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ÎMBUNĂTĂȚIREA
ACCESULUI
LA SERVICII DE
SĂNĂTATE,

INTERVIU CU
PROF. UNIV. DR.
ALEXANDRU RAFILA,
MINISTRUL SĂNĂTĂȚII

O MISIUNE PE TERMEN MEDIU
ȘI PE TERMEN LUNG A TUTUROR
PARTIDELOR POLITICE
Implementarea la timp a măsurilor din Planul
Național de Redresare și Reziliență (PNRR) reprezintă
un obiectiv prioritar pentru sănătatea românească,
pentru că oferă șansa unor investiții spre binele
pacienților și al sistemului sanitar. În plus, acest
program are o componentă importantă în ceea ce
privește dezvoltarea politicilor publice, reforma
managementului sanitar și reforma resurselor
umane. „Pentru că, indiferent cât de multe investiții
am face, în lipsa unei resurse umane calificate,
specializate, pe care trebuie să o regăsim în toată
țara, nu numai în centrele universitare, de exemplu,
n-o să putem oferi oamenilor ceea ce așteaptă de la
noi, respectiv accesul la servicii de sănătate de bună
calitate”, atrage atenția prof. univ. dr. Alexandru Rafila.
Însă, fie că vorbim de dotări, resurse sau competențe,
orice proiect trebuie gândit „fără condiționalități
legate de opțiunile politice sau apartenența politică
a unuia sau altuia dintre miniștrii sănătății”.

Care sunt prioritățile Ministerului Sănătății
pentru perioada următoare?
Pe primul loc ar trebui să fie o reformă a modului în
care funcționează sistemul de sănătate din punctul
de vedere al dezvoltării rapide a serviciilor medicale ambulatorii. Și aici avem zona de medicină de familie, pe de o
parte, și avem o zonă a serviciilor specializate, adică ambulatoriile de specialitate, care trebuie să poată să ofere oamenilor acces rapid la investigații, la diagnostic și la tratament
pentru afecțiunile pe care le au, inclusiv posibilitatea de a
organiza spitalizare de zi în aceste centre ambulatorii.
Această prioritate a noastră se suprapune cu unele dintre elementele din PNRR care ar trebui să asigure reabilitarea și dotarea a minimum 3.000 de cabinete de medicină
de familie și realizarea a minimum 30 de ambulatorii de
specialitate și, în plus, a unor centre comunitare integrate,
mai ales în zonele rurale sau acolo unde există populații defavorizate. Sper să putem să îndeplinim aceste lucruri, care
trebuie însă coroborate și cu partea de dezvoltare a resursei
umane, care trebuie formată, dar și convinsă că este nevoie
să profeseze și în localitățile rurale sau în orașele mai mici.

