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„RESPIRĂ VIAȚĂ! BPOC ȘI SĂNĂTATEA PLĂMÂNILOR”
Bronhopneumopatia obstructivă cronică (BPOC) este a treia cauză de deces la nivel mondial, iar aderența  

la tratament a pacienților din România este scăzută din cauza comorbidităților și a costurilor pe care 
bolnavii trebuie să le suporte. Este nevoie de strategii fezabile și eficiente care să permită  

accesul echitabil la tratament și îngrijiri medicale de calitate.

ÎMPREUNĂ PUTEM GĂSI O SOLUȚIE PENTRU PACIENȚII CU BPOC!

#BPOC #Acces #BPOCleadership
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www.scoalapacientilor.rowww.scoalapacientilor.ro
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Respiră Viaţa! Spune NU Astmului Sever
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Acţionează la timp pentru sănătatea rinichilor tăi!
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Depresia este cea mai frecventă boală mintală care afectează oamenii în prezent. 
Organizația Mondială a Sănătății estima în 2014 că depresia afectează un procent 

impresionant de 4,3% dintre europeni – 40 de milioane de persoane.1 Pandemia generată 
de noul coronavirus, COVID-19, a condus la o creștere cu 25% a prevalenței anxietății și 
depresiei la nivel global.2  În acest context, nevoia de reforme în sănătate mintală și de 
îmbunătățire a managementului, tratamentului și  accesului pacienților la inovație în 
acest domeniu este esențială. Acestea sunt subiectele-cheie discutate de participanții 
la evenimentul „Invizibili, dar reali – o perspectivă integrată asupra managementului 

depresiei în România”, în cadrul căruia a fost lansat raportul „Analiza politicilor și  
a îngrijirii depresiei în România”, inițiat și finanțat de Janssen Companiile Farmaceutice  

ale Johnson & Johnson. Acest raport este un instrument care urmărește să sprijine 
evaluarea performanțelor la nivel național în ceea ce privește aspectele-cheie ale politicii 

de sănătate, furnizarea serviciilor și îngrijirea medicală a persoanelor cu depresie. 
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Evenimentul „Invizibili, dar reali –  
o perspectivă integrată asupra 
managementului depresiei în România”,  
în cadrul căruia a fost lansat raportul  
„Analiza politicilor și a îngrijirii depresiei  

în România”, a avut loc în format hibrid, la Palatul 
Parlamentului, Sala Drepturilor Omului, în prezența unei 
distinse audiențe. Desfășurat sub egida Comisiei pentru 
Sănătate și Familie din Camera Deputaților, cu sprijinul 
Asociației Române de Psihiatrie și Psihoterapie, evenimentul 
a reunit factori de decizie, Administrația Prezidențială, 
Parlamentul României, Parlamentul European, autorități, 
reprezentanți ai comunității medicale, experți internaționali 
și naționali în domeniul sănătății și sănătății mintale, 
reprezentanți ai asociațiilor de pacienți. 

DEPRESIA ÎN ROMÂNIA
Analiza scoate în evidență câteva aspecte particulare referitoare 
la managementul depresiei în România, comparativ cu alte state 
europene:
►  Doar 3% din cheltuielile în sănătate sunt alocate pentru 

sănătatea mintală, comparativ cu mai mult de 5% în peste 60% 
din țările europene 

►  Doar 1,5% dintre persoanele cu vârsta de peste 15 ani au 
raportat depresie în ultimele 12 luni (date din 2014), ceea 
ce reprezintă cea mai mică rată de raportare din toate țările 
europene 

►  România are aproape 12 psihiatri la 100.000 de locuitori, față de 
media UE de 17 la 100.000 de locuitori 

►  2,12% este costul sănătății mintale în PIB-ul anual (cheltuieli 
directe și indirecte) față de 4% în UE în general 

de valentina grigore

Progrese  
în sănătatea 

mintală
- ANALIZA POLITICILOR ȘI A ÎNGRIJIRII 

DEPRESIEI ÎN ROMÂNIA

„Analiza politicilor și a îngrijirii depresiei în România are la bază un obiectiv foarte important pentru 
compania noastră, acela de a oferi pacienților din România acces la servicii medicale de calitate și 
tratamente inovatoare, care să contribuie la îmbunătățirea calității vieții. Urmare a analizei, mai multe 
recomandări de îmbunătățire a politicilor în domeniul sănătății mintale au fost formulate de experți și 
suntem determinați să colaborăm cu autoritățile și factorii de decizie pentru a le transforma în acțiuni. Pe 
termen mediu, ne dorim ca persoanele diagnosticate cu depresie să poată beneficia de servicii și tratamente 
personalizate, într-o abordare medicală integrată. În domeniul sănătății mintale pot fi obținute progrese 
semnificative numai prin colaborarea dintre toți factorii interesați”, a deschis discuțiile Sévan Kaloustian, 
Managing Director al Janssen Companiile Farmaceutice ale Johnson & Johnson România.

CP-330429 CP-330429
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Analiza arată că serviciile de sănătate mintală din Româ-
nia au fost supuse unor reforme succesive care au avut ca scop 
dezinstituționalizarea îngrijirii și transferarea serviciilor în medii 
comunitare. Deși există politici care să sprijine această schimbare, 
punerea temeinică în aplicare a acestora nu este încă pe deplin 
realizată. Inegalitățile regionale în ceea ce privește accesul la îngri-
jirile de sănătate mintală reprezintă o adevărată provocare. Există 
o mare diferență între regiuni atât în ceea ce privește distribuția 
paturilor în spitalele de sănătate mintală, cât și a forței de muncă 
din domeniu. Acest lucru este combinat cu barierele larg răspân-
dite în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor de sănătate 
mintală în ambulatoriu. 

Serviciile de sănătate mintală din România nu recunosc adesea 
rolul critic al implicării persoanelor cu depresie în deciziile privind 
îngrijirea acestora. Stigmatizarea și lipsa de conștientizare a 
depresiei în cadrul comunității prezintă obstacole suplimentare, 
împiedicând oamenii să solicite sprijin.

PANDEMIA TĂCUTĂ
Depresia are un impact devastator asupra vieții celor afectați, a 
familiilor lor și a societății, în general. Este asociată cu numeroase 
rezultate negative pe parcursul vieții unei persoane, inclusiv 
performanță academică mai slabă, venituri reduse, boli cronice, 
calitate redusă a vieții și o probabilitate mai mare de deces. 

Efectele psihologice ale pandemiei cauzate de COVID-19 au 
determinat o creștere masivă la nivel global a incidenței anxietății 
și depresiei, cu 25% doar în primul an de pandemie, însă este 
foarte probabil ca această cifră să fie și mai mare în prezent. 
Pandemia a făcut subiectul depresiei mai prezent ca niciodată, 
specialiștii din întreaga lume numind-o „pandemia tăcută” sau 
„pandemia paralelă”.

EVALUAREA MANAGEMENTULUI DEPRESIEI
În urma realizării acestei analize, au fost identificate patru 
domenii-cheie a căror dezvoltare este prioritară pentru 
îmbunătățirea managementului depresiei în România: servicii 
integrate și complete pentru depresie, date pentru a stimula 
îmbunătățiri în îngrijirea depresiei, implicarea și împuternicirea 
persoanelor cu depresie și utilizarea tehnologiei pentru a 
îmbunătăți accesul la îngrijire. 

Analiza sistemului românesc arată că depresia nu este inclusă 
în planul național de sănătate sau într-un plan specific pentru 
sănătatea mintală, nu este sprijinită colaborarea între serviciile 
de îngrijire medicală primară și cele de sănătate mintală, nu 
există un lider guvernamental în domeniul sănătății mintale cu 
responsabilitate interministerială care să promoveze o abordare 
de tip „sănătate mintală în toate planurile” și nici ghiduri privind 

îngrijirea depresiei, în comun cu îngrijirea primară și psihiatrică. 
Printre ideile principale desprinse din cadrul evenimentului 

de lansare: 
►  Este nevoie de o schimbare de paradigmă în abordarea 

depresiei, pentru toate componentele sale: prevenţie, 
diagnosticare precoce, dezvoltare de servicii integrate şi 
cuprinzătoare, acces la tratamente şi tehnologii inovatoare care 
să contribuie la îmbunătăţirea stării pacienţilor. 

►  Se poate lucra la o simplificare a procedurilor de acordare a 
asistenței medicale psihologice gratuite. 

►  Specificul recuperării post-COVID-19 implică o mare parte 
legată de depresie și, cu siguranță, în contextul actual, necesită 
o atenție și mai mare.

►  Estimările la nivel global arată că bolile mintale vor avea o 
povară financiară mai mare decât cancerul, diabetul și bolile 
respiratorii la un loc.3

►  50% dintre cazurile de depresie debutează înainte de vârsta de 
14 ani, iar 75% până la vârsta de 23 de ani.

►  Serviciile de sănătate mintală sunt subfinanțate în cele mai 
multe țări europene. EU4Health va putea susține anumite 
inițiative de conștientizare a efectelor depresiei și stresului. 

►  Programele europene de sănătate mintală vor avea la dispoziție, 
în 2022, fonduri de 60 milioane de euro.4

►  Restructurarea Strategiei UE pentru sănătate mintală trebuie 
susținută prin investiții adecvate.

►  Planul Comisiei Europene privind bolile netransmisibile 
evidențiază importanța sănătății mintale.

►  Factorii de decizie trebuie să colaboreze îndeaproape cu toate 
părțile interesate, inclusiv cu comunitatea medicală, pentru 
a inversa cursul depresiei în România, adoptând o abordare 
integrată și preventivă, pentru a atrage atenția asupra acestei 
afecțiuni în toată complexitatea sa. 

►  La ora actuală nu se cunosc nevoile pentru tratamentul 
depresiei în România.

►  În draftul de Strategie Națională de Sănătate este menționată 
formarea unor rețele teritoriale pentru principalele probleme 
de sănătate publică, depresia fiind una dintre ele. 

►  Este necesară crearea unei baze de date care să reflecte situația 
exactă din teritoriu din punct de vedere social, medical și al 
resurselor și care să fie utilizată în dezvoltarea unei Strategii 
Naționale de Sănătate Mintală.

►  Un Plan de Sănătate Mintală poate replica modelul Planului 
național de combatere a cancerului, care s-a dovedit un succes 
prin implicarea tuturor factorilor interesați. 

►  Pacienții cronici au nevoie atât de servicii sociale, cât și de 
servicii psihologice. Din păcate, sunt multe spitale în România 
care nu au angajați specialiști în psihologie. 

CONCLUZII 
Depresia poate fi o afecțiune debilitantă. În România, persoanele afectate de depresie suferă adesea în tăcere din cauza nivelului 
ridicat de stigmatizare și a lipsei de conștientizare a opțiunilor de îngrijire disponibile. Din acest motiv, este probabil ca numărul 
persoanelor care se confruntă cu depresia să fie subestimat. 
Raportul „Analiza politicilor și a îngrijirii depresiei în România”, inițiat de Janssen, are la bază un obiectiv foarte important, acela de a 
oferi pacienților români acces la servicii medicale de calitate și tratamente inovatoare care contribuie la îmbunătățirea calității vieții.

Material realizat cu sprijinul 
Janssen România
1  https://www.euro.who.int/en/
health-topics/noncommunicable-
diseases/mental-health/areas-of-
work/depression 

2 https://www.who.int/news/
item/02-03-2022-covid-19-pan-
demic-triggers-25-increase-in-
prevalence-of-anxiety-and-depre-
ssion-worldwide   

3 https://www3.weforum.org/
docs/WEF_Harvard_HE_GlobalE-
conomicBurdenNonCommunica-
bleDiseases_2011.pdf

4 Marijn Kraakman, Director Go-
vernmental Affairs & Policy EMEA 
Pharmaceuticals & Vaccines, 
Johnson & Johnson EMEA

https://www.healthpolicypart-
nership.com/project/depression-
scorecard/

DESPRE 
Raportul „Analiza politicilor și 
a îngrijirii depresiei în Româ-
nia” a fost dezvoltat de  The 
Health Policy Partnership, în 
parteneriat cu GAMIAN, EU-
FAMI și Asociația Europeană 
de Psihiatrie, cu contribuția 
prof. dr. Doina Cozman, 
în calitate de membru al 
grupului consultativ la nivel 
european, cu ajutorul inter-
viurilor oferite de dr. Claudia 
Dima – expert în sănătate 
publică, Amedeea Enache, 
director executiv Fundația 
Estuar, și dr. Alexandru Paziuc, 
președintele Asociației de Psi-
hiatrie Socială din România. 
Această analiză face parte 
dintr-o serie mai amplă de 
rapoarte individuale care eva-
luează principalele politici și 
servicii naționale de sănătate 
furnizate persoanelor care 
suferă de depresie în Belgia, 
Franța, Italia și România. 

„ANALIZA POLITICILOR ȘI  
A ÎNGRIJIRII DEPRESIEI  

ÎN ROMÂNIA”

1

3

2

4

RECOMANDĂRI PRIORITARE, CONFORM RAPORTULUI 

SERVICII INTEGRATE ȘI COMPLETE PENTRU DEPRESIE
► Creșterea investiției în disponibilitatea serviciilor 
comunitare pentru persoanele cu depresie, pentru a 
diminua barierele semnificative existente la acest nivel.
► Eliminarea limitării numărului de consultații pe care 
profesioniștii din sănătate le pot oferi pe zi. Asigurarea 
resurselor necesare pentru ca aceste servicii să fie 
disponibile pentru pacienți.
► Dezvoltarea unor sisteme și stimulente pentru a 
îmbunătăți comunicarea și coordonarea între îngrijirea 
medicală primară și cea de specialitate.
► Consolidarea colaborării interministeriale pentru servicii 
de sănătate mintală comunitare, pentru a aborda lipsa de 
implicare a celor din afara sistemului de sănătate, precum 
sectorul educației sau cel al serviciilor sociale.

IMPLICAREA ȘI RESPONSABILIZAREA PERSOANELOR 
CARE SUFERĂ DE DEPRESIE
► Actualizarea ghidurilor clinice pe depresie pentru a se 
asigura că persoanele cu depresie și îngrijitorii acestora 
sunt implicați în deciziile privind îngrijirea.
► Dezvoltarea unor ghiduri specifice privind îngrijirea 
medicală primară, cu contribuții din partea medicilor, a 
specialiștilor în sănătate mintală, a persoanelor cu depresie 
și a familiilor acestora.
► Abordarea lipsei de conștientizare a depresiei în 
rândul persoanelor afectate și a familiilor acestora prin 
conectarea cu asociațiile locale.
► Pilotarea unor rețele de sprijin „inter pares/de la egal 
la egal”, bazate pe dovezi pentru a înțelege rolul pe care 
acestea l-ar putea juca în furnizarea de îngrijiri pentru 
persoanele cu depresie.

DATE PENTRU STIMULAREA 
ÎMBUNĂTĂȚIRII  
MIJLOACELOR DE ÎNGRIJIRE 
A DEPRESIEI
► Asigurarea colectării 
sistematice a datelor privind 
epidemiologia, îngrijirea, 
tratamentul și rezultatele 
înregistrate pentru pacienții 
care se confruntă cu depresie. 
► Atunci când datele sunt 
disponibile, acestea ar trebui să 
fie utilizate pentru a planifica 
și monitoriza în mod eficient 
serviciile.

UTILIZAREA TEHNOLOGIEI 
PENTRU A ÎMBUNĂTĂȚI 
ACCESUL LA ÎNGRIJIRE
► Identificarea unui set de 
instrumente digitale care pot 
fi utilizate de specialiști la nivel 
național.
► Dezvoltarea și 
implementarea unor ghiduri 
standardizate și training pentru 
utilizarea instrumentelor 
digitale în practica curentă.

CP-330429 CP-330429
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COVID-19 a dus la 
creșterea tulburărilor de 
sănătate mintală, în special 
la persoanele tinere. Poate 

fi estimat impactul acestor afecțiuni 
asupra indivizilor și asupra societății, 
în general? 

Problemele de sănătate mintală pot 
afecta pe oricine, indiferent de gen sau 
statut social. De la țările subdezvolta-
te la cele în curs de dezvoltare și cele 
dezvoltate, aceste afecțiuni nu țin cont 
de considerentele bazate pe venit, sub-
minând bunăstarea cetățenilor noștri 
și punând presiuni uriașe asupra 
societăților noastre.

Mai mult, trebuie avut în vedere că 
aceste estimări nu iau în considerare 
impactul pandemiei de COVID-19. 
Timp de doi ani, viața noastră, 
modul de trai și de interacțiune au 
fost perturbate major de pande-

iulie 2022  9

mie. Întreruperea serviciilor esențiale de 
sănătate în eforturile de a controla răspân-
direa a întârziat acțiunile de a diagnos-
tica și trata multe alte boli, împiedicând 
inclusiv persoanele cu tulburări mintale să 
acceseze serviciile de care au nevoie. 

Timp de aproximativ doi ani, perso-
nalul din sănătate din primele linii s-a 

confruntat cu gărzi interminabile, 
vârstnicii noștri au stat izolați; mulți 

părinți au îmbinat telemunca cu 
îngrijirea copiilor; persoane care 
și-au pierdut membri ai familiei 
sau locuri de muncă; copii care au 
pierdut interacțiuni esențiale în 
procesul de dezvoltare. Acest im-
pact a continuat și s-a diversificat 
cu fiecare val al virusului, aducând 

în atenție noi provocări pentru să-
nătatea mintală a cetățenilor noștri 

și generând o creștere a bolilor legate 
de anxietate, stres și depresie, în spe-

cial în rândul celor mai vulnerabili.
Aș cita doar cea mai cuprinzătoare 

privire a UNICEF asupra sănătății mintale a 
copiilor, adolescenților și îngrijitorilor din 
secolul 21, afirmând că impactul COVID-19 
asupra sănătății mintale precare la copii 
și tineri este „vârful aisbergului”, în timp 
ce o analiză recentă estimează pierderile 
suferite la nivelul contribuției economice 

din cauza tulburărilor mintale 
înregistrate în rândul ti-

nerilor la aproximativ 
390 de miliarde de 

dolari anual.
Pe lângă 

aceasta, studiile 
internaționale 
vorbesc despre 

leziuni psihiatri-
ce și neurologice 

considerabile la 
pacienții diagnosticați 

cu COVID-19. Toate 
aceste evidențe reflectă povara 

acestei provocări și necesitatea de a 
pune sănătatea mintală în centrul 
răspunsului nostru. 

Având în vedere impactul 
puternic al acestei afecțiuni, în 
ultima perioadă vorbim tot mai 
des de necesitatea realizării unei 
Strategii naționale de Sănătate 

INTERVIU CU CONF. 
DR. DIANA PĂUN, 
CONSILIER PREZIDENȚIAL, 
DEPARTAMENTUL 
SĂNĂTATE PUBLICĂ, 
ADMINISTRAȚIA 
PREZIDENȚIALĂ

Mintală. Cum vedeți realizarea/
asumarea unei astfel de strategii care să 
abordeze pacientul comprehensiv? Cum 
pot fi implementate, la nivel național, 
obiectivele Coaliției paneuropene 
pentru sănătate mintală a Biroului 
Regional european al OMS?

Cererea pentru servicii de sănătate 
mintală nu a fost niciodată mai mare și este 
imperativ să nu neglijăm această provocare 
majoră de sănătate publică, inclusiv în 
contextul nevoilor postpandemice.

Avem nevoie de un program național 
de sănătate mintală adecvat, iar inițiativa 
emblematică a Biroului Regional pentru 
Europa al Organizației Mondiale a Sănătății 
de a lansa o Coaliție paneuropeană pentru 
sănătatea mintală poate oferi modele de 
bune practici la care să ne racordăm.

Printre prioritățile-cheie ale Coaliției 
se numără transformarea serviciilor de 
sănătate mintală și integrarea sănătății 
mintale în eforturile de răspuns în 
situații de urgență și de redresare 
și reziliență, precum și promovarea 
sănătății mintale și prevenirea bolilor 
mintale pe parcursul vieții.

Domeniile de colaborare includ 
dezinstituționalizarea îngrijirii sănătății 
mintale; consolidarea forței de muncă în 
domeniul sănătății mintale; protejarea și 
conservarea sănătății mintale a copiilor, 
adolescenților și tinerilor, precum și 
consolidarea inițiativelor de promovare a 
îmbătrânirii sănătoase în rândul adulților.

Toate aceste obiective stabilesc direcții 
esențiale pentru o abordare comprehen-
sivă a acestei componente de sănătate 
publică, alături de o atenție specială 
acordată alfabetizării și prevenției în 
domeniul sănătății, conștientizării și 
promovării bunăstării mintale.

În acest sens, apreciez că o strategie 
în domeniu este nu doar oportună, ci și 
necesară, aspect pe care l-am subliniat în 
numeroase ocazii în intervențiile susținute. 
Sănătatea mintală trebuie să fie în fruntea 
agendei la nivel național și european. 

Unele dintre intervențiile pe care le 
putem urmări se pot referi la: reducerea 
inegalităților și îmbunătățirea accesului 
la tratarea tulburărilor mintale, avansarea 
cunoștințelor epidemiologice multivaria-
bile ale tulburărilor mintale, prioritizarea 

prevenției primare a tulburărilor mintale 
și promovarea bunăstării mintale, precum 
și explorarea poverii factorilor externi 
asupra sănătății mintale.

Și trebuie să luptăm împotriva discri-
minării. Empatia și solidaritatea ar trebui 
să fie în centrul misiunii noastre comune 
atunci când ne confruntăm cu proble-
me de sănătate. Înlăturarea stigmatului 
trebuie să devină realitate. Acest lucru 
poate ajuta, de asemenea, la reducerea 
prejudecăților pentru cei afectați de o 
problemă de sănătate mintală atunci când 
consideră să caute tratament.

Pentru succesul acestor demersuri, 
avem nevoie de un angajament puternic, 
de leadership, de colaborare intersectoria-
lă și eforturi de cooperare, de consolidare 
a capacităților naționale, inclusiv prin 
schimbul de lecții învățate și bune practici 
partajate pe scară largă și de coordonarea 
sinergiilor între diferite surse de finanțare.

ADMINISTRAȚIA  
PREZIDENȚIALĂ VA MONITORIZA 
PROGRESUL ÎN IMPLEMENTAREA 
PLANULUI DE CANCER

Inițiativele europene în domeniul 
sănătății ajută țările membre UE să-și 
actualizeze politicile publice, Planul Eu-
ropean de Combatere a Cancerului fiind 
un astfel de exemplu. După realizarea 
Legii Cancerului în România, cum vedeți 
punerea efectivă în practică a acesteia, 
astfel încât măsurile luate să răspundă 
nevoilor pacienților oncologici?

Lansarea Planului național de com-
batere a cancerului la Palatul Cotro-
ceni, în prezența domnului Președinte, 
Excelența Sa Domnul Klaus Werner 
Iohannis, promulgarea legii privind Ziua 
Supraviețuitorului de cancer, inițiativa 
dreptului de a fi uitat, oferind câteva 
exemple, alături de toate acțiunile de 
conștientizare și informare, de educare, 
precum și toate evenimentele și webinarele 
dedicate conturează în România un mo-
ment special în lupta împotriva cancerului.

Aceste demersuri demonstrează deter-
minarea de a ne regândi prioritățile în ma-
terie de sănătate publică, de îngrijiri, care 
promovează pacientul în centrul preocu-
părilor, în cadrul unui sistem capabil să 

acționeze hotărât împotriva pandemiilor 
tăcute care împovărează viața cetățenilor 
noștri.

Îmi exprim convingerea că acest an-
gajament va continua în etapa de punere 
în practică, în beneficiul pacienților. 
Așa cum am mai declarat cu alte ocazii, 
Planul național de luptă împotriva 
cancerului include obiective măsurabile, 
a căror monitorizare este în responsa-
bilitatea Ministerului Sănătății sau a 
altor autorități, conform prevederilor 
legale. Subliniem și cu această ocazie că 
Administrația Prezidențială, în limitele 
mandatului, va monitoriza îndeaproape 
progresul în implementarea planului.

Este acest model (plan european/
plan național) unul care poate fi replicat 
cu succes în România și în domeniul bo-
lilor cardiovasculare, principala cauză 
de deces, conform statisticilor?

Într-adevăr, bolile cardiovasculare 
cauzează peste 17,5 milioane de decese 
anual, bilanț estimat a ajunge până la 24 
de milioane până în anul 2030, conform 
Organizației Mondiale a Sănătății. Aceste 
statistici arată gravitatea afecțiunii și 
nevoia de acțiune imediată. 

Leadership-ul la cel mai înalt nivel, 
precum și cooperarea intersectorială, 
care au stat la baza promovării Planului 
național de combatere a cancerului, pot 
servi drept model de bune practici pentru 
îmbunătățirea rezultatelor de sănătate ale 
populației și în alte domenii.

Aș vrea însă să subliniez un aspect. 
Președintele României a susținut toate 
inițiativele care au ca scop sănătatea 
populației, un aspect definitoriu pentru 
bunăstarea socială. Astfel, implicarea și 
sprijinul în lansarea Planului național de 
combatere a cancerului rămân acte de 
necesitate imediată, în scopul reducerii po-
verii reprezentate de cancer în țara noastră. 

Această implicare reprezintă, în 
același timp, un semnal pentru autorități 
de responsabilizare pentru a acționa în 
mod proactiv în reducerea decalajelor 
de acces și îngrijiri, astfel încât asu-
marea acțiunii de către Administrația 
Prezidențială să reprezinte o modalitate 
de ultim resort și să nu se transforme în 
regulă în promovarea politicilor în dome-
niul sănătății. 

Toate  
politicile trebuie  

să contribuie 
la bunăstarea 

mintală
Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, una din patru persoane 
va suferi o tulburare mintală la un moment dat în viață, iar până 

în 2030 depresia va fi principala cauză de îmbolnăvire la nivel 
mondial. „Sănătatea mintală trebuie să fie parte integrantă 
din toate politicile. Și toate politicile trebuie să contribuie la 

bunăstarea mintală”, atrage atenția conf. dr. Diana Păun. 
de Valentina Grigore
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Se spune că sănătatea este subfinanțată, 
acest lucru având un impact asupra 
îngrijirilor acordate pacienților români. 
Cum putem ieși din această paradigmă? 

Perioada pandemiei COVID-19 ne-a arătat încă 
o dată că este vitală creșterea rezilienței sistemului 
sanitar național și gestionarea eficientă a resurse-
lor. Am consolidat aceste resurse prin valorificarea 
specialiștilor implicați în perioada crizei sanitare și 
ne bucurăm că am putut crea cadrul care să permită 
păstrarea lor. Am suplimentat resursele financiare 
de fiecare dată când a fost nevoie, pentru ca fiecare 
pacient COVID să primească îngrijire și tratament. Am 
prioritizat resursele pentru ca toți cei care au avut ne-
voie de servicii medicale să beneficieze de ele. Meritul 
incontestabil rămâne al personalului medical care, 
în toată această perioadă, a făcut un efort susținut. 

În cele șapte luni de guvernare, în paralel cu 
gestionarea crizei sanitare, am reușit să facem pași 
importanți în direcția așteptată de oamenii care au 
nevoie de îngrijire medicală. Mă refer la asigurarea 
personalului medical în mediul rural sau în zone 
izolate, accesul mai bun la rețeaua națională sau 
la centrele medicale comunitare și la medicamen-
te, inclusiv acordate gratuit sau la preț compen-
sat, pregătirea investițiilor pentru spitale noi sau 
renovate, dotate cu echipamente performante.

Cu toții ne dorim investiții substanțiale în 
sănătate și pentru aceasta vom integra resur-
sele bugetului național cu cele europene. 

Așa cum ne-am angajat prin Programul de Gu-
vernare, vom majora finanțarea publică a secto-
rului de sănătate cu cel puțin 0,5% din PIB anual, 
pentru a ne apropia de media europeană. Înseam-
nă o îmbunătățire importantă, având în vedere 
că PIB-ul României este în continuă creștere, în 
pofida crizelor multiple pe care le traversăm. 

În același timp, pregătim accesarea fonduri-
lor europene destinate domeniului sănătății. Prin 
Planul Național de Redresare și Reziliență, Ro-
mânia va beneficia de 2,5 miliarde de euro.

De asemenea, prin Cadrul financiar multianu-
al 2021-2027, în domeniul sănătății avem pentru 
prima dată un program operațional dedicat, care 
va susține atât investiții în infrastructura de sănă-
tate, cât și în formarea resursei umane, servicii de 
prevenție sau digitalizarea sistemului de sănătate. 

Cu astfel de resurse asigurate, avem perspec-
tive îmbucurătoare pentru noi toți, ținând cont 
de faptul că sănătatea se află, așa cum este fi-
resc, printre cele mai mari griji ale românilor. 

Povara bolilor cronice apasă pe sistemul 
de sănătate. Ce măsuri sunt necesare pentru a 
reduce impactul economic al acestor afecțiuni?

Avem nevoie permanent de actualizarea și 
de adaptarea programelor naționale de sănăta-
te la cerințele actuale și la nevoile pacienților.

România s-a axat în ultimii ani pe dez-
voltarea asistenței medicale curative, în de-
trimentul programelor de sănătate publică, 
și asta s-a văzut în timpul pandemiei.

Direcțiile de sănătate publică au fost puse 
sub presiune de urgențele cauzate de virusul 
SARS-CoV-2 și au fost făcute eforturi deosebi-
te pentru a îmbunătăți sistemul de răspuns.

Pentru a avea succes, trebuie găsite soluții pentru 
dezvoltarea programelor de prevenție și sănătate 
publică. Sustenabilitatea unui sistem de sănătate 
este dată de dezvoltarea unor politici publice care 
să pună accentul pe prevenție și pe schimbarea 
comportamentelor, care duc la îmbolnăvire preco-
ce. Dezvoltarea serviciilor medicale ambulatorii, de 
medicină de familie, dar și a celor de specialitate, 
care pot încorpora cu ușurință o componentă puter-
nică de prevenție, e singura cale pentru a prelungi 
durata unei vieți sănătoase a oamenilor și a asigura 
sustenabilitatea financiară a sistemului de sănătate.

Aceste politici vor asigura și accesul pacienților 
cu boli cronice la servicii medicale de bună calitate.

Prevenția și depistarea precoce sunt principale-
le metode prin care să facem ca oamenii să nu mai 
ajungă să sufere și, totodată, să reducem presiunea 
asupra sectorului spitalicesc.  Pentru afecțiunile 
neoplazice – a doua cauză de mortalitate în Româ-
nia și în lume, după bolile cardiovasculare – a fost 
lansat Planul național de combatere a cancerului. 

DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR  
DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ

Cum poate România să ajungă la nivelul 
altor state cu sisteme de sănătate dezvoltate?

Dezvoltarea sistemului de sănătate la standarde 
comparabile cu cele din restul Europei nu se poate face 
decât prin aplicarea principiilor menționate anterior 
– prin dezvoltarea serviciilor medicale ambulato-
rii și preventive, care vor permite economisirea de 
resurse ce pot fi investite în dezvoltarea sistemului de 
asistență medical-spitalicească la care vor avea acces 
cei care au cu adevărat nevoie de îngrijire medicală.

De asemenea, educația pentru sănătate, introdu-
să ca disciplină curriculară în școlile din România, 
va crea premisele unui comportament preventiv ce 
va îmbunătăți substanțial indicatorii de sănătate.

S-a dovedit că sistemele de sănătate cele mai 
performante sunt cele care investesc în prevenție și 
depistare precoce a afecțiunilor cronice, precum și în 
apropierea serviciilor medicale de pacient. Medicul de 

FINANȚAREA 
PUBLICĂ A 
SECTORULUI 
DE SĂNĂTATE, 

0,5% 
din PIB anual
Criza sanitară din ultimii doi ani a pus la grea 
încercare nu doar sistemul sanitar din România, ci și 
sisteme medicale mult mai dezvoltate. „Românii au 
nevoie de servicii medicale de cât mai bună calitate, 
iar acțiunile și demersurile noastre guvernamentale 
în domeniul sănătății urmăresc acest obiectiv”, 
spune premierul Nicolae-Ionel Ciucă. Potrivit 
acestuia, finanțarea publică a sectorului de sănătate 
va fi majorată cu cel puțin 0,5% din PIB anual. 
de valentina grigore

MAJORATĂ  
cu cel puțin

INTERVIU CU  
NICOLAE IONEL-CIUCĂ, 
PRIM-MINISTRUL 
ROMÂNIEI
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familie joacă un rol important, acesta fiind primul nivel de 
contact al pacientului cu sistemul sanitar. Cu cât va fi mai 
motivat să asigure aceste servicii, cu atât cresc șansele să 
convingem populația să meargă la medicul de familie pen-
tru a-și păstra starea de sănătate, nu doar pentru a se trata. 

În acest sens, am solicitat decidenților din sănăta-
te, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări 
de Sănătate, să găsească cele mai bune soluții pentru 
dezvoltarea activităților de medicină preventivă. Pentru 
a asigura un acces mai bun al pacienților la serviciile de 
sănătate primare și secundare, în condiții de eficientizare 
a cheltuielilor din sistem, ar trebui să se poată rezolva 
în spital, în condiții de maximă calitate, siguranță și 

performanță, doar acele cazuri care pun în pericol viața 
pacienților. Dat fiind că orice om care se confruntă cu o 
problemă de sănătate se recuperează mult mai bine în 
mediul propriu decât pe un pat de spital, toate celelalte 
afecțiuni ar trebui să poată fi controlate și monitorizate 
în ambulatoriile de specialitate sau la medicul de familie, 
așa cum se întâmplă în sistemele de sănătate consolidate. 

Cancerul și bolile cardiovasculare sunt prioritare 
la nivel european. Cum pot fi adaptate politicile 
românești pentru a răspunde acestor priorități?  

