRE CENTRE DE EXPERTIZĂ ȘI DIAGNOSTIC ÎNTÂRZIAT

Ziua Internațională a Bolilor Rare (marcată anual pe data de 28 februarie) dă ocazia asociațiilor de pacienți din
România să inventarieze ce s-a făcut și, mai ales, ce nu s-a făcut în bolile rare în anul anterior. Din raportul care
va fi publicat anul acesta reiese că obiectivele Planului Național de Boli Rare sunt doar parțial realizate.
cu care s-au confruntat”, a menționat
prof. dr. Emilia Severin, șef disciplina
Genetică, Facultatea de Medicină Dentară,
Universitatea de Medicină și Farmacie
„Carol Davila” București.

PROGRESE ȘI PROVOCĂRI
Dorica Dan

Prof. dr. Emilia Severin

În prezent, există 31 de
centre de expertiză
acreditate (14 în 2017, 10 în
2019, 3 în 2020 și 4 în 2021),
din care 50% sunt membre în Rețelele
Europene de Referință. Din păcate însă,
pacienții cu boli rare din România se
confruntă în continuare cu o întârziere în
diagnosticare, motivele fiind numeroasre.
„Numărul de specialiști pe domeniul
bolilor rare este insuficient, aceștia fiind
doar în centrele universitare și, de multe
ori, cu jumătate de normă. De asemenea,
ordinul prin care se prevedea angajarea
unui specialist în genetică medicală în
fiecare spital județean este în continuare ignorat de spitalele județene. După
apariția acestui ordin de ministru, în
centrele de pregătire în această specialitate au fost solicitate multe locuri, sperând
ca specialiștii să își găsească un loc de
muncă în spitalele județene din țară, dar,
din păcate, nu s-a întâmplat așa și mulți
specialiști în genetică medicală au început
un alt rezidențiat, au plecat din țară sau
lucrează acum în centre private de testare
PCR pentru SARS-CoV-2”, a atras atenția
prof. dr. Maria Puiu, șef disciplină Genetică în cadrul Universității de Medicină și
Farmacie „Victor Babeș” Timișoara.
Centrele de genetică din Timișoara
și din Craiova pot oferi testare genetică
gratuită datorită parteneriatului
cu Universitățile de Medicină din
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Prof. dr. Maria Puiu

Timișoara și Craiova, care le asigură
laboratoare performante, constituite din
fonduri europene. „Dar și aici, întreaga
activitate stă pe spatele unui număr mic
de specialiști, fiecare cu jumătate de
normă și al multor rezidenți, doctoranzi,
voluntari. Aceste improvizații nu pot
înlocui un sistem medical performant
și accesibil pacienților cu boli rare”,
a explicat și Dorica Dan, președintele
Alianței Naționale pentru Boli Rare din
România (ANBRaRo).
Alte probleme semnalate sunt lipsa
unui program național de testare
genetică și nevoia de dotare a centrelor
de genetică cu echipamente și personal,
a unui registru electronic național de
boli rare (un prim pas ar fi ca datele de
la centrele de expertiză să fie colectate
într-o bază de date națională, după ce se
va agrea un set minim comun de date).
În plus, sunt necesare adaptarea și
extinderea folosirii tehnologiei digitale
pentru diagnosticarea, îngrijirea și
monitorizarea pacienților cu boli rare.
„Toate aceste rezultate vor fi incluse
în raportul MonitoRare și în propunerile
noastre de îmbunătățire a politicilor de
sănătate și îngrijire. Raportul MonitoRare
cuprinde indicatorii de implementare
a planului național de boli rare. La
realizarea raportului contribuie centrele
de expertiză, asociațiile de pacienți, care
ne transmit oportunitățile și provocările