de Valentina Grigore

4 www.politicidesanatate.ro

octombrie 2022 5

Politici
de Sănătate | POLITICI NAŢIONALE

Un sondaj recent realizat printre studenții de la
Medicină arată că doar o treime ar accepta să lucreze în
mediul rural. E clar că trebuie să găsim soluții să convingem tânăra generație de medici să poată să profeseze și în
specialitățile deficitare, și în zonele care au cea mai mare
nevoie de personal medical calificat.
Acest aspect trebuie să facă parte dintr-o strategie
de resurse umane realizată împreună cu universitățile
și facultățile de medicină, împreună cu Ministerul
Educației. Cred că acum sunt întrunite toate condițiile,
pentru că noi am semnat de curând un protocol în acest
sens cu Organizația Universităților de Medicină și Farmacie și bineînțeles vom invita și alți colegi din cadrul
facultăților de medicină. Lumea trebuie să contribuie
la acest efort, inclusiv organizațiile profesionale ale
medicilor și asistenților medicali, pentru că și partea care
implică asistenții medicali este extrem de importantă.
Dacă reușim să punem în acord nevoile sistemului de
sănătate cu posibilitățile de pregătire și cu oferirea unui
cadru de confort profesional pentru oamenii care termină
diferitele specialități, atunci o să putem avea într-un interval de timp rezonabil un proiect de țară care să nu aibă
legătură cu opțiunile sau cu apartenența politică a unuia
sau altuia dintre miniștrii sănătății, ci să fie implementat
în mod consecvent de oricine ar veni aici, la minister.
Trebuie să existe echilibru și puțină răbdare în realizarea
unor proiecte așa de importante.
Vorbind de unități medicale, au fost selectate
cele care vor fi construite sau reabilitate prin PNRR?
PNRR vine cu 1,7 miliarde de euro pentru construcția
sau reabilitarea și dotarea completă a minimum 25 de
unități spitalicești. Sper că foarte curând vor apărea
criteriile care permit selecția, dintr-o listă inițială de 49,
a acestor 25. Putem să trecem foarte rapid la treabă, să
selectăm această listă și să demarăm procedurile pentru
semnarea contractelor de proiectare, pentru că aceia care
aplică trebuie să aibă cel puțin studiul de fezabilitate realizat. Unii au deja proiectarea făcută. Cu atât mai mult lucrurile pot începe mai repede. Ne grăbim, pentru că avem
o limită de timp până se obțin toate tipurile de autorizații
de construcție, iar aceste proiecte au ca termen data de
30 iunie 2026. Finalizarea lor înseamnă creșterea calității
serviciilor spitalicești.
Din păcate, această listă de obiective nu este uniform
distribuită în țară. Sunt 22 de județe, în general din estul
și sudul țării, care nu au nici măcar un singur obiectiv
inclus pe lista inițială de 49. Alte fonduri, dacă vor exista,
disponibile pentru investiții majore în Sănătate ar trebui
să compenseze acest dezechilibru. Am discutat cu factorii
de decizie de la nivelul Comisiei Europene, însă schimbarea, mai exact extinderea listei, este aproape imposibilă.
De altfel, am și atras atenția că pentru lista inițială de
49 de unități nu au existat criterii de includere, deoarece
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existau și alte obiective de investiții, probabil în stadii de
realizare cel puțin la fel de avansate, care în mod inexplicabil nu au fost luate în considerare.
Cum vedeți, ca ministru, acceptarea acestor
proiecte de către beneficiari?
Noi am dat drumul deja la foarte multe dintre apelurile
pentru finanțare în cazul cabinetelor de medicină de
familie, în cazul ambulatoriilor de specialitate și centrelor
de planning familial.

NU AVEM, ÎN MOMENTUL
DE FAȚĂ, RESTANȚE LA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ÎN
CEEA CE PRIVEȘTE PLANUL
NAȚIONAL DE REDRESARE
ȘI DE REZILIENȚĂ ȘI SPER
CA LUCRURILE SĂ CONTINUE
ÎN ACELAȘI RITM.
Dacă vorbim de cabinetele de medicină de familie, la
apelul deschis am avut peste 1.000 de solicitări pentru
750 de beneficiari. Dacă vorbim de lista preselectată, au
fost aproximativ 800 de solicitări din 2.250 de poziții
disponibile. Există și o listă de rezervă, și în cazul în care
nu va exista suficient interes din lista aceasta preselectată, evident că ea va fi completată cu cererile care exced
numărul inițial din zona de apel deschis, astfel încât să
putem folosi întreaga sumă.

CONDIȚIONALITĂȚI ÎN CADRUL PNRR
Care sunt măsurile prevăzute în strategia
pentru resurse umane pentru a motiva medicii tineri
să meargă în orașe mici sau zone rurale?
Noi avem în momentul de față un cadru strategic și lucrăm, împreună cu universitățile de medicină și cu Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate,
la definitivarea strategiei naționale de sănătate. Strategia
de Resurse Umane, care este parte a strategiei naționale
de sănătate, trebuie să țină cont de prioritățile actuale
din domeniul bolilor cardiovasculare și neurologice, al
oncologiei și diabetului. Alte domenii sensibile, cum sunt
medicina de familie, ATI, pediatria, nu trebuie neglijate.
Pe de o parte, avem un grup de lucru care evaluează compatibilitatea strategiilor sectoriale cu această strategie