Și în România există aceste priorități pe agen-
da Ministerului Sănătății. Cele două afecțiuni 
sunt principalele cauze de mortalitate.

În anul 2021, Comisia Europeană a lansat Planul 
european de combatere a cancerului, structurat pe patru 
domenii majore de acțiune (prevenție, depistare timpurie, 
diagnostic și tratament, îmbunătățirea calității vieții), cu 
o finanțare de aproximativ 4 miliarde euro. De asemenea, 
se dorește crearea unui Centru de cunoștințe privind 
cancerul, un sprijin real în domeniul cercetării și inovării.

Și în România a fost lansat Planul național de 
combatere a cancerului, în deplină concordanță cu 
pilonii principali ai Planului european de combatere 
a cancerului: prevenție, screening și diagnostica-
re precoce, accesul la servicii medicale și la trata-
mente inovatoare, la îngrijiri paliative și creșterea 
calității vieții după diagnosticul de cancer.

Nu trebuie să inventăm soluții, ci să preluăm din 
modelele implementate în țări cu sisteme medicale 
mai dezvoltate. Combaterea acestor maladii se bazează 

pe acțiuni intersectoriale, pornind de la stilul de viață, 
comportamentul alimentar, modul de petrecere a timpului 
liber, managementul stresului, combaterea sedentarismu-
lui. Sectorului sanitar îi revine misiunea de a depista, trata 
și salva populația la risc, în timp ce sectorul educațional 
poate contribui la conștientizarea factorilor de risc și 
la încurajarea adoptării unui stil de viață sănătos. 

ADAPTAREA LEGISLAȚIEI PENTRU ATINGEREA  
JALOANELOR DIN PNRR

PNRR prevede investiții de 2,5 miliarde de euro 
fără TVA în sistemul medical. Ce măsuri sunt necesare 
pentru ca acești bani să poată fi realmente folosiți? 

România a primit deja pre-finanțarea și, împreu-
nă cu cele două tranșe de plăți programate în acest 
an, va putea accesa aproape 10 miliarde de euro. 

Finanțarea prin intermediul acestui mecanism 
reprezintă o mare oportunitate pentru Ministerul 
Sănătății. În scurt timp, am reușit adaptarea legislației 
pentru atingerea jaloanelor din PNRR. Am înființat 
Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii 
în Sănătate, care face posibilă realizarea investițiilor 
în sectorul sanitar și, la fel de important, s-a adoptat 
cadrul strategic pentru reforma resurselor umane.

Este evident că infrastructura sectorului sanitar din 
România necesită îmbunătățiri consistente. Construcția 
de spitale noi și reabilitarea celor vechi sunt prioritare  
pentru îmbunătățirea calității diagnosticului și a trata-
mentului, a condițiilor din spitale și a siguranței pacien-
tului aflat pe patul de spital. Debirocratizarea și infor-
matizarea sectorului medical vor contribui substanțial 
la îmbunătățirea condițiilor de lucru ale corpului profe-
sional și, implicit, la o îngrijire mai bună a pacienților. 

Ce mesaj aveți pentru pacienții români?
Schimbarea în bine a început! Am depășit, împreu-

nă, o perioadă dificilă. Gestionarea în mod profesionist 
a ultimului val pandemic, constituirea unui nucleu 
de profesioniști la Ministerul Sănătății, dezvoltarea 
și implementarea rapidă a politicilor publice creea-
ză premisele recâștigării încrederii populației.

Parteneriatul cu profesioniștii din să-
nătate trebuie să fie unul real.

Cu toții am învățat să prețuim mai mult sănăta-
tea în această perioadă. În timp ce Guvernul se ocupă 
de reconstrucția și consolidarea sistemului, fieca-
re dintre noi poate contribui la păstrarea propriei 
sănătăți prin adoptarea unui stil de viață sănătos, in-
clusiv prin accesarea serviciilor de prevenție. Facem 
eforturi de a îmbunătăți accesul populației la aceste 
servicii, atât în mediul urban, cât și în cel rural.

Dezvoltarea și modernizarea țării vor contribui la 
creșterea calității vieții românilor și la îmbunătățirea 
standardelor oferite de sistemul de sănătate. 

SISTEMELE DE SĂNĂTATE CELE 
MAI PERFORMANTE SUNT CELE 
CARE INVESTESC ÎN PREVENȚIE ȘI 
DEPISTARE PRECOCE A AFECȚIUNILOR 
CRONICE, PRECUM ȘI ÎN APROPIEREA 
SERVICIILOR MEDICALE DE PACIENT.

Cercetarea 
trebuie privită 
ca o investiție 
în VIITORUL 
ROMÂNIEI
Comisia Europeană a lansat recent Spațiul european de date privind sănătatea (EHDS), primul spațiu 
comun de date al UE într-un domeniu specific. Acesta va permite persoanelor din întreaga UE să își exercite 
pe deplin drepturile asupra datelor lor medicale. Oamenii vor putea să acceseze și să partajeze cu ușurință 
aceste date, păstrând în același timp un control mai mare asupra lor, în deplină concordanță cu abordarea 
generală la nivelul UE privind protecția datelor. „Spațiul european al datelor privind sănătatea este un 
ecosistem specific sectorului medical, alcătuit din norme, standarde și practici comune, infrastructuri și 
un cadru de guvernanță. EHDS va duce la un acces mai bun la asistență medicală, la costuri reduse, la o 
eficiență sporită, la sisteme de sănătate mai reziliente, la noi activități de cercetare și inovare și va permite 
elaborarea mai multor politici bazate pe date concrete”, explică ministrul Sebastian Burduja. 

de valentina grigore Și Bogdan Guță

INTERVIU CU SEBASTIAN BURDUJA, MINISTRUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII
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La nivel național, va urma crearea unei platforme 
pe care să fie disponibile aceste date privind 
sănătatea. Cum se poate implica ministerul 
pe care îl conduceți pentru crearea acestei 
platforme?

În primul rând, să explicăm ce înseamnă acest 
spațiu comun european de date. Este exact par-
tea indispensabilă din completarea serviciului 
de urgență 112 la nivel digital, informațional, atât 
pentru medici, cât și pentru pacienți. Spre exemplu, 
un cetățean român care s-a îmbolnăvit de COVID 
-19 în Franța și are un istoric medical stufos, plus 
alte comorbidități, va fi tratat mult mai ușor dacă 
medicii francezi ar ști acest istoric la o simplă 
tastare a numelui pacientului și a datelor sale de 
identificare personală. Așadar, spațiul european 
al datelor privind sănătatea este un ecosistem 
specific sectorului medical, alcătuit din norme, 

standarde și practici comune, infrastructuri și un 
cadru de guvernanță. Datele medicale sunt, dacă îmi 
permiteți comparația, ca sângele care trece prin ve-
nele sistemelor noastre de sănătate. EHDS va duce 
la un acces mai bun la asistență medicală, la costuri 
reduse, la o eficiență sporită, la sisteme de sănă-
tate mai reziliente, la noi activități de cercetare și 
inovare și va permite elaborarea mai multor politici 
bazate pe date concrete. Statele membre UE au ni-
veluri de maturitate diferite în ceea ce privește sănă-
tatea digitală. Noi trebuie să accelerăm digitalizarea 
sistemului, dar am încredere în specialiștii noștri 
și sunt sigur că vom reuși să recuperăm decalajele. 
IT-iștii români sunt recunoscuți în lume pentru 
performanțele lor. În mare parte, avem la dispoziție 
datele necesare pentru ca fluxul să fie fără sincope; 
datele trebuie doar sincronizate și legate la sistemul 
european centralizat. 

MINISTERUL 
CERCETĂRII, INOVĂRII 
ȘI DIGITALIZĂRII 
ESTE PREGĂTIT SĂ 
COLABOREZE STRÂNS 
CU MINISTERUL 
SĂNĂTĂȚII, INCLUSIV 
PRIN TASK FORCE-UL 
NOSTRU DE  
SPECIALIȘTI, PENTRU  
A FACE PROGRESE  
CÂT MAI RAPIDE.

„AM AVUT ȘI AVEM GENII  
ÎN MEDICINĂ, DAR ȘI ÎN IT”

Având în vedere volumul și valoarea 
datelor ce vor fi disponibile în spațiul 
european de date privind sănătatea, acestea 
se constituie într-o veritabilă comoară 
pentru cercetare și inovare. Luați în 
considerare dezvoltarea unor programe sau 
proiecte care să stimuleze aceste activități?

Este clar că am avut și avem genii în 
medicină, dar și în IT. Cercetătorii noștri sunt 
oameni valoroși, cercetarea și inovarea sunt 
componente esențiale ale dezvoltării durabile 
a societății. De altfel, pandemia de COVID-19 
a reconfirmat rolul pe care cercetarea și 
inovarea îl au în depășirea crizelor, indiferent 
de natura lor. În ultimii ani, cercetarea din 
România, din păcate, nu a beneficiat nici pe 
departe de atenția și finanțarea cuvenite. 
Vom schimba acest lucru. Cercetarea trebuie 
privită ca o investiție în viitorul României. Prin 
folosirea unor tehnologii noi de tipul big data 
și inteligența artificială, România se va putea 
alătura efortului european de înțelegere a 
acestor date, de corelare a lor cu diverse cauze 
și de optimizare a schemelor de tratament. 
Totul trebuie făcut cu respectarea strictă a 
drepturilor și libertăților cetățenești. 

Interoperabilitatea și securitatea datelor pacienților  
vor deveni cerințe obligatorii. Cum poate acționa ministerul 
pe care îl conduceți pentru asigurarea acestor două 
importante aspecte?

Încrederea este un factor determinant fundamental  
pentru succesul spațiului european al datelor privind sănătatea 
– și nu numai. EHDS creează un cadru legal, sigur și eficient 
pentru utilizarea datelor în cercetare, inovare, sănătate publică, 
elaborarea politicilor și reglementare. În condiții stricte, 
cercetătorii, inovatorii, instituțiile publice sau întreprinderile din 
sectorul medical vor avea acces la cantități mari de date de înaltă 
calitate privind sănătatea, esențiale pentru dezvoltarea unor 
tratamente, vaccinuri sau dispozitive medicale, care vor salva 
vieți omenești și pentru asigurarea unui acces mai bun la îngrijiri 
și la sisteme de sănătate mai fiabile. Pe scurt, aceste date vor fi 
securizate cu cele mai performante forme de criptare. 

Pentru a obține acces la astfel de date, cercetătorii, 
întreprinderile sau instituțiile vor solicita o autorizație din 
partea organismului de acces la datele privind sănătatea. 
Accesul va fi permis numai dacă datele solicitate sunt 
utilizate în scopuri specifice, în medii închise și sigure și 
fără a dezvălui identitatea persoanelor vizate. De asemenea, 
este strict interzisă utilizarea datelor pentru decizii care 
sunt în detrimentul persoanelor, cum ar fi elaborarea unor 
produse sau servicii dăunătoare sau majorarea unei prime de 

asigurare. Organismele de acces la datele 
privind sănătatea vor fi conectate la noua 
infrastructură descentralizată a UE pentru 
utilizare secundară (HealthData@EU), 
care va fi creată pentru a sprijini proiectele 
transfrontaliere. EHDS se bazează pe RGPD 
(Regulamentul General privind Protecția 
Datelor, GDPR), pe propunerea de lege 
privind guvernanța datelor, pe propunerea 
de lege privind datele și pe Directiva NIS 
privind securitatea rețelelor și a sistemelor 
informatice.

SIGURANȚA DATELOR

Proiectul cloud-ului guvernamental 
se regăsește în PNRR și trebuie să devină 
operațional până în 2026. Va rezolva 
acesta birocrația administrativă sau, cel 
puțin, o parte din ea? Cum va asigura el 
interoperabilitatea bazelor de date, poate 
cel mai important aspect al acestui cloud?

Cloud-ul guvernamental este un proiect 
de transformare digitală a României, nu  
doar o nouă tehnologie de stocare a datelor. 
Ce înseamnă asta? Pe de-o parte, date 
păstrate în siguranță și sisteme informatice 
reziliente. Datele românilor nu vor mai 
sta pe serverul unei anumite instituții, 

server suprasolicitat și învechit, după cum se întâmplă în 
unele cazuri astăzi, ci într-un sistem sigur, cu patru centre de 
date, pentru ca în cazul unor defecțiuni sau atacuri să existe 
protecție suplimentară. Pe de altă parte, cloud-ul va include și 
o dimensiune de interoperabilitate, care pe termen mediu și 
lung va însemna eliminarea drumurilor inutile între instituții, 
respectarea principiului „o singură dată” (statul nu are voie 
să ceară de la cetățeni date și documente pe care deja le are), 
reducerea birocrației prin regândirea serviciilor publice.  

România poate și trebuie să facă saltul în dezvoltare prin 
digitalizare. Avem nevoie ca informațiile să circule rapid, sigur 
și eficient. Cloud-ul guvernamental poate asigura digitalizarea 
sănătății, a sistemului judiciar, a ocupării forței de muncă și a 
protecției sociale, a achizițiilor publice, asigurarea securității 
cibernetice. Acest sistem va îmbunătăți cu siguranță și 
competențele digitale ale funcționarilor publici, dar și pe cele 
ale populației generale.  

Românii trebuie să mai știe un lucru esențial. Datele lor 
vor fi în permanență în siguranță. Datele noastre, ale tuturor, 
inclusiv ale mele, nu vor fi accesate decât în baza unor 
protocoale stricte. Cu toții vom ști cine le accesează, când și cu 
ce motiv, ceea ce noi am prevăzut în mod explicit în ordonanța 
pentru guvernanța cloud-ului prin termenul de „jurnalizare”. 
Avem astfel toate premisele ca în următorii 3-5 ani să 
beneficiem de tot potențialul acestui proiect major. 
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Remodelarea 
administrației 
fiscale

Raportarea SAF-T (Standard Audit File for Taxation – Fișierul Standard de Audit pentru Taxe) este 
obligatorie pentru marii contribuabili, inclusiv companii multinaționale, de la 1 ianuarie 2022. 
„Beneficiile vor fi progresive, în sensul în care diminuarea poverii administrative va fi resimțită 
gradual, ca și impactul pozitiv de reducere a decalajului fiscal și al combaterii fraudei fiscale”, a 
explicat Lucian Heiuș. Noul design al Agenției este dezvoltat în jurul conceptului de management 
integrat al riscului și al monitorizării active a proceselor de activitate. În următorii patru ani, se va 
acționa pe trei direcții majore de acțiune, respectiv, continuarea parteneriatului cu contribuabilii, 
mediul academic și mediul de afaceri, adoptarea de soluții digitale integrate și, nu în ultimul rând, 
prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. 
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Ce presupune raportarea SAF-T și care sunt 
principalele ei beneficii pentru stat? Care 
sunt previziunile în ceea ce privește reducerea 
deficitului de încasare a TVA?

SAF-T reprezintă unul dintre proiectele de  
bază ale ANAF, un pilon al procesului de transformare 
digitală, ce va permite un cadru echitabil pentru 
contribuabilii corecți, așa cum solicită și mediul de 
afaceri.

Fișierul standard de control SAF-T reprezintă un 
instrument standardizat la nivel internațional ce 
vizează transferul de date financiar-contabile de la 
contribuabili către administrația fiscală. Constituie 
o metodă modernă care sprijină atât contribuabilii 
să se conformeze mai ușor și mai ieftin pe termen 
mediu (după faza inițială de implementare), cât 
și autoritățile fiscale să desfășoare controale mai 
eficiente pentru că au acces instantaneu la informații 
fiscale și, deci, posibilitatea de a acționa imediat, 
acolo unde este cazul.

Din perspectiva ANAF, implementarea fișierului 
SAF-T va aduce beneficii cu privire la: creșterea 
calității actului administrativ, facilitarea accesului 
inspectorilor fiscali la informații standardizate, 
simplificarea procedurilor de lucru în procesul de 
analiză a riscurilor și eliminarea redundanțelor 
din activitatea inspectorilor fiscali, îmbunătățirea 
abilităților și competențelor de utilizare a datelor 
și efectuarea de analize de risc comparative, 
reducerea timpului de derulare a inspecției fiscale, 
prin realizarea unui control documentar eficient și 
detaliat, reducerea timpului de răspuns la solicitările 
din partea contribuabililor și sporirea nivelului 
veniturilor colectate la Bugetul General Consolidat 
prin creșterea conformării la declarare și plată a 
tuturor categoriilor de venituri înregistrate contabil.

Analizând experiența altor țări, reducerea 
decalajului fiscal la TVA a fost ca urmare a aplicării 
unui set integrat de măsuri ce a inclus implementarea 

SAF-T și a sistemului de facturare electronică, precum 
și alte reforme vizând legislația și administrarea 
fiscală și suntem optimiști că vor fi rezultate similare 
și pentru noi.

REFORME STRUCTURALE

Ce măsuri își propune ANAF pentru 
îmbunătățirea gradului de colectare a taxelor de la 
companii?

Soluțiile pe care le avem în vedere sunt cuprinse în 
documentele programatice, respectiv: Strategia fiscal-
bugetară pentru perioada 2022-2024, Strategia ANAF 
pentru perioada 2021-2024, precum și în Programul 
Național de Redresare și Reziliență. 

În conformitate cu acestea, ANAF continuă 
procesul de reformă și modernizare, implementarea 
planurilor de eficientizare a activității și, nu 
în ultimul rând, colaborarea eficientă pe plan 
internațional și deschiderea către bunele practici 
adoptate de alte state. 

Legea nr. 222/2021, aplicabilă din 30 iulie 
2021, și-a propus intensificarea controalelor la 
contribuabilii care desfășoară operațiuni în unele 
domenii, printre care și cel farmaceutic, adică 
noi competențe de control în privința declarării 
și achitării taxei clawback. Care sunt rezultatele 
obținute la aproape un an de la implementare?

În funcție de nivelul riscului identificat, orice 
contribuabil poate fi selectat pentru inspecția fiscală, 
indiferent de categoria în care acesta este încadrat 
sau de domeniul în care își desfășoară activitatea. 
Zonele (domeniile, industriile) cu risc fiscal ridicat 
sunt stabilite întotdeauna în baza analizelor de risc 
proprii ale ANAF, ținând cont de datele deținute, 
respectiv de informațiile obținute din diverse surse 
(închise sau deschise). Activitatea de inspecție fiscală 
este orientată, preponderent, către contribuabilii 
care desfășoară activitate în domeniile cu influență 

INTERVIU CU  
LUCIAN HEIUȘ,  
PREȘEDINTE 
ADMINISTRAȚIA 
NAȚIONALĂ DE 
ADMINISTRARE  
FISCALĂ (ANAF)

de valentina grigore
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ÎN EGALĂ MĂSURĂ, 
PNRR A OFERIT CADRUL 
DE EXCELENȚĂ PENTRU 
DEZVOLTAREA UNEI 
SERII DE REFORME 
STRUCTURALE CARE 
VOR REMODELA 
ADMINISTRAȚIA FISCALĂ 
ȘI CONTEXTUL ÎN CARE 
ACEASTA EVOLUEAZĂ. 
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în gapul de TVA, respectiv către contribuabilii care 
prezintă risc asociat prețurilor de transfer.

ANAF a obținut un rezultat indirect prin conformarea 
voluntară a contribuabililor din domeniul farmaceutic 
prin transparentizarea modificărilor legislative și prin 
instrumentele folosite în interacțiunea cu contribuabilii, 
respectiv prin serviciile de asistență contribuabili. 

Care sunt domeniile/sectoarele economiei cu 
cea mai mare evaziune fiscală și cum poate fi ea 
combătută?

Dintre acțiunile de monitorizare și control organizate 
la nivel național și semnificative din punctul de vedere 
al rezultatelor, se evidențiază următoarele: acțiunile de 
control în domeniul comerțului electronic, acțiunile de 
control având ca principal obiectiv dotarea cu AMEF cu 
jurnal electronic, acțiunile de control în zone comerciale 
cu risc fiscal semnificativ, respectiv piețe agroalimentare 
și alte zone comerciale similare, acțiunile de control 
la operatori economici care desfășoară activități de 
transport alternativ derulate prin platforma UBER, 
acțiunile de control în scopul impulsionării colectării 
veniturilor bugetare și acțiunile de monitorizare a 
transporturilor rutiere de mărfuri provenind din 
achiziții intracomunitare.

Domeniile de activitate ale contribuabililor la care 
s-au stabilit cele mai mari prejudicii/creanțe datorate la 
bugetul de stat sunt comerțul cu produse nealimentare, 
produse accizabile, comerțul de produse alimentare, 
construcțiile, auto second-hand, activitățile de prestări 
servicii.

Direcția generală antifraudă fiscală a luat măsuri 
în vederea combaterii fraudelor în aceste domenii 
prin propuneri de acte normative menite să sporească 
conformarea voluntară și obținerea mai rapidă a 
informațiilor necesare analizelor de risc fiscal, implicit 
utilizarea mai eficientă a resurselor de personal.

PNRR, UNA DINTRE CELE MAI MARI 
OPORTUNITĂȚI DIN ULTIMII ANI

Reforma Agenției Naționale de Administrare Fiscală 
(ANAF) prin digitalizare este cuprinsă în Componenta 
C8. Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii din 
PNRR. Care este bugetul alocat digitalizării, de când 
este disponibil și cum va fi cheltuit? Care vor fi efectele 
imediate ale digitalizării? Va contribui la o mai bună 
colectare a taxelor?

Digitalizarea asigură coordonarea eforturilor 
administrative cu modul în care contribuabilii utilizează 
tehnologia digitală, pentru a crește performanța 
serviciilor publice oferite în domeniul administrării 
fiscale și a reduce povara administrativă.

Procesul de digitalizare va determina atingerea 
obiectivelor instituției privind îmbunătățirea 

conformării voluntare, combaterii evaziunii fiscale și 
creșterii eficienței colectării, asigurând atât scăderea 
costului colectării (la nivelul agenției), cât și a costului 
conformării (la nivelul contribuabililor).

Digitalizarea oferă atât îmbunătățirea performanței 
administrației, cât și noi modalități de interacțiune 
cu contribuabilii, permițând 
administrațiilor să valorifice date 
care să ofere clienților servicii 
proactive noi, urmând a scădea 
atât costul colectării, cât și costul 
conformării.

Pentru ANAF, PNRR a 
reprezentat una dintre cele mai 
mari oportunități din ultimii 
ani, oferind cea mai mare sursă 
de finanțare nerambursabilă 
de la înființarea instituției și 
până în prezent, de peste 291,4 
milioane de euro, fără TVA, 
pentru implementarea unor 
reforme fundamentale necesare 
transformării sale. Prin intermediul 
PNRR, s-au dezvoltat măsuri extinse de reformă, de 
natură legislativă, organizatorică și care promovează 
schimbarea, sprijinite de o serie de investiții în 
digitalizare, având ca obiectiv final modernizarea ANAF, 
servicii performante și o colectare eficientă.

Prin intermediul PNRR, am creionat și dezvoltat 
măsuri de reformă complexă, de natură legală, 
organizatorică sau care promovează schimbarea, 
sprijinite de o serie de investiții în digitalizare cu 
obiectivul final de modernizare și digitalizare a ANAF, 
astfel încât:

►  să fie eficientizată colectarea veniturilor la 
bugetul general consolidat cu consecințe asupra 
creșterii ponderii veniturilor în PIB (cu 2,5 
puncte procentuale până în trimestrul IV 2025, 
comparativ cu 2019) și 

►  să fie redus decalajul fiscal la TVA (cu 5 puncte 
procentuale până în trimestrul II 2026, comparativ 
cu 2019). 

(ANAF și-a asumat prin Strategia pentru perioada 
2021-2024 scăderea decalajului fiscal la TVA cu până 
la 10%, în baza reformelor, măsurilor și investițiilor 
(proiectelor) propuse de la nivel ANAF care se susțin și 
se completează reciproc). 

INTERVIUL COMPLET  
POATE FI CITIT PE

www.politicidesanatate.ro 

Adesea, în perioada pandemiei, persoanele cu astm nu 
au putut avea acces la teste de diagnostic de laborator 
de confirmare a patologiei, de evaluare sistemică 
sau funcțională (prin spirometrie) din cauza lipsei de 
capacitate la începutul pandemiei și au întâmpinat 
dificultăți în ceea ce privește accesul la o evaluare clinică 
aprofundată și la o caracterizare corectă a afecțiunii lor, 
atrage atenția prof. dr. Carmen Bunu- Panaitescu. 
de VALENTINA GRIGORE

INTERVIUL COMPLET  
POATE FI CITIT PE

www.politicidesanatate.ro 

Managementul astmului  
și al astmului sever în 
pandemie și după aceasta

Cum s-a derulat managementul astmului în acești 
ani pandemici? 

Profesioniștii din domeniul sănătății au fost sfătuiți 
să evite spirometria la pacienții cu simptome posi-

bil de origine COVID-19, febră, simptome ale unei boli virale sau 
înrăutățirea afecțiunilor respiratorii acute. Astfel, lipsa unui plan de 
tratament actualizat și limitarea achiziționării sau lipsa tempo-
rară a tratamentului pe perioada pandemiei (mai ales în timpul 
perioadelor de carantină națională/stărilor de urgență națională) 
a fost încă un impediment în managementul eficient al astmului. 
Complementar, evaluarea pacienților astmatici la domiciliu a fost 
deficitară și din cauza utilizării reduse a monitorizării PEF-ului, 
care poate da date asupra gradului de control al bolii. 

Telemedicina asociată cu evaluarea scorurilor de apreciere a 
controlului astmului (ex scorul ACT, ACQ7), monitorizarea PEF la 
domiciliu, evaluarea funcției pulmonare cu noile sisteme SMART 
de spirometrie conectate în timp real cu tablete, smartphone-uri, 
au permis menținerea contactului între medici și pacienții cu astm, 
în centrele medicale care au avut aceste servicii IT disponibile.

Dacă vorbim de tratament, ce le lipsește pacienților români 
cu astm și astm sever?

Studiul SABATINO a fost primul studiu realizat în România care 
a investigat în mod specific așteptările și atitudinile pacienților 
adulți față de astm și tratamentul acestuia. Acesta a aratat că, în 
ciuda progreselor înregistrate în terapia astmului, la nivelul terito-
riului țării persistă încă nevoi semnificative nesatisfăcute în ceea 
ce privește tratamentul bolii, în special în cazul celor cu afecțiuni 
severe, și indică un deficit cu privire la îmbunătățirea controlului 
bolii. Controlul suboptimal al astmului are implicații importan-
te pentru practica clinică și sugerează 
necesitatea unor abordări individualizate, 
centrate pe pacient.

Pacienţii români trebuie să fie educaţi 
şi informaţi corespunzător cu privire la 
diagnosticul și tratamentul astmului. Spre 

deosebire de pacienţii din mediul urban, cei din mediul rural au 
posibilităţi mai mici de acces la medicii specialişti şi de a avea un 
tratament personalizat al astmului, conform ultimelor actualizări 
ale ghidului GINA. Deficitul de forţă de muncă din sectorul sanitar 
şi cheltuielile mari suportate de pacient reprezintă bariere esenţiale 
în calea accesului la tratament. 

Lipsa de aderență la terapia prescrisă și autogestionarea ast-
mului poate reflecta, de asemenea, discrepanța dintre obiectivele 
tratamentului, așa cum sunt văzute de pacienți și medici, și între 
diferitele grupe de severitate a astmului, sugerând nevoile diferite 
ale pacienților. Medicii raportează faptul că obiectivul cel mai 
important în tratamentul astmului este prevenirea exacerbărilor, 
în timp ce pacienții pun un accent mai mare asupra îmbunătățirii 
calității vieții cotidiene. Studiile anterioare au arătat că medicii 
au tendința de a se concentra pe controlul astmului, în timp ce 
pacienții sunt mai preocupați de sănătatea și costurile pe termen 
lung. Este posibil ca abordarea unică să nu fie potrivită, iar medicii 
ar trebui să colaboreze cu pacienții lor cu afecțiuni respiratorii pen-
tru a defini obiective de tratament individualizate prin intermediul 
unui proces de luare a deciziilor în comun.

Un studiu al Societății Române de Pneumologie (SRP) 
menționa ca motive ale lipsei de aderență la tratamentul pentru 
astm pe cele financiare (40%) și faptul că pacienții se simțeau 
mai bine (47%). Cum pot fi combătute aceste motive? 

Studiile clinice demonstrează că pacienții cu astm bronșic 
reprezintă cei mai non-aderenți pacienți dintre toate patologiile 
medicale. Faptul că „arsenalul terapeutic” își face rapid acțiunea 
la această boală reversibilă (în primele stadii) conduce la ignora-
rea ei de către pacienți. Continuarea fumatului, neidentificarea 
alergenilor favorizanți crizelor astmatice, lipsa activității fizice, 
alimentația neadecvată – toate acestea conduc la agravarea acestei 
patologii. Pe de altă parte, medicația homeopată (pe care mulți 
pacienți o încearcă), lipsită de orice dovadă medicală riguroasă, 
reprezintă un alt factor de agravare a bolii. Faptul că astmul bronșic 

este tratat de mai multe specialități în afara 
arealului pneumologic (medic de familie, 
medic internist, alergolog) face ca pacientul 
să ajungă la specialistul pneumolog în fază 
avansată de boală sau într-o exacerbare ce 
necesită internare. 

INTERVIU CU PROF. DR. CARMEN BUNU-PANAITESCU, 
PREȘEDINTELE SOCIETĂȚII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE 
ȘI IMUNOLOGIE CLINICĂ (SRAIC)
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INVERSAREA PIRAMIDEI 
serviciilor în sistemul de sănătate
Incidența mare a bolilor de care suferă românii arată clar că este momentul să ne îndreptăm mai mult către prevenție 
și către depistarea precoce a bolilor. Rolul medicului de familie devine, în acest context, unul esențial. După toate 
eforturile depuse în pandemia de COVID-19, care au făcut, în unele cazuri, aproape imposibilă activitatea obișnuită 
a medicilor de familie, noile reglementări ale CNAS vin să sporească rolul acestuia, dar și să-i ofere un ajutor în 
gestionarea asiguraților de pe liste. „Medicul de familie ne poate ajuta să ne menținem starea de sănătate sau să 
depisteze la timp unele afecțiuni fără simptome, care, pe termen lung, ne pun în pericol sănătatea sau chiar viața”, 
afirmă conf. dr. Adela Cojan. De asemenea, creșterea rolului asistenței medicale secundare poate permite degrevarea 
spitalelor de cazurile internate nejustificat, contribuind, astfel, la direcționarea fondurilor către cazurile care necesită 
cu adevărat îngrijiri complexe și multidisciplinare. 
de Valentina Grigore
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Deși pare că am ieșit din 
pandemie, amenințarea 
plutește în continuare. Care 
sunt lecțiile învățate? 

Pandemia de COVID-19 a reprezentat 
o provocare globală care ne-a pus în fața 
unei situații fără precedent, din care cu 
toții am avut de învățat. Ea ne-a dezvăluit, 
pe de o parte, necesitatea îmbunătățirii 
planurilor de reacție rapidă la situațiile 
de criză, iar pe de altă parte, ne-a arătat 
forța solidarității în creșterea capacităților 
instituționale de reacție rapidă la aceste 
situații. Pe lângă lecția solidarității, pan-
demia de COVID-19 a evidențiat nevoia de 
vigilență administrativă și de noi narațiuni 
privind reformarea administrațiilor 
sanitare într-o gândire mai prietenoasă și 
mai accesibilă cetățeanului. Am traver-
sat o perioadă în care corpul medical 
românesc a fost suprasolicitat, mai ales în 
spitalele COVID şi suport COVID. Medicii 
de familie au jucat, de asemenea, un rol 
important în gestionarea cazurilor de 
COVID, dar și în asigurarea tratamentelor 
necesare pacienților cu afecțiuni cronice. 
Însă, fără  o bună cooperare interumană, 
interinstituțională, locală, națională și 
internațională,  eforturile depuse nu ar fi 
adus rezultate. 

CNAS a realizat numeroase schimbări 
la nivel de reglementări, pentru a 
oferi posibilități extinse de îngrijire 
pacienților români. Care au fost 
rezultatele acestor schimbări? 

Prin introducerea decontării 
teleconsultațiilor, prin desființarea 
granițelor județene privind valabilita-
tea de utilizare a biletelor de trimitere 
și a rețetelor medicale, prin încheierea 
contractelor de testare, de vaccinare, de 
monitorizare post-COVID, prin acordarea 
posibilității suplimentării valorilor de 
contract pentru monitorizarea principa-
lelor boli cu impact major în sănătatea 
publică din țara noastră, prin introducerea 
de noi molecule în lista de medicamente 
gratuite și compensate decontată de Fon-
dul Național Unic de Asigurări Sociale de 
Sănătate, prin simplificarea circuitelor de 
transmitere în format electronic a formula-
relor medicale și a celor administrativ-sa-
nitare, precum și prin accesarea de fonduri 
externe nerambursabile pentru dezvolta-
rea platformei informatice a asigurărilor de 
sănătate, am netezit calea pentru atingerea 
principalului nostru deziderat, acela de 
creștere a satisfacției asiguraților noștri și 
de îmbunătățire a încrederii partenerilor 
de contract în capacitatea sistemului de a 
face față nevoilor de sănătate tot mai com-
plexe ale cetățenilor și ale societății.

Stimularea finanțării segmentelor de 
prevenție și profilaxie din asistența me-
dicală primară, dezvoltarea și finanțarea 
serviciilor din ambulatoriile clinice de 
specialitate, modernizarea derulării pro-
gramelor naționale de sănătate curative, 
dezvoltarea pachetelor de servicii de 
spitalizare de zi în asistența medicală spi-

talicească sunt alte măsuri adoptate care 
au contribuit și vor contribui substanțial 
la eficientizarea utilizării fondului, prin 
inversarea „piramidei serviciilor medi-
cale” și prin degrevarea spitalelor – care 
reprezintă cel mai costisitor segment 
de asistență medicală – de cazurile 
internate nejustificat, cazuri ce pot fi 
tratate în asistența medicală primară 
sau secundară, astfel încât să putem 
oferi cea mai mare atenție și cele mai 
performante îngrijiri pacienților care 
necesită spitalizare.