Planul Național de Boli Rare a fost
inclus în Strategia Națională de Sănătate
2014-2020, iar lista de medicamente
inovatoare și orfane a fost actualizată
de peste 20 de ori din 2014. „Cu toate
progresele înregistrate, doar o treime din
medicamentele inovatoare aprobate de
Agenția Europeană pentru Medicamente
a ajuns și la pacienții români, iar folosirea
medicamentelor off label în țara noastră
este o mare provocare și nu avem un
cadru legislativ pentru asta. Timpul de
așteptare până la diagnostic și îngrijire
rămâne în continuare foarte mare la nivel
global și, implicit, și la nivel național.
95% din persoanele afectate de boli
rare nu au încă un tratament curativ,
nicăieri în lume. Îngrijirea integrată și
holistică de care au atâta nevoie pacienții
este încă dificil de abordat și este
necesară o comunicare intersectorială
mai eficientă între ministerele care se
ocupă de îngrijirea pacienților pentru
acordarea de servicii medicale, sociale,
educaționale sau folosirea tehnologiei
digitale. Coordonarea îngrijirii și
conectarea cu serviciile de care un
pacient cu boală rară are nevoie iau
foarte mult timp familiei și asistentului
personal”, a mai spus Dorica Dan. 
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Sănătatea mintală
necesită o strategie

INTERVIU
CU PSIHOLOG
CĂTĂLINA
CONSTANTIN,
DIRECTORUL
CENTRULUI
NAȚIONAL DE
SĂNĂTATE
MINTALĂ ȘI
LUPTĂ ANTIDROG
(CNSMLA)

Fără sănătate mintală nu poți să ai niciun fel de sănătate, inclusiv din punct de vedere economic
(piața muncii are nevoie de oameni independenți și echilibrați din punct de vedere psihic), atrage atenția
psihologul Cătălina Constantin. În acest context, devine cu atât mai importantă realizarea unui plan de
prevenire a tulburărilor de sănătate mintală și a unei strategii naționale de sănătate mintală care să
cuprindă, printre altele, creșterea numărului centrelor de sănătate mintală, noi standarde de acreditare
a spitalelor și facilităților din domeniu, dar și o colaborare între toate instituțiile cu rol de decizie.
de Valentina Grigore

Ce ar trebui să conțină
o strategie de sănătate
mintală?
Sunt multe aspecte care
trebuie adresate: aspecte de legislație,
de structură a sistemului, aspecte care
reglementează profesii, servicii necesare,
colaborări – spre exemplu, este necesar
să colaborăm într-o manieră eficientă
cu Ministerul de Justiție, cu Ministerul
de Interne. În plus, Strategia națională a
Agenției Naționale Antidrog s-a schimbat
și acum persoanele care sunt consumatoare de droguri revin în responsabilitatea
ANA dacă sunt neasigurate medical. Res
tul persoanelor consumatoare de droguri
care sunt asigurate medical sunt în responsabilitatea Ministerului Sănătății. Este
necesară o reorganizare, o repoziționare
pentru integrarea acestor aspecte. Această
strategie trebuie să se bazeze pe un studiu
care să arate ce resurse și ce nevoi există.
Ulterior se stabilește de către specialiști
(din Ministerul Sănătății, din domeniul
sănătății mintale, comunitatea, ONG-urile) care sunt prioritățile. O problemă care
trebuie neapărat inclusă în strategia de
sănătate mintală și în legislația ulterioară
este legată de reglementările și cerințele
Uniunii Europene, care spun clar că trebuie să fie prioritară tratarea în ambulator
a persoanelor cu afecțiuni de sănătate
mintală, dacă nu este imperios necesară
spitalizarea.
De asemenea, este nevoie de o remaniere a Legii Centrelor de Sănătate Mintală
(CSM), care sunt insuficiente (70 pentru
adulți și 80 pentru copii) – ar trebui să fie
de 3-4 ori mai multe. Strategie înseamnă