națională, iar pe de altă parte, avem un grup de lucru care
lucrează la master planurile regionale privind nevoia de
servicii de sănătate, astfel încât până la sfârșitul anului
să putem să îndeplinim aceste două obiective, care sunt
condiționalități în cadrul PNRR.
Strategia de resurse umane nu se poate face decât cu implicarea autorităților centrale, dar mai ales a
autorităților locale, care trebuie să ofere atractivitate și
confort profesional celor ce decid să lucreze într-o localitate rurală sau într-un oraș mai mic, din orice zonă a țării.
Încerc să am o întâlnire în acest sens cu reprezentanții
comunelor și ai municipiilor, deoarece e clar că ei trebuie
să fie parte a acestui proiect. Dacă nouă ne revine o
responsabilitate a organizării sistemului de sănătate,
inclusiv a unui cadru strategic privind resursele umane,
cred că și dânșii au responsabilitatea protecției sănătății
comunităților pe care le administrează.
Din păcate, la nivel național există discrepanțe mari.
Dacă o să călătoriți în țară și o să mergeți în diverse județe
care aparent sunt asemănătoare din punctul de vedere
al populației, al situației geografice, veți vedea că există
diferențe în ceea ce privește infrastructura sanitară,
personalul medical etc. Sunt județe, chiar municipii sau
comune, unde autoritățile s-au preocupat pentru dezvoltarea serviciilor medicale, au reușit să atragă personal
medical, însă sunt și zone unde a existat un interes mai
mic pentru aceste aspecte. Nu este de acuzat, este mai
mult o problemă de priorități.
Ministerul Sănătății are în subordine un număr relativ
mic de unități medicale spitalicești – 67 din cele aproape
400 existente la nivel național.
Când vorbim de implicarea autorităților locale, trebuie
să ne gândim și la dezvoltarea ambulatoriilor, a medicinii
de familie acolo, iar cei de pe plan local pot să contribuie
nu numai financiar, ci și organizatoric și conceptual la
dezvoltarea serviciilor medicale.

POLITICA MEDICAMENTULUI TREBUIE
SĂ ȚINĂ CONT DE PRIORITĂȚI
Care sunt condițiile pentru ca o anumită patologie
să fie inclusă în strategia națională de sănătate?
Ne putem uita pe cifrele de mortalitate și morbiditate
în România. Bolile cardiovasculare sunt primele, iar aici
trebuie să mergem puțin pe patologia vasculară, care aduce și neurologia la masă, pentru că discutăm de accidentul vascular cerebral, de tratamentul eficient al acestuia,
la fel cum se întâmplă cu tratamentul infarctului. S-a
lansat recent un grup de lucru la Cluj, cu un parteneriat
foarte bun între Societatea Română de Neurologie și cea
de Cardiologie. În plus, e foarte clar că oncologia reprezintă o patologie importantă. Nu putem scăpa din vedere
nici diabetul. Trebuie să discutăm și de bolile rare, poate