MEDICINA PRIMARĂ,  
PENTRU TOATĂ POPULAȚIA

La ce măsuri să ne așteptăm  
în perioada următoare? 

Pentru ca procesul de inversare 
a piramidei să continue, avem nevoie 
de implicarea tuturor factorilor, inclusiv 
a populației. Împreună cu Ministerul 
Sănătății, CNAS lucrează la elaborarea 
unor măsuri prin care accesul la serviciile 
acordate în medicina primară să fie asigu-
rat pentru toată populația, plecând de la 
realitatea din teren, care ne arată că avem 
un deficit de medici de familie, în special în 
zonele rurale. În același timp, ne preocupă 
schimbarea mentalității populației, pentru 
că foarte mulți dintre noi aleg să meargă 
la medic doar atunci când problemele de 
sănătate sunt grave sau foarte grave, când 
suferința este mare și necesită tratamente 

costisitoare care, în multe cazuri, nu mai 
dau rezultatele pe care le-ar fi avut dacă 
ar fi fost administrate în faze mai inci-
piente ale bolii. Așa cum spuneam, ro-
lul medicului de familie a fost esențial 
în gestionarea cazurilor de COVID, iar 
presiunea responsabilităților pe care 

acesta le-a avut în această perioadă a 
făcut aproape imposibilă activitatea de 

prevenție. Acum însă este timpul să îl aju-
tăm să aibă grijă de sănătatea noastră, să 
mergem la medicul nostru de familie şi 
atunci când nu ne supără nimic. Medicul 

de familie ne poate ajuta să ne 
menţinem starea de sănă-

tate sau să depisteze la 
timp unele afecţiuni 
fără simptome, care, 
pe termen lung, 
ne pun în pericol 
sănătatea sau chiar 
viaţa. 

Pe de 
altă parte, 

începând 
cu data de 1 

aprilie 2022 am 
lărgit pachetul de 

servicii acordate 
de medicul de 

familie, care are acum 
posibilitatea să asigure 
o serie de servicii 
medicale diagnostice și 
terapeutice decontate 

de Casele de Asigurări 
de Sănătate, printre care 

se numără intervenții de 
mică chirurgie, imobi-
lizare entorse, sondaje 
vezicale, peakflowmetrie, 

administrare medicație sub 

formă de aerosoli. De asemenea, serviciile 
de administrare a tratamentelor – intra-
muscular, subcutanat, intravenos sau 
perfuzabil – pot fi efectuate la cabinet, 
la domiciliu sau la locul solicitării, după 
caz, în cadrul programului de lucru sau în 
cadrul unui program de lucru prelungit. 

Pe lângă celelalte servicii deja existente 
pentru depistarea precoce a factorilor de 
risc asociați bolilor cronice cu impact major 
în sănătatea publică, pentru asigurații 
adulți cu vârsta de peste 18 ani, suprapon-
derali/obezi și/sau care prezintă unul sau 
mai mulți factori de risc pentru diabetul za-
harat, medicul de familie poate recomanda 
efectuarea testului de toleranță la glucoză 
(TTGO) și a HBA1c. În funcție de rezultatele 
investigațiilor recomandate, pacientul poa-
te fi inclus de medicul de familie în Progra-
mul național de diabet zaharat, care acum 
poate iniția și tratamentul cu Metforminum 
în cazul diabetului non-insulino depen-
dent. În funcție de evoluția sub tratament, 
în cazul în care consideră necesar, medicul 

de familie poate trimite pacientul pentru 
consultație de specialitate la medicul  

diabetolog. 
Care este dezideratul final al 

acestor schimbări? 
Ajutând serviciile de îngrijire 

primară să devină mai receptive, mai 
accesibile, oferind o gamă mai largă de 

servicii comunității la acest prim nivel de 
contact cu sistemul sanitar, încurajând im-
plicarea proactivă a populației prin respon-
sabilizarea cetățenilor asupra menținerii 
propriei sănătăți, precum și prin motivarea 
medicilor de familie pentru efectuarea ser-
viciilor preventive, suntem siguri că vom 
înregistra progrese în procesul de inversare 
a piramidei serviciilor medicale, astfel 
încât cea mai mare patologie de adresare 
care nu pune în pericol viața pacientului să 
poată fi rezolvată și monitorizată în struc-
turile ambulatorii și de asistență medicală 
primară. Informatizarea și digitalizarea, 
pentru dezvoltarea cărora s-au făcut pași 
consistenți în ultimul an, facilitează atinge-
rea obiectivelor de eficientizare a acordării 
serviciilor medicale. Astfel de reforme 
necesită însă timp, dar important este să 
menținem direcția și reperele în limitele 
cărora ne-am propus să atingem obiective-
le acestui plan strategic. 

INTERVIU CU CONF. 
DR. ADELA COJAN, 
PREȘEDINTA CASEI 

NAȚIONALE DE ASIGURĂRI 
DE SĂNĂTATE  

(CNAS)
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PREVENȚIA REPREZINTĂ 
CEA MAI COST-EFICIENTĂ 
ȘI SUSTENABILĂ MĂSURĂ 
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ PE 
TERMEN LUNG ÎN CEEA 
CE PRIVEȘTE CONTROLUL 
CANCERULUI. 

Care sunt prioritățile Ministerului Sănătății în 
direcția prevenirii și combaterii cancerului?

Progresele notabile înregistrate în domeniul 
prevenției, diagnosticului și tratamentului cancerului 

au făcut ca în UE să existe peste 12 milioane de supraviețuitori, din 
care 300.000 sunt copii. Ministerul Sănătății se alătură efortului 
global de combatere a cancerului, militând pentru solidaritate cu 
toți cei diagnosticați cu cancer și familiile acestora, pentru a se 
elimina inegalitățile de acces la serviciile de sănătate 
de egală calitate și siguranță. În aceeași măsură, 
milităm pentru ca prevenția să primească atenția 
cuvenită. Prevenția reprezintă cea mai cost-efi-
cientă și sustenabilă măsură de sănătate publică 
pe termen lung în ceea ce privește controlul 
cancerului. Prin adoptarea celor 12 măsuri 
ale codului european de luptă împotriva 
cancerului, fiecare dintre cetățeni își poate 
reduce riscul individual de boală. La nivel 
populațional, peste 40% dintre cancere 
pot fi evitate. Toate măsurile Planului 
european de combatere a cancerului 
au fost incluse și în Planul național, 
lansat la începutul anului de către 
Președinția României, și în proiec-
tul Strategiei Naționale de Sănătate 
2022-2030, aflată în dezbatere 
publică. Planul național de 
combatere a cancerului, aflat 
acum pe traseul legislativ, 
va trebui pus în aplicare cu 
celeritate.

Într-un efort fără 
precedent, Uniunea 
Europeană a lansat Planul 

„La nivelul Ministerului Sănătății ne pregătim pentru a pune la punct 
normele de aplicare a Planului național de combatere a cancerului, 
odată ce el va fi aprobat în Parlamentul României. De asemenea, 
țin să subliniez faptul că noi avem, în momentul de față, în stadii 
avansate de elaborare, Strategia Națională de Sănătate 2022-2030, în 
cadrul căreia acest plan de combatere a cancerului este un element 
focal”, a explicat dr. Tiberius Marius Brădățan. 
de Valentina Grigore
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european de combatere a cancerului, al 
cărui parcurs de implementare în perioada 
2021-2025 a fost deja publicat. 

Planul european propune patru direcţii 
majore de acţiune pentru reducerea poverii 
cancerului. 

 În primul rând, este vorba despre 
prevenţia susţinută şi consecventă ﹘ 4 
din 10 cazuri de cancer pot fi prevenite 
prin combaterea fumatului, reducerea 
consumului de alcool, reducerea poluării 
mediului, a expunerii la substanțe carcino-
gene, la radiații, inclusiv solare, dar și prin 
îmbunătățirea cunoștințelor și educației 
medicale pentru a promova un stil de viață 
sănătos. 

 În al doilea rând, dacă prevenţia este 
lucrul cel mai bun şi cel mai puţin costisi-
tor, avem depistarea precoce a cancerului, 
care poate părea costisitoare în prima fază, 
dar știm că poate duce la un tratament 
eficient şi de cele mai multe ori la vindeca-
re. Diagnosticarea bolii în stadii incipiente 
prin screening este un standard de aur 
către care trebuie să ne îndreptăm. 

 O altă direcţie principală este accesul 
egal la diagnostic şi tratament. Acesta pre-
supune îmbunătăţirea accesului la servicii 
de diagnostic şi tratament de egală calitate 

şi, de asemenea, în siguranţă pentru toţi 
pacienţii. Şi noi ne dorim cu toţii un 

acces egal la depistare şi la tratamentul 
bolii de cancer. 

 A patra direcţie este îmbu-
nătăţirea vieţii pacienţilor cu 

cancer şi supravieţuitorilor prin 
acces egal la îngrijiri adecvate 

post-tratament, la protecţie 
socială şi la servicii financi-

are, inclusiv de asigurare și 
reasigurare.

Până la imple-
mentarea efectivă a 

planului de cancer, 
cum pot fi ajutați 

efectiv pacienții 
cu afecțiuni 
oncologice?  

Alături de 
aprobarea și imple-

mentarea Planului 
Național de Cancer, 

Ministerul Sănătății a im-
plementat sau urmărește 

implementarea în termen scurt a următoa-
relor măsuri: 

 Continuarea programului Monitor 2 
pentru pacienții oncologici, care garantea-
ză accesul acestora la imagistică de înaltă 
performanță atunci când este indicat (de 
exemplu, la fiecare două luni, pe parcursul 
unei boli care este într-un stadiu avansat 
sau la fiecare trei luni pentru monitori-
zarea tratamentului adjuvant în stadiile 
incipiente de boală, post-chirurgie sau 
post-terapie specifică). 

 Continuarea introducerii de noi 
molecule, cu noi indicații în Programul 
Național de Oncologie al Casei Naționale 
de Asigurări de Sănătate. 

 Dezvoltarea de inițiative legislative 
dedicate pacienților oncologici și famili-
ilor acestora, precum concediul medical 
de 45 de zile pentru aparținătorii bol-
navilor de cancer, implementarea Legii 
Supraviețuitorilor de Cancer. 

 Ne dorim înlesnirea derulării studiilor 
clinice în România prin implementarea 
studiilor noi folosind Registrul European, 
scurtându-se astfel durata de la momentul 
depunerii documentației până la începe-
rea efectivă a unui trial pentru pacienții 
români.  

 Crearea la nivelul MS a unui grup 
consultativ cu reprezentanți ai asociațiilor 
de pacienți. Ne dorim să indentificăm 
cât mai multe asociații care doresc să ne 
împărtășească problemele pe care le au și 
viziunea privind dezvoltarea în continuare 
a serviciilor de sănătate. Dialogul este sin-
gura cale prin care să putem progresa.

Cancerul este a doua cauză de mor-
talitate la nivel global, iar povara acestei 
afecțiuni e în creștere. Care sunt estimă-
rile privind incidența și mortalitatea? 

În anul 2021, 20 de milioane de cetățeni 
au fost diagnosticați cu cancer la nivel 
global, iar 10 milioane au decedat. Din cele 
20 de milioane de persoane, în UE sunt 2,7 
milioane de cazuri noi și 1,3 milioane de 
decese. Se estimează că până în anul 2035, 
numărul de îmbolnăviri de cancer în Uni-
unea Europeană va crește cu aproximativ 
24%, astfel că această boală are tendința să 
devină principala cauză de deces la nivel 
european. În România, rata de mortalitate 
generală a oscilat între 1.120 de decese la 
100.000 de locuitori în 2013 (cea mai mică 
rată) și 1.342 în anul 2020 (cea mai mare 
rată). Mortalitatea pe cauze de deces în 
perioada 2011-2020 (înainte de pandemie) 
păstrează cam aceeași ierarhie întâlnită la 
nivel mondial și european: primul loc este 
ocupat de decesele prin boli ale aparatului 
cardiovascular, iar locul doi revine dece-
selor prin tumori maligne. Mortalitatea 
specifică prin tumori maligne prezintă un 
trend ușor ascendent în perioada 2011- 
2020, crescând cu 9,2 procente, de la 213,8 
la 223 la suta de mii de locuitori. Cele mai 
numeroase decese din cauze maligne, în 
anul 2020, aparțin grupei de vârstă 65-69 
de ani ﹘ 8.507 decese, urmată de catego-
ria de vârstă 70-74 de ani ﹘ 7.914 decese 
și de categoria 60-64 de ani ﹘ 6.863 de 
decese. În anul 2020, per total, anii de 
viață potențial pierduți prin decese din 
motive oncologice au fost de 648.749. Atât 
putem considera statistic că am pierdut din 
speranța de viață a populației României 
prin decesele provocate de cancer. 

Ratele publicate de Eurostat privind 
mortalitatea standardizată prin cancer 
semnalează că România are valoarea de 
282,6, peste media europeană (274,4, 
conform EU27). Numărul cazurilor noi de 
tumori maligne depistate în cabinetele de 
oncologie în perioada 2011-2020 a scăzut 
de la 57.117 la 52.350. Incidența cazurilor de 
tumori maligne în aceeași perioadă a variat 
între 283,5 și 271,8 la 100.000 de locuitori. 
Dar trebuie să ținem cont de faptul că anul 
2020 a fost an pandemic, în care au existat 
numeroase restricții și reglementări speci-
ale. Știm cu toții că accesul pacienților cu 
cancer a fost mult îngreunat în toată aceas-
tă perioadă, iar asta a dus și la pierderi 
de vieți omenești, dar și la descoperirea 
tardivă a unor forme de cancer.  

Planul național de combatere 
a cancerului, element focal al 
Strategiei de Sănătate 2022-2030

INTERVIU CU DR. 
TIBERIUS MARIUS 
BRĂDĂȚAN, SECRETAR 
DE STAT ÎN MINISTERUL 
SĂNĂTĂȚII
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Lupta împotriva cancerului, atât la nivel european, cât 
și național, beneficiază de instrumente financiare fără 
precedent. Cele trei instrumente europene (Planul European 
de Combatere a Cancerului, Misiunea pentru Cancer din 
cadrul Orizont Europa și programul EU4Health) finanțează în 
mod direct acțiunile în oncologie. La nivel național vor exista 
sume importante de bani alocate oncologiei prin Programul 
Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și prin Programul 
Operațional Sănătate (POS), gestionat de Ministerul 
Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). 
de Valentina Grigore

– INSTRUMENTE EUROPENE ȘI NAȚIONALE

iulie 2022  25

Unitățile medicale (atât cele oncologice, 
cât și spitalele județene) vor putea accesa 
fonduri semnificative prin interme-
diul proiectelor depuse, au explicat 

participanții la dezbaterea „Oportunități de finanțare 
pentru investiții în oncologie”, organizată, în cadrul 
proiectului „Împreună Învingem Cancerul”, de revista 
Politici de Sănătate cu sprijinul Asociației Române 
a Producătorilor Internaționali de Medicamente 
(ARPIM). La eveniment au participat medici specialiști 
în oncologie medicală și hematologie, manageri și 
directori medicali ai institutelor de oncologie și ai spi-
talelor județene, precum și reprezentanți ai consiliilor 
județene, potențiali beneficiari. 

Oportunități de finanțare 
pentru investiții în oncologie 

INSTRUMENTE EUROPENE  
DE FINANȚARE

Cercetarea, inovarea, tehnologia și 
controlul cancerului sunt finanțate prin 
programul Orizont Europa și Misiunea 
pentru Cancer, dar și prin Europa Digitală, 
Instrumentul Euratom sau instrumentul 
de finanțare interregională a investițiilor în 
inovare (Interregional Innovation Invest-
ments funding instrument).

Potrivit europarlamentarului Cristian 
Bușoi, președinte al Comisiei pentru 
Industrie, cercetare și energie (ITRE) 
și al Intergrupului de luptă împotriva 
cancerului, în momentul de față există 
cinci linii de finanțare deschise cu termen 
final pe 7 septembrie. 

 „HORIZON-MISS-2022-CAN-
CER-01-03 (Pragmatic clinical 
trials to optimise treatments 
for patients with refracto-

ry cancers) este o cercetare focusată pe 
alegerea pragmatică a studiilor clinice în 
tratarea pacienților cu orice tip de cancer 
refractar, la orice vârstă și în orice stadiu.  
HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-04 
(Towards the creation of a European 
Cancer Patient Digital Centre) are ca scop 
crearea Platformei digitale a unui Centru 
european digital pentru cancer la care să 
aibă acces atât pacienții, cât și cercetătorii 
și medicii). HORIZON-MISS-2022-CAN-
CER-01-02 (Strengthening research 
capacities of Comprehensive Cancer 
Infrastructures) este o cercetare referitoare 
la infrastructuri existente sau necesare, 
naționale sau regionale care oferă resurse 
și servicii pentru a sprijini, a îmbunătăți și 
a integra îngrijirea cancerului, cercetarea, 
formarea profesioniștilor din domeniul 
îngrijirii și educația pentru pacienții cu 
cancer, supraviețuitorii și familiile/îngri-
jitorii. Prin linia de finanțare HORIZON-
MISS-2022-CANCER-01-05 (Establishing 
of national cancer mission hubs and crea-
tion of network to support the Mission on 
Cancer), în fiecare stat membru și în fiecare 
țară asociată va fi înființat un hub național 
al misiunii pentru cancer care va funcționa 
pe toată durata Misiunii, cu o primă fază de 
implementare de trei ani. Cea de-a 5-a linie 
- HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-01 
(Improving and upscaling primary preven-

tion of cancer through implementation 
research) va finanța cercetări care vor 
identifica și aborda barierele ce împiedică 
adoptarea și implementarea programelor 
de prevenție efectivă. De asemenea, pro-
gramele de prevenire primară a cancerului 
ar trebui adaptate nevoilor particulare ale 
populațiilor țintă, ținând cont de condițiile 
socioeconomice, culturale și geografice. In-
strumentele digitale și seturile de date pot 
fi parte integrantă a proiectului”, a explicat 
europarlamentarul român.  

Programul de sănătate EU4Health 
poate finanța acțiuni ce implementează 
politici europene existente sau acțiuni ce 
pregătesc, împreună cu statele membre, 
lansarea de noi inițiative. EU4Health 
include și sprijinirea acțiunilor de 
îmbunătățire a supravegherii, diagnosti-
cării și tratamentului bolilor transmisibile 
și netransmisibile, în special a canceru-
lui și a cancerului pediatric. Programul 
permite finanțarea de acțiuni specifice 
în lupta împotriva cancerului, mai ales a 
acțiunilor incluse în Planul european de 
combatere a cancerului lansat în 2021, 
dar și a unor acțiuni propuse de statele 
membre, conform celor agreate în regu-
lamentul UE pentru Sănătate. Bugetul 
EU4Health pentru perioada 2021-2027 
este de 5,3 miliarde de euro, iar programul 
de lucru 2022 are alocate 835,3 milioane 
de euro (din care 17,6% pentru cancer). 

PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT

 INNOVATIVE HEALTH INI-
TIATIVE (IHI) este o inițiativă 
europeană focalizată pe 
proiecte de cercetare, cancerul 

ocupând o parte importantă. Este cel mai 
mare parteneriat public-privat între Uni-
unea Europeană, reprezentată de Comisia 
Europeană, și industriile farmaceutică și de 
biotehnologii inovatoare și, de asemenea, 
este continuatorul programului Innova-
tive Medicines Initiative. Partenerii sunt  
COCIR - asociație internațională focali-
zată pe imagistică și radioterapie, EFPIA 
(inclusiv Vaccines Europe), EuropaBio, 
MedTech, specializate pe biotehnologie și 
echipamente medicale. „Pentru perioada 
2021-2027,  această inițiativă are un buget 
de 2,4 miliarde de euro repartizate astfel: 

o finanțare de 1,3 miliarde de euro din 
partea Comisiei Europene prin programul 
Orizont Europa, un miliard de la partenerii 
mari din industria farmaceutică și 200 
milioane de euro de la alți parteneri. În 
rândul membrilor desemnați de statele 
membre IHI, România este reprezentată de 
dr. Ștefan Busnatu, consilier al ministrului 
Sănătății și prodecan al Facultății de Medi-
cină din cadrul Universității de Medicină și 
Farmacie Carol Davila București”, a afirmat 
dr. Ioana Bianchi, director Relații Externe 
în cadrul ARPIM.

Dintre proiectele în curs, care au fost 
lansate pe data de 28 iunie 2022 și au 
termen-limită de depunere 20 septembrie 
a.c., două se referă strict la cancer (imagis-
tică, tratament și oncologie personalizată) 
și dispun de o finanțare totală de 80 de 
milioane de euro. 

POS – DEPUS ÎN VARIANTA 
FINALĂ LA COMISIA EUROPEANĂ

Programul Operațional de Sănătate 
(POS) a fost deja depus la Comisia Euro-
peană. Programul este aliniat inițiativelor 
europene de elaborare a Planului European 
de Combatere a Cancerului și încorporează 
acum, pe domeniile pe care le finanțează,  
întreg lanțul de servicii, de la măsuri de 
prevenție, diagnostic și tratament până 
la partea de paliație. O prioritate, dar și o 
condiție obligatorie a POS, a reprezentat-
o integrarea serviciilor medicale, astfel 
încât pacienții să beneficieze de un parcurs 
continuu, nefragmentat, pe toată durata 
procesului medical.

  „Pentru diagnostic și trata-
ment, Programul va aloca 
sume considerabile pentru 
investițiile în infrastructură 

și dotări, dar și măsuri de tip FSE+. În 
Prioritatea 1 avem investiții în infrastruc-
tura publică a unităților sanitare, dar doar 
a celor care desfășoară activități medicale 
de tip ambulatoriu. Aici vor fi unitățile 
sanitare care vor implementa programul de 
screening populațional. Va exista o alocare 
substanțială, de aproximativ 200 milioane 
de euro (alocare de tip apel de proiecte cu 
o competiție între potențialii beneficiari). 
La Prioritatea 2 sunt finanțări pentru 
domeniul de paliație –  masterplanurile 
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regionale de servicii medicale ar trebui 
să evidențieze exact județele unde nu 
există un astfel de centru, iar Programul de 
Sănătate trebuie să direcționeze finanțarea 
cu precădere către acestea. Finanțarea este 
de aproximativ 40-50 milioane de euro. 
În Prioritatea 3, pe partea de FEDR, sunt 
prevăzute investiții în centrele regionale 
de genetică și în laboratoarele de anato-
mie patologică. Pe partea de măsuri soft 
FSE+ vor continua programele de scree-
ning populațional, finanțate până acum 
la nivel de proiecte-pilot prin Programul 
Operațional Capital Uman (programul de 
screening pentru cancer de col uterin, can-
cer mamar și cancer colorectal”, a explicat 
Dan Dumitrescu, secretar de stat în Minis-
terul Investițiilor și Proiectelor Europene.

PNRR – 2,5 MILIARDE DE 
EURO PENTRU RESURSE 
UMANE, INFRASTRUCTURĂ ȘI 
ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR 
MEDICALE

 Datele ne arată că aproxima-
tiv 40% din cancere pot fi 
prevenite, iar în acest sens este 
esențial screeningul și accesul 

la un diagnostic precoce. „Pentru acestea 
e nevoie de o infrastructură în care să se 
desfășoare toate aceste ample acțiuni. Toc-
mai aici ne va ajuta PNRR, care va veni cu 
o importantă contribuție la dezvoltarea in-
frastructurii, atât spitalicești, cât și la nivel 
de medicină primară. Vor exista investiții 
importante în sectorul prespitalicesc – vom 
avea posibilitatea de a dota peste 3000 de 
cabinete de medicină de familie. Există 
și numeroase acțiuni legate de screening, 
caravane mobile, centre comunitare, toate 
acestea creând condițiile necesare pentru a 
implementa ample activități de  prevenire 
și diagnostic precoce a cât mai multor can-
cere”, a afirmat dr. Andrei Baciu, secretar 
de stat în Ministerul Sănătății.

În fiecare jalon al Programului Național 
de Redresare și Reziliență (PNRR) există 
obiective de investiții dedicate, într-o 
oarecare măsură, și pacienților oncologici. 
PNRR este un program complex, care își 
propune să atingă atât segmentul resurselor 
umane, cel al mecanismelor de finanțare, 
a serviciilor de sănătate, cât și segmentul 

investițiilor în infrastructura de sănătate 
și dotarea cu echipamente a segmentelor 
prespitalicești și spitalicești, în valoare 
totală de aproximativ 2,5 miliarde  
de euro.

 „PNRR este structurat în două 
mari componente: Reforme și 
Investiții. Capitolul de reforme 
este compus din Reforma I, 

care se referă la dezvoltarea capacității 
pentru gestionarea fondurilor publice din 
sănătate, noi mecanisme de plată a servici-
ilor etc. Reforma II își propune dezvoltarea 
unei noi agenții pentru infrastructura de 
sănătate (ANDIS), care va monitoriza și va 
implementa spitalele regionale în prima 
fază și, ulterior, alte zone de infrastructură 
sanitară. Reforma III are ca obiectiv dez-
voltarea capacității pentru managementul 
serviciilor de sănătate și managementul 
resurselor umane din sănătate. Investițiile 
în sănătate cuprind atât zona prespitali-
cească, unde discutăm despre cabinetele 
medicilor de familie, ambulatorii, centre 
comunitare integrate, caravane mobile de 
screening și cabinete de planning familial, 
cât și în zona spitalicească, unde principa-
lele obiective de investiții sunt în constru-
irea de noi unități publice spitalicești și 
dotarea cu echipamente medicale de înaltă 
performanță, dezvoltarea și extinderea 
compartimentelor și a secțiilor de terapie 
intensivă neonatală și dotarea cu echi-
pamente specifice a unităților publice 
spitalicești în vederea reducerii infecțiilor 
nosocomiale”, potrivit asist. univ. dr. Ale-
xandru Rogobete, consilier al ministrului 
Sănătății. 

Prin reforma managementului servi-
ciilor de sănătate (cu un buget disponibil 
de peste 25 milioane de euro) se dorește 
o îmbunătățire a dezvoltării personalului 
din managementul spitalelor și nu numai, 
crearea unor parcursuri profesionale clare, 
modificări legislative în ceea ce privește 
perfecționarea continuă a managemen-
tului în serviciile de sănătate. Dezvoltarea 
resurselor umane din 
sănătate (cu un buget de 
aproape 54 milioane de 
euro) este focusată atât pe 
personalul existent, cât 
și pe cel viitor. În ceea ce 
privește investițiile în dez-

voltarea infrastructurii spitalicești publice, 
acestea se ridică la aproape 2,27 miliarde 
de euro.  
DE LA INFRASTRUCTURĂ LA 
ACREDITARE INTERNAȚIONALĂ 

În domeniul oncologiei, Universitatea 
de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” 
din Timișoara a demarat, împreună cu 
Societatea Germană de Cancer, un proiect 
prin care se standardizează circuitul 
pacientului, modul în care este el îngrijit, 
modul în care colaborează multiplele 
specialități implicate în acest act medical 
atât de complex. 

  „Societatea Germană de Cancer 
a dezvoltat acest proces de 
standardizare a îngrijirilor 
pornind, desigur, de la stan-

dardizarea aspectului medical, tehnic, al 
îngrijirii pacienților prin elaborarea de 
ghiduri, dar și a indicatorilor de calitate a 
îngrijirilor din diverse centre oncologice. 
Aceste obiective finale au fost realizate prin 
certificarea centrelor oncologice. Acest 
proces de certificare înseamnă mai multe 
etape, având ca obiective realizarea rețelei 
de specialiști, de specializări calificate, și a 
modului de comunicare interdisciplinară 
între instituții care să acopere întregul lanț 
de îngrijire pentru pacientul oncologic. 
Societatea germană de oncologie are în 
evidență peste 140 de centre oncologice 
și 1122 de centre de cancer de organ. În 
fiecare an, peste 275.000 de pacienți cu un 
diagnostic primar de cancer sunt tratați. 
Centrele acreditate de Societatea germană 
de cancer sunt localizate în șase țări și re-
prezintă cel mai bine implementat program 
pentru oncologie din Europa. Putem acum 
să ne raliem la această inițiativă pentru a 
înregistra un progres major în organizare, 
în relaționarea interspecialități și, în final, 
în calitatea îngrijirii pacienților”, a  anunțat 
prof. dr. Dorel Săndesc, președintele Co-
misiei de anestezie și terapie intensivă din 
Ministerul Sănătății. 

Centrul de Tumori Mamare este 
unul dintre cele mai mari centre 
pentru diagnosticarea și tratarea 
cancerului mamar din România, 

tratând anual peste 1.500 de cazuri noi. Este 
primul centru care a elaborat și implementat, 
încă din 2013, un protocol instituțional în diag-
nosticarea și tratamentul cancerului mamar, 
în concordanță cu ghidurile și recomandările 
internaționale, astfel încât toți specialiștii 
implicați în managementul cancerului mamar 
să urmeze aceleași proceduri operaționale. 

„Diagnosticul și tratamentul cancerului 
mamar implică o echipă de experți în radiolo-
gie, anatomo-patologie, oncologie medicală, 
radioterapie, chirurgie oncologică, chirurgie 
reconstructivă, genetică, asistență medicală și 
psiho-oncologie. Membrii echipei noastre se 
întâlnesc săptămânal, în fiecare joi dimineața, 
pentru a discuta diagnosticul și tratamentul 
pacienților, ceea ce înseamnă că fiecare paci-
ent beneficiază de o expertiză vastă în tratarea 
cancerului mamar. Începând cu luna aprilie 
2022 a fost creată și implementată prima 
Comisie Moleculară din România în cadrul 
institutului”, a anunțat dr. Nicoleta Antone, 
medic specialist oncolog, coordonator al Cen-
trului de Tumori Mamare.

Comisia Moleculară IOCN este afiliată 
Comisiei Moleculare Globale „Our Cancer 
Genomes” (Molecular Tumor Board - My 
Cancer Genome) și se întâlnește lunar pentru 
a discuta rezultatele testărilor genomice, 
alterațiile genomice și opțiuni de tratament.

 
TRASEUL PACIENTULUI

Procesul de certificare înseamnă mai 
multe etape, având ca obiective realizarea 

rețelei de specialiști, de specializări calificate 
și a modului de comunicare interdiscipli-
nară între instituții care să acopere întregul 
lanț de îngrijire pentru pacientul oncologic. 
Acreditarea germană este garantul standar-
dizării circuitului pacientului și al organizării 
eficiente a procesului de îngrijiri medicale. 
„Fiecare persoană suspectată de cancer 
mamar, indiferent de gradul de suspiciune, 
este văzută în termen de maximum două 
săptămâni de la trimiterea spre clinica 
noastră. Ne propunem să oferim consultul 
și investigațiile diagnostice în aceeași zi. De 
asemenea, în maximum 30 de zile de la pre-
zentarea în clinică, pacienții pot începe cel 
mai bun tratament recomandat de specialiștii 
centrului”, a mai spus dr. Nicoleta Antone.

STUDII ȘI TRIALURI CLINICE

Centrul de Tumori Mamare este implicat 
în numeroase studii clinice internaționale 
(academice, sponsorizate de industria 
farmaceutică, precum și proiecte și 
granturi europene), derulând unul dintre 
cele mai mari programe de studii clinice 
pentru cancer mamar din țară. „Medicii 
noștri sunt lideri naționali în testarea 
tratamentelor inovatoare mai eficiente și 
adesea mai sigure decât terapiile standard. 
Cercetarea translațională este structurată 
în jurul echipelor de cercetare din cadrul 
Laboratorului de Genomică Funcţională, 
Proteomică şi Patologie Experimentală și al 
Laboratorului de Radioterapie, Radiobiologie 
și Biologie Tumorală. Astfel, descoperirile 
derivate din cercetarea de bază sunt traduse 
în aplicații pentru cercetarea clinică”, a 
afirmat șef lucrări dr. Cătălin Vlad. 

Multiple studii 
internaționale au 
evidențiat beneficiul în 
ceea ce privește creșterea 
supraviețuirii globale 
în cancer cu 5-10% 
utilizând o abordare 
multidisciplinară într-
un centru specializat. 
În acest sens, Centrul 
de Tumori Mamare 
din cadrul Institutului 
Oncologic „Prof. dr. Ion 
Chiricuță” (IOCN) din Cluj 
este în curs de obținere 
a acreditării din partea 
Societății Germane de 
Cancer (DKG ─ Deutsche 
Krebsgesellschaft), 
devenind astfel prima 
unitate de cancer mamar 
certificată internațional 
din România. „Procedurile 
de acreditare au debutat 
în iunie 2021, primul 
audit intermediar este 
programat pentru 
octombrie 2022, iar 
certificarea finală va avea 
loc în luna martie 2023”, 
a explicat șef lucrări dr. 
Cătălin Vlad, managerul 
instituției medicale.
de Valentina Grigore

Acreditare internațională pentru 
Centrul de Tumori Mamare al IOCN

DR. NICOLETA 
ANTONE, MEDIC 
SPECIALIST 
ONCOLOG, 
COORDONATOR 
AL CENTRULUI 
DE TUMORI 
MAMARE

ȘEF LUCRĂRI 
DR. CĂTĂLIN 
VLAD, MANAGER 
INSTITUTUL 
ONCOLOGIC „PROF. 
DR. ION CHIRICUȚĂ” 
DIN CLUJ (IOCN)
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Anul acesta va avea loc o actualizare a 
Recomandării Consiliului Europei din 2003 
privind screeningul pentru cancer, princi-
pala modificare fiind includerea în categoria 

cancerelor pentru care screeningul organizat pe baze 
populaționale se dovedește eficient mai multor tipuri de 
cancere. „Pentru a participa la programele de screening, 
oamenii trebuie să știe unde, cum și pe câți bani. Legat de 
aspectul financiar, screeningurile trebuie să fie gratuite 
de la testare până la preluarea în diagnostic și tratament. 
«Unde» și «cum» sunt întrebările cărora încercăm să le 
găsim un răspuns prin programele-pilot de screening 
pe care le implementăm acum și pe care urmează să le 
extindem și pe următorul exercițiu financiar al Comisiei 
Europene”, a explicat dr. Carmen Ungurean. 