și noi standarde de acreditare a spitalelor
și facilităților de sănătate mintală, crearea
de servicii comunitare, astfel încât persoanele care au nevoie de acestea să aibă
acces la ele, să fie în proximitate, să fie în
conformitate cu nevoile.
Cine ar trebui să inițieze
demersurile și să realizeze un astfel
de document comprehensiv?
Ne dorim ca și Centrul Național de
Sănătate Mintală și Luptă Antidrog să aibă
rol de organizare a grupului de lucru care
să scrie Strategia Națională de Sănătate
Mintală. Suntem în plină remaniere, iar
în strategia noastră de funcționare este
inclusă și propunerea de a coordona grupul de lucru pentru strategie. Evident, va
fi nevoie de un parteneriat cu Ministerul
Sănătății, în primul rând, și cu Ministerul
de Justiție.
În momentul de față, și Ministerul de
Justiție are de făcut niște schimbări: se
dorește de către Centrul de Resurse Juridice și de către Asociația Aripi de Vis să fie
instruite persoane din sistemul judiciar
(judecători, procurori) astfel încât să fie
capabile să facă diferența dintre tulburările de sănătate mintală care necesită
internare în spital și cele care necesită
îngrijiri în regim ambulatoriu (persoanele
cu debilitate mintală necesită îngrijire în
ambulatoriu pentru condiția de debilitate
mintală). Sistemul trebuie să poată angaja/
contracta specialiști din sănătate mintală
care să traducă acelora care se ocupă de
speța respectivă despre ce este vorba. Se
întâlnesc situații în care o persoană care
suferă de debilitate mintală (persoană deficitară din punctul de vedere al intelectu-

lui) este agresivă și violentă. Este dusă la
judecătorie și apoi internată într-un spital
de psihiatrie, contenționată într-o secție
cu prea puține paturi, ceea ce nu ar trebui
să se întâmple, pentru că este o persoană
care suferă de debilitate mintală, nu de o
boală psihică ce se poate trata în spital.
Soluția ar fi să existe servicii de specialitate în comunitate, să existe o persoană
responsabilă pentru un om cu o debilitate
mintală.
Raportul Avocatului Poporului din
2019 arată că în Spitalul Obregia au fost
peste 250 de evenimente în care cadrele
medicale au fost agresate de bolnavi
și/sau aparținătorii lor. Cum pot fi
prevenite astfel de situații?
Un exemplu ar fi angajarea supraveghetorilor pe secții. Acum nu există această profesie, există personal care asigură
supravegherea bolnavilor, însă nu poate
fi angajat decât într-un număr limitat (în
funcție de suprafața secției). Nu se poate
asigura supravegherea tuturor bolnavilor.
Când există suficienți supraveghetori,
adecvat instruiți, care să știe să detensioneze situațiile conflictuale, se previne
agresiunea între bolnavi sau agresiunea
bolnavilor asupra cadrelor medicale, care
este o problemă spinoasă. Cresc automat
calitatea actului medical, integritatea bolnavului și se respectă drepturile pacientului, ale omului, în general.
Pentru profesia de supraveghetor ar
fi necesară o curriculă care să cuprindă
noțiuni despre sănătatea mintală, comunicare eficientă, tehnici de imobilizare
care să prevină rănirea persoanelor implicate, dar și remunerarea motivantă. 
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Spitalele publice, de la necesitățile
pacienților la realitățile bugetare
Așa cum observăm în spitalele românești, dar nu numai, în orice unitate medicală este nevoie de modernizare,
de actualizarea/upgradarea serviciilor oferite pacientului și de multe altele. Un manager de spital de succes trebuie
să ia în considerare nevoile unității, siguranța pacienților și realitățile fiscale ale funcționării unei organizații cu mai
multe fațete. Care sunt soluțiile financiare ale unui manager pentru îmbunătățirea serviciilor și îngrijirilor oferite
pacienților, dar și ce instrumente legislative ar necesita corecții pentru a sprijini activitatea spitalelor, ne-a explicat
Andi Nodiț, managerul uneia dintre unitățile medicale de referință în neurochirurgie la nivel național.