într-o altă zonă, deoarece, din păcate, sunt foarte mulți
pacienți cu astfel de boli rare, care au opțiuni terapeutice
limitate. Încercăm să găsim soluții să aibă acces la medicamente, atât la cele uzuale, cât și la cele inovative.
Acest aspect necesită o abordare mai largă, care nu
se referă neapărat la o anumită boală sau la un anumit
medicament, trebuie să facă parte dintr-o politică a medicamentului care să țină cont de realități, care să nu mai
permită, prin politica de preț, dispariția unor medicamente de pe piață și, de asemenea, să permită și accesul la
medicamente inovative. Lucrul acesta este, mai degrabă,
în zona Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, am avut
discuții cu doamna președinte, conf. Adela Cojan, și trebuie să găsim un mecanism care să implice și industria,
pentru că aceste mecanisme cost-volum sau cost-volumrezultat înseamnă o împărțire a responsabilității pentru
ca oamenii să aibă acces la medicamente.
Mai avem o zonă care a făcut progrese și sper să o și finalizăm din punctul de vedere al creșterii funcționalității
– partea de studii clinice. Aceasta oferă resurse
profesioniștilor, spitalelor și oferă și acces la tratament
multor pacienți.
Cum putem îmbunătăți derularea studiilor
clinice pe teritoriul României?
S-a schimbat legislația și lucrăm împreună cu Agenția
Națională a Medicamentelor și a Dispozitivelor Medicale
din România și cu Academia de Științe Medicale, astfel
încât să debirocratizăm activitatea și să creștem foarte
mult viteza de aprobare a studiilor. Am găsit studii clinice
care erau începute de câțiva ani și medicamentele respective erau de mult pe piață, iar noi încă discutam despre
studiu clinic referitor la acel medicament. E clar că dacă
lungești o procedură, până la urmă medicamentul este
aprobat, e utilizat și tu încă n-ai finalizat procedura, ceea
ce mi se pare inacceptabil. E o piață care aduce beneficii
și pentru unitățile sanitare, și pentru personalul implicat,
și cred că, în primul rând, sunt beneficii pentru pacienții
care au ocazia să fie incluși în studii.
În ceea ce privește dispariția anumitor
medicamente de pe piață, cum se va derula
activitatea grupului de lucru format recent?
Este un proces în derulare. Grupul o să facă propuneri
publice, dar nivelul actelor normative care trebuie să
reglementeze poate va depăși Ministerul Sănătății sau
Casa Națională de Asigurări de Sănătate, fiind necesare
hotărâri de guvern, legi sau ordonanțe.
Această activitate trebuie să fie transparentă, pentru
că e o zonă sensibilă, care naște de multe ori suspiciuni,
și nu aș vrea să compromitem un demers absolut legitim
pentru pacienți. Facem acest demers pentru pacienți și
din această cauză va exista o transparență foarte bună a
tuturor discuțiilor și propunerilor. Aceste propuneri vor fi
înaintate Guvernului României. 
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Vaccinarea
antigripală,
sub semnul paradoxului
GRIPA ESTE MAI PERICULOASĂ
DECÂT NE DĂM SEAMA
Cu cât vaccinurile sunt mai eficiente și mai disponibile
populației, cu atât lumea tinde să uite sau să ignore că
are nevoie de ele pentru a se proteja. Acesta este paradoxul vaccinării în multe țări dezvoltate. Este poate cel
mai evident în cazul vaccinării antigripale. Lumea s-a
obișnuit cu prezența virusului și tinde să subestimeze
riscurile infecției gripale, deși acestea pot fi importante,
mai ales în cazul persoanelor din categoriile vulnerabile – pacienții cronici, vârstnicii, copiii sau gravidele.
Gripa este o amenințare a sănătății la nivel global,
provocând anual 3 până la 5 milioane de cazuri grave
și între 290.000 și 650.000 de decese1. Procentul
pacienților spitalizați cu gripă este ridicat și în cazul
adulților sănătoși. În România, de exemplu, în sezonul
gripal 2018-2019, 1 din 3 adulți care au contractat gripa
a avut nevoie de spitalizare.6
Datele clinice arată că gripa poate crește riscul de
infarct miocardic de până la 10 ori în prima săptămână
după infecția gripală2, demonstrând că povara gripei
depășește complicațiile respiratorii bine-cunoscute.
De asemenea, gripa crește riscul de accident vascular cerebral de 8 ori2, fiind, în același timp, un factor
determinant în dezvoltarea pneumoniei primare și
secundare la copii3.
Prevenirea gripei și a complicațiilor sale severe se
bazează fundamental pe atingerea unor rate ridicate
de vaccinare pentru a oferi protecție dincolo de gripă,
iar vaccinarea antigripală anuală este cea mai eficientă
modalitate de prevenție împotriva gripei și, implicit, a
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complicațiilor acesteia. Vaccinarea antigripală a fost
asociată cu o reducere cu 15-45% a riscului de infarct
miocardic, similară cu efectul renunțării la fumat sau al
consumului de medicamente pentru controlul colesterolului sau al hipertensiunii4.
Din păcate, în pofida beneficiilor clare ale vaccinării antigripale, rata de acoperire vaccinală este foarte
scăzută în România, de doar aproximativ 8% pentru
populația generală și de 21,38% pentru populația de
peste 65 de ani în sezonul gripal 2021-2022.5 Astfel, România se află mult în urma ratei de acoperire vaccinală
recomandată de Organizația Mondială a Sănătății, de
cel puțin 75% pentru categoriile aflate la risc și, drept
urmare, este expusă consecințelor nedorite pe care imunizarea deficitară le poate avea în primul rând asupra
sănătății populației, apoi asupra sistemului de sănătate
și, implicit asupra economiei, care va trebui să suporte
costuri mult mai mari de tratament, în locul celor presupuse de prevenția infecției gripale și a complicațiilor
acesteia”.