Care sunt tipurile de cancer care 
vor intra în această actualizare a 
Recomandării? 

Actualizarea privind screeningul 
pentru cancer va conține recomandări 
privind tehnologiile folosite ca metode 
de depistare pentru cele trei cancere 
incluse deja în programe naționale (de 
sân, de col uterin și colorectal), dar și 
recomandări privind screeningul pentru 
cancerul de prostată, bronhopulmonar 
și gastric (în statele în care incidența 
acestui tip de cancer este mare). 

Pentru primele trei tipuri de cancer 
incluse în Recomandarea din 2003 (de 
sân, de col uterin și colorectal) au fost 
elaborate Ghidurile europene de asigu-
rare a calității programelor de screening, 
care subliniază importanța controlului 
de calitate la fiecare nivel al parcursului 
pacientului prin screening, stabilesc 

standardele de calitate, recomandă ferm 
organizarea de programe de screening pe 
baze populaționale prin opoziție cu cele 
oportuniste (diferența este că screeningul 
oportunist este o consultație ocazională 
făcută la prezentarea pentru un alt tip 
de boală – acest tip de testări nu și-au 
dovedit eficiența nici asupra incidenței, 
nici asupra mortalității). Ca să fie orga-
nizat un program de screening pentru 
un tip de cancer, trebuie ca afecțiunea să 
reprezinte o problemă de sănătate publică 
(să aibă incidență și mortalitate mare), să 
fie detectabilă în stadiile preclinice (înainte 
de a apărea simptomele), să fie tratabilă 
și, evident, să aibă o evoluție care poate fi 
influențată prin depistare precoce. Pentru 
cele trei cancere noi, se va emite recoman-
darea de a se organiza programe de scree-
ning și se vor elabora ghidurile de asigurare 
a calității pentru fiecare dintre ele.

Din Programul Băncii Mondiale bazat 
pe rezultate, de interes pentru domeniul 
Oncologiei, de fapt, pentru toate bolile 
cronice, este intenția de a alinia pachetul 
minimal de servicii medicale în asistenţa 
medicală primară acordat persoanelor 
neasigurate la pachetul de servicii de bază 
acordat persoanelor asigurate.

Dacă se realizează, va reprezenta un pas 
important în asigurarea accesului universal 
la servicii de sănătate.

COMPONENTELE OBLIGATORII  
ALE UNUI PROGRAM DE SCREENING: 

Planul european de combatere a cancerului  
subliniază nevoia de a organiza programe de screening 
populaționale prin care să fie identificate cazurile aflate 
la risc de a dezvolta anumite cancere și chiar cancere 
în stadii incipiente. Astfel, prin screening sistematic și 
regulat se pot identifica și trata leziuni care au potențial 
evolutiv malign și se pot depista cazuri incipiente de 
cancer care pot fi tratate cu succes. 
de Valentina Grigore

Actualizarea 
programelor 
de screening: 
unde, cum și 
pe câți bani? 

INTERVIU CU DR. 
CARMEN UNGUREAN, 
COORDONATOR 
PREVENȚIE ȘI 
SCREENING PENTRU 
CANCER, INSTITUTUL 
NAȚIONAL DE SĂNĂTATE 
PUBLICĂ (INSP)

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE  
ÎN ONCOLOGIE

• Programul Operațional Sănătate 2021-2027
•  Programul Național de Redresare și 

Reziliență
•  Programul Băncii Mondiale bazat  

pe rezultate
•  Acțiunile Comune finanțate prin programul 

EU4Health

Vorbim de o depistare precoce a 
cancerului, dar cum stăm la prevenție? 

Datele de cunoștințe și atitudini din 
ultimii 6-7 ani arată că populația este 
mai degrabă pregătită să participe la 
prevenție. Opinia populației generale 
privind prevenția, depistarea precoce, 
diagnosticul și tratamentul cancerului este 
mai degrabă favorabilă, în sensul că peste 
50% dintre persoane cred că afecțiunile 
oncologice pot fi prevenite, pot fi depistate 
precoce și pot fi tratate și vindecate. Ce 
este problematic este că mai puțin de 30% 
din populație poate identifica exact care 
sunt factorii de risc ai cancerului și care 
sunt principalele modalități de prevenție. 
Concluzia acestor date este că populația 
este pregătită pentru prevenție, dar nu știe 
cum s-o facă. Codul european de luptă 
împotriva cancerului adună la un loc 
principalele mijloace de prevenție. 

Cele 10 inițiative ale Planului 
european de combatere a cancerului 
sunt de extremă importanță pentru 
toate statele membre UE. Care este 
stadiul lor și la câte dintre ele participă 
și experți din țara noastră? 

România este prezentă în mare parte 
dintre aceste inițiative. 

1  Centrul de cunoștințe pentru cancer a 
fost deja lansat – este găzduit de Cen-

trul Comun pentru Cercetare al Comisiei 
Europene.

2 Inițiativa europeană pentru ima-
gistica în oncologie – urmează a fi 

lansată în 2022.

3 Inițiativa privind eliminarea cance-
relor produse de infecțiile HPV (un 

cumul de inițiative) – România participă 
la una dintre acțiunile comune privind 
sprijinul acordat statelor membre pentru 
implementarea unor campanii la scară 
largă privind vaccinarea anti-HPV. 

4      Schemele europene de screening 
pentru cancer – elaborarea unor 

criterii de certificare a serviciilor de scre-
ening, diagnostic și tratament al canceru-
lui. Odată cu lansarea Planului european 
de combatere a cancerului s-a încheiat 
deja inițiativa Comisiei Europene privind 
diagnosticul și tratamentul cancerului de 

sân, care este accesibilă și care preve-
de criteriile de calitate și schemele de 
certificare pentru fiecare nivel al servici-
ilor medicale de diagnostic și tratament 
în acest tip de cancer. Acum s-a lansat 
inițiativa europeană privind diagnosti-
cul și tratamentul cancerului colorectal, 
urmează și cea pentru cancerul de col 
uterin. România are doi reprezentanți în 
grupul de experți al acestei inițiative. 

5 Rețeaua europeană a centrelor com-
prehensive de cancer – România 

participă prin reprezentanți ai institute-
lor oncologice.

6 Diagnostic și tratament  
pentru toți.

7 Inițiativa europeană de cunoaștere a 
cancerului care se referă mai ales la 

cercetare – Uncan.eu. 

8 Inițiativa pentru îmbunătățirea 
vieții pacienților cu cancer. 

9 Registrul inegalităților în cancer 
a fost lansat în varianta demo. 

Institutul Național de Sănătate Publică 
participă la elaborarea profilului  
de țară privind inegalitățile în cancer, 
realizat de OECD.

10 Inițiativa pentru cancerele copi-
ilor – s-a anunțat prima acțiune 

comună privind cancerele rare la copii. 

•  Protocoale și ghiduri
•  Structură  

organizatorică
•  Sistem de sănătate 

robust
•  Mecanisme de 

asigurare și control 
al calității

•  Capacitate
•  Sistem de informații
•  Legătura între 

servicii 
•  Reglementare și 

finanțare
•  Comunicare și  

informare eficiente
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PACIENȚII CU CANCER 
TREBUIE SĂ AIBĂ UN ACCES 
RAPID ȘI CÂT MAI FACIL 
LA CT, RMN, ECOGRAFII, 
BIOPSII ETC., TIMPUL FIIND 
FOARTE PREȚIOS.

„CAIETUL DE SARCINI”  
pentru cancerul colorectal
Cancerul colorectal este al treilea cel mai diagnosticat la bărbați și al doilea 
la femei în UE, precum și a doua cauză de deces prin cancer la bărbați și 
a treia la femei. Autoritățile europene devin din ce în ce mai conștiente 
de nevoia de măsuri rapide pentru scăderea incidenței și a mortalității în 
acest tip de cancer. Deși România este printre primele țări din Europa care 
a realizat un plan național de cancer adaptat celui european, la partea de 
programe de screening mai avem multe de făcut. Cum poate fi dimensionat 
corect un program de screening pentru cancerul colorectal, ce ne lipsește și 
care au fost modelele de bune practici pentru Planul național de combatere 
a cancerului, ne explică prof. dr. Lucian Negreanu, care a contribuit la 
realizarea documentului cu recomandări pe partea de cancer colorectal. 
„Lucrurile se mișcă. Poate nu cu viteza pe care ne-o dorim noi, dar, sincer, nu 
m-aș fi gândit că voi trăi să văd acest lucru în România”, spune specialistul. 
de Valentina Grigore
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INTERVIUL COMPLET  
POATE FI CITIT PE
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Care au fost modelele de 
„inspirație” pentru cancerul 
colorectal? 
Eu am trăit în 2003 punerea 

pe picioare a planului de luptă împotriva 
cancerului colorectal în Franța. La ei  
nu a fost atât de ușor pe cât te-ai aștepta 
într-o țară ca Franța, care totuși are un 
sistem sanitar despre care se spune,  
în general, că ar fi unul dintre cele mai 
bune din lume. 

Francezii au început cu un plan-pi-
lot, implementat în câteva regiuni, timp 
de un an. După ce au văzut rezultatele, 
au construit și au extins planul la nivel 
național, pe cinci ani. Însă chiar și acum, 
în 2022, Franța e nemulțumită de planul 

INTERVIU CU 
PROF. DR. LUCIAN 
NEGREANU, ȘEF SECȚIE 
GASTROENTEROLOGIE 
SPITALUL UNIVERSITAR 
DE URGENȚĂ BUCUREȘTI, 
PRODECAN COOPERARE 
EUROPEANĂ ȘI 
INTERNAȚIONALĂ 
FACULTATEA 
DE MEDICINĂ, 
UNIVERSITATEA DE 
MEDICINĂ ȘI FARMACIE 
„CAROL DAVILA”

pentru cancerul colorectal, deoarece rata 
de adoptare a colonoscopiei este cea mai 
mică din toată Uniunea Europeană. 

În România s-a decis o primă evaluare 
a planului la doi ani. Evident că rezultatele 
unui asemenea demers, în sensul modifi-
cării incidenței, se văd în 10-20 de ani. Dar 
după primii doi ani poți avea în schimb 
o strategie, să vezi ce ai făcut bine și ce 
trebuie schimbat. 

Acum trebuie stabilite norme de 
implementare, este nevoie foarte probabil 
de o structură nouă – trebuie s-o creezi în 
cadrul Ministerului Sănătății, dar oare se 
poate cu aceiași oameni? În Franța s-a creat 
în fiecare departament o structură dedicată 
pentru screeningul de cancer colorectal, 
din care făceau parte gastroenterologi, 
oncologi, psihoterapeuți, epidemiologi și, 
evident, foarte mult personal tehnic. 

Inițial, francezii au început screening 
cu hemocult, care era un test bun la mo-
mentul respectiv (acum 15 ani). Între timp 
a apărut acest test FIT (fecal imun), care e 
mult mai precis, în sensul în care, dacă un 
test FIT e pozitiv, avem indicație clară de 
colonoscopie, față de hemocult, crescând 
substanțial specificitatea (pentru că în 
cazul testului FIT pozitiv probabilitatea de 
a avea apoi polipi sau leziuni neoplazice e 
mult mai mare). 

Noi avem avantajul că vedem ce au 
făcut și alte țări est-europene. Polonezii 
au un program foarte reușit pentru o 
populație atât de mare și avem sprijinul 
unui expert mondial – prof. Kaminski 
–, care are un rol foarte important în 
menținerea unui program de screening 
performant în Polonia. Cehia are un 
program reușit datorită faptului că văduva 
lui Václav Havel (care a murit din cauza 
unui cancer de colon metastatic) a dus, 
în urmă cu 15 ani, o adevărată luptă să 
atragă atenția asupra acestei boli și să se 
implementeze un program național de 
screening. În toate țările sunt și probleme 
și putem să învățăm și să le evităm.

INFRASTRUCTURA  
PENTRU SCREENING

Avem exemplele de bune practici, 
dar ce ne lipsește în partea de 
implementare efectivă? Ce categorie 

de cadre medicale ar fi mai indicată 
pentru implementarea unui program 
de screening? 

Noi suntem într-o zonă în care nu 
avem mai nimic; acest lucru poate fi 
evident un avantaj. Au fost niște programe 
pilot în urmă cu aproximativ 10 ani în Iași 
și în București, în care au participat me-
dici de familie din București (sectoarele 5, 
6 și Spitalul Colentina, însă cu un număr 
mic de hemoculturi și cu număr și mai 
mic de colonoscopii). Din 4.000 de teste 
pozitive, s-au făcut 150 de colonoscopii – 
destul de puțin. Există acum un program 
test implementat într-o serie de centre 
pilot și care va servi ca o bază pentru dez-
voltarea viitoare a screeningului.

Va trebui să ne hotărâm asupra modului 
de activitate:

Medicii de familie, cei care cunosc cel 
mai bine pacienții, sunt foarte aglomerați. 
Dacă le cerem să se ocupe și de partea cu 
testele FIT, trebuie să-i și răsplătim. 

Apoi, trebuie să ne gândim dacă avem 
gastroenterologi antrenați suficienți și 
aparatură cu care să lucrezi în Româ-
nia profundă (nu doar în București sau 
în centrele mari universitare). Este de 
gândit dacă adopți un model cu centre 
dedicate screeningului de cancer colo-
rectal localizate în orașele mari, care să 
deservească anumite zone administrative, 
sau este nevoie să te duci cu, de exemplu, 
camioane speciale cu toată infrastruc-
tura (anestezist, gastroenterolog etc.) în 
zonele izolate, în sate. În plus, trebuie o 
campanie intensă de educație fără de care 
oamenii nu vor veni să se testeze. Apoi, 
cum faci screeningul: faci FIT – colono-
scopie sau direct colonoscopie la cei care 
au risc mare? Cine decide? Medicul de 
familie sau gastroenterologul? Trebuie 

să pregătești infrastructura necesară ca 
să asiguri un acces rapid, convenabil și 
echitabil pentru toți pacienții țintă.

Apoi, apare întrebarea dacă pui această 
activitate în sarcina medicului de familie 
sau ai un departament specializat care 
trimite testul FIT către pacient cu poșta, 
cum este în Franța? Și acolo au întâmpinat 
probleme acum trei ani, prepandemic, 
când Poșta Franceză nu a mai putut să 
ducă testele, pentru că nu se mai deconta 
acest serviciu. 

Imaginați-vă județele sau măcar un 
oraș într-un județ unde să avem infra-
structura perfectă. Adică să testăm 10-15 
pacienți pe zi, în echipă (medici gastro-
enterologi, anesteziști, anatomopato-
logi, asistente medicale). Trebuie să ai o 
infrastructură dedicată: sălile de endosco-
pie, de trezire, aparatură endoscopică de 
înaltă performanță – toate special pentru 
partea de screening cancer colorectal/
colonoscopii. Aceste lucruri trebuie con-
struite, deoarece investiții, din păcate, nu 
s-au făcut în ultimii ani decât rar și fără o 
gândire strategică. 

Cancerul colorectal este unul dintre 
cancerele considerate prevenibile. 
Avem infrastructura completă pentru 
eliminarea leziunilor pre-canceroase? 

În America, programele de screening 
prin colonoscopie s-au introdus în anii ‘90 
și au început de atunci să apară evidențe că 
sunt bine organizate – a început să scadă 
numărul de cancere colorectale avansate 
și a scăzut mortalitatea. Scoțând polipii 
(leziunile pre-canceroase), putem preveni 
cancerul colorectal. 

Însă la noi trebuie să ne gândim la 
mai multe aspecte: ca să scoatem polipii, 
trebuie să avem baza tehnică bună în 
centrele dedicate screeningului (săli de 
endoscopie, endoscoape performante, 
unități de electrochirurgie, aparate de 
anestezie) și o echipă complexă, nu doar 
un gastroenterolog, care oricum trebuie 
antrenat special pentru screeningul can-
cerului colorectal.  
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PENTRU CANCERUL 
BRONHOPULMONAR ESTE 
NECESAR SĂ FIE IMPLEMENTAT 
CÂT MAI RAPID DIAGNOSTICUL 
DE PRECIZIE.
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În 70% din cazuri, cancerul 
pulmonar este depistat în 
fază metastatică. Cum putem 
îmbunătăți diagnosticarea 

cât mai rapidă? 
Pentru îmbunătățirea diagnosticului 

cancerului bronhopulmonar și, respectiv, 
pentru a descoperi cât mai multe cazuri 
în stadii incipiente, potențial curabile, 
sunt două lucruri pe care le putem face. În 
primul rând, vorbim de programele de scre-
ening. Însă programul de screening pentru 
cancer bronhopulmonar comportă câteva 
dificultăți tehnice. În primul rând, dotarea 
cu echipamente low energy lipsește. Din 
păcate, în țara noastră sunt foarte puține 
astfel de echipamente cu 128 de spire. Dar 
sperăm să trecem peste acest handicap de 
dotare, de infrastructură și să putem im-
plementa programe de screening în cancer 
bronhopulmonar și în țara noastră.

A doua categorie de acțiuni care pot 
fi realizate se referă la îmbunătățirea 
diagnosticului efectiv printr-un acces mai 
bun la tomografie cu emisie de pozitroni, 
spre exemplu. Comisia de Oncologie, ca și 
comisie de specialitate, a propus condu-
cerii Ministerului Sănătății și conducerii 
Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 
desființarea comisiei care acordă gratuitatea 
sau posibilitatea de a fi decontată aceas-
tă investigație și trecerea decontării PET 
CT-ului în baza unui protocol. Concret, am 
propus existența unui protocol care să con-
simtă situațiile în care PET CT-ul să poată 
fi realizat gratuit. Mi se pare varianta cea 
mai la îndemână și singura prin care nu mai 
ajungem la întârzieri, așa cum sunt astăzi.  

Cum ați vedea corect dimensionat 
un program de screening pe cancerul 
bronhopulmonar? Ce categorii de medici 
ar trebui implicați? 

În primul rând, un astfel de program 
poate să plece la drum cu 1-2 programe-
pilot și să vedem care este cea mai bună 
variantă și cea mai fezabilă din punct de 
vedere al extensiei la anumite specialități. 
Cred că partea inițială de stabilire a 
indicației pentru bronhoscopie sau pentru 
computer tomograf ar trebui să fie destul 
de largă din punct de vedere al acoperirii cu 
anumite specialități. Aici pot să participe 
atât medici pneumologi, cât și medici de fa-
milie, oncologi medicali și medici interniști. 

Sunt multe specialități care pot participa la 
această parte inițială de evaluare a riscului 
de a dezvolta boala. După care, bineînțeles, 
partea de diagnostic, respectiv de bronho-
scopie, este apanajul medicilor pneumologi 
sau al altor specialiști care sunt avizați să 
efectueze această investigație.

Revenind la diagnosticarea rapidă și 
la tot acest traseu sinuos al bolnavului 
de la primele semne de boală până la 
diagnostic de precizie – care sunt nevoile 
reale ale sistemului de sănătate, atât din 
punctul de vedere al resurselor umane, 
cât și din cel tehnic? 

În primul rând, pentru diagnosticul can-
cerului bronhopulmonar este necesar să fie 
implementat cât mai rapid diagnosticul de 
precizie. Trebuie găsită o variantă prin care 
cele 10-12 determinări obligatorii astăzi 
pentru stabilirea strategiei de tratament în 
cancer bronhopulmonar să fie efectuate la 
început de drum. 

Din păcate, noi astăzi reușim să facem 
maximum 3-4, după care se epuizează 
țesutul de biopsie și nu mai avem cu ce să 
continuăm această etapă de diagnostic.  
Implementarea unor platforme NGS, a 
unor paneluri de gene nu foarte scumpe, 
nu foarte voluminoase ca număr de gene 
determinate, cred că e soluția cea mai bună. 

FĂRĂ O COLABORARE 
MULTIDISCIPLINARĂ,  
CALITATEA ACTULUI MEDICAL  
ESTE MULT DIMINUATĂ

Care sunt beneficiile abordării 
multidisciplinare pentru pacient, pentru 
medic și pentru sistemul de sănătate? 

Categoric, în momentul în care ai o 
abordare multidisciplinară, o colaborare 
foarte bună cu colegi din alte specialități, 
atât diagnosticul, cât și strategia de trata-

ment sunt mult mai bine efectuate.
În specialitatea noastră cu siguranță ar 

putea să ne scape foarte multe detalii, foar-
te multe lucruri pe care pacientul nostru le 
poate prezenta, iar asta evident că ar fi în 
detrimentul bolnavului. Fără o colaborare 
multidisciplinară, calitatea actului medical 
este mult, mult diminuată. Nu ne putem 
asuma noi singuri indicația de tratament. 
Trebuie să evaluăm pacientul din foarte 
multe puncte de vedere, multe dintre aces-
tea nefiind apanajul specialității noastre. 

Care sunt patologiile tratate în Centrul 
de Oncologie „Sf. Nectarie”? 

Abordăm toate tumorile maligne solide 
ale adultului – de la cancer pulmonar sau 
cancer al glandei mamare, al prostatei ori 
colorectal, adică cele mai frecvente, până 
la cele mai rare, gen sarcoame sau anumite 
carcinoame cutanate ori alte forme rare de 
cancer cu localizare la orice nivel. 

În sediul inaugurat recent, pacienții be-
neficiază gratuit de toate serviciile pe care 
le oferim. În actualul context național, al 
elaborării Planului național de combatere a 
cancerului pentru țara noastră, noul centru 
de oncologie este veriga centrală a unei 
inițiative regionale, cu ajutorul căreia încer-
căm să răspundem cât mai bine la obiecti-
vele acestui plan. Unul dintre dezideratele 
Planului național de combatere a canceru-
lui este întărirea colaborării interdisciplina-
re, în sprijinul și pentru folosul pacientului 
diagnosticat cu neoplazie malignă. Acest 
spital nu aparține rețelei spitalelor publice, 
ci este un spital cu proprietate privată, însă 
crezul nostru de-a lungul timpului a fost 
foarte diferit de filozofia comercială a altor 
entități private. Medicina de calitate trebuie 
să aparțină tuturor, nu doar unor persoane 
bogate sau privilegiate, mai ales atunci 
când este vorba de cancer. Fiecare pacient 
trebuie tratat corect și onest, indiferent de 
resursele sale materiale sau sociale, și am 
demonstrat acest principiu de-a lungul tim-
pului. Am asigurat consultațiile, internarea 
și tratamentul pacienților noștri în regim 
absolut gratuit, pentru toți, și vom continua 
să facem acest lucru pentru fiecare pacient 
care va trece pragul acestui spital. Sperăm 
ca Spitalul „Sfântul Nectarie” să devină un 
model pentru alte inițiative similare, care 
ar putea crește performanța sistemului 
medical românesc în ansamblu. 

INTERVIU CU CONF. DR.  
MICHAEL SCHENKER, PREȘEDINTELE 
COMISIEI DE ONCOLOGIE DIN 
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, DIRECTOR 
MEDICAL CENTRUL DE ONCOLOGIE 
„SF. NECTARIE” CRAIOVA

Cancerul pulmonar este cel mai agresiv 
dintre toate tipurile de cancer, pentru că se 
depistează extrem de târziu. În România, 
cancerul pulmonar rămâne cea mai întâlnită 
formă de cancer, cu aproximativ 12.000 de 
cazuri noi/an, dar, din păcate, și cu cea mai 
mare mortalitate, înregistrându-se peste 
10.000 de decese, conform  Globocan 2020. 
„Trebuie luate măsuri pentru ca din ce în ce 
mai multe cazuri să fie depistate în stadii 
incipiente, potențial curabile, să putem 
implementa programe de screening  
în cancerul bronhopulmonar și  
în România”, atrage atenția  
conf. dr. Michael Schenker. 
de Valentina Grigore 

Programe de screening și 
diagnostic de precizie în 
cancerul bronhopulmonar
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VIZIUNEA ASTRAZENECA ÎN ONCOLOGIE 
ESTE ACEEA DE A REDEFINI CANCERUL PRIN 
TRATAMENTE INOVATOARE ȘI CARE, ÎNTR-O ZI, 
VOR ELIMINA CANCERUL CA ȘI CAUZĂ DE DECES, 
TRANSFORMÂND ACEASTĂ BOALĂ ÎNTR-O 
AFECȚIUNE CRONICĂ.

Cancerul a fost și continuă 
să fie o problemă majoră de 
sănătate publică, cu un impact 
semnificativ asupra întregii 

societăți. În 20201, 2,7 milioane de oameni la 
nivelul Uniunii Europene au fost diagnosticați 
cu cancer, în timp ce 1,3 milioane și-au 
pierdut viața din cauza acestei afecțiuni 
medicale grave. Până în 2035, în lipsa unor 
acțiuni decisive și concrete imediate, viețile 
pierdute din cauza cancerului vor crește 
cu 24%2, transformând această boală în 
principala cauză de deces la nivelul întregii 
Uniuni Europene. Se estimează că impactul 
economic al cancerului în Europa va depăși 
pragul de 100 de miliarde de euro anual1. 

În România, în anul 2020 au fost 
înregistrate 98.886 de noi cazuri de cancer 
și 54.486 de decese (Globocan 2020). 
Printre cele mai frecvente localizări, la 
ambele sexe, au fost: sân, colorectal, 
plămân, prostată, vezică urinară. 

În acest context, noile date ale 
studiilor clinice derulate de AstraZeneca, 
prezentate în cadrul Congresului anual al 
Societății Americane de Oncologie Clinică 
(ASCO – American Society of Clinical 
Oncology), în perioada 3-7 iunie 2022, au 
o contribuție de impact asupra îngrijirii 
și practicii medicale în oncologie.

Care sunt elementele definitorii ale 
participării AstraZeneca la Congresul 
Anual al Societății Americane de 
Oncologie Clinică (ASCO)?

AstraZeneca își propune să contribuie 
la transformarea îngrijirii în cancer prin 
date clinice care îmbunătățesc semnificativ 
practica medicală și care aduc în același 

VIITORUL  
în oncologie 
începe acum!
Datele clinice prezentate de AstraZeneca la ASCO 
2022 contribuie la îmbunătățirea practicii medicale, 
având un impact direct asupra îngrijirii în cancer. 
de Valentina Grigore

SURSE: 
1. Europe’s Beating Cancer Plan: Communi-
cation from the Commission to the European 
Parliament and the Council, February, 2021, 
accesat în data de 14.06.2022

2. https://gco.iarc.fr/tomorrow/en/
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timp inovația de ultimă oră aproape de 
cei care au cea mai mare nevoie: pacienții 
oncologici. În acest sens, principalele 
5 molecule de oncologie ale companiei 
stabilesc noi standarde de tratament 
în multiple tipuri de cancer. În cadrul 
ASCO 2022, AstraZeneca a prezentat 18 
noi molecule aprobate sau candidați cu 
potențial de a fi aprobați în cadrul a peste 
100 de rezumate, incluzând 9 prezentări 
orale și o prezentare, în cadrul sesiunii 
plenare a congresului, a studiului clinic 
de fază III Destiny-Breast04 pentru 
Enhertu (trastuzumab deruxtecan) în 
cancerul de sân metastatic HER2+.

Datele clinice prezentate în cadrul 
ASCO 2022 au evidențiat încă o dată 
angajamentul AstraZeneca de a genera 
inovație prin cercetarea și dezvoltarea 
de molecule cu impact semnificativ 
în viața pacienților și în practica 
clinică, aducând în atenția comunității 
științifice medicamente care confirmă 
rezultatele studiilor clinice. Un exemplu 
grăitor în acest sens este Enhertu, care 
prin datele revoluționare prezentate 
din studiul clinic de fază III Destiny-
Breast04 arată potențialul major pe care 
acest medicament îl are în tratamentul 
cancerului de sân metastatic HER2+, 
inclusiv la acei pacienți cu o expresie 
redusă a acestei mutații care anterior nu 
erau eligibili pentru tratamente țintite.

Ce impact au datele clinice prezentate 
la ASCO 2022 asupra vieții pacienților 
și practicii clinice, deopotrivă?

AstraZeneca are mai multe platforme 
de cercetare și dezvoltare care abordează 
cancerul din multiple unghiuri, această 
direcție strategică fiind cea care ne pune 
de multe ori în ipostaza de a fi pionieri 
în descoperirea de noi biomarkeri și de 
noi modalități terapeutice, astfel încât 
să putem pune la dispoziția pacienților 
și medicilor arsenalul de luptă pe care 
medicina personalizată îl aduce cu ea. 

Enhertu (trastuzumab deruxtecan) 
este un astfel de exemplu, în care ne-
am propus să redefinim clasificarea și 
tratamentul cancerului de sân pe tot 
spectrul expresiei HER2+. Venim, astfel, cu 
un tratament care se adresează pacienților 
adulți cu cancer mamar nerezecabil 
sau metastazat HER2+, cărora li s-au 

administrat anterior două sau mai multe 
scheme de tratament anti-HER2. Toate 
acestea în condițiile în care cancerul 
mamar nerezecabil sau metastazat 
HER2+ este o boală cu comportament 
agresiv și răspuns terapeutic suboptimal 
care rămâne incurabilă, în ciuda 
schemelor de tratament disponibile. 
Enhertu (trastuzumab deruxtecan) 
este răspunsul AstraZeneca la o nevoie 
medicală neacoperită ce are un impact 
semnificativ asupra vieții pacienților 
care au acest diagnostic și modalitatea 
noastră de a ne lupta chiar și cu cele 
mai agresive forme de cancer.

Care sunt principalele provocări cu 
care se confruntă sistemul de sănătate 
din România în ceea ce privește 
accesul la inovație în oncologie?

În cadrul Planului național de 
combatere a cancerului, accesul la terapii 
inovative este unul din obiectivele 
prioritare. În același timp, conform unui 
studiu anual al Federației Europene a 
Industriilor și Asociațiilor Farmaceutice 
(EFPIA) – Patients W.A.I.T. Indicator 2020 
Survey, realizat în parteneriat cu IQVIA, 
acum 2 ani, România se afla pe ultimul 
loc în ceea ce privește timpul de așteptare 
al pacienților pentru a avea acces la 
medicamente de ultimă generație, acesta 
ajungând până la 29 de luni (883 de zile). 
Cu siguranță, acest decalaj reprezintă o 
provocare pentru toți actorii din sistemul 
de sănătate din România și este important 
să menționăm, în acest context, eforturile 
susținute ale autorităților de a îmbunătăți 
timpii de așteptare și găsirea de noi 
soluții de natură să genereze accesul 
pacienților la terapii inovatoare, aliniat 
la Ghidurile internaționale relevante. 

Din acest punct de vedere cred cu 
tărie că fiecare dintre actorii din sistem 
trebuie să își asume un rol în a schimba în 
bine viața pacienților cu cancer: o parte 
semnificativă din contribuția AstraZeneca 
în această direcție prioritară fiind 
reprezentată de derularea de programe 
de acces pentru pacienți, programe de 
tratament de ultimă instanță care îi ajută 
pe aceștia când au mai mare nevoie – aici 
cred că suntem una dintre companiile 
farmaceutice cele mai active din 
România – precum și implementarea de 

campanii de conștientizare a cancerului 
în rândul pacienților și publicului larg 
(de exemplu, campania de conștientizare 
„O nouă realitate. Același cancer”).

Prin extinderea și consolidarea 
parteneriatelor între societățile 
medicale, mediul academic, echipele 
multidisciplinare, autorități, asociații 
de pacienți și companiile farmaceutice 
cresc șansele de a adresa cât mai multe 
dintre nevoile medicale neacoperite 
în momentul actual. AstraZeneca 
își menține angajamentul de a se 
implica activ, cu resursele pe care 
le are la dispoziție, în construirea 
unei abordări moderne a cancerului 
pentru pacienții români.

Care sunt prioritățile viitoare 
ale AstraZeneca în oncologie?

Pentru AstraZeneca, „Viitorul în 
oncologie este acum” și demonstrăm 
acest credo prin dezvoltarea de 
tratamente inovative al căror scop este 
să abordeze cancerul în toate formele 
sale, în baza unor date clinice valide 
și solide. Prin portofoliul terapeutic 
al companiei adresăm acele tipuri 
de cancer considerate greu de tratat 
sau în care inovația a lipsit în ultimii 
ani astfel încât, la acest moment, am 
reușit să dezvoltăm unul dintre cele 
mai diverse portofolii din oncologie. 

Venim astfel cu terapii inovatoare 
pentru tratamentul cancerului 
pulmonar, ovarian, de sân, precum și 
cancere hematologice unde molecule 
precum Calequence (acalabrutinib) în 
tratamentul pacienților adulți cu leucemie 
limfocitară cronică (LLC) netratată 
anterior au potențialul de a transforma 
practica clinică. Alte tipuri de cancer 
în focus sunt cancerul de prostată, cel 
gastrointestinal și cancere pediatrice. 