România are nevoie de acţiuni urgente
pentru reducerea poverii afecţiunilor
oncologice și hemato-oncologice

de Valentina Grigore

Reforma unităților
medicale trebuie să facă
parte din schimbările
aplicate întregului sistem,
astfel încât pacienţii să primească
îngrijirea corespunzătoare. Cum se
poate realiza o reformă a spitalelor
publice în România?
Este necesară o reformă bine gândită,
în așa fel încât să se aibă în vedere și
dezvoltarea serviciilor medicale de
nivel maximal – să le ținem la un punct
de convergență cu ceea ce înseamnă
medicina de înaltă performanță în
spitalele occidentale –, dar și a serviciilor
generale oferite populației în spitalele
județene sau municipale, care au un
rol deosebit de important în ceea ce
înseamnă economia sistemului de
sănătate românesc.
Reforma în sănătate începe cu
reforma fiecărei unități medicale în
parte. În cadrul Spitalului „Bagdasar
Arseni”, ce măsuri considerați că
ar fi necesare pentru a se respecta
și îmbunătăți criteriile necesare
siguranței pacienților, atât în
acest context pandemic, cât
și în general?

INTERVIU CU
ANDI NODIȚ,
MANAGERUL
SPITALULUI
CLINIC DE
URGENȚĂ
„BAGDASAR
ARSENI”

Din păcate, dacă vorbim strict de
contextul actual, sunt necesare în
permanență acțiuni de îmbunătățire
a condițiilor de la nivelul unității
medicale. Deși am instalat, lângă spital,
by
un cort cu sistem de încălzire, cu sistem
de sonorizare prin care pacientul
sau aparținătorul poate fi chemat la
momentul potrivit în spital, și avem și
sisteme de programare online, oamenii
tot mai așteaptă în fața unității medicale.
Putem discuta despre mentalități,
dar este clar că sunt necesare măsuri
complementare.
Dacă vorbim de un context normal,
din momentul în care pacientul intră
în spital până la momentul externării
sunt nenumărate puncte în care pot
fi identificate optimizări necesare.
Pacientul are nevoie de comunicare, în
primul rând, care ar trebui asigurată
primar de medicul curant, la un nivel
poate mai bun decât se întâmplă
în prezent, dar și de întregul
personal implicat în actul
medical. Este necesară și
o pregătire profesională
mai bună a oamenilor și
aici intervine discuția
legată de bugete. Pentru
pregătire profesională sau
pentru pregătirea
personală
în vederea
exercitării
atribuțiilor
personale
este foarte
complicat

Proiect inițiat de:
și

Cu sprijinul:

să găsești buget, mai ales în cazul
unui spital mare ca „Bagdasar Arseni”.
Evident, nu putem să nu vorbim și de
suprasolicitarea extremă a personalului
medical. Este oricum greu să gestionezi
o relație cu un singur om, iar un medic
sau un asistent medical trebuie să facă
acest lucru, când este de gardă, cu 60
de pacienți internați pe secție. Trebuie
să găsească pentru fiecare rezerva de
empatie, de înțelegere în condițiile în
care și cadrul medical, la rândul lui, este
epuizat pentru că asta face în fiecare
zi. Iar acum, în context pandemic,
personalul este forțat de împrejurări
să își depășească orice capacitate
individuală și pragul de confort mental
în fiecare minut în care se află la serviciu.
Ca manager al unei astfel de unități
mari, cât de greu este să faci reformă
atât din punct de vedere financiar, cât
și al mentalităților existente?
Nu mi s-a părut greu să încerc să mobilizez enormul potențial al spitalului, în
sensul dezvoltării, al modernizării și al
restructurării, pentru că oamenii își doreau acest lucru. A trebuit doar să găsesc
numitorul comun printre atâtea tipuri de
personalități și caractere. Evident că prima dată a fost o reticență. Eu eram, cred,
al treilea manager în ultimii doi ani. Nu
există o dezvoltare în momentul în care
schimbarea este atât de frecventă. 
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