URGENȚA VACCINĂRII ÎMPOTRIVA GRIPEI
În ultimii doi ani s-a înregistrat un fapt îmbucurător, și anume o circulație foarte scăzută a virusului
gripal în contextul măsurilor impuse de pandemia de
COVID-19, însă, în prezent, cel mai probabil, imunitatea în rândul populației este scăzută, din cauza lipsei
expunerii la virusurile gripale. Asta ar putea determina
ca sezoanele gripale viitoare să fie mai severe. Focarele
întârziate de gripă în emisfera nordică în prima parte
a anului 2022 (la sfârșitul sezonului gripal 2021-2022)

Sanofi contribuie semnificativ la sănătatea publică,
oferind soluții de imunizare pentru mai bine de 500
de milioane de oameni anual, la nivel global. Ca
partener de încredere pentru sistemele de sănătate,
comunitățile medicale și științifice, precum și pentru
comunitățile de pacienți, Sanofi depune toate
eforturile pentru a se asigura că un număr cât mai
mare de oameni beneficiază de un acces cât mai
bun la vaccinuri care protejează viața, cum este și
cazul vaccinului gripal. Lider mondial în producția
de vaccinuri gripale, Sanofi contribuie deopotrivă la
procesul de educație a populației, pentru a se asigura
că oamenii înțeleg cu adevărat beneficiile vaccinurilor
și decid în cunoștință de cauză să se protejeze pe ei
înșiși și pe cei apropiați lor.
de Valentina Grigore

arată natura imprevizibilă a gripei, iar cele mai recente
date epidemiologice din sezonul actual de gripă din emisfera sudică denotă un sezon gripal cu un debut puternic.
Temerile sunt justificate, deoarece în Australia,
sezonul a început mai devreme decât de obicei, iar în
prima lună, țara a înregistrat aproape jumătate din
numărul total de cazuri înregistrate în tot sezonul 2020¹.
De asemenea, numărul de cazuri de gripă s-a dublat în
aproximativ două săptămâni, ajungând la aproape 90.000
de cazuri raportate la începutul lunii iunie, epidemia
actuală depășind deja media cazurilor de gripă din ultimii
cinci ani². În plus, mai multe țări din emisfera nordică au
raportat cazuri de gripă foarte târziu (aprilie) în ultimul
sezon considerat „normal”.
În contextul epidemiologic actual, continuă să existe
un potențial risc combinat de epidemii de gripă și
COVID-19, precum și probabilitatea de infecție
simultană, din cauza imunității scăzute
împotriva gripei, corelată cu relaxarea
DR. EDUARD
restricțiilor impuse de pandemia de
PRISĂCARIU COVID-19.
Gripa poate deveni și mai periculoasă în contextul COVID-19. Infecția
simultană gripă – COVID-19 poate cauza
complicații serioase, studiile preliminare
au arătat următoarele2:
» Rată de mortalitate dublă la pacienții cu
infecție concomitentă COVID – gripă, conform
unei metaanalize6;
» Risc crescut de afectare cardiacă, inflamații mai
severe și afectare a organelor7.