INTERVIU 
CU RADU 
RĂȘINAR, 
DIRECTOR 
GENERAL 
ASTRAZENECA

RO-12205/06.2022
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Infecțiile rezistente la 
antibiotice au ucis peste 1,2 
milioane de oameni în 2019 
și au devenit una dintre prin-

cipalele cauze de deces la nivel mondial . 
Specialiștii estimează că impactul negativ 
al rezistenței la antibiotice se adâncește 
odată cu pandemia de COVID-19 și cu folo-
sirea necorespunzătoare, în multe cazuri, 
a antibioticelor pentru tratarea acestei 
infecții. Parteneriatul Global pentru Infecții 
Respiratorii (GRIP) reunește experți din 11 
țări care lucrează continuu, de aproximativ 
10 ani, pentru a schimba paradigma utiliză-
rii necorespunzătoare a antibioticelor, prin 
promovarea conștientizării și pledând pen-
tru alternative de ameliorare simptomatică 
în infecțiile căilor respiratorii superioare 
(ICRS), astfel transformând în mod pozitiv 
comportamentul consumatorilor. În peri-
oada 23-24 mai 2022, GRIP și-a desfășurat 
întâlnirea anuală la București, reunind 
experți la nivel global și la nivel național. 
România a fost reprezentată la această 

Până în anul 2050, infecțiile rezistente la antibiotice ar putea provoca 10 milioane de decese pe an, fiind una dintre 
cele mai mari provocări de sănătate publică la nivel mondial. Conform datelor Eurostat, România se află pe ultimele 
locuri ale clasamentului în ceea ce privește consultul medical înainte de utilizarea antibioticului. 
de Bogdan Guță

SURSE: 
1. Lancet 2022; published online Jan 
20. https://doi.org/10.1016/ S0140-
6736(21)02724-0

2. https://www.who.int/news/item/29-
04-2019-new-report-calls-for-urgent-action-to-
avert-antimicrobial-resistance-crisis

3. https://www.cnscbt.ro/index.php/
analiza-date-supraveghere/infectii-nosoco-
miale-1/2025-consumul-de-antibiotice-re-
zistenta-microbiana-si-infectiile-asociate-asis-
tentei-medicale-romania-2018/file
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întâlnire de șef de lucrări dr. Vlad Budu, 
președinte executiv al Societății Române 
de Rinologie, conf. dr. Gabriela Mușat, 
director al Societății Române de Rinologie, 
dr. Adriana Antohe și dr. Gabriela Comisel, 
reprezentanți ai Societății Naționale de 
Medicina Familiei, farm. Anca Crupariu, 
reprezentant al Colegiului Farmaciștilor, 
și de conf. dr. Mihai Craiu, medic primar 
pediatru. 

AVERTISMENT:  
10 MILIOANE DE DECESE PE AN

Experții la nivel mondial atrag 
atenția că, fără acțiuni constante de 
conștientizare a consumului respon-
sabil de antibiotice, până în anul 2050, 
infecțiile rezistente la antibiotice ar 
putea provoca 10 milioane de decese pe 
an . „Parteneriatul Global pentru Infecții 
Respiratorii (GRIP) are o poziție unică 
pentru promovarea celor mai bune prac-
tici în managementul clinic al COVID-19 

non-sever, autoîngrijire și administrarea 
de antimicrobiene în general”, a declarat 
prof. Sabiha Essack, președinte GRIP. 

Obiectivele întâlnirii au fost: a reflecta 
asupra progreselor recente ale rezistenței 
antimicrobiene (AMR) pentru a formula 
noi abordări GRIP, a împărtăși experiența 
locală și învățăturile despre inițiative de 
succes pentru combaterea AMR, a crea 
resurse noi pentru pacienți și medici, luând 
în considerare principiile alfabetizării în 
domeniul sănătății. 

INFECȚIILE CU GERMENI 
MULTIREZISTENȚI – PROVOCARE 
PENTRU SISTEMUL DE SĂNĂTATE

Conform Eurostat, România se află pe 
ultimele locuri în ceea ce privește consultul 
medical înainte de utilizarea antibioti-
cului și pe ultimul loc în ceea ce privește 
cunoștințele generale ale populației despre 
utilizarea antibioticelor. Datele comparate 
despre consumul de antibiotice (2018) în 

GRIP: paradigma  
utilizării necorespunzătoare a 
antibioticelor trebuie schimbată

România și Uniunea Europeană, 
publicate de Eurostat și evaluate în cadrul 
unui studiu al Societății Române de Rino-
logie și al Societății Naționale de Medicina 
Familiei, relevă că o treime dintre români 
folosesc în continuare antibiotice în mod 
necorespunzător, pentru simple răceli 
sau durere în gât. Infecțiile cu germeni 
multirezistenți reprezintă o provocare 
majoră pentru toate sistemele de sănătate 
și specific pentru sistemul și spitalele din 
România. 

Conf. dr. Gabriela Mușat, medic primar 
ORL, director în cadrul Societății Române 
de Rinologie, a atras atenția că afecțiunile 
respiratorii sunt în topul afecțiunilor pen-
tru care se iau antibiotice inutil.  „Faringi-
tele, cred, sunt pe primul loc. Este practic 
afecțiunea care generează inutil cele mai 
multe prescripții de antibiotice. La fel și 
otitele. Ar mai putea intra în discuție larin-
gitele, dar mai puțin. Deci, este vorba de 
infecțiile tractului respirator superior. Gri-
pa nu are nevoie de antibiotic. Categoric, 
virozele nu se tratează cu antibiotic! Nici 
COVID-ul nu se tratează cu antibiotic, deși 
aproape toată lumea dădea și un antibiotic 
pentru protecție, dar nu știu de ce”. 

Nu trebuie subestimate nici riscurile 
pentru sănătatea celor mici atunci când 
primesc antibiotic pentru răceli din partea 
părinților, de multe ori fără ca aceștia să 
consulte medicul. În acest sens, „sunt 
riscuri majore, toxice și alergice.  Primul 

este cazul în care se 
folosesc antibioticele date cu prescripție, 
dar pentru alt copil sau rămase de la un 
tratament anterior. Al doilea risc major este 
în stabilirea unui portaj, adică să ducem cu 
noi germenii care deja au o experiență, deja 
au jucat în «Champions League», nu îi mai 
eliminăm cu niște antibiotice atunci când e 
nevoie. Și al treilea risc major este că putem 
să răspândim acești germeni. Adică, un 
copil sănătos, dacă vine la bunica lui, care 
are diabet sau urmează un tratament cu 
citostatice, poate să-i pună viața în pericol”, 
a atras atenția conf. dr. Mihai Craiu, medic 
primar pediatru.

CE ROL JOACĂ EDUCAȚIA?

„Avem nevoie de noi resurse pentru 
educarea medicilor, farmaciștilor și în 
primul rând pentru educarea pacienților. 
Sunt multe situații în care pacienții insistă 
să primească antibiotic chiar și pentru o 
simplă răceală. Este îngrijorător și doar cu 
eforturi majore din partea tuturor celor 
implicați în domeniul sănătății putem reuși 
o schimbare de paradigmă și comporta-
ment”, a declarat dr.  Adriana Antohe, 
membru al grupului RespiRo al SNMF. 

Farmacistul este, după medic, al 
doilea specialist de la care un pacient 
cere informații.  În acest sens, ar fi bine 
de știut ce măsuri sunt necesare pentru 

reducerea la strictul necesar a vânzărilor 
de antibiotice în farmacii. „Prima măsură 
este aceea ca farmacistul să respecte, și 
noi știm că respectă, obligația de a cere 
prescripția medicală în momentul în care 
eliberează un antibiotic. Sigur că există 
și acel serviciu farmaceutic de urgență pe 
care farmacistul este obligat să îl execute 
în momentul în care este vorba de un 
pacient care solicită doza pentru 24 de ore 
într-o zi lucrătoare, dacă nu a putut ajunge 
la medic pentru a-și procura prescripția 
medicală respectivă sau în condițiile unui 
weekend sau unei sărbători legale. Există 
condiții pe care farmacistul trebuie să le 
respecte în momentul în care execută acest 
serviciu farmaceutic de urgență. Trebuie să 
cunoască pacientul cronic respectiv, care 
în mod normal își procură medicamentele 
de la farmacia respectivă și astfel farma-
cistul să îl aibă în evidență, sau pacientul 
să vină cu o prescripție medicală expirată 
nu de mult timp și farmacistul să înțeleagă 
că este vorba de un pacient cronic care 
necesită doza respectivă. Repet – pentru 24 
de ore sau pentru maximum 72 de ore! Aici 
intervine profesionalismul farmacistului, 
pentru că el este pus în situația de a evalua 
starea de sănătate a pacientului, de a eva-
lua «povestea» pe care pacientul o prezintă, 
să își dea seama dacă există o exagerare sau 
nu și, de asemenea, să își dea seama dacă 
într-adevăr este nevoie de un antibiotic”, 
a declarat  farm. Anca Crupariu, reprezen-
tant al Colegiului Farmaciștilor.  
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În 2020, bolile cardiovasculare 
au reprezentat 36% din totalul 
deceselor și aproximativ 20% 
din totalul deceselor premature 

(înainte de 65 de ani) în UE. În această situație, 
nu puține au fost vocile, la nivel european, 
care au sugerat că este necesar un plan, 
asemănător Planului European de Combatere 
a Cancerului, pentru bolile cardiovasculare. 
Cum apreciați necesitatea unui astfel de plan? 

Bolile cardiovasculare (BCV) reprezintă la ora 
actuală principala cauză de morbiditate și morta-
litate în Uniunea Europeană, înaintea cancerului. 
În România, mortalitatea prin boli cardiovascu-
lare este responsabilă de circa 60% din numărul 
total de decese, spre deosebire de cancer, care 
este responsabil de aproximativ 20% din numă-
rul total de decese. Ca atare, bolile cardiovascula-
re reprezintă principala cauză de deces la români, 
reprezintă principala patologie care determină 
costuri imense prin spitalizările repetate, având 
implicații sociale și financiare majore pentru 
statul român. Existența unui plan de prevenire 
a bolilor cardio și cerebrovasculare – și insist 
asupra termenului de „cerebrovascular”, pentru 
că ori de câte ori vorbim de boli cardiovasculare 
ne referim și la accidentul vascular cerebral - este 
esențială la nivel național. 

Este o chestiune care ține mai mult de 
factorul politic sau de determinare din partea 
specialiștilor?

În momentul acesta, în urma unei dezbateri 
pe care am avut-o la Parlamentul României, 
la care au participat Ministerul Sănătății, prin 
secretarul de stat, președinții celor două comisii 
de specialitate din cadrul Camerei Deputaților 

Un plan național privind bolile cardio și cerebrovasculare are un obiectiv principal, anume reducerea poverii 
acestor boli în România, precum și anumite acțiuni care vor duce la reducerea morbidității și a mortalității. 
„Esențială este prevenția, de aceea, până când nu vom avea un program solid de prevenție a bolilor cardio și 
cerebrovasculare în România, nu vom reduce povara lor”, subliniază prof. dr. Dragoș Vinereanu.
de Bogdan Guță
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și a Senatului, presedintele CNAS, consilierul pe proble-
me de sănătate al președintelui României, reprezentanți 
ai societăților profesionale și ai Academiei Române, este 
clar că există o dorință, din punctul de vedere al politicu-
lui, de a avea acest plan. Se pune problema „Bun, și cine 
îl elaborează până la urmă?”. Probabil, aceștia ar trebui 
să fie specialiștii din domeniile cardiologie și neurologie. 
De altfel,  împreună cu domnul profesor doctor Dafin 
Mureșan, de la UMF "Iuliu Hațieganu" din Cluj, am stabilit 
că, în cadrul societăților profesionale, cu susținerea directă 
a Academiei Române, să existe un grup de lucru care să 
elaboreze acest plan.

Un plan european pentru bolile cardiovasculare ar 
putea avea ca obiectiv major, de exemplu, încurajarea 
guvernelor statelor membre să pună în aplicare planuri 
naționale privind bolile cardiovasculare, prin adaptarea 
recomandărilor europene la nivel național. Dacă bolile 
cardiovasculare ar fi abordate, la noi în țară, ca o 
problemă de sănătate publică, un astfel de plan național 
ar putea fi o soluție pentru eliminarea poverii provocate 
de aceste afecțiuni? 

Planul național nu elimină povara, el stabilește un 
obiectiv principal, anume reducerea poverii bolilor cardi-
ovasculare din România. Acest obiectiv se realizează prin 
mai multe acțiuni care vor duce la reducerea morbidității 
și a mortalității prin bolile cardiovasculare. Esențială este 
prevenția, așa cum vorbim de foarte mulți ani. Până când 
nu vom avea un program solid de prevenție a bolilor cardio 
și cerebrovasculare în România, nu vom reduce povara lor. 
În acest moment, avem programe de tratament al acestor 
boli, unele dintre ele poartă numele de acțiuni prioritare 
ale Ministerului Sănătății (și există 
trei astfel de acțiuni dedicate BCV), 
altele sunt programele CNAS. Toate se 
adresează prevenției secundare, adică 
tratamentului pacientului care a avut o 
boală cardiovasculară, pentru a nu face 

complicații, pentru ca boala să nu progreseze și pentru ca 
pacientul să poată fi reinserat din punct de vedere socio-
profesional. 

 Ca și în cazul altor boli cronice, țările din centrul 
și estul Europei se confruntă cu o serie de inegalități 
în ceea ce privește bolile cardiovasculare, cum ar fi 
prevalența, rata mortalității, care sunt mai mari în 
aceste regiuni. Care sunt motivele principale și cum pot 
fi ele eliminate?

Știm că există diferențe de mortalitate și am dat, în acest 
sens, exemplul României versus media UE. România se află 
pe harta țărilor cu risc foarte înalt de boli cardiovasculare, 
fiind una dintre puținele state din UE care se află pe această 
hartă elaborată recent de către Societatea Europeană de Car-
diologie. Ce ar trebui să facem în această situație?  În primul 
rând, să avem un program solid de prevenție. Primul pas care 
s-a făcut este proiectul „Totul pentru inima ta!”, un program 
de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc 
cardiovascular, finanțat prin fonduri europene, program care 
este în desfășurare. Este coordonat de INSP și are ca parteneri 
Societatea Română de Cardiologie, precum si spitale impor-
tante din România, cum este și spitalul în care ne aflăm. Prin 
acest proiect vrem să vedem care este starea actuală a riscului 
cardiovascular în populația generală. Există eșantioane repre-
zentative la nivel național, în cele opt regiuni ale țării, adică un 
număr de peste 160.000 de subiecți care vor fi incluși într-o 
bază de date, având astfel, în sfârșit, o evaluare pertinentă din 
punct de vedere științific a stării de sănătate cardiovasculară 
a populației din România. În urma rezultatelor pe care le 
vom obține, ne vom programa viitoarele acțiuni în domeniul 
prevenției cardiovasculare.  Astfel, sunt prevăzute opt centre, 

în cele opt regiuni ale țării, care vor coor-
dona prevenția cardiovasculară în zonele 
geografice respective. Acesta va fi un prim 
pas care va avea un impact important în 
eliminarea discrepanțelor regionale în 
ceea ce privește bolile cardiovasculare. 

INTERVIU CU PROF. DR. DRAGOȘ VINEREANU, ȘEF DISCIPLINA CARDIOLOGIE 
ȘI CHIRURGIE CARDIOVASCULARĂ, UMF „CAROL DAVILA”, ȘEF SECȚIE 
CARDIOLOGIE 2, SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI, 
PREȘEDINTE COMISIA DE CARDIOLOGIE, MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Existența unui plan național 
de prevenire a bolilor cardio și 
cerebrovasculare este esențială
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După ce au scăzut 
semnificativ în ultimele 
decenii, ratele globale ale 
mortalității provocate de 

bolile cardiovasculare au început să se 
stabilizeze sau chiar să crească din nou 
în unele țări. Ce rol joacă schimbările 
demografice, socio-economice și de 
mediu în conturarea acestor tendințe?

Deși nu avem la dispoziție o analiză 
complexă a felului în care diverși factori 
acționează asupra sănătății cardiovascu-
lare a românilor, putem menționa aspecte 
ce conduc către o estimare mai degrabă 
îngrijorătoare. Deja în 2016, față de 2001, 
deși populația scăzuse cu circa 12%, 
numărul total de decese prin boli cardio-
vasculare în România scăzuse cu doar 7%, 
conform datelor Institutului Național de 
Statistică. La acestea se adaugă efectele 
pandemiei de COVID-19 prin potențiala 
afectare cardiovasculară a celor trecuți 
prin boală și prin instalarea suferinței car-
diovasculare la cei care au neglijat tratarea 
ori au ratat depistarea la timp a factorilor 
determinanți.

În al doilea rând, prezentul este 
încărcat de tensiunea conflictului armat 
din apropiere, de criza economică, de 
costurile tot mai mari ale vieții de zi cu 
zi. Stresul este un factor determinant în 
hipertensiunea arterială, cauza majoră 
de mortalitate prin boli cardiovasculare. 
De aceea, este foarte important să ne 
măsurăm corect, cel puțin o dată pe an, 
tensiunea arterială și să descoperim din 
timp modificări ale valorilor tensionale 
pentru a interveni optim.

Dacă este să ne referim la valorile 
tensiunii în sine, cât și din perspecti-
va controlului celorlalți factori de risc, 
putem spune că lucrurile s-au ameliorat 
întrucâtva în ultimii 10-15 ani prin efortu-
rile făcute de diferitele societăți profesio-
nale, dar, evident, suntem încă departe de 
o situație mulțumitoare. Să nu uităm că 
pacientul nu are doar tensiune arterială 
crescută ca factor de risc. De exemplu, 
dacă în privința hipertensiunii s-au făcut 
unele progrese, diabetul și dislipidemia 
sunt factori de risc suboptimal controlați. 
Evident, fiecare pacient are un risc car-
diovascular global, care este dat de suma 
factorilor de risc pe care îi are.
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Complicațiile cardiovasculare pe 
termen lung, ce rezultă de la o infecție 
cu COVID-19 sau „long COVID”, par să 
reprezinte o povară suplimentară asupra 
sănătății publice. Ce măsuri ar trebui 
luate în cadrul sistemului de sănătate 
pentru a diminua această povară? 
Existența unui plan național privind 
bolile cardiovasculare ar fi benefică în 
acest caz?

Pandemia de COVID-19 a afectat în 
două moduri pacienții cu boli cardiovas-
culare. Primul este prezentarea mai rară 
a pacienților pentru analize și consult. 
Este o realitate al cărei efect îl resimțim 
și acum, când putem spune că am revenit 
către normal. În primul an de pandemie, 
iar apoi și în valurile ulterioare, pacienții 
cronici au avut acces limitat la servicii me-
dicale, nu s-au mai prezentat pentru con-
sult, au neglijat monitorizarea și aderența 
la tratament a fost mai mică. Nu avem 
încă date concrete care să ne dea măsura 
reală a acestei probleme, dar întâlnim tot 
mai frecvent cazuri severe, de exemplu 
pacienți cu HTA necontrolată/complicată, 
pacienți cu insuficiență cardiacă avansată 
decompensată, alte patologii.

Pacienții s-au obișnuit să nu vină la 
medic și este important să revină, să fie 
consultați, diagnosticați și îndrumați 
adecvat, cu depistarea la timp a eventuale-
lor complicații.

În al doilea rând, ne confruntăm 
uneori cu sechelele trecerii prin boala 
COVID-19, de diverse tipuri, medicii de 
familie care au monitorizat acești pacienți 
direcționându-i, conform unei evaluări 
de risc, către analize suplimentare și 
către medicii specialiști pentru clarificare 
diagnostică.

INTERVENȚII DE SĂNĂTATE  
PUBLICĂ PENTRU REDUCEREA 
MORTALITĂȚII

Sunt o serie de state europene 
care au dezvoltat strategii/planuri 
naționale în ceea ce privește bolile 
cardiovasculare. Strategia spaniolă 
are o abordare generală a sănătății 
cardiovasculare, precum și aplicarea 
acesteia la afecțiuni și patologii care 
necesită acțiuni specifice, iar noul plan 

scoțian privind bolile cardiace prezintă o 
abordare bazată pe traseul bolii. Credeți 
că preluarea și adaptarea unor bune 
practici ar fi de folos pentru un plan 
național? 

În România, bolile cardiovasculare sunt 
abordate în cadrul unui program național, 
iar Societatea Română de Cardiologie s-a 
implicat, de-a lungul timpului, în inclu-
derea celor mai adecvate intervenții de 
sănătate publică prin care să reușim să 
reducem mortalitatea. Desigur că mai este 
mult de dezvoltat, patologia cardiovascu-
lară fiind în sine complexă și prevalentă. 
Este, de asemenea, o realitate că sistemul 
sanitar românesc este el însuși în suferință, 
subfinanțat, birocratic, cu o resursă umană 
bine pregătită, dar insuficientă. Se fac pași 
spre mai bine, iar un exemplu este efortul 
către interdisciplinaritate pe care medicii 
români îl pun în practică. Ori de câte ori 
avem un pacient cu hipertensiune, de 
exemplu, pe lângă educarea lui cât mai 
detaliată cu privire la tratamentul corect al 
afecțiunii, trebuie să folosim oportunitatea 
de a încerca să corectăm toți ceilalți factori 
de risc, pentru că doar astfel riscul său glo-
bal poate fi redus. Din cauza tarelor siste-
mului de sănătate pe care le-am menționat 
și a urgențelor cardiovasculare cu care ne 
luptăm ca țară, programul național de boli 
cardiovasculare tratează în primul rând 
complicațiile, lucru foarte costisitor. În 
paralel, pentru rezultate robuste, dar pe 
termen lung, ar trebui derulată o direcție 
de prevenție a factorilor de risc. Este nevo-
ie de finanțare pentru participarea la acest 
program, pentru aparatura de verificare, 
instrumentele de colectare și evaluare a 
datelor, de urmărire a pacienților.

Astfel, un pacient identificat cu HTA 
sau cu tensiune normal înaltă poate fi 
urmărit timp de 3 luni, 6 luni, să vedem 
dacă reușim să controlăm valorile tensi-
onale și să verificăm dacă este aderent la 
tratament și la măsurile igieno-dietetice. 
În felul acesta, acționând la bază, am 
putea obține o scădere a incidenței bolilor 
cardiovasculare.

Un astfel de program ar trebui să fie de 
asemenea caracterizat prin interdiscipli-
naritate pentru a aborda cel mai eficient 
interacțiunile hipertensiune arterială 
– boală cronică de rinichi – diabet. HTA 

reprezintă, de exemplu, principalul factor 
de apariție a bolii cronice de rinichi și 
principalul factor de accentuare a progre-
siei bolii cronice de rinichi spre stadiile 
finale. De asemenea, dintre cei 7-15% din 
populația generală pacienți cu boală cro-
nică de rinichi, în stadiile avansate, 90% 
vor avea hipertensiune arterială. Același 
mecanism de cauzalitate este valabil și în 
cazul diabetului.

Astfel, desigur, este de dorit o strategie 
mai amplă care să abordeze sinergic facto-
rii determinanți ai bolilor cardiovasculare 
și să includă rezolvări pe paliere multiple, 
inclusiv în ceea ce privește implicarea 
pacienților în managementul propriei 
afecțiuni.

PROVOCAREA HIPERTENSIUNII 
ARTERIALE

În pofida faptului că povara bolilor 
cardiovasculare este mai mare decât 
orice altă boală, cercetarea și inovarea 
în acest domeniu sunt mult în urmă, în 
comparație cu alte patologii. Cum poate 
fi remediat acest aspect? 

Sunt mai multe direcții strategice care 
pot contribui concomitent la un mai bun 
management al bolilor cardiovasculare, 
pentru reducerea mortalității. Desigur, 
dezvoltarea de noi terapii este necesară în 
ceea ce privește cazurile de hipertensiune 
rezistentă, care nu răspunde la tratament, 
și unde, în consecință, nu se reușește adu-
cerea valorilor tensionale sub control.

Tratamentul antihipertensiv este, în 
general, bine tolerat și eficient, având 
capacitatea de a atinge obiectivul de 
control tensional. Un ingredient extrem 
de important pentru succesul terapeutic 
este însă participarea pacientului prin 
respectarea întocmai a tratamentului pre-
scris, prin adoptarea unor măsuri de stil 
de viață pe termen lung, prin măsurarea 
corectă și periodică a tensiunii arteriale, 
alături de o comunicare constantă cu 
medicul curant.  

Întâlnim tot 
mai frecvent 
cazuri severe
„Ne confruntăm cu o depopulare în special a zonelor rurale, cu 
acces tot mai redus la servicii medicale și o îmbătrânire accelerată 
a populației rezidente. Așadar, nu am fi surprinși să vedem o 
prevalență în creștere a afecțiunilor cronice”, atrage atenția prof. 
dr. Bogdan Alexandru Popescu. 
de Valentina Grigore

INTERVIU 
CU PROF. DR. 
BOGDAN 
ALEXANDRU 
POPESCU, 
PREȘEDINTE 
SOCIETATEA 
ROMÂNĂ DE 
CARDIOLOGIE
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Este personalul medical 
suficient pregătit pentru a 
recunoaște un AVC și a lua 
rapid măsurile necesare?

Personalul implicat în recunoașterea 
semnelor unui AVC include personalul 
medical de la serviciile de ambulanță, 
unitățile de primiri urgențe și medicii 
neurologi. În ceea ce privește medicii neu-
rologi, nu este nicio îndoială că au pregăti-
rea necesară pentru a recunoaște un AVC, 
ca, de altfel, și majoritatea medicilor din 
specialitatea de medicină de urgență. La 
nivel de spital, problemele sunt generate 
de numărul mare de pacienți, cu patologii 
variate, care poate genera întârzieri în 
identificarea unui pacient cu AVC. Pentru 
serviciile de ambulanță este necesar să 
efectuăm cursuri repetate de instruire, 
pentru ca echipajul care se prezintă la caz 
să poată identifica rapid acești pacienți. 
Majoritatea ambulanțelor la nivel de 
județe nu au medic, ci doar asistent me-
dical în echipaj, dar acest fapt nu va con-
stitui un impediment, dacă va fi respectat 
protocolul existent la nivel național.

Semnele și simptomele unui accident vascular cerebral pot fi foarte 
variate, dar majoritatea pacienților vor prezenta unul sau mai multe dintre 
următoarele trei manifestări clinice: scăderea bruscă a forței musculare, de 
regulă pe o jumătate a corpului (membrul superior și inferior), asimetria feței, 
cu colțul gurii coborât și afectarea limbajului (fie privind articularea cuvintelor, 
fie exprimarea și înțelegerea limbajului vorbit sau scris). Recunoașterea rapidă 
a simptomelor este esențială pentru salvarea vieții unei persoane cu AVC. 
Însă, deși lucrurile s-au îmbunătățit vizibil, aceste tratamente salvatoare au 
anumite bariere care nu pot fi rezolvate decât prin implementarea unui Plan 
național pentru bolile cerebrovasculare, care să abordeze fiecare verigă din 
„lanțul” îngrijirii pacientului cu AVC, atrage atenția prof. dr. Cristina Tiu. 
de Valentina Grigore
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Cum poate fi amplificată educația 
medicală în acest domeniu? 

Recunoașterea rapidă a semnelor unui 
AVC și solicitarea rapidă a ambulanței 
după constatarea acestor semne sunt 
elementele de care depinde de cele mai 
multe ori tratamentul pe care îl poate pri-
mi un pacient cu AVC, întrucât tromboliza 
intravenoasă nu poate fi administrată 
decât în primele 4, 5 ore de la debutul 
simptomatologiei, iar trombectomia 
mecanică, în primele 6 ore. Educația 
referitoare la semnele și simptomele unui 
AVC trebuie să vizeze toate grupele de 
vârstă, începând cu copiii și finalizând 
cu persoanele vârstnice, deoarece în 
multe situații pacientul cu AVC nu poate 
reacționa, ca urmare a unei tulburări de 
înțelegere sau a unei pareze, iar sarcina 
recunoașterii semnelor unui AVC revine 
celor din jur, ce pot fi persoane adulte sau 
copii. În mai multe țări din Europa, cam-
paniile educaționale destinate copiilor de 
vârstă școlară au dus, în mod surprinzător 
poate, la îmbunătățirea semnificativă a 
cunoștințelor despre semnele și simpto-
mele unui AVC în populația generală, ca 
urmare a faptului că părinții și bunicii au 
aflat despre aceste semne de la copii, care 
au învățat la școală. O astfel de campanie 
(denumită „Eroii Fast”) se desfășoară de 
aproximativ un an și în România și putem 
spune că rezultatele, deși încă timide, 
au început deja să se vadă, întrucât se 
constată o creștere ușoară a numărului de 
pacienți cu AVC care se prezintă la spital 
în primele 3-4 ore de la debutul simpto-
matologiei. Totuși, pentru ca numărul 
pacienților cu AVC care ajung la spital 
foarte repede să crească semnificativ, sunt 
necesare campanii educaționale care să se 
desfășoare pe perioade lungi (de ordinul 
anilor) și care să vizeze toate grupele de 
vârstă, atât din mediul rural, cât și din me-
diul urban. Este însă de la sine înțeles că 
o campanie educațională de o asemenea 
amploare nu poate fi susținută decât prin 
efortul coordonat al Ministerelor Sănătății 
și Educației, al autorităților locale, al 
societăților profesionale și mai ales al 
posturilor TV și Radio care trebuie să fie 
dispuse să sprijine acest efort educațional 
de o importanță fundamentală pentru 
populația României.

Care a fost impactul pandemiei 
asupra persoanelor cu AVC? 

Față de anul 2019, în 2020 și în 2021, 
10.000 de oameni nu au putut beneficia 
de îngrijire în spital, deși au suferit un 
accident vascular cerebral. Motivele sunt: 
teama de a contracta infecția în spital, 
care i-a împiedicat pe mulți să solicite 
ambulanța, limitarea accesului la servicii 
medicale din cauza dedicării unui număr 
mare de spitale exclusiv pacienților 
infectați cu SARS-CoV-2 și supraaglo-
merarea nu doar a ambulanțelor, ci și a 
camerelor de gardă și a secțiilor care au 
funcționat cu dublu circuit, așa cum a 
fost și Spitalul Universitar de Urgență 
București, în care îmi desfășor activitatea.

În mod cert, mulți oameni au avut 
forme mai grave de AVC, cu atât mai mult 
cei care au suferit infarctul cerebral în 
context de COVID-19. Am văzut pacienți 
extrem de tarați, complet neglijați tera-
peutic, cu multiple comorbidități. Însă, 
în același timp, s-a dus o luptă continuă 
pentru creșterea numărului de pacienți 
tratați prin proceduri de revascularizare, 
astfel încât, în pofida pandemiei, rata de 
revascularizare prin tromboliză la nivelul 
întregii țări a crescut de la 1,8% în 2017 la 
5,4% în 2022.

TROMBOLIZA TREBUIE PRIVITĂ  
CA O ȘANSĂ ÎN PLUS

Tromboliza sistemică cu rtPA 
(tromboliză intravenoasă) este eficientă 
pentru tratamentul pacienților cu 
accident vascular cerebral ischemic 
acut în primele 4, 5 ore de la debutul 
simptomatologiei. Care sunt principalele 
limite ale acestui tratament în România 
și cum pot fi depășite?

Limitele medicale ale acestui trata-
ment în România sunt aceleași ca peste 
tot în lume: nu toți pacienții, chiar sosiți 
la spital în timp util, sunt eligibili pentru 
tromboliză și nu toți pacienții care pri-
mesc tratamentul vor recupera deficitele 
neurologice. Ar fi o greșeală să conside-
răm că acest tratament este un fel de elixir 
care te vindecă într-o oră, cât durează 
administrarea. Există afecțiuni sau medi-
camente din medicația cronică a paci-
entului care contraindică administrarea, 

există complicații care pot să apară, există 
cheaguri care nu pot fi dizolvate de către 
rtPA pentru că sunt prea mari. Tromboliza 
trebuie privită ca o șansă în plus, pe care 
o poți avea dacă te prezinți în timp util la 
spital. Presiunile din partea pacienților 
sau aparținătorilor de a fi administrat 
tratamentul, deși s-a depășit fereastra 
de 4, 5 ore (uneori prin „ajustarea” cu 
inconștiență a orei de debut), nu își au 
locul, pentru că expun pacientul unui pe-
ricol vital. Pentru cei cu tromboze ale ar-
terelor mari intracraniene există și soluția 
trombectomiei mecanice, care presupune 
navigarea unui stent sau a unui dispo-
zitiv de aspirație, de la artera femurală 
până la locul obstrucției intracraniene, și 
extragerea cheagului, cu reluarea fluxului 
sangvin. Fereastra de timp este aici puțin 
mai lungă, de 6 ore, dar pacienții eligibili 
reprezintă un număr redus din totalul ac-
cidentelor vasculare cerebrale ischemice. 
Cu alte cuvinte, nu orice pacient cu AVC 
ajuns într-un interval de 6 ore la spital 
va fi un candidat pentru trombectomie 
și, la fel ca la tromboliză, nu toți cei cu o 
revascularizare completă a vasului vor 
recupera deficitul neurologic.

În ceea ce privește limitele economice 
și administrative, discuția aduce în prim-
plan ideea necesității stringente a unui 
Plan național pentru bolile cerebrovas-
culare. Un plan care să abordeze fiecare 
verigă din „lanțul” îngrijirii pacientului cu 
AVC. Prima verigă este evident prevenția 
primară. Dacă nu vom avea o populație 
mai sănătoasă, nu vom putea susține nici-
odată corespunzător standardelor actuale 
costurile necesare pentru un număr atât 
de mare de pacienți cu AVC. O a doua 
verigă ține de tratamentul acut al AVC. 
Avem nevoie de mai multe unități de AVC, 
care la rândul lor înseamnă mai multe 
monitoare, mai multe paturi de tip terapie 
acută, care să permită o poziționare și 
mobilizare corecte ale pacientului, mai 
mult personal, din toate categoriile, de la 
brancardieri la medici...  