MEDICAL LEAD SOUTH
EUROPE MCO &
COUNTRY MEDICAL
LEAD SANOFI
ROMANIA
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CREȘTEREA ACCESULUI LA VACCINARE
Spunem mereu că vaccinarea salvează vieți. Este un lucru dovedit
științific. Astăzi un număr mare de boli care pot fi prevenite au
fost eradicate sau sunt sub control, cu impact limitat asupra
populației datorită utilizării eficiente a soluțiilor de imunizare.
Cu toate acestea, ne confruntăm cu rate scăzute de acoperire
vaccinală, mai ales în cazul vaccinării antigripale, gripa fiind
deseori subestimată în rândul populației. Însă, pentru a-și atinge
întregul potențial de protecție, vaccinarea antigripală are nevoie
de o rată de acoperire adecvată a populației. Pentru a obține
țintele de acoperire vaccinală setate la nivelul Organizației
Mondiale a Sănătății și pentru a reduce ezitarea în fața vaccinării, este nevoie în primul rând de educarea continuă a populației
și a profesioniștilor din domeniul sănătății despre beneficiile
imunizării și siguranța vaccinurilor gripale. Apoi, este nevoie de
asigurarea unui acces crescut al populației la aceste soluții de
imunizare, astfel încât, dacă oamenii doresc să se vaccineze, să o
poată face în mod informat, rapid și facil.
Pandemia de COVID-19 a perturbat prioritățile de sănătate
publică la nivel global. În timp ce vaccinarea antigripală a atins în
emisfera nordică rate de acoperire vaccinală destul de ridicate în
sezonul gripal 2020/2021, acestea par să fi fost afectate semnificativ în sezonul gripal 2021/2022 de lansarea rapelului COVID-19.
Unele țări europene, precum Portugalia, Norvegia, Suedia,
Marea Britanie și Spania, au reușit să atingă rate de acoperire
vaccinală excepționale sau să mențină o acoperire ridicată
a vaccinării antigripale, chiar mai mare decât înainte de
pandemie, profitând de sinergiile oferite de campaniile
concomitente de vaccinare. Dar majoritatea țărilor au
înregistrat un declin în vaccinarea antigripală, deși
în unele țări, precum Franța sau Israel, aceasta a avut
o rată de acoperire mai ridicată chiar decât în perioada
pre-pandemică. Aceeași tendință s-a observat și în emisfera
sudică. Spre exemplu, rata de acoperire vaccinală a Australiei
a primit o lovitură semnificativă, mai ales în rândul categoriilor vulnerabile reprezentate de copii și vârstnici, ducând
la administrarea a aproximativ 50% din dozele de vaccin
gripal achiziționate inițial.
Motivele pentru care oamenii aleg să nu se vaccineze
sunt complexe. Potrivit OMS, acestea includ delăsarea,
accesul dificil la vaccinuri sau neîncrederea. Lumea s-a
schimbat odată cu pandemia de COVID-19 și anumiți
factori determinanți în ezitarea față de vaccinare
s-au acutizat. Neîncrederea unei părți a populației în
vaccinurile COVID-19 s-a translatat și asupra vaccinurilor gripale, drept dovadă numărul mult mai
scăzut de persoane care s-au vaccinat antigripal în
acești ani pandemici. În acest context, rolul nostru,
al tuturor actorilor implicați - nu doar producători
și distribuitori ai vaccinului gripal, ci și autorități
cu atribuții în domeniul sănătății, comunitatea
medicală, asociații de pacienți, media, în educarea și informarea populației cu referire la
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beneficiile vaccinării pentru protecția publică și individuală este cu atât mai important.
Efortul pentru educație privind valoarea și beneficiile vaccinării antigripale trebuie să fie unul colectiv, iar
accesul populației la vaccinuri gripale să fie sporit. Soluții
precum crearea unui sistem de compensare adecvat
pentru vaccinuri sau oferirea serviciilor de imunizare în
farmacii pot contribui la creșterea accentului pe servicii
de prevenție și pot, totodată, reduce povara bugetară
resimțită. Suplimentarea sistemului curent de achiziții
de vaccin gripal cu alte modele, cum ar fi cel bazat pe
rambursare, ar putea îmbunătăți nivelul de corelare a
cantităților necesare cu cererea sau nevoia reală din piață.
Rezultatul ar fi optimizarea bugetului alocat și evitarea
riscului distrugerii dozelor achiziționate, creșterea sustenabilă și pe termen lung a ratei de acoperire vaccinală,
îmbunătățirea sănătății populației. O altă soluție, vaccinarea antigripală în cadrul farmaciilor comunitare, serviciu
furnizat deja în mai multe țări europene, poate contribui
semnificativ la îmbunătățirea educației pentru sănătate,
a ratei de acoperire vaccinală și a sănătății românilor, în
general datorită accesului facil al publicului și încrederii
ridicate de care se bucură farmaciștii.

DR. LIDIJA
MILICEVIC,
GENERAL MANAGER
VACCINES SANOFI
ROMANIA

SURSE:
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3 Kubale J, et al. Clin Infect Dis. 2021 Dec 6;73(11):
e4288-e4295
4 MacIntyre CR, et al. Heart 2016;102:1953–1956. Available
at: https://heart.bmj.com/content/heartjnl/102/24/1953.
full.pdf Accesat în septembrie 2022
5 https://insp.gov.ro/download/CNSCBT/docman-files/
Analiza%20date%20supraveghere/gripa_si_infectii_
respiratorii_acute/Analiza-sezon-gripal-2021-2022.pdf
6 Sarkar, S et al., Impact of COVID-19 in patients with
concurrent co-infections: A systematic review and
meta-analyses. Journal of Medical Virology, 2020.
7 Ma S. et al. Clinical characteristics of critically ill patients coinfected with SARS-CoV-2 and the Influenza virus in Wuhan
8 Vaccines Europe - Policy Focus “Flu in the time of
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CUM ARATĂ VIITORUL VACCINĂRII
ANTIGRIPALE?
Credem că protecția dincolo de gripă este noul standard pentru vaccinurile gripale și ne angajăm să o demonstrăm cu vaccinurile noastre, susținute de date de înaltă
calitate, pe termen lung, care arată impactul lor asupra
rezultatelor în materie de sănătate, cum ar fi protecția
împotriva spitalizării din cauza atacurilor de cord sau a
pneumoniei ce pot surveni în urma infecției gripale.
Sanofi își menține angajamentul de a furniza un vaccin
gripal dezvoltat pe baza unei tehnologii consacrate. În
același timp, urmărește să dezvolte o nouă generație de
vaccinuri gripale cu tehnologii multiple, pentru a induce o
protecție mai largă.
În prezent, la nivel global, ne-am intensificat eforturile
de cercetare și inovație în diferite tehnologii existente,
inclusiv vaccinuri gripale pe bază de ouă, proteine recombinate, ARNm, pentru a dezvolta și furniza vaccinuri
care pot proteja cât mai mulți oameni împotriva gripei și
complicațiilor acesteia.
În ceea ce privește piața din România, sperăm să
avem în curând disponibil un al doilea vaccin gripal,
așa-numitul „vaccin gripal cu doză mare de antigene”
dedicat adulților de peste 60 de ani. Acest tip de vaccin
este deja accesibil pentru populațiile din alte țări europene, demonstrând în cazul adulților de peste 60 de ani o
protecție mai mare împotriva spitalizării și complicațiilor
severe, față de același segment de populație imunizată,
însă cu vaccin gripal cu doză standard. 