INTERVIU CU PROF. DR.  
CRISTINA TIU, PREȘEDINTE 
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE 

NEUROLOGIE

Barierele îngrijirii 
pacientului cu AVC, 
eliminate prin Planul 
național pentru bolile 
cerebrovasculare
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Pacienții din Europa de Est și Centrală 
se confruntă cu o serie de inegalități, 
cum ar fi accesul la terapii și tratamente 
noi, ratele mai mari în ceea ce privește 

incidența și decesul la anumite boli cronice. Cum 
poate EPF să intervină pentru a elimina sau diminua 
aceste inegalități?

Fiind o organizație-umbrelă (EPF are, la mo-
mentul actual, 78 de organizații membre – coaliții 
naționale sau organizații europene tematice), suntem 
intermediari între comunitatea pacienților și fac-
torii decizionali de la nivel european. În acest sens, 
aducem în discuție o perspectivă crucială, bazată pe 
experiențele pacienților afectați de diverse boli, atât 
la nivel național, cât și regional. De aceea, aș spune 
că munca noastră în privința accesului egal la servicii 
medicale vizează întreg contextul european, nu doar 
Europa de Est sau Europa Centrală. European Patients 
Forum (EPF) a susținut și susține principiul echității și 
al sănătății în toate ariile politicilor publice, iar accesul 
tuturor pacienților la servicii medicale de calitate – ca 
valoare fundamentală a organizației – stă la baza efor-
turilor noastre în sfera politicilor de sănătate publică. 
În acest sens, am militat în fața Comisiei Europene și a 
altor instituții europene pentru recunoașterea nevoii 
de a asigura accesibilitatea serviciilor de sănătate 
pentru toți pacienții, ca parte a efortului general de a 
îmbunătăți accesibilitatea, sustenabilitatea și rentabi-
litatea sistemelor medicale. Pentru a asigura accesul 
universal la servicii medicale, EPF și organizațiile sale 
membre au ridicat următoarele probleme, ca răspuns 
la recomandările existente: 1) evitarea/reducerea 

timpilor de așteptare și a plăților efectuate de pacienți, 
2) o mai bună gestionare a cheltuielilor din sistemul 
medical, 3) plasarea sănătății publice ca o prioritate 
politică la nivel național și 4) reiterarea ideii de colabo-
rare continuă la nivel european, în domeniul sănătății, 
precum și stabilirea unei agende europene coerente, în 
domeniul sănătății.

Ce inițiative aveți în acest sens pe agenda 
dumneavoastră, ca director executiv al EPF?

Agenda mea se transpune, în acest moment, 
agendei generale a EPF. Am preluat funcția de director 
executiv în martie 2022 și am constatat, cu mult entu-
ziasm, că există deja un plan de dezvoltare strategică 
a organizației (aferent perioadei 2016-2021) și un 
plan anual de lucru, derivat din strategia de dezvol-
tare. Așadar, misiunea mea este de a susține echipa 
executivă în atingerea obiectivelor strategice. Concret, 
dacă anterior ați menționat sistemele de sănătate 
din Europa de Est, vă pot spune că EPF are în vedere, 
printre multe altele, conform votului organizațiilor 
membre, exprimat încă de la întâlnirea anuală din 
2018, extinderea activității sale în Europa de Est, în 
special în țările balcanice. Colegii mei au lucrat deja 
la cartografierea ecosistemelor de sănătate existente, 
la nivel național, în Balcani și în cadrul inițiativei vom 
lucra alături de organizațiile existente pentru creșterea 
capacității acestora de advocacy, dar și pentru educația 
și responsabilizarea pacienților. În România avem un 
partener de încredere – COPAC (Coaliția Organizațiilor 
Pacienților cu Afecțiuni Cronice), alături de care am 
demarat, încă din 2018, primul workshop național pe 
tema vaccinării pacienților cu boli cronice.  

Forumul European al Pacienților (European Patients Forum – EPF) este principala voce  
a organizațiilor de pacienți din Europa, aducând, în acest sens, „o perspectivă crucială, 
bazată pe experiențele pacienților afectați de diverse boli, atât la nivel național, cât și 
regional”, subliniază Anca Toma. 
de Bogdan Guță
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Comisia Europeană a organizat, în data de 22 iunie 2022, la 
Bruxelles, o conferință pe tema Regulamentului UE 2021/2282 
privind evaluarea tehnologiilor medicale (HTA). După cum 
știm, HTA este importantă pentru pacienții cu cancer, deoarece 
permite guvernelor să adopte o îngrijire mai eficientă a 
acestei boli. Care este poziția EPF cu privire la noua legislație 
referitoare la  HTA?

Având la bază interacțiunile noastre anterioare cu acest su-
biect, precum și opiniile membrilor noștri, EPF a primit călduros 
legislația privind HTA, ca fiind un pas important în îmbunătățirea 

accesului echitabil al pacienților la servicii me-
dicale de calitate. Considerăm că era necesar ca 
statele membre să se angajeze în implementarea 
unui cadru unitar privind HTA. Din perspectiva 
pacientului, faptul că organismele naționale ale 
diferitelor state-membre au ajuns la decizii diver-
gente cu privire la aceleași soluții creează confuzie 
și inegalități. Suntem de părere că implementa-
rea este necesară pentru a depăși fragmentarea 
existentă la nivel european. Implicarea obligatorie 
a comunității de pacienți în procesul HTA, inclusiv 
în selecția tehnologiilor care urmează a fi evaluate, 
e necesară pentru a asigura că procesele HTA se 
desfășoară în interesul pacienților. De asemenea, 
EPF crede că implicarea adecvată a pacientului este 
esențială pentru ca Regulamentul să fie imple-
mentat cu succes. Salutăm implicarea tot mai 
pronunțată a perspectivei pacienților în procesele 
HTA și sperăm să susținem implementarea Regula-
mentului, prin implicarea activă a membrilor noștri. 

Politicile de sănătate, așa cum sunt ele acum, 
credeți că oferă un cadru propice pentru ca vocea 
pacientului să fie auzită așa cum trebuie? Ce ar 
fi de făcut astfel încât pacienții (și problemele 
lor) să fie mai bine reprezentați și ascultați în 
dezbaterile care însoțesc adoptarea de politici în 
domeniul sănătății?

Chiar misiunea și rațiunea de a fi EPF constau 
în a articula nevoile pacienților și în a oferi o voce 
unitară și coerentă în dialogul cu factorii politici 
și decizionali. Spre exemplu, în prima noastră 
reacție la publicarea European Health Data Space, 
am semnalat tocmai acest lucru: pacienții trebu-
ie implicați în tot procesul decizional, nu doar 
consultați pentru anumite aspecte punctuale. 
Pentru ca această voce, cea a pacienților, să devină 
mai puternică și mai unită, proiectele strategice 
ale EFP, pentru următorii ani, militează pentru 
educarea unor generații noi de patient advocates, 
pentru dezvoltarea și consolidarea organizațiilor 
deja existente de pacienți, precum și pentru 
implicarea acestora în proiecte transnaționale, 
cuprinzând o varietate largă de afecțiuni. Nu în 
ultimul rând, aș aminti aici congresele pe care EPF 

le organizează periodic, având în centru perspectiva pacientului. 
Ne-am reunit la un eveniment hibrid (cu participare fizică, dar 
și online) – Congresul EFP 2022, al cărui scop este de a continua 
dialogul pe tema transformării digitale în sănătate, un dialog pe 
care l-am început online, la Congresul nostru din 2021. A fost 
un prilej excelent pentru un dialog autentic, pentru că am pus la 
aceeași masă experți de renume internațional și reprezentanți 
ai pacienților, într-un amplu proces de schimb de bune practici, 
reuniți sub umbrela unui scop comun: crearea unui ecosistem de 
sănătate funcțional, sustenabil și echitabil.  

INTERVIU CU 
ANCA TOMA, 
DIRECTOR 
EXECUTIV 
FORUMUL 
EUROPEAN AL 
PACIENȚILOR (EPF)

Proiectele strategice ale 
EFP militează pentru 
educarea unor generații  
noi de patient advocates
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Sistemul sanitar se sprijină pe doi piloni esențiali 
– infrastructura și resursa umană. Această resursă 
este insuficientă și cu posibilități reduse de 
dezvoltare profesională. Proiectele pe fondurile 

europene pentru capital uman mai acoperă din acest deficit, dar 
nu reprezintă o soluție. Ce ar trebui făcut în acest sens? Există o 
strategie la nivel național în ceea ce privește resursa umană din 
sistemul sanitar?

Resursa umană din domeniul medical este, într-adevăr, 
insuficientă. Dar nu vorbim aici doar de o problemă regională sau 
națională. Peste tot în lume există deficit de personal medical. 
Provocarea care apare în sistemul medical românesc este dată de 

În medicină, dezvoltarea 
profesională ține de dorința 
individului de autodepășire
Resursa umană insuficientă este o problemă cu care 
se confruntă sistemele de sănătate peste tot în lume. 
„Este dificil să construim o strategie națională care să 
aibă în epicentru resursa umană din sistemul medical. 
Putem construi însă strategii: pentru atragerea de 
resursă umană, pentru retenția acesteia în sistemul 
intern, pentru șanse egale la educație medicală 
continuă sau la dezvoltare profesională”, arată prof. 
univ. dr. Dan Ionuț Gheonea. 
de Bogdan Guță
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corelația dintre lipsa resursei umane, lipsa 
resurselor materiale, a infrastructurii și, 
nu în ultimul rând, a educației medicale 
a populației. Deci nu vorbim despre un 
deficit, ci despre un dezechilibru între 
nevoia de resurse și resursele existente. În 
medicină, dezvoltarea profesională ține 
de dorința individului de autodepășire. 
Practica profesională este condiționată de 
educația medicală continuă, iar educația, 
atât cea formală, cât și cea nonformală 
sau informală, conduc către dezvoltarea 
profesională. În acest sens, posibilitățile 
de dezvoltare profesională nu sunt reduse, 
din contră, aș spune că sunt nelimitate. 
Avem acces la informație, acces la cer-
cetare. Putem face cercetare, putem face 
schimburi de experiență. Toate acestea 
sunt posibile acum încă din facultate. Dacă 
percepem dezvoltarea profesională ca 
drumul spre cunoaștere, singura piedică 
poate fi doar lipsa motivației. În contextul 
în care dezvoltarea profesională semnifi-
că dezvoltarea în carieră, acolo lucrurile 

sunt puțin diferite. Nu pentru că ar exista 
resurse limitate de dezvoltare, ci pentru că 
viitorii practicieni nu știu care sunt aceste 
resurse și cum le pot accesa. Este dificil să 
construim o strategie națională care să aibă 
în epicentru resursa umană din sistemul 
medical. Putem construi însă strategii: 
pentru atragerea de resursă umană, pentru 
retenția acesteia în sistemul intern, pentru 
șanse egale la educație medicală continuă 
sau la dezvoltare profesională. S-au făcut 
pași în acest sens, iar constituirea Alianței 
Universitare G6-UMF este unul dintre ei. O 
viziune unitară asupra potențialului edu-
cativ medical este un prim pas spre crearea 
de strategie.

Dezvoltarea profesională a unui  
medic începe practic din facultate.  
Ce acțiuni desfășoară Alianța 
Universitară G6-UMF în acest sens? 
Cum vine în sprijinul studenților, astfel 
încât aceștia să aibă acces la un proces 
continuu de formare profesională?

Dezvoltarea profesională a fiecărei per-
soane începe cu luarea deciziei de a urma 
o anumită profesie. În facultate începe să 
se contureze identitatea profesională a 
fiecăruia. Suntem conștienți de faptul că, 
astăzi, dinamica profesională este diferită 
și, astfel, nevoile de suport în identificarea 
și parcurgerea acestui traseu trebuie să fie 
diversificate și axate pe nevoile individului, 
nu pe ale masei de indivizi. Alianța Univer-
sitară G6-UMF este un organism nou-creat, 
care a luat naștere într-o perioadă provoca-
toare pentru populație, în general, și pentru 
sistemul de sănătate, în special. Scopul 
nostru este de a stabili o viziune comună, 
unitară, asupra necesității educativo-for-
mative din sistemul medical, plecând de la 
nevoia pacientului și legând această nevoie 
de motivația profesională a practicianului. 
Învățământul medical românesc a evoluat 
mult în ultimii ani, însă nu suficient. Lu-
crăm la acest aspect. Până acum lucram 
separat și fiecare universitate crea propria 
viziune și trăia propriile experiențe. Divi-
ziunea existentă în trecut ne ajută acum să 
avem mai multe perspective asupra cărora 
să reflectăm și din care să creionăm soluții 
unitare, care să îi ajute pe viitori noștri co-
legi să își găsească drumul potrivit. Primul 
pas făcut, care a stârnit o serie de contro-
verse, a fost schimbarea produsă în meto-

dologia organizării examenului de admitere 
la facultățile de medicină. Vom continua cu 
alte măsuri, care poate nu vor câștiga într-o 
primă fază la capitolul popularitate, dar 
sperăm să devină populare prin eficiență. 

Admiterea la importante facultăți 
de medicină din România, componente 
ale Alianței Universitare G6-UMF, se va 
face din anul universitar 2023-2024 pe 
baza unui manual nou, cerut ca resursă 
bibliografică unică pentru proba de 
biologie. Ce obiective are în vedere 
Alianța prin această decizie?

Da. Așa cum spuneam, una dintre 
primele măsuri unitare luate de Alianța 
Universitară G6-UMF ține de modificarea 
metodologiei examenului de admitere la fa-
cultatea de medicină sau medicină dentară, 
prin introducerea unei resurse bibliogra-
fice unice pentru pregătirea candidaților. 
Este vorba despre lucrarea Anatomie și 
fiziologie pentru admitere la facultățile de 
medicină, avându-i ca autori pe Barbara 
Krumhardt și I. Edward Alcamo, Editu-
ra University Press Târgu Mureș, ediția 
2022. Manualul va fi utilizat unitar pentru 
admiterea din vara anului 2023 de către 
facultățile de profil din cadrul Universității 
de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu“ 
din Cluj-Napoca, Universității de Medicină 
și Farmacie din Craiova, Universității de 
Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa“ din 
Iași, Universității de Medicină și Farmacie, 
Științe și Tehnologie „George Emil Palade“ 
din Târgu Mureș, Universității de Medicină 
și Farmacie „Victor Babeș“ din Timișoara 
și al Universității Ovidius din Constanța. 
Obiectivul principal al acestei decizii îl re-
prezintă atragerea celor mai buni candidați. 
Standardizarea procesului oferă aceiași 
parametri de evaluare a cunoștințelor 
candidaților de către toate instituțiile și, 
în același timp, șanse egale acestora de a fi 
evaluați în mod echitabil, pe baza acelorași 
criterii. Câștigul instituțional provine 
din stimularea competiției, prin calitatea 
actului educațional oferit studenților și nu 
prin cantitate. 

INTERVIU CU PROF. 
UNIV. DR. DAN IONUȚ 
GHEONEA, RECTOR 
AL UNIVERSITĂȚII 
DE MEDICINĂ ȘI 
FARMACIE DIN CRAIOVA, 
PREȘEDINTE ALIANȚA 
UNIVERSITARĂ G6-UMF
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LEGEA PRIVIND PREVENȚIA  
ȘI DIAGNOSTICAREA  
PRECOCE ALE DIABETULUI 
ZAHARAT ARE LA BAZĂ TREI 
DIRECȚII PRINCIPALE DE 
ACȚIUNE.
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Programul național  
de diabet zaharat asigură  
o creștere a rolului 
medicului de familie 

în ceea ce privește prevenția și 
diagnosticarea diabetului zaharat. 
Suntem a doua țară din Europa 
care are această disponibilitate. Ce 
beneficii aduce acest lucru pentru 
pacienți? Poate stimula ea, de exemplu, 
prevenția?

Implicarea medicilor de familie  
în managementul persoanelor cu diabet 
zaharat va contribui la creșterea calității 
actului medical prin facilitarea accesului 
către o evaluare și un tratament 
instituite precoce și, desigur, la prevenția 
diabetului zaharat și a afecțiunilor 
conexe. Prin desfășurarea unor activități 
cum sunt optimizarea stilului de viață, 
screeningului și tratamentul complex 
și individualizat al factorilor de risc 
metabolic și al diabetului zaharat în sine, 
se va contribui la reducerea prevalenței 
diabetului zaharat, a apariției și a 
progresiei complicațiilor acute și cronice 
ale acestuia. Medicul de familie este 
implicat și în depistarea și tratamentul 
prediabetului, obezității și, consecutiv, 
la scăderea morbidității și a mortalității 
prin boli cronice netransmisibile. 

Care ar fi alte noutăți importante 
din acest program care vin direct în 
sprijinul pacienților?

Alături de creșterea rolului medicului 
de familie în activitatea de prevenție și 
depistare precoce ale diabetului zaharat, 
anul 2022 a adus, în cadrul Programului 
național de diabet zaharat, facilitarea 
accesului la tehnologia modernă utilizată 
în cadrul autoîngrijirii acestor persoane, 
de tipul sistemelor de infuzie continuă 
subcutanată de insulină (pompe de 
insulină) și al sistemelor de monitorizare 
continuă a glicemiei (senzori de glicemie), 
cu atât mai mult dacă vorbim despre copii 
sau despre paciente cu sarcină în evoluție, 
cu simplificarea procesului de acordare a 
dispozitivelor medicale specifice. Odată 
cu aceste modificări, montarea pompelor 
de insulină cu sau fără senzori de moni-
torizare glicemică continuă se face la re-
comandarea medicului de specialitate di-
abet zaharat, nutriție și boli metabolice/
medic cu competență/atestat în diabetul 
zaharat care monitorizează persoana cu 
diabet zaharat, aflat într-o relație con-
tractuală cu o casă de asigurări de sănă-
tate, pe baza unui referat medical care 
cuprinde date despre pacient, precum 
și îndeplinirea criteriilor de eligibilitate 
pentru sistemul recomandat, fără a se 

mai depune un dosar la Casa Națională 
de Asigurări de Sănătate. Totodată, o altă 
noutate importantă este că atât pacienții 
cu diabet zaharat tip 1, cât și cei cu 
diabet zaharat tip 2, conform celor două 
subprograme, vor avea posibilitatea efec-
tuării periodice, gratuite, a HbA1c pentru 
evaluarea cât mai completă a controlului 
glicemic și pentru prevenția secundară în 
diabetul zaharat. 

În toamna anului 2020 a fost 
adoptată Legea nr. 249/2020 privind 
prevenția și diagnosticarea precoce ale 
diabetului zaharat. Operaționalizarea ei 
depinde însă de adoptarea normelor de 
implementare. Care este situația lor la 
acest moment?

Această lege este, în prezent, singura 
de acest tip din țara noastră și totodată 
una dintre puținele legi de prevenție a 

INTERVIU CU PROF. UNIV. DR. 
ROMULUS TIMAR, DECANUL 
FACULTĂȚII DE MEDICINĂ 
DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII 
DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE 
„VICTOR BABEȘ” DIN 
TIMIȘOARA, PREȘEDINTE AL 
SOCIETĂȚII ROMÂNE DE DIABET, 
NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE

Alături de creșterea rolului medicului de familie în activitatea de prevenție și depistare 
precoce ale diabetului zaharat, „anul 2022 a adus, în cadrul Programului național de 
diabet zaharat, facilitarea accesului la tehnologia modernă utilizată în cadrul autoîngrijirii 
bolnavilor”, subliniază prof. univ. dr. Romulus Timar. 
de Bogdan Guță

unei boli cronice netransmisibile de la 
nivelul Uniunii Europene. Legea are la 
bază trei direcții principale de acțiune, și 
anume educația în ceea ce privește stilul 
de viață sănătos, screeningul realizat în 
vederea depistării precoce a diabetului za-
harat cu întocmirea unui registru național 
de diabet și prediabet și prevenția diabe-
tului zaharat. În acest moment, se lucrea-
ză la redactarea și, ulterior, la adoptarea 
normelor de implementare a acesteia. 
Alături de reprezentanți ai autorităților 
publice, ai instituțiilor implicate în 
program (Ministerul Sănătății și Comisia 
de diabet a MS, CNAS), ai angajatorilor, 
ai persoanelor din domeniul sănătății, 
educației și asociațiilor neguvernamenta-
le, precum cele ale persoanelor cu diabet 
zaharat, Societatea Română de Diabet, 
Nutriție și Boli Metabolice – SRDNBM, 
prin specialiștii săi, va răspunde la toate 
solicitările din această direcție.  

Raportul OMS privind diabetul, 
din ianuarie 2022, include un set de 
obiective  care urmează să fie atinse 
până în 2030: 80% dintre persoanele 
cu diabet sunt diagnosticate; 80% 
dintre persoanele diagnosticate cu 
diabet au un control bun al glicemiei; 
80% dintre persoanele diagnosticate 
cu diabet zaharat au un control bun 

al tensiunii arteriale; 60% dintre 
persoanele de peste 40 de ani cu diabet 
zaharat primesc statine; 100% dintre 
persoanele cu diabet de tip 1 au acces 
la tratament cu insulină la prețuri 
accesibile și la automonitorizarea 
glicemiei. Credeți că sunt niște 
obiective sustenabile? 

Conform Atlasului IDF apărut la 
sfârșitul anului 2021, aproape una din două 
persoane cu diabet zaharat nu știe că are 
această afecțiune, situație cauzată de un 
diagnostic tardiv, în momentul în care pa-
cientul prezintă simptome și semne clinice 
ale afecțiunii sau chiar ale complicațiilor 
sale. În România, prevalența diabetului za-
harat este cuprinsă între 11 și 12% (studiul 
PREDATOR), ceea ce înseamnă că una din 
9 persoane adulte are diabet zaharat, însă 
numărul persoanelor aflate în Programul 
național de diabet care urmează tratament 
este de doar 1,1 milioane. Diagnosticarea 
și luarea în evidență a peste 80% dintre 
persoanele cu diabet până în anul 2030 
reprezintă un obiectiv ambițios, dar care 
consider că poate fi atins. Deja, în acest 
moment, toate persoanele cu diabet zaha-
rat de tip 1 din România și toate persoanele 
cu diabet zaharat tip 2 tratate cu insulină 
au acces gratuit la insuline moderne (ana-
logi prandiali și analogi bazali de insulină) 

care realizează un bun control metabolic.  
Există acces la automonitorizare glicemică, 
mai sunt pași de făcut în special în direcția 
sistemelor de monitorizare continuă a 
glicemiei. Referitor la controlul glicemic, 
atingerea unei ținte a HbA1c sub 7% la 
peste 80% dintre pacienți va fi un obiec-
tiv foarte greu de obținut. Chiar în țările 
puternice din punct de vedere economic, 
acest lucru va fi dificil. Conform datelor 
National Diabetes Statistics Report din 
anul 2020, în SUA, doar 50% din pacienții 
diagnosticați cu diabet zaharat au atins 
ținta HbA1c <7%. Important nu este doar 
atingerea acestor obiective, dar și cu ce 
medicație este atinsă. În România avem la 
dispoziție pentru tratamentul diabetului 
zaharat de tip 2 medicamente care alături 
de un bun control glicemic, în condiții de 
siguranță (fără hipoglicemie, fără creștere 
în greutate), asigură suplimentar protecție 
cardio-renală (inhibitorii de SGLT2, 
agoniștii de GLP1). Tratamentul cu statine 
este recomandat pentru atingerea țintei re-
feritoare la LDLc, țintă care este individua-
lizată pentru fiecare persoană cu diabet, în 
funcție de clasa de risc cardiovascular. Prin 
implicarea directă a medicilor de familie și 
a colaborărilor interdisciplinare, conside-
răm că aceste obiective ar putea fi atinse și 
apoi menținute în timp. 

Noutăți importante în 
cadrul Programului 
național de diabet zaharat
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Medicii atrag atenția că există o 
problemă a pacientului român la nivel  
de percepție, iar educația medicală 
lipsește, din păcate, în România. 
„Pacientul, indiferent dacă este oncologic 
sau nu, ajunge la doctor în ultimul 
moment. În paralel cu îmbunătățirea 
permanentă a serviciilor pe care le 
oferim, trebuie să ne îndreptăm mai 
mult atenția spre prevenție și screening”, 
spune dr. Ioan Bogdan Furtună. 
de Valentina Grigore
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Spitalul Clinic Colțea este clasificat în categoria IM (profil 
oncologic). Din perspectiva serviciilor oferite acestei categorii 
de bolnavi, ce considerați că ar trebui îmbunătățit când vorbim 
de traseul pacientului? Cum poate fi scurtat timpul de la primele 

semne de boală până la instituirea tratamentului?
Cred că noi, medicii, avem un rol foarte important atât în implementarea 

unor programe de prevenție, de screening, cât și în educarea pacienților în acest 
sens. Am astfel de discuții de ceva timp, nu numai de când am venit la Spitalul 
Colțea, ci cu mult înainte, cu persoane implicate în astfel de activități, despre tot 
ceea ce înseamnă programe oncologice de screening. Sunt navigatori de pacienți 
oncologici cu care am discutat și am încercat să punem cap la cap o procedură. 
Plecând de la ideea de screening, suntem conștienți că, dacă implementăm un 
astfel de program, trebuie să identificăm și care este cel mai eficient traseu al 
pacientului care ajunge la Spitalul Colțea. Și atunci, pentru că și decontările sunt 
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de așa natură încât banii sunt întotdeauna 
destul de puțini, am început să definim un 
circuit care să fie în beneficiul pacientului 
dar, totodată, să susțină și spitalul din 
punct de vedere financiar. 

Pacientul care ajunge la Spitalul Clinic 
Colțea este consultat în partea de ambu-
lator, unde se face o evaluare generală. 
Dacă medicul constată că are nevoie de 
investigații suplimentare, atunci pacientul 
va trebui să ajungă în partea de spitalizare 
de zi. Dacă în spitalizarea de zi se con-
stată că pacientul oncologic este într-un 
stadiu avansat al bolii, sau chiar mai mult 
decât avansat, atunci se trece la internarea 
continuă și aici se inițiază tratamentul. Dar 
în momentul în care pacientul ajunge în 
partea de spitalizare continuă, deja avem 
certitudinea unui diagnostic, avem toate 
investigațiile făcute și nu mai „plimbăm” 
pacientul, ci începem să-l tratăm, fie chi-
rurgical, fie medical. 

Au acces pacienții la toate 
investigațiile necesare pentru diagnostic 
și monitorizare? 

Avantajul nostru este că avem labora-
torul propriu și rezultatele analizelor sunt 
disponibile în aceeași zi. Spitalul Colțea are 
și zonă de radiologie și imagistică. Din pă-
cate, aparatul de imagistică, mă refer strict 
la partea de CT, nu mai funcționează din 
decembrie 2020. Dacă nu avem investigații 
cu o acuratețe cât mai mare, putem rata 
precizia diagnosticului. În prezent, partea 
de investigații de imagistică am externa-
lizat-o către colegii de la „Victor Babeș”. 
Pacientul este trimis cu ambulanța, se face 
CT-ul acolo, după care este adus înapoi.

Sper însă ca în septembrie să avem noul 
CT funcțional. Am lansat procedura de 
licitație, am obținut finanțarea. 

De aici „zvonurile” cu pacienții 
trimiși în alte unități? 

De obicei nu intervin în astfel de 
situații, însă, la un moment dat, m-a rugat 
o colegă să ajut un pacient critic pe venti-
lator, care avea nevoie urgent de un RMN 
pentru diagnostic. Nu am avut posibili-
tatea să-i facem un RMN decontat, într-o 
unitate de stat, și am decis să trimitem 
pacientul gratuit la clinica privată unde 
am activat. S-au făcut toate investigațiile, 
rezultatul RMN-ului l-am avut în 3 ore. Și 
pacientul nu a plătit nimic. Eu am catalo-

gat gestul ca bună intenție, însă se pare că 
a fost interpretat greșit. 

Realizarea Planului național de 
combatere a cancerului aduce o serie de 
oportunități de finanțare din fonduri 
europene. Cum pot fi ajutate spitalele 
să acceseze aceste fonduri? Există 
personal dedicat?

Fiecare instituție în parte are un depar-
tament de fonduri europene. Și în cadrul 
ASSMB, în subordinea căreia se află 
Spitalul Clinic Colțea, există un asemenea 
departament, care a obținut finanțare 
pentru diferite proiecte de-a lungul 
timpului. Pe acest model aș vrea să fac, în 
spital, un compartiment de proiecte eu-
ropene. Ne trebuie avizul Administrației 
Spitalelor, respectiv al Primăriei Capitalei. 
Apoi trebuie să vedem cum transpunem 
această activitate din punct de vedere 
legal. Cred că legislația în vigoare nu este 
încă pregătită pentru un astfel de com-
partiment în cadrul unei unități medicale. 
Însă am stabilit anumite strategii și o să 
începem deja să redactăm propunerile. Să 
începem proiectele mici, măcar. 

Ce considerați că ar mai trebui 
îmbunătățit în cadrul spitalului? 

Aparatura medicală e prioritatea 
absolută. Softurile și aplicațiile se reîn-
noiesc de la zi la zi și atunci ne vedem în 
situația în care aparatele, care au o vechi-
me și de 8 ani, de exemplu, să nu mai 
răspundă în totalitate nevoilor. Am iden-
tificat aceste nevoi și am creat o listă de 
investiții cu care o să mergem la Ministe-
rul Sănătății. Din finanțarea pe care am 
obținut-o deja, o parte a fost suportată 
de administrația spitalului, respectiv de 
Primăria Municipiului București. Pentru 
restul o să cerem ajutorul Ministerului 
Sănătății, cu cofinanțarea Primăriei. 

EFICIENTIZAREA SERVICIILOR ȘI  
A CIRCUITULUI PACIENTULUI

V-a ajutat experiența din privat  
în conducerea unui spital atât de mare 
și cu un profil atât de complex?  
Ce experiențe de bune practici ați  
importa de la privat?

Ceea ce poți să faci în privat și nu poți 
să faci la stat este rapiditatea cu care re-
zolvi anumite lucruri. Sunt unele lucruri 

care „ard” și este mai greu de înțeles că 
trebuie să aștepți câteva luni, pentru că 
aceasta este procedura. În mediul privat ai 
identificat nevoia și ai rezolvat imediat. 

În plus, ceea ce aș aduce la spitalul 
de stat, ca și mentalitate, ar fi ide-
ea că trebuie să tindem cumva spre 
autosusținere.  

Este nevoie de o eficientizare a 
serviciilor oferite și a circuitului paci-
entului. Trebuie să etapizăm internarea 
pacientului ﹘ trecem prin ambulatoriu, 
mergem la spitalizare de zi, știm clar că 
între spitalizare de zi și internare avem 
consultul preanestezic, stabilim dacă ne 
mai trebuie ceva sau mai avem nevoie 
de vreo investigație, după care internăm 
pacientul. Vorbim de doar 3 zile, plus 1-2 
zile după operație. Intervențiile pot fi 
realizate și laparoscopic, deoarece avem 
dotarea necesară, și atunci recuperarea 
poate fi și mai rapidă. 

Când ați spus autosusținere,  
am crezut că vă referiți la plata  
anumitor servicii ... 

Suntem în discuții destul de avansate 
pe această temă. Pentru că, de exemplu, 
după ora 15:00, blocul operator nu mai 
are activitate. Trebuie să găsim cadrul 
legislativ care ne va putea permite să 
folosim infrastructura pe care o avem 
pentru pacienții care s-ar putea adresa cu 
plată, care nu vor să aștepte. De exem-
plu, în prezent, lista de așteptare pentru 
intervențiile chirurgicale este până în 
septembrie. 

Care sunt prioritățile pentru 
perioada următoare?

Acreditarea ANMCS a spitalului, care 
se va face în septembrie. O să intrăm 
în ciclul de acreditare și încercăm să 
obținem o amânare de încă 3 luni ca să 
ne putem organiza și să putem actualiza 
toate procedurile.

De asemenea, pe partea de aparatură 
medicală ne mai preocupă dotarea cu 
echipamente ATI (ventilatoare, mo-
nitoare etc), pentru că trebuie să fim 
dotați pentru un eventual val pandemic. 
Ne-am propus să rezolvăm și partea de 
rezonanță magnetică, am identificat 
spațiul, am făcut proiectul pentru acest 
aparat și sperăm să reușim până la finalul 
anului. 

Pacientul 
ajunge  
la doctor 
în ultimul 
moment

INTERVIU CU DR.  
IOAN BOGDAN FURTUNĂ, 
MANAGERUL SPITALULUI 

CLINIC COLȚEA, 
BUCUREȘTI
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Programele de screening 
neonatal joacă un rol esențial 
în îmbunătățirea rezultatelor 
de sănătate și scăderea 
mortalității. În domeniul bolilor 
rare, culegerea de date privind 
prevalența prin proiecte-
pilot regionale sau naționale 
pe perioade scurte poate fi 
problematică, mai ales în acele 
țări cu populație sau natalitate 
scăzută. „Din acest motiv, 
există necesitatea urgentă de 
a îmbunătăți mecanismele 
prin care screeningul neonatal 
este evaluat și adoptat de 
diferite state membre ale UE, 
pentru ca toți copiii născuți pe 
teritoriul Uniunii Europene să 
aibă același acces la programele 
preventive care salvează 
vieți”, se menționează într-un 
apel al Screen4Rare, inițiativă 
europeană a mai multor 
asociații de pacienți și societăți 
profesionale. 
de Valentina Grigore
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O analiză publicată la 
începutul acestui an în The 
Lancet arată că pe teritoriul 
UE, acolo unde există 

programe de screening neonatal, numărul 
de tulburări incluse în panelurile de 
testare variază de la 1 la 40. În România, 
prin Programele Naționale de Sănătate, 
se efectuează la nou-născuți screeningul 
pentru două afecțiuni metabolice 
(hipotiroidism congenital și fenilcetonurie 
– PKU), pentru surditate și pentru 
depistarea retinopatiei prematurului. 
Rețeaua Europeană de Boli Rare 
(EURORDIS) încearcă să uniformizeze 

screeningul neonatal la nivel european 
prin includerea unui număr de 20 de 
boli în panelul de testare, la care pot fi 
adăugate alte afecțiuni, în funcție de 
bugetul și de particularitățile fiecărei 
țări europene. Potrivit conf. dr. Raluca 
Teleanu, șef secţie Neurologie pediatrică 
la Spitalul de Copii „Dr. Victor Gomoiu”, 
Universitatea de Medicină și Farmacie 
„Carol Davila” din București, în panelul 
de screening trebuie incluse boli care 
ar putea fi tratate sau pentru care există 
studii ori sunt în derulare programe de 
compassionate use (prin care companiile 
vor să ajute acești copii pentru a fi tratați).

„În momentul în care faci screening, 
ai posibilitatea să pui diagnostic pentru 
boli care acum se pot bucura de terapii. 
Evident, nu putem testa toate bolile, ci 

pe cele mai frecvente. Există un panel 
la nivel european, dar fiecare țară și-a 
personalizat programele de scree-
ning în funcție de bugete. Afecțiunile 
neurologice din cadrul panelului euro-
pean sunt puține – sunt, în general, 

boli metabolice care au și implicare pe 
partea de semne neurologice. Singura 

boală neurologică ce apare în panel și 
care evident că are sancțiune pe parte 
terapeutică este amiotrofia spinală. Restul 
afecțiunilor sunt boli endocrine, ami-
noacidopatii și acidemii organice, boli 
metabolice în cadrul cărora pacienții au 
și semne neurologice”, a explicat conf. dr. 
Raluca Teleanu. 

În amiotrofia spinală, boală pentru 
care există program național în România, 
diagnosticarea precoce și intervenția 
rapidă au rezultate spectaculoase. „Dacă 
depistarea bolii s-ar face la naștere, la 6 
luni copilul ar avea o dezvoltare mult mai 
apropiată de vârsta lui cronologică, n-ar 
mai fi atât de mare întârzierea motorie, 
sindromul hipoton s-ar ameliora și ar fi 
mult mai bine din punct de vedere respira-
tor. Înainte de introducerea terapiei, acești 
copii se pierdeau, din cauza faptului că 
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PRINCIPII-CHEIE  
LA NIVEL EUROPEAN

„În prezent, modul 
în care sunt dezvoltate 
și desfășurate pro-
gramele de screening 
variază semnificativ 
în Europa. Acesta este 
motivul pentru care 
Grupul de lucru EUROR-
DIS pentru screeningul 
nou-născutului a elaborat 
11 principii-cheie care stabilesc 
sfera de aplicare a programelor de 
screening, dar și pașii care ar trebui făcuți 
la nivel național și european pentru ca acestea să aibă succes”, a atras atenția 
Dorica Dan, președinte Alianța Națională pentru Boli Rare România, membră 
în comitetul director EURORDIS din 2007. EURORDIS reprezintă peste 1.000 
de organizații de pacienți cu boli rare din 74 de țări.

1. Screeningul ar trebui să identifice oportunitățile de a ajuta nou-năs-
cutul și familia în sens larg și să identifice bolile în cazul cărora se poate 
interveni/care se pot trata.

2. Screeningul neonatal ar trebui să fie organizat ca un sistem, cu roluri 
și responsabilități clar definite, modalități de responsabilizare și comunicare 
integrate în sistemul de sănătate național, fiind recunoscut ca un mecanism 
de diagnosticare timpurie a bolilor în care există tratament sau terapii de 
suport.

3. Familia nou-născutului care a fost diagnosticat prin screening ar 
trebui să beneficieze de sprijin psihologic, social și economic din partea 
autorităților naționale de sănătate.

4. Toate părțile interesate trebuie să fie implicate în diferitele etape ale 
procesului de screening neonatal.

5. Este necesară o guvernanță transparentă și robustă pentru extinderea 
programelor de screening. Fiecare țară/regiune ar trebui să aibă un proces 
transparent, independent, imparțial și clar definit, bazat pe dovezi, pentru a 
decide ce boli sunt acoperite de programul de screening.

6. Coordonarea programelor de screening neonatal ar trebui să fie explici-
tă, cuprinzătoare, transparentă și să răspundă în fața autorităților naționale.

7. Procesul de evaluare privind includerea/excluderea bolilor în programe-
le de screening trebuie să se bazeze pe cele mai bune dovezi disponibile.

8. Informarea și educarea tuturor părților interesate cu privire la bolile 
rare și întregul proces de screening sunt esențiale pentru o implementare 
amplă și echitabilă a programelor de screening neonatal.

9. Sunt necesare standarde agreate la nivel european, care abordează 
metodele de colectare a eșantioanelor, acțiunile subsecvente, calendarul și 
informațiile împărtășite cu părinții, pentru a garanta uniformitatea și calita-
tea în întregul proces de screening.

10. Probele de sânge păstrate în scop de cercetare trebuie să fie depozitate 
în băncile de produse biologice naționale, pentru asigurarea unor garanții 
adecvate pentru protecția datelor și accesul la date.

11. Centrele de Expertiză afiliate Rețelelor Europene de Referință trebuie 
să fie considerate parteneri preferențiali în furnizarea de recomandări pri-
vind elaborarea politicilor naționale de screening neonatal. 

aveau o intercurență respiratorie și, pentru 
că neavând musculatură cu care să respire, 
evoluția lor era nefavorabilă. Acum, când 
există tratament, ei respiră altfel, au alt 
potențial motor, au alte progrese pe zona 
de dezvoltare neuromotorie – vorbim de o 
altă calitate a vieții. Sunt și cazuri în care 
ne scapă diagnosticul și tocmai acestea 
ar putea fi evitate printr-un program de 
screening”, a mai spus neurologul. 

DEMERSURI OFICIALE

Asociațiile de părinți, profesioniștii, 
reprezentanți ai Alianței Naționale pentru 
Boli Rare și comisiile de specialitate din 
Ministerul Sănătății au discutat despre 
oportunitatea înființării unui program de 
screening neonatal, însă se pune proble-
ma tehnicii de realizare a screeningului – 
spectroscopia de masă –, care nu este una 
foarte accesibilă nici financiar, nici din 
punctul de vedere al dotărilor laborato-
rului și al resursei umane. Un program 
național de screening ar trebui să testeze 
toți nou-născuții, iar în 2021 s-au născut 
aproximativ 180.000 de copii. 

„Propunerea noastră a fost de a începe 
cu acest program în maternitățile din 
câteva județe/orașe mari. Astfel, putem 
depista, statistic vorbind, câți copii au o 
anumită boală și care sunt implicațiile te-
rapeutice. Tratând un copil diagnosticat 
atât de devreme, salvăm o viață, plus co-
pilul nu se mai îmbolnăvește ulterior atât 
de des – este o economie pe termen lung.  
Dacă ne uităm la țările din jurul nostru, 
costul unui panel de screening pentru 
20 de boli este de aproximativ 20-30 de 
euro pentru fiecare copil. Însă, la acest 
preț, se adaugă aparatura, personalul 
care lucrează etc. De aceea avem nevoie 
de un proiect-pilot, pentru a ști care sunt 
costurile reale ale unui astfel de program 
de screening, realizat în laboratoare care 
îndeplinesc toate standardele de acredi-
tare la nivel internațional. În plus, tre-
buie să ne gândim că, în acest moment, 
pierdem copii deoarece nu au acces la o 
astfel de testare. Iar dacă bolile, mai ales 
cele rare, nu sunt diagnosticate, nu avem 
nici profesioniștii care să poată realiza un 
management eficient de caz”, a comple-
tat conf. dr. Raluca Teleanu. 

ACCES ECHITABIL 
LA PROGRAME 
PREVENTIVE PENTRU 
TOȚI COPIII DIN UE

Screening neonatal

DORICA DAN

CONF. DR. 
RALUCA 
TELEANU
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În ce situații sunt necesare 
radiografiile pe zone mari 
ale corpului? 
EOS este un instrument 

foarte valoros pentru evaluarea globală 
a staticii sistemului scheletal. Pacienții 
cu scolioză și alte deformări ale coloanei 
vertebrale și pacienții cu deformări ale 
membrelor inferioare sunt principalii 
beneficiari ai EOS.

În cazul scoliozei trebuie să facem 
radiografii ale coloanei, de față și de profil, 
de la cap până la bazin, inclusiv. Sunt alte 
situații în care pacienții au inegalități de 
membre, iar singura măsurătoare obiectivă 
care se poate face este pe radiografie. Avem 
nevoie să facem radiografii ale corpului de 
la bazin până jos, la călcâie. Sunt arii mari 
de iradiere la care copilul este expus. 

Când avem nevoie de radiografii 
funcționale ale coloanei, inclusiv ale 

membrelor, la EOS pacientul poate 
sta în picioare, iar acesta este un mare 
avantaj. Când instalăm cu fața în sus pe 
o masă de examinare, în mod spontan, 
diferite segmente ale corpului se așază 
altfel, inclusiv o scolioză poate să pară 
mai puțin gravă la un pacient care stă 
cu fața în sus, comparativ cu același 
pacient care va sta în picioare. Cea de-a 
treia situație concretă la care putem fi 
expuși uneori este atunci când protocolul 
de examinare necesită radiografii ale 
tuturor oaselor lungi. Aceasta înseamnă 
să expui pacientul la reze X, pentru 
fiecare segment în parte –  antebraț, 
braț, gambă și așa mai departe – ceea ce 
presupune o doză importantă de iradiere. 
O baleiere a corpului de sus până jos, 
care ne aduce aceeași informație, va livra 
pacientului o cantitate mult mai mică de 
radiații ionizante cu acest aparat. Cea mai 

obișnuită situație este aceea a pacientului 
cu scolioză – o deformare a coloanei în 
care apar niște curburi anormale care 
nu ar trebui să fie acolo. O trăsătură a 
scoliozei este aceea că evoluează. De 
exemplu, măsurăm niște unghiuri și 
știm că tot ce este peste 50-55 de grade, 
indiferent că este copil sau adult, va 
evolua. De asemenea, mai știm că în 
perioada copilăriei până la terminarea 
creșterii și curburile sub 50 de grade 
evoluează. Diferența între adulți și copii 
este că o curbură sub 50 de grade, la 
adult, are o probabilitate foarte mică de a 
se agrava în cursul vieții. Deci suntem în 
punctul în care trebuie să monitorizăm 
evoluția unor copii. 

Toate aceste afecțiuni ale coloanei, 
ale scheletului necesită radiografii 
permanente pentru a vedea cum 
evoluează?

Majoritatea copiilor au nevoie să-i 
examinăm măcar de două ori pe an, uneori 
și mai des, în funcție de situație. Astfel, 
două examinări din acestea, o față și un 
profil, înseamnă cel puțin patru expuneri 
pe an ale întregului torace. Să presupunem 
că sunt situații în care noi trebuie să 
tratăm pacientul respectiv, să-l punem 
să poarte corset, de exemplu. Uneori, 
corsetul necesită a fi reajustat, se impune 
să verificăm de multe ori, față și profil, cu 
corset și fără corset. Dintr-odată se fac 8 sau 
12 radiografii pe an. În acest caz, inevitabil, 
vin părinții și ne întreabă: „Domnule 
doctor, dar nu este prea mult? Că a făcut 
acum 6 luni și acum 4 luni, corsetul n-a fost 
bun, acum facem din nou?”.  

Nu am putea să le spunem părinților 
că tot ce facem noi aici este lipsit de orice 
risc, pentru că radiațiile ionizante se 
acumulează, ele au un efect stocastic, cum 

zic fizicienii. Pe de o parte, nu există în 
practica curentă vreo barieră ca să spună 
cineva:  „Gata, de aici încolo nu ai voie 
să mai faci nicio radiografie pentru că ai 
depășit doza”. Pe de altă parte, există un 
principiu în radiologie – principiul ALARA 
(As Low As Reasonably Achievable) – care 
statuează faptul că expunerea la radiații 
în domeniul medical trebuie să fie cât 
mai mică posibil, păstrând în același timp 
prioritatea punerii unui diagnostic corect.

Atunci când părinții ne pun această 
întrebare, le explicăm că a nu avea un 
diagnostic corect ne va pune în situația 
unor alte expuneri la radiații ionizante. 

Cu tehnologia pe care o avem în spital 
acum obținem imagini cel puțin rezonabi-
le, dar cu o doză de iradiere mult mai mică. 
Aparatul acesta are două regimuri:   
low-dose și micro-dose. Regimul low-dose 
al EOS iradiază de cinci ori mai puțin com-
parativ cu radiografia digitală obișnuită, 
iar regimul micro-dose – de douăzeci de 
ori mai puțin. Acum e posibil ca radiogra-
fiile pe care le facem cu acest aparat unui 
pacient cu scolioză, pe parcursul a doi-trei 
ani, să atingă de-abia doza unei singure 
radiografii făcute cu un aparat clasic.  

În timpul examinării EOS, pacientul 
se află în cabină în poziție verticală sau 
în șezut, după caz. Două fascicule foarte 
fine de raze X realizează o baleiere a zonei 
examinate, obținând astfel imaginile 
radiologice. Spre deosebire de aparatele 
tradiționale, o singură expunere este 
suficientă pentru a obține o imagine de 
față și una de profil, fără a mai fi necesară 
repoziționarea pacientului.

Acest aparat poate fi utilizat și la 
copiii cu nevoi speciale? 

Dacă vorbim de copiii cu nevoi 
speciale, este o patologie grea pe care noi o 
gestionăm împreună cu colegii neurologi. 
Este vorba despre copiii cu amiotrofie 
spinală. Una dintre complicațiile 
ortopedice ale acestei boli este scolioza. 
Știm că mulți dintre acești copii, mai 
devreme sau mai târziu, ajung la intervenții 
chirurgicale de fixare a coloanei. Ei sunt o 
categorie specială de pacienți care și așa 
sunt fragili. Cred că este un punct în plus 
faptul că reușim să ne facem partea de 
supraveghere ortopedică în niște condiții 
mult mai bune cu acest dispozitiv, care 

iradiază mai puțin. Dispozitivul dispune 
de un scaun radiotransparent, în care 
pacienții stau în timp ce sunt examinați.

Care sunt cele mai frecvente patologii 
ortopedice pe care le tratați? 

Există câteva capitole mari: fracturile, 
pacienții neurologici, despre care am 
vorbit și care au diverse deformări ale 
coloanei și ale membrelor, scoliozele 
idiopatice, deformări ale coloanei pe care 
le fac pot face persoanele fără afecțiuni 
neurologice, care altfel nu au nicio 
problemă. Mai există o categorie specială 
de corecție a diformității membrelor, în 
cadrul unor malformații congenitale sau 
al unor sechele după fracturi, corecții pe 
care le facem cu ajutorul intervențiilor 
chirurgicale. Dacă ar fi să vorbim despre 
bolile cele mai grave, un capitol aparte 
îl reprezintă tumorile osoase maligne, 
domeniu în care avem o colaborare extinsă 
cu toate centrele de oncopediatrie din țară. 

Care sunt obiectivele dumneavoastră, 
în calitate de director medical al 
spitalului? 

Bate la ușă acreditarea, care ne obligă să 
ne aplecăm asupra calității actului medical. 
Preocuparea mea pe termen scurt-mediu 
este acest proces de acreditare, în care ne-
am propus să eliminăm cât mai mult din 
hiatusul dintre ce scriem în proceduri și 
regulamente și ce facem în realitate. 

De fapt, despre asta este vorba: pe 
de o parte, să ajungem să omogenizăm 
obiceiurile de lucru din cadrul spitalului, 
pe de altă parte, să le aducem la un nivel 
de calitate care să fie posibil în condițiile 
noastre materiale și umane și, în același 
timp, să ne asigure că astăzi am făcut mai 
bine decât ieri. Este cam tot ce ne putem 
propune rezonabil, în materie de calitate. 

Dacă ar fi să vorbim despre o altă 
prioritate a noastră, noi încă nu suntem 
spital de urgență și, cu toate acestea, sunt 
copii care se prezintă în urgență la camera 
de gardă: funcționăm deja asemănător 
cu un spital de urgență, dar trebuie să 
facem ca acest lucru să se regăsească și în 
organizarea funcționării spitalului. 

Este o rectificare pe care noi va trebui să 
o facem la circuitele spitalului și la modul 
de funcționare, care va presupune un efort 
din partea noastră, din partea Primăriei, 
din partea medicilor. 

Scăderea expunerii 
copiilor și a adolescenților 
la raze X în scop medical
Din octombrie 2021, Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” dispune de o 
tehnologie imagistică de vârf EOS-Imaging. Ortopedia este una dintre specialitățile 
cu mare consum de investigații radiologice din orice spital. Scăderea expunerii 
la raze X în scop medical, mai ales în cazul copiilor și al adolescenților, este o 
preocupare constantă a medicilor. „Avem pacienți care necesită examinări multiple 
la interval de timp regulat. Aparatura cu doze scăzute de raze X pe care o avem 
în spital ne permite să ajutăm copiii cu scolioze și alte deformări ale coloanei 
vertebrale, dar și pe cei cu deformări ale membrelor inferioare, fără a-i expune 
unor doze mari de iradiere”, a explicat dr. Costel Vlad. EOS este o tehnologie care 
folosește doze scăzute de raze X pentru a obține imagini radiologice ale sistemului 
osteoarticular în poziție funcțională (poziția verticală a corpului sau șezut). 
Imaginile 2D și 3D generate de EOS sunt elemente esențiale în diagnosticarea și 
tratarea anumitor afecțiuni scheletale, a completat specialistul.. 
de Valentina Grigore

INTERVIU CU DR. 
COSTEL VLAD, DIRECTOR 
MEDICAL SPITALUL CLINIC 

DE COPII „DR. VICTOR 
GOMOIU”
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Raportul din 2021 privind 
situația profesiei de moașă 
la nivel mondial realizat 
de Organizația Mondială a 

Sănătății, Confederația Internațională a 
Moașelor, alături de Fondul Națiunilor 
Unite pentru Populație, atrage atenția 
că deficitul global de moașe este de 
900.000. Un deficit este semnalat și în 
cazul asistenților medicali. Care este 
situația în România în ceea ce privește 
cele două profesii?

La nivel internațional, Organizația  
Mondială a Sănătății și organismele 
profesionale International Council of 
Nurses (ICN) și International Confede-
ration of Midwives (ICM) atrag atenția 
asupra deficitului de asistenți medicali 
și moașe la nivel global. Pentru a discuta 
dacă în România există sau nu un deficit 
de profesioniști care furnizează servicii de 
îngrijiri de sănătate (asistenți medicali și 
moașe), ar trebui să avem în față rezulta-
tele unei analize complexe a indicatorilor 
și factorilor socioeconomici, de educație, 
determinanți ai sănătății și chiar contex-
tul politic, care afectează rezultatele în 

materie de sănătate, inegalitățile și nevoia 
de îngrijire a sănătății, toate raportate la 
populația actuală a țării. Cum nu avem 
o astfel de analiză, consider că nu ne 
putem aventura să ridicăm cifre. Avem 
totuși multe elemente îngrijorătoare din 
care putem trage concluzia că în Româ-
nia sunt necesare politici și acțiuni în 
materie de sănătate publică care să vizeze 
profesioniștii din sănătate. România are 
mai puțini medici și asistenți medicali pe 
cap de locuitor decât majoritatea țărilor 
UE.  În 2017 existau 2,9 medici la 1.000 
de locuitori, cifră aflată pe locul trei între 
cele mai scăzute din UE (media UE fiind 
de 3,6), și 6,7 asistenți medicali la 1.000 
de locuitori (media UE fiind de 8,5). Cât 
privește moașele, de cel puțin doi ani 
universitățile nu mai au studenți pentru 
programul de moașe (program de studii 
superioare de 4 ani).  Numărul acestora 
este foarte mic în România, de exemplu 
în București avem 184 de moașe licențiate 
cu drept de practică, dar există județe în 
care avem o moașă sau nu exisă niciu-
na. Pe de altă parte, avem în România 
240 de școli postliceale care pregătesc 

cu preponderență asistenți medicali 
generaliști într-un număr mare.

Ce efect are deficitul de moașe și de 
asistenți medicali asupra sistemului de 
sănătate?

Pornind de la datele concrete din 
Profilul de țară 2019 în ceea ce privește 
sănătatea, România are una dintre cele mai 
ridicate rate ale mortalității infantile din 
UE – 6,7 la 1.000 de născuți vii, comparativ 
cu media UE de 3,6 în 2017. Echipamen-
tele medicale insuficiente și deficitul de 
medici pot contribui la explicarea acestei 
cifre, se spune în raport, iar eu aș adăuga 
și lipsa de moașe. În România, moașa este 
pregătită prin studii superioare de lungă 
durată (4 ani), are competențe în diagnos-
ticarea sarcinii, supravegherea sarcinii 
normale, efectuarea examinărilor necesare 
pentru supravegherea evoluţiei sarcinii 
normale; de asemenea, consiliază femeia 
privind examinările necesare celei mai 
timpurii diagnosticări a sarcinii cu riscuri.  
Este recunoscută și în țara noastră ca un 
profesionist  responsabil care lucrează în 
parteneriat cu femeile pentru asigurarea 
unei bune informări şi consilieri în materie 

Asistenții medicali și moașele sunt cei mai numeroși profesioniști din sistemul de sănătate. De asemenea, 
ei „sunt parte importantă a echipelor medicale și pot contribui esențial la schimbarea pozitivă atât de 
necesară în sistemul nostru de sănătate. Așadar, este important să luăm în serios provocările și perspectivele 
cu privire la profesiile de asistent medical și moașă, în context național, european și internațional, pentru 
a avea un sistem de sănătate mai eficient și mai rezilient, în care accesibilitatea la servicii de sănătate să 
crească”, subliniază asist. univ. dr. Doina Carmen Mazilu. 
de Bogdan Guță
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de planificare familială și educația pentru 
sănătate nu numai pentru femeie, dar şi în 
cadrul familiei şi al comunităţii. Această 
muncă implică educație prenatală și pregă-
tirea pentru a fi părinte și se poate extinde 
la sănătatea femeilor, sănătatea sexuală sau 
reproductivă și îngrijirea copiilor. În Româ-
nia, o moașă poate profesa în spitale și mai 
nou în comunitate. Deși speranța de viață 
la naștere în România a crescut cu mai 
mult de patru ani în perioada 2000-2017 
(de la 71,2 ani la 75,3 ani), aceasta rămâne 
printre cele mai scăzute din UE și cu aproa-
pe șase ani sub media UE. În acest context, 
îmbătrânirea poulației este un aspect care 
devine critic și în țara noastră. Discutând 
în termeni de eficacitate: ratele mortalității 
evitabile prin prevenție și ale mortalității 
prin cauze tratabile sunt printre cele mai 
ridicate din UE. 

PENTRU UN SISTEM DE SĂNĂTATE 
MAI EFICIENT ȘI MAI REZILIENT

Mortalitatea prematură ar putea fi redu-
să substanțial dacă ar exista politici de să-
nătate publică și de prevenție, consolidarea 

rolului asistenței medicale primare, pre-
cum și crearea unui acces mai bun la ser-
vicii. O proporție substanțială a populației 
raportează nevoi nesatisfăcute de asistență 
medicală, accesul la servicii de sănătate 
este marcat de discrepanțe regionale, 
etnice și financiare semnificative.  Echipa 
medicală interdisciplinară din medicina 
primară este esențială pentru acoperirea 
acestor deficiențe, iar asistenții medicali 
ca parte a acestei echipe pot face diferența. 
Asistentul medical generalist este un profe-
sionist pregătit (în România) prin studii 
superioare de lungă durată (4 ani) sau 
studii postliceale (3 ani). Și unii, și ceilalți 
au competențele necesare pentru stabilirea 
nevoilor de îngrijiri generale de sănătate şi 
furnizarea serviciilor de îngrijiri generale 
de sănătate de natură preventivă, curativă 
şi de recuperare. Administrează trata-
mentul conform prescripţiilor medicului, 
pentru protejarea şi ameliorarea sănătăţii, 
realizează rapoarte asupra activităţilor spe-
cifice desfăşurate şi analize independente 
ale calităţii îngrijirilor de sănătate acordate. 
Au, de asemenea, competențe pentru ela-
borarea de programe de prevenție şi poate 

desfăşura activităţi de educaţie pentru să-
nătate, facilitează acţiuni pentru protejarea 
sănătăţii în grupuri considerate cu risc. Pot 
organiza şi furniza servicii de îngrijiri de 
sănătate comunitară, și pot oferi  în mod 
independent consiliere, indicaţii şi sprijin 
persoanelor care au nevoie de îngrijire şi 
familiilor acestora.

Asistenții medicali și moașele sunt cei 
mai numeroși profesioniști din sistemul de 
sănătate, sunt parte importantă a echipelor 
medicale și pot contribui esențial la schim-
barea pozitivă atât de necesară în sistemul 
nostru de sănătate. Așadar, este important 
să luăm în serios provocările și perspec-
tivele cu privire la profesiile de asistent 
medical și moașă în context național, 
european și internațional, pentru a avea 
un sistem de sănătate mai eficient și mai 
rezilient, în care accesibilitatea la servicii 
de sănătate să crească.   

Asistenții medicali și 
moașele sunt cei mai 
numeroși profesioniști 
din sistemul de sănătate INTERVIU CU ASIST. UNIV.  

DR. DOINA CARMEN MAZILU, 
PREȘEDINTE ORDINUL 
ASISTENȚILOR MEDICALI 
GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI 
ASISTENȚILOR MEDICALI DIN 
ROMÂNIA (OAMGMAMR) – 
FILIALA BUCUREȘTI
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ASSMB joacă un rol important în asigurarea 
asistenței medicale în Capitală. Care sunt astăzi 
prioritățile instituției, după ce România a ieșit 
practic din faza acută a pandemiei de COVID-19?

Trebuie spus că perioada de criză sanitară, care a durat 
mai bine de doi ani, a fost o încercare dificilă pentru întregul 
personal medical. Este adevărat că și infrastructura spitalelor a 
fost suprasolicitată, și uneori a făcut cu greu față unei presiuni 
uriașe, fără precedent în istoria recentă.

ASSMB administrează 19 spitale importante din Capitală, în 
care lucrează peste 5.000 de cadre medicale, precum și un număr 
de 612 cabinete medicale școlare care funcționează în unitățile 
de învățământ de stat și asigură asistența medicală pentru mai 
mult de 250.000 de elevi și circa 120.000 de studenți.

Suntem o instituție a administrației locale, în subordinea 
Primăriei Municipiului București, cu o anvergură unică la ni-
velul țării. Rețeaua noastră de medicină școlară, spre exemplu, 

reprezintă un exemplu de bune practici preluat de multe orașe 
mari din România.

Am făcut deja pași concreți în direcția unei colaborări mult 
mai strânse cu asociațiile de pacienți, cu ONG-urile active în 
domeniul sanitar și cu organizațiile profesionale ale cadrelor 
medicale. În opinia mea, legătura directă cu societatea civilă 
este esențială, pentru că doar așa putem avea o imagine corectă 
a activității noastre.

Sunt de părere că în centrul tuturor acțiunilor noastre 
trebuie să se afle pacientul, iar cheltuielile inutile și achizițiile 
care nu au ca scop creșterea calității asistenței medicale trebuie 
reduse drastic sau chiar eliminate. Extinderea și modernizarea 
spitalelor pe care le administrăm sunt prioritatea zero pentru 
ASSMB.

Ce proiecte majore de investiții are în plan ASSMB și cât 
de mult accent se pune pe atragerea banilor europeni pentru 
realizarea lor? 

Toate fondurile aflate la dispoziția 
Administrației Spitalelor și Serviciilor  
Medicale București (ASSMB) sunt direcționate 
spre investiții în infrastructură, în tehnologie  
și în resursa umană, cei trei piloni de dezvoltare 
ai sistemului medical din București, afirmă 
Oana Sivache. „Noua conducere a ASSMB, 
pe care o reprezint, a adus cu sine și o nouă 
abordare. În primul rând, o deschidere mai 
mare față de cetățenii bucureșteni, cei pentru 
care lucrăm. Transparența în activitate, 
debirocratizarea și digitalizarea sunt direcții 
pe care ne străduim să le urmărim constant 
în activitatea noastră”, spune reprezentanta 
administrației bucureștene.
de Valentina Grigore
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Accesarea fondurilor europene este o direcție esențială de 
acțiune pentru noi, pentru că posibilitățile bugetului local sunt 
în această perioadă destul de limitate. Mai mult, analizăm și 
care sunt posibilitățile legale pentru atragerea de fonduri din 
domeniul privat, astfel încât să maximizăm volumul resurselor 
financiare de care dispunem pentru investiții. 

Cele 19 spitale pe care le administrăm au nevoie de dezvoltare 
și dotare corespunzătoare, pentru că doar așa putem ajunge la o 
creștere vizibilă a calității serviciilor medicale oferite. 

Este foarte importantă și atragerea de personal medical cât 
mai bine calificat, pentru că altfel orice echipament, fie el și de 
ultimă generație, nu este decât o simplă piesă de mobilier.

Oamenii sunt cei care folosesc aparatura, iar pentru asta este 
obligatoriu să aibă toate cunoștințele necesare. Situațiile în care 
echipamente medicale noi stau neutilizate, pentru că nimeni nu 
știe să le folosească, nu vor fi tolerate în spitalele subordonate 
ASSMB.  

În altă ordine de idei, o preocupare presantă pentru noi, mai 
ales în contextul incendiilor care au avut loc în ultimii ani în 
spitale din București și din țară, este și asigurarea unui grad cât 
mai mare de siguranță pacienților și personalului medical din 
unitățile noastre sanitare.

În acest sens, consilierii generali ai Capitalei au aprobat 
recent 9 proiecte cu finanțare europeană depuse de ASSMB în 
cadrul POIM, cu o valoare totală de 85 milioane de lei, care 
vizează creșterea siguranței pacienților din spitalele aflate în 
administrarea Primăriei Capitalei, prin modernizarea infrastruc-
turii de fluide medicale și creșterea securității la incendiu.

De aceste proiecte vor beneficia Spitalul de Pneumoftizio-
logie „Sfântul Ștefan”, Spitalul Clinic Colțea, Spitalul Clinic de 
Nefrologie „Dr. Carol Davila”, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. 
Dr. Alexandru Obregia”, Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, Spitalul 
Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”, Spitalul 
Clinic „Dr. Ion Cantacuzino”, Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa” și 
Spitalul Clinic Colentina.

Este vorba de unități sanitare care în ultimii doi ani au fost 
spitale COVID sau suport COVID, iar infrastructura lor a fost 
solicitată la maximum în această perioadă.

Avem patru mari proiecte de investiții care vor fi realizate din 
fonduri europene, în cadrul PNRR, ele fiind incluse în lista celor 
49 de proiecte de infrastructură spitalicească prioritare la nivel 
național.

Mă refer aici la construirea Centrului de transplant mul-
ti-organ la Spitalul Clinic „Sf. Maria” – 435 de milioane de lei, 
extinderea Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Filantropia prin 
construirea unui nou corp de clădire – 192,8 milioane de lei, 
construirea unui centru de psihiatrie pediatrică la Spitalul de 
Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” – 35,2 milioane de lei și 
înființarea unui Centru de Excelență în Oncopediatrie la Spitalul 
de Copii „Dr. Victor Gomoiu” – 95,7 milioane de lei.

Sunt proiecte de mare impact și complexitate și am convinge-
rea că realizarea lor va propulsa sistemul sanitar din București la 
un nivel superior, mult mai apropiat de așteptările pe care le au, 
pe bună dreptate, cetățenii Capitalei. 

În afara acestor proiecte de anvergură, care inevitabil sunt 
și de durată, ce alte investiții aveți în derulare și în ce stadiu se 
află acestea în prezent?

Un proiect la care eu personal țin foarte mult este realizarea 
unui nou corp de clădire la Spitalul de Boli Cronice „Sf. Luca”. 
Va fi practic un nou spital, care va pune accentul pe paliație, 
o zonă medicală care, din păcate, nu a beneficiat până acum 
de atenția pe care ar merita-o. Dorința noastră este ca această 
investiție să devină un exemplu de bune practici în domeniul 
îngrijirilor paliative, la nivel național.

De asemenea, avansăm cu proiectele care vizează realizarea 
unui Bloc Operator și ATI în cadrul Secției de Ortopedie a 
Spitalului Clinic Colentina, precum și dezvoltarea Băncii de 
Țesuturi, care funcționează în cadrul aceluiași spital. Sunt 
investiții care vor extinde și moderniza capacitatea Spitalului 
Colentina, care și în prezent este unul dintre cele mai mari și mai 
importante din țară.

În acest an, intenționăm să finalizăm lucrările de extindere și 
modernizare de la Spitalul de Ortopedie și TBC Osteoarticu-
lar „Foișor” și sperăm să putem demara și lucrările necesare la 
Ambulatoriul acestui spital.

Ne dorim și finalizarea investiției realizate la Ambulatoriul 
Spitalului de Boli Infecțioase „Dr. Victor Babeș”, precum și 
lansarea investiției pentru Centrul de referință în diabetul 
zaharat, care va fi realizat la Spitalul Malaxa.

Avem în plan și amenajarea Centrului Medico-Social Orzari, 
care să acorde servicii medicale, servicii de îngrijire și servicii 
sociale persoanelor din grupuri vulnerabile.

ASSMB are în subordine peste 600 de cabinete de medicină 
școlară. Cum poate fi optimizat numărul personalului medical 
de la aceste cabinete și ce măsuri sunt necesare astfel încât 
numărul de medici și asistenți să corespundă nevoilor reale 
din grădinițe, școli, licee și universități?

Considerăm că sănătatea copiilor, la fel ca și educația lor, re-
prezintă priorități. Tocmai de aceea gândim proactiv și încercăm 
permanent să ajungem la un echilibru între nevoile care există 
și posibilitățile concrete de care dispunem. Rețeaua de medicină 
școlară și universitară a ASSMB este o structură complexă, unică 
la nivel național, formată din peste 600 de cabinete școlare de 
medicină generală și stomatologie, unde copiii beneficiază de 
consultații și tratamente gratuite. Este un lucru pe care, oricât ar 
părea de ciudat, mulți părinți nu îl cunosc. Este un drept al co-
piilor, și multe probleme de sănătate pot fi prevenite sau tratate 
mult mai ușor dacă sunt depistate la o vârstă fragedă, în urma 
unei vizite la cabinetul medical al școlii. 

Este adevărat, însă, că există un deficit de personal moștenit, 
pe care cred totuși că vom reuși să îl acoperim chiar din următo-
rul an școlar. Pentru ca acest lucru să se întâmple, vom solicita 
ca numărul de posturi din rețeaua noastră să crească până la 
nivelul prevăzut în Ordinul MS 438/2021 și sperăm să obținem și 
fondurile de la buget necesare pentru acest demers.

Vom ajunge astfel la un număr optim de medici și asistenți 
care să permită o acoperire satisfăcătoare a activității cabinetelor 
medicale din unitățile de învățământ de stat bucureștene. 

Investițiile în extinderea și 
modernizarea celor 19 spitale 
administrate de Primăria 
Capitalei, 

INTERVIU CU 
OANA SIVACHE, 
DIRECTOR 
GENERAL 
ADJUNCT AL 
ASSMB

PRIORITARE
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Am auzit recent poveștile unor pacienți la care  
a durat trei ani diagnosticarea. De ce se întâmplă 
acest lucru? Care ar fi nevoile sistemului de 
sănătate?

Acum 15 ani, timpul de la primele simptome până la 
diagnosticul efectiv era, în medie, de trei ani. În ultimul timp 
însă, cel puțin în Spitalul Clinic Colentina, această perioadă 
este mai mică de șase luni. Sunt surprinsă când aud că 
uneori durează trei ani un diagnostic corect, mai ales că la 
toți pacienții tineri primul diagnostic la care ne gândim, ca 
neurologi, este scleroza multiplă. 

Este nevoie de creșterea accesibilității pacienților în 
teritoriu. Așa cum s-au deschis unitățile de accident vascular 
acut în toate spitalele județene (în prezent, sunt 42 de unități), 
așa trebuie făcut și pentru scleroza multiplă: este necesar să 
existe centre dedicate în fiecare județ. În prezent sunt doar 20 
de centre, dintre care două pentru copii, ambele în București. 
De exemplu, Moldova este, în general, neacoperită. Este nevoie 
de mai multe centre, aproape de domiciliul pacienților, sunt 
beneficii atât pentru cei bolnavi, care nu se mai deplasează pe 
distanțe mari, cât și pentru cadrele medicale, deoarece este mai 
ușor să manageriezi un număr mai mic de pacienți. S-au relaxat 
foarte mult criteriile prin care o unitate sanitară poate să își 
deschidă centru de scleroză multiplă, iar asociațiile de pacienți 
pot ajuta și ele prin creșterea conștientizării.

Care sunt problemele cu care se confruntă pacienții?  
În afara diagnosticului, uneori tardiv....

Scleroza multiplă este o provocare, ca toate bolile cronice, 
cu un impact negativ pe termen lung atât asupra pacientului, 
cât și asupra familiei acestuia și a societății, în general. Din 
păcate, în România avem o problemă legată de stigmatizarea 
pacientului cronic, pe care de multe ori o ignorăm. Pacienții se 
feresc ca angajatorul să știe că au o astfel de boală, de teama 
consecințelor asupra vieții profesionale. Din păcate, boala este 
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Nevoi în scleroza multiplă: 
CENTRE JUDEȚENE DEDICATE  
ȘI DIAGNOSTIC RAPID
Recent, asociațiile de pacienți au atras atenția că în România sunt cel puțin 3.000 de persoane cu scleroză multiplă 
nediagnosticate. Potrivit estimărilor, în țara noastră ar trebuie să fie aproximativ 8.000 de persoane cu SM, cu 400 
de cazuri noi pe an. Cu toate acestea, datele de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate arată că aproximativ 
5.500 de persoane sunt incluse în Programul Național. Mai mult decât atât, în unele cazuri diagnosticarea corectă 
durează câțiva ani, timp în care pacientul trece prin mai multe specialități medicale, inclusiv psihiatrie. „Cu cât 
diagnosticăm mai repede boala și inițiem tratamentul mai rapid, cu atât rezultatele pe termen lung sunt mai bune. 
Ultimii 10 ani au adus o revoluție în domeniul sclerozei multiple”, atrage atenția șef lucrări dr. Irene Davidescu. 
de Valentina Grigore

pacienți. Boala are și o componentă degenerativă 
care, în timp, își va spune cuvântul, contribuind la 
accentuarea dizabilității.

Scleroza multiplă afectează în principal adultul tânăr la 
care se pot adăuga, în evoluția vieții, și alte patologii care apar 
odată cu înaintarea în vârstă, ceea ce va impacta prognosti-
cul bolii. Sunt necesare date epidemiologice de înaltă calitate 
pentru a putea să îmbunătățim înțelegerea riscului de boală, 
dar și pentru a sprijini și adapta politicile de sănătate, în scopul 
de a răspunde cât mai bine nevoilor diverse ale persoanelor 
afectate. 

Vorbiți de impactul asupra societății, în general,  
și asupra sistemelor de sănătate. Care sunt costurile 
indirecte ale sclerozei multiple?

MS ATLAS este un instrument global de date referitoare 
la epidemiologia SM și disponibilitatea resurselor medicale 
pentru persoanele cu SM raportate la nivel național, regional 
și global, realizat prin raportarea datelor din țările interesate 
de către Multiple Sclerosis International Federation (MSIF). În 
perioada septembrie 2019-martie 2020 a avut loc colectarea 
datelor pentru ultima ediție, acoperind prevalența și incidența 
pe sexe, vârste și forma de boală la diagnostic. Au fost efectuate 
analize regionale și comparații cu datele din 2013.

România a fost și ea participantă la colectarea datelor. S-a 
ajuns la concluzia că sunt aproximativ 2,8 milioane de persoa-
ne cu scleroză multiplă în întreaga lume (35,9 la 100.000 de lo-
cuitori). Deși nu pare mult, raportat la populația globală, aceas-
tă boală ne preocupă din cauza costurilor indirecte și nevăzute 
pe care le provoacă. Rata de incidență comună în 75 de țări ra-
portoare este de 2,1 la 100.000 de persoane/an, iar vârsta medie 

de diagnostic este de 32 de ani. Prevalența globală 
a SM a crescut constant din 2008 (30/100.000 în 
2008, 33/100.000 în 2013, 36/100.000 în 2020), dar 
supravegherea epidemiologică nu este încă univer-
sală, fiind necesare mai multe acțiuni pentru a reuși 
eliminarea raportărilor insuficiente.

Impactul economic al SM este la fel de complex și 
provocator pentru sistemele de sănătate. În 2019 în 
SUA, acesta a fost de peste 85 de miliarde de dolari, 
incluzând costurile medicale directe (64,3 miliar-
de de dolari – medicația modificatoare a evoluției 
bolii), cât și pe cele indirecte legate de pierderea 
productivității determinate de boală, dar și sume to-
tale de peste 4 miliarde de dolari determinate de im-
pactul asupra aparținătorilor (îngrijitori neplătiți). 

Există estimări că, până în 2039, prevalența 
bolii în SUA va crește la 1,1 milioane 

pacienți, ceea ce va determina un im-
pact al costurilor de peste 105 miliar-

de de dolari (National MS Society).
Din punct de vedere terapeutic 

și medical, avem tot ce ne trebuie?
În ultimii doi ani, finanțarea 

pentru Programul național de scle-
roză multiplă a funcționat foarte 

bine. Avem o paletă de molecule 
disponibile în continuă creștere, însă 

decizia terapeutică este individualiza-
tă, este împărtășită între medic și pacient și 

este foarte complexă. Personalizarea terapiei duce la creșterea 
calității vieții pacienților cu SM, indiferent de forma de boală. 
Echipa terapeutică trebuie să fie una multidisciplinară, alcă-
tuită din neurolog, asistentă, oftalmolog, psihiatru, urolog 
fizio–kinetoterapeut, psiholog, logoped, specialist de terapie 
ocupațională, dietetician și asistent social și trebuie să aibă în 
centru pacientul. Evident, ne trebuie ajutorul asociațiilor de 
pacienți, care în ultimii ani au făcut eforturi deosebite în spriji-
nul bolnavilor și al medicilor, deopotrivă. 

Spitalul Colentina va avea în curând un compartiment de 
recuperare neurologică în structura Secției Clinice Neurologie 
II. Este un concept dezvoltat înaintea pandemiei, care a fost 
aprobat în structura spitalului la sfârșitul anului 2019 și trebuia 
să intre în funcționare la începutul anului 2020. Din păcate a 
venit pandemia, iar Spitalul Colentina a fost prima unitate me-
dicală COVID-19 din România, astfel încât acest compartiment 
a rămas în conservare. Acum am reînceput activitățile pentru 
reoperaționalizarea lui. Este în curs de reamenajare spațiul 
în care va funcționa, compartimentul va avea 15 paturi și este 
destinat reabilitării pacienților cu afecțiuni neurologice, inclu-
siv scleroza multiplă. Un medic primar recuperare medicală 
va personaliza tratamentul, alături de medicii neurologi, care 
se vor adresa bolii neurologice de bază. Va fi singura structură 
de recuperare medicală neurologică pentru adulți din cele 19 
spitale aflate în administrarea Primăriei Capitalei. 

UNITĂȚI CARE DERULEAZĂ PROGRAMUL DE SCLEROZĂ MULTIPLĂ 

• Spitalul Universitar de Urgență București – Clinica de neurologie
•  Spitalul Clinic Militar Central de Urgență „Dr. Carol Davila” București – 

Clinica de neurologie
• Spitalul Clinic Colentina – Clinica de neurologie
• Spitalul Clinic Universitar Elias – Clinica de neurologie
• Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
• Spitalul Clinic de Recuperare Iași
• Spitalul de urgență „Prof. dr. Agrippa Ionescu” – Clinica de neurologie
• Spitalul Clinic Județean de Urgență Timiș – Clinica de neurologie
• Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj – Clinica de neurologie
• Institutul Clinic Fundeni – Clinica de neurologie
•  Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. dr. Alexandru Obregia” București – 

Clinica de neurologie pediatrică
• Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea
• Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova
• Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța
• Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu
• Spitalul Militar de Urgență „Dr. Costantin Papilian” Cluj
•  Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” București – Clinica de 

neurologie pediatrică
• Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov
• Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați
• Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

foarte diversă, simptomele de debut sunt extrem de complexe: 
pe primul plan sunt tulburările senzitive și motorii, urmate de 
cele de vedere și de echilibru, tulburări de dinamică sexua-
lă și tulburări sfincteriene, durere, fatigabilitate și tulburări 
cognitive. Ulterior, în evoluția bolii, toată această constelație 
de simptome devine din ce în ce mai complexă și poate duce la 
multiple manifestări în toate sferele sistemului nervos central. 
Depresia și tulburările emoționale afectează peste 50% dintre 

INTERVIU CU ȘEF LUCRĂRI 
DR.  IRENE DAVIDESCU, 

MEDIC PRIMAR NEUROLOGIE, 
MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE, 

COORDONATOR PROGRAM 
NAȚIONAL DE TRATAMENT AL 

BOLILOR NEUROLOGICE (SCLEROZĂ 
MULTIPLĂ) ÎN SPITALUL  

CLINIC COLENTINA 
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NEVOILE 
PACIENȚILOR 
SUNT LEGATE 
DE INFORMARE 
REFERITOARE 
LA OPȚIUNILE 
DE TRATAMENT 
DISPONIBILE, ÎN 
FUNCȚIE DE STADIUL 
BOLII ȘI MAI ALES DE 
O PREZENTARE CÂT 
MAI OBIECTIVĂ ȘI 
CORECTĂ DE CĂTRE 
MEDICII CURANȚI 
A BENEFICIILOR, 
DAR ȘI A EFECTELOR 
SECUNDARE ALE 
METODELOR 
TERAPEUTICE.

ESTE FOARTE 
IMPORTANT 
CA PACIENȚII 
DIAGNOSTICAȚI CU 
CANCER DE PROSTATĂ 
SĂ AIBĂ ACCES LA 
TRATAMENT ÎN 
UNITĂȚILE SANITARE 
DIN JUDEȚUL DE 
DOMICILIU.
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Cum poate fi prevenit acest 
gen de cancer? De la ce vârstă 
se recomandă controale de 
specialitate? 

Prostata reprezintă un organ accesibil din 
punct de vedere al examinării clinice, ceea ce 
face ca rolul prevenției în cancerul de prostată 
să fie extrem de important. Tușeul rectal, 
împreună cu detecția antigenului specific 
al prostatei (PSA seric) – marker extrem de 
important pentru CP, precum și efectuarea unei 
ecografii de aparat urinar, reprezintă cele trei 
elemente esențiale incluse în consultul urologic 
pe care un bărbat ar trebui să îl efectueze 
începând cu vârsta de 45 de ani. Întrucât se 
cunoaște faptul că în CP există un risc crescut 
de transmitere ereditară, se recomandă ca 
screeningul la pacienții cu rude diagnosticate 
cu CP să înceapă la vârsta de 40 de ani. Studiile 

arată că dietele bogate în tomate, produse din 
soia, pește, ceai verde, cafea ar preveni apariția 
cancerului de prostată, în timp ce consumul 
crescut de carne prăjită sau friptă și de alcool 
ar reprezenta factori de risc pentru apariția 
bolii. De asemenea, expunerea prelungită la 
anumite ierbicide, precum și fumatul ar constitui 
factori de risc pentru CP. Putem vorbi despre 
prevenție prin evitarea factorilor de risc pe care 
i-am menționat, dar, în același timp, prevenția 
constă și în efectuarea unor controale urologice 
la intervale regulate (minimum o dată pe an). 
Detecția PSA este o analiză accesibilă, atât din 
punct de vedere al disponibilității, cât și al 
costurilor (se poate face gratuit în orice clinică/
secție de urologie, dacă pacientul prezintă bilet 
de trimitere de la medicul de familie sau alt 
medic specialist) și care, dacă este modificată, 
ridică suspiciunea prezenței CP.

Cancerul de prostată este o boală malignă curabilă, 
atunci când este diagnosticat în stadiu precoce, efectuarea 
controalelor urologice la intervale regulate permițând 
descoperirea bolii în stadii incipiente, localizate.

Subliniez din nou importanța efectuării de controale 
urologice cel puțin o dată pe an, întrucât CP devine 
simptomatic de cele mai multe ori în stadii avansate.

Care sunt nevoile pacienților cu acest gen de cancer și 
ale medicilor care îi tratează?

Când există suspiciunea de cancer de prostată, clinică 
– modificări specifice ale prostatei la tușeul rectal și/
sau biochimică – valori crescute ale PSA, este necesară 
efectuarea unui biopsii prostatice ecoghidate transrectal, 
prin care se confirmă sau infirmă suspiciunea de CP. 
Ghidurile Asociației Europene de Urologie recomandă 
efectuarea unui examen RMN prostatic multiparametric 
înainte de biopsie la pacienții fără modificări clinice la 
tușeul rectal. În cazul unui rezultat pozitiv la biopsie, 
pacientul trebuie investigat în vederea stadializării 
bolii (boală localizată, boală local avansată sau boală 
metastatică). În cazul bolii localizate (cancer limitat la 
prostată, fără depășirea capsulei) există opțiuni clare de 
tratament – vorbim despre tratamente cu viză curativă 
– tratamentul chirurgical – prostatectomia radicală sau 
radioterapia externă. Pentru celelalte categorii de pacienți 
există opțiuni terapeutice – chirurgie/radioterapie și 
tratament oncologic pentru boala local avansată și 
hormonoterapia (castrarea chimică) și chimioterapia – 
pentru stadiul metastatic asociate cu radioterapie sau 
chirurgia de salvare în cazuri selecționate, toate având un 
grad crescut de eficiență și asigurând pacienților o speranță 
de viață semnificativă.

Consider că nevoile pacienților sunt legate de informare 
referitoare la opțiunile de tratament disponibile, în funcție 
de stadiul bolii și mai ales de o prezentare cât mai obiectivă 
și corectă de către medicii curanți a beneficiilor, dar și a 
efectelor secundare ale metodelor terapeutice. O altă nevoie 
este legată de accesibilitatea serviciilor urologice, oncologice 
și de radioterapie.

Nevoile medicilor, din punctul meu de vedere, se referă 
la dotarea unităților sanitare cu aparatură performantă 
pentru investigații imagistice (Computer Tomografic, 
Rezonanță Magnetică Nucleară, Pet CT) și chirurgie urologică 
(laparoscopie), precum și asigurarea medicației oncologice 
pentru pacienții aflați în stadiul metastatic al bolii. 

Cum poate fi dimensionat corect un program de 
screening pentru cancerul de prostată? Pot fi medicii 
de familie implicați într-un altfel de program? Există 
o colaborare între medicii de familie, medicii urologi, 
oncologi etc.?

Asociația Română de Urologie, împreună cu Ministerul 
Sănătății, a elaborat deja un astfel de program de screening. 
După cum am menționat, deja screeningul pentru cancerul 
de prostată include investigații accesibile, disponibile 

în întreaga țară. Nu implică proceduri complicate sau 
costisitoare, fiind necesară doar o informare despre 
necesitatea efectuării unui consult urologic de către 
orice bărbat, începând cu vârsta de 45 de ani. Medicii de 
familie cunosc deja importanța PSA, ei înșiși informând și 
recomandând de cele mai multe ori pacienților să efectueze 
această analiză. Există deja o colaborare fructuoasă între 
medicii de familie, medicii urologi și oncologi, fiind 

organizate numeroase 
evenimente și manifestări 
științifice adresate acestor 
categorii, având ca subiect 
cancerul de prostată.

Care sunt cel mai des 
întâlnite afecțiuni urologice? 
Din ce cauze apar?

Urologia tratează o gamă 
largă de patologii, începând 
cu afecțiunile maligne ale 
tractului urinar: cancerul 
renal, urotelial (cel mai 
frecvent fiind cancerul vezicii 
urinare) și genital masculin 
(cancerul de prostată, 
testicular, penian), până la 
litiaza urinară, hiperplazia 
benignă a prostatei, infecțiile 
tractului urinar, stricturile 
uretrale, infertilitatea la 
bărbat, incontinența urinară la 
femeie etc.

Referitor la afecțiunile 
neoplazice, fumatul și 

expunerea la mediul toxic reprezintă principalii factori de 
risc pentru cancerele renale și uroteliale, în timp ce pentru 
cancerul testicular se pot menționa criptorhidia, atrofia 
testiculară și factorii genetici.

Litiaza urinară este cauzată de afecțiuni metabolice, 
alimentație bazată pe proteine și lactate în exces, asociată 
cu un aport hidric insuficient (nu este întâmplătoare 
recomandarea unui consum de apă de cel puțin 2 litri pe zi).

Hiperplazia benignă a prostatei, cea mai frecventă 
afecțiune urologică benignă la populația masculină 
începând cu decadele 5 și 6 de viață, constă în creșterea în 
volum a prostatei, din cauza unor modificări hormonale la 
nivelul glandei. Aceasta nu poate fi prevenită, însă poate 
fi tratată eficient începând din stadiile incipiente, prin 
modificarea stilului de viață și a alimentației, fitoterapie 
și ulterior prin medicație sau tratament chirurgical. Este 
important ca pacientul să efectueze o evaluare urologică 
periodică pentru a se putea recomanda la timp un tratament 
optim care să amelioreze sau să remită simptomatologia 
urinară și care, pe de altă parte, să prevină apariția 
complicațiilor. 

Cancerul de 
prostată este o 
boală malignă 
curabilă
Cancerul de prostată (CP) reprezintă a doua 
cea mai comună afecțiune malignă și a cincea 
cauză de deces pentru populația masculină, 
determinând aproximativ 6,8% din decesele 
cauzate de cancer la nivel mondial. Incidența 
cea mai crescută este înregistrată în Europa 
Occidentală, Australia, Noua Zeelandă și America 
de Nord. La nivelul României, incidența cancerului 
de prostată în 2020 a fost de 41,5 la 100.000 de locuitori, 
fiind raportată o mortalitate de 10,7 la 100.000 de locuitori, date 
comparabile cu cele înregistrate în Europa de Est, însă la jumătate 
din valorile publicate de țările menționate anterior. „Cancerul de 
prostată este o boală malignă curabilă, atunci când este diagnosticat 
în stadiu precoce”, atrage atenția conf. dr. Traian Constantin. 
de Valentina Grigore

INTERVIU CU CONF. DR. 
TRAIAN CONSTANTIN, 
MANAGER INTERIMAR 

SPITALUL CLINIC 
PROFESOR DOCTOR 

THEODOR BURGHELE
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DMD ESTE O AFECȚIUNE 
MULTISISTEMICĂ, CARE DUCE 
LA DETERIORAREA MUȘCHILOR 
SCHELETULUI, INIMII ȘI 
PLĂMÂNILOR ȘI PROVOACĂ 
PROGRESIV PIERDEREA 
FUNCȚIEI MUSCULARE ȘI  
A INDEPENDENȚEI.

La nivel declarativ, o boală este considerată rară dacă afectează o persoană la 2.000 de locuitori. La nivel 
personal, o boală rară înseamnă cu totul altceva: lipsa metodelor de diagnostic, lipsa metodelor și a tehnologiilor 
de îngrijire și recuperare, lipsa tratamentului. Este și cazul distrofiei musculare Duchenne,  cea mai frecventă 
tulburare genetică letală, diagnosticată în copilărie, care afectează în fiecare an aproximativ 1 din 3.500 de băieți. 
Părinții acestor copii au nenumărate provocări, iar multe dintre ele nu pot fi depășite fără ajutorul asociațiilor 
de profil. „Pledăm pentru crearea de oportunități pentru tinerii și adulții afectați de această boală, pentru acces 
echitabil la diagnosticare precoce, la tratamente de calitate și servicii de reabilitare, pentru dreptul neîngrădit la 
viață socială și împlinire personală conform potențialului”, explică Adrian Croitoru, el însuși tatăl unui băiat cu 
distrofie musculară Duchenne, afecțiune pentru care nu există tratament. 
de Valentina Grigore
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Care sunt nevoile 
copiilor cu distrofie 
musculară Duchenne?
Procesul de diagnosti-

care pentru distrofia musculară este 
complex, iar îngrijirea pacienților 
necesită o abordare multidisciplina-
ră, implicând mai multe ramuri ale 
medicinii.

Nevoile acestor copii sunt la fel 
de complexe:

● scaune rulante electrice cu 
care să se deplaseze și care să le 
asigure independența

● aparatele de respirație non-
invazivă și cough asist destinate 
tuturor pacienților care nu reușesc să 
elimine eficient secrețiile și care îi ajută să 
tușească 

● serviciile de testare și consiliere 
genetică pentru prevenție, ținând cont de 
specificul bolii

● serviciile de kinetoterapie pentru co-
pii, conform protocoalelor internaționale 
de îngrijire

● servicii de consiliere psihologică 
pentru copii și familii 

● integrare școlară a copiilor în școala 
de masă și asigurarea resurselor nece-
sare pentru adaptarea școlii la cerințele 
speciale ale fiecăruia, în vederea egalizării 
șanselor de participare la educație pentru 
copii cu DMD 

● servicii de transport școlar adaptat 
și acces adaptat în școli pentru ca acești 
copii să-și poată continua studiile 

● necesitatea unui plan de tranziție de 
la copilărie la adolescență și viața adultă, 
care să prioritizeze următoarele obiective: 
accesul la educație și locuri de muncă, 
viață independentă, sănătate și incluziune 
socială, accesul la comunitate și facilitarea 
unei vieți sociale active, dar și sprijin pri-
vind adaptarea locuințelor și a mijloacelor 
de transport.   

Cum pot fi ajutați acești copii să aibă 
o calitate a vieții cât mai bună? 

Aproximativ 20.000 de copii sunt 
diagnosticați cu Duchenne la nivel global 
în fiecare an. 

Asociația DMD Care este o organizație 
de sprijin social pentru copii diagnosticați 
cu distrofie musculară Duchenne, dar și 
pentru familiile acestora, fiind membră 

a EURORDIS – Rare Diseases Europe, 
a Alianței Naționale pentru Boli Rare 
România din 2019  și a World Duchenne 
Organization din 2021.

Scopul nostru principal este de a 
îmbunătăți calitatea vieții copiilor care 
suferă de distrofie musculară Duchenne, 
dar și de alte tulburări neuromusculare, 
prin crearea unui cadru care să-i ajute în 
materie de sănătate și educație. 

Organizăm anual evenimente prin 
care ne propunem să creștem gradul 
de conștientizare cu privire la distrofia 
musculară Duchenne și impactul acesteia 
asupra vieții pacienților și familiilor lor, 
dar și să evidențiem nevoile acestora în 
vederea îmbunătățirii calității vieții lor. 

SISTEM FUNCȚIONAL  
INDEPENDENT BAZAT  
PE PARTENERIATE

Totuși, o asociație nu poate ajuta toți 
copiii bolnavi….

Aceste evenimente sunt doar o parte 
din etapele pe care le vom urma pentru 

a ajuta la modificarea/redactarea unor 
proiecte legislative cu privire la distrofia 
musculară Duchenne, menite să asigure o 
parte din nevoile pe care le semnalăm. 

Pentru că nu toate serviciile medicale 
de care au nevoie acești copii sunt 
acoperite de către sistemul național 
de asigurări de sănătate, noi, Asociația 
DMD Care, încercăm să creăm un 
sistem funcțional independent bazat 
pe parteneriate cu diverși furnizori de 
servicii medicale care să acopere o parte 
din aceste nevoi. 

Prin proiectele noastre, încercăm 
să creăm resursele necesare pentru a 
dezvolta o rețea funcțională care să asigure 
aceste servicii, iar noi să oferim, în cadrul 
acestei rețele, burse de terapie pentru 
copii și familii care să includă ședințe de 
kinetoterapie, psihologie, dar și dispozitive 
medicale, scutere electrice cu care să se 
poată deplasa independent, medicamente 
care nu sunt accesibile în România, dar și 
alte servicii de care au nevoie, conform 
standardelor internaționale de îngrijire 
pentru distrofia musculară Duchenne.

În perioada următoare dorim 
să inițiem un proiect prin care să 
achiziționăm o mașină de transport adap-
tat pentru persoane cu dizabilități, pentru 
a putea oferi servicii de transport de la 
domiciliu la spital sau pentru a putea ac-
cesa mai ușor serviciile de terapie pentru 
copii aflați în scaun rulant. 

În felul acesta, putem ajuta familiile să 
ofere continuitate planurilor terapeutice 
recomandate de medici pentru copii. 

Oportunități pentru  
tinerii și adulții cu distrofie 
musculară Duchenne

Politici  
de Sănătate | ASOCIAŢII DE PACIENŢI

INTERVIU CU 
ADRIAN CROITORU, 
PREȘEDINTE 
ASOCIAȚIA DMD CARE
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PROGRAME ȘI 
FINANȚARE

În domeniul sănătate, 
HaDEA a publicat cinci cereri de 
propuneri privind cercetarea în domeniul 
cancerului pentru a sprijini Misiunea 
pentru Cancer din cadrul Orizont Europa 
– programul-cadru pentru cercetare și 
inovare. Subiectele propunerilor sunt: 
HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-01 
- Îmbunătățirea și extinderea prevenției 
primare a cancerului prin cercetare 
de implementare; HORIZON-MISS-
2022-CANCER-01-02 – Consolidarea 
capacităților de cercetare ale 

infrastructurilor cuprinzătoare în 
domeniul cancerului; HORIZON-
MISS-2022-CANCER-01-03 – Studii 
clinice pragmatice pentru optimizarea 
tratamentelor pentru pacienții cu 
cancere refractare; HORIZON-MISS-
2022-CANCER-01-04 – Către crearea 
unui centru digital european pentru 
pacienții cu cancer; HORIZON-MISS-
2022-CANCER-01-05 – Înființarea  
unor centre naționale pentru misiunea 
privind cancerul și crearea unei rețele 
pentru a sprijini misiunea privind 
cancerul. Data-limită pentru depunerea 
propunerilor pentru toate acestea este  
7 septembrie  2022. 

URMĂTOARELE CERERI DE OFERTE

Programele anuale de lucru 
EU4Health (2021 și 2022) includ o serie 
de acțiuni care vor fi puse în aplicare prin 
intermediul achizițiilor publice. Acest 
calendar provizoriu oferă o imagine de 
ansamblu a apelurilor viitoare din al 
doilea semestru al anului 2022. Părțile 
interesate sunt invitate să consulte 
periodic portalul de achiziții publice al 
instituțiilor europene și e-Tendering 
(www.etendering.ted.europa.eu/cft/cft-
display.html?cftId=9091) pentru posibila 
publicare a anunțului de participare și a 
documentelor de licitație.

Agenția Executivă Europeană pentru Sănătate și Tehnologie Digitală (HaDEA) 
gestionează programe și inițiative europene în numele Comisiei Europene. Aceasta 
colaborează îndeaproape cu cinci direcții generale (DG CNECT, DEFIS, GROW, RTD și 
SANTE, care este DG principală pentru HaDEA) și cu Autoritatea europeană pentru 
pregătirea și răspunsul în caz de urgență în domeniul sănătății (HERA) a Comisiei, care 
se concentrează pe sarcini legislative și strategice în elaborarea politicilor. Bugetul 
EU4Health 2022 pentru achiziții este de 300 de milioane de euro, bugetul HaDEA 
pentru achiziții este 263.670.000 de milioane de euro, din care 230.000.000 pentru 
HERA – Autoritatea Europeană pentru Pregătirea și Răspunsul la Urgențe Sanitare.
de Bogdan Guță

HaDEA: calendarul cererilor de 
oferte deschise (achiziții publice) 
până la sfârșitul anului 2022

Politici  
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DOMENIUL CANCER (CR)
1. CR-p-22-12-12.01 – Contract-
cadru (FWC) pentru sprijinirea  
revizuirii acquisului privind 
controlul tutunului.  Urmează să 
fie lansată în trimestrul 4.
2. CR-p-22-11.01 – Studiu privind 
obstacolele în calea revenirii  
la locul de muncă a 
supraviețuitorilor de cancer. 
Bugetul orientativ  
este  500.000 de euro, urmând a fi 
lansată în trimestrul 4. 
3. CR-p-22-11.02 – Studiu privind 
elaborarea unui cod de  
conduită privind accesul echitabil 
al supraviețuitorilor de cancer 

la serviciile financiare. Bugetul 
orientativ este de 2.000.000 de 
euro, și va fi lansată în trimestrul 4. 
4. CR-p-22-12-12.01 – Contract-
cadru (FWC) privind grupul tehnic  
care sprijină procedura de definire 
a aromelor caracteristice  
în legislația privind tutunul. 
Perioada estimată pentru lansare 
este trimestrul 4. 

DOMENIUL PREGĂTIREA 
PENTRU SITUAȚII DE CRIZĂ (CP)
1. CP-P-22-01.08 – Studiu 
privind cercetarea de piață și 
cartografierea soluțiilor inovatoare 
de testare a diagnosticului (HERA). 

Bugetul orientativ este de 200.000 
de euro, urmând a fi lansată în 
trimestrul 3. 
2. CP-p-22-01.03 – Instrument 
informatic pentru avertizare 
timpurie, modelare, simulare, 
prognoză în vederea sprijinirii 
funcției de culegere și analiză 
de informații a HERA. Bugetul 
orientativ este de 24.500.000 de 
euro și va fi lansată în trimestrul 4. 
3. CP-p-22-01.02 – Achiziționarea 
de vaccinuri împotriva 
amenințărilor de boli infecțioase, 
cum ar fi gripa pandemică. Bugetul 
acțiunii este de 31.000.000 de 
euro și este parțial implementată.

DOMENIUL SISTEME  
DE SĂNĂTATE (HS)
1. HS-p-22-14.02 –  
Orientări privind accesul la 
asistență medicală pentru 
persoanele cu handicap. Are un 
buget estimativ de 700.000 de 
euro și urmează să fie lansată în 
trimestrul 4.
2. HS-p-22-18.03 – Sprijinirea 
cooperării dintre autoritățile 
naționale și asociațiile  
profesionale din domeniile 
sângelui, țesuturilor, celulelor și 
organelor. Bugetul estimativ este 
de 750.000 de euro, urmând să fie 
lansată în trimestrul 4. 

„RESPIRĂ VIAȚĂ! BPOC ȘI SĂNĂTATEA PLĂMÂNILOR”
Bronhopneumopatia obstructivă cronică (BPOC) este a treia cauză de deces la nivel mondial, iar aderența  

la tratament a pacienților din România este scăzută din cauza comorbidităților și a costurilor pe care 
bolnavii trebuie să le suporte. Este nevoie de strategii fezabile și eficiente care să permită  

accesul echitabil la tratament și îngrijiri medicale de calitate.

ÎMPREUNĂ PUTEM GĂSI O SOLUȚIE PENTRU PACIENȚII CU BPOC!

#BPOC #Acces #BPOCleadership

Cu sprijinul:Proiect derulat de:

www.scoalapacientilor.rowww.scoalapacientilor.ro

CENTRUL ANTIDIABETIC
Diabetul NU ucide! Complicaţiile, DA!

ASTMUL SEVER
Respiră Viaţa! Spune NU Astmului Sever

BOLI CRONICE RENALE
Acţionează la timp pentru sănătatea rinichilor tăi!

www.astmulsever.scoalapacientilor.ro

www.bolirenale.scoalapacientilor.ro

www.centrulantidiabetic.scoalapacientilor.ro
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