Poate că lecția cea mai importantă
pe care ne-a oferit-o pandemia de
COVID-19 a fost că trebuie să fim
mult mai bine pregătiți în gestionarea
amenințărilor la adresa sănătății
publice. Este în mod clar nevoie să
acordăm mai multă atenție prevenției
și să creștem accesul la imunizare.
Acest lucru presupune, de
asemenea, eforturi constante în
educație din partea tuturor
actorilor ce reprezintă
ansamblul sistemului
de sănătate, pentru a ne
asigura că oamenii înțeleg
cu adevărat beneficiile
vaccinurilor și decid să se
protejeze pe ei înșiși și pe
membrii familiilor lor.
Iulia Ionescu,
Country Lead Sanofi
România
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IMUNIZAREA,
piatra de temelie
a politicilor de
prevenție
Un sistem de sănătate sustenabil are la bază
prevenția, iar în cadrul politicilor de prevenție,
imunizarea este piatra de temelie. Pe termen lung,
rezultatele politicilor de sănătate care prioritizează
prevenția se traduc în îmbunătățirea stării de
sănătate a populației, bunăstare și calitate a vieții,
dar și în costuri mai mici pentru sistemul sanitar.
de Valentina Grigore
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„Implicarea Administrației
Prezidențiale în promovarea imunizării a fost una constantă, iar această
preocupare se încadrează în contextul
internațional, acela creionat de Obiectivul 3 de
Dezvoltare Durabilă. Creșterea acoperirii vaccinale
este vitală pentru progresul în ceea ce privește acoperirea universală cu servicii de sănătate. Viitorul
sistemului de sănătate constă în găsirea echilibrului adecvat între nevoile imediate și o abordare pe
termen lung, astfel încât acoperirea universală cu
servicii să nu mai fie afectată”, a afirmat conf. dr.
Diana Păun, consilier prezidențial, departamentul
Sănătate Publică, Administrația Prezidențială.
În momentul de față, acoperirea vaccinală
rămâne, la modul general, o problemă în România.
Ratele de vaccinare în rândul copiilor sunt atât sub
mediile europene, cât și sub ținta recomandată de
OMS, de 95%. Nici în ceea ce privește vaccinarea
împotriva gripei situația nu este una favorabilă.
În grupul țintă al persoanelor de vârstă înaintată,
rata de vaccinare împotriva gripei sezoniere
rămâne scăzută.
„Acoperirea vaccinală scăzută din țara noastră
a fost acutizată de perioada pandemică, în care
serviciile de imunizare de rutină au fost perturbate.
Este foarte important ca oportunitățile ratate
de vaccinare să fie recuperate cât mai rapid.
Ratele scăzute de vaccinare, la modul general,
argumentează nevoia de intervenție, iar măsurile
trebuie să pornească de la motivele ce stau la
baza fenomenului în sine. Acestea vizează, între
altele: stocurile insuficiente de vaccinuri și gradul
scăzut de conștientizare a importanței imunizării
în rândul populației”, a mai spus reprezentantul
Președinției.
Un instrument deosebit de util pentru a contracara interesul scăzut al populației îl constituie
campaniile de vaccinare. Pentru a fi eficiente, comunicarea în cadrul campaniilor trebuie să fie clară, consecventă, să lămurească orice incertitudini
și să combată știrile false, să fie bazată pe dovezi
științifice, să fie transmisă de către specialiști, la
momentul potrivit și prin canalele de comunicare
potrivite. Conștientizarea importanței imunizării
în prevenirea apariției și răspândirii unor focare
de boală trebuie să fie prioritară, iar principalul
argument în schimbarea mentalității populației în
privința vaccinării nu trebuie să fie constrângerea,
ci informarea, prezentarea riscurilor care pot apărea în cazul nevaccinării. O campanie de informare
de succes are la bază un parteneriat solid între
decidenți, societate civilă, asociații profesionale,
mediu privat și mass-media.

„Administrația
Prezidențială se poate implica
în campanii de informare,
care au drept scop creșterea
gradului de conștientizare în
rândul populației cu privire
la importanța imunizării
de rutină. Spre exemplu,
Administrația Prezidențială a susținut, între altele,
campania VACCINEAZĂ-TE INFORMAT!, organizată
de Federația Asociațiilor Studenților la Medicină
din România, campanie care și-a propus să tragă un
semnal de alarmă asupra situației precare în care se
află rata de imunizare a populației din România și
să încurajeze cetățenii să se bazeze pe surse sigure
de informare atunci când iau o decizie ce poate
afecta sănătatea personală și a celor din jur”, a
concluzionat conf. dr. Diana Păun.

VACCINURILE ANTIGRIPALE,
DISPONIBILE MAI DEVREME ÎN SEZONUL
RECE 2022- 2023
Pentru actualul sezon gripal, vaccinurile au
ajuns în cabinetele medicilor de familie încă
din luna septembrie. Ministerul Sănătății a
achiziționat, în primă fază, 1.500.000 de doze
de vaccin gripal sezonier, urmând a fi cumpărate
cantități suplimentare, în funcție de solicitări.
Vaccinul gripal este administrat gratuit bolnavilor
cu afecțiuni cronice, persoanelor cu vârsta de peste
65 de ani, gravidelor, copiilor și bătrânilor din centrele de ocrotire, personalului medical și celui din
instituțiile de ocrotire pentru copii și bătrâni.
„Renunțarea la masca
de protecție ne face mai
vulnerabili în fața riscului
de contaminare cu diverse
tulpini gripale care vor
circula în acest sezon rece.
Este un lucru foarte bun
că anul acesta vaccinurile
antigripale sunt disponibile
mult mai devreme decât în alți ani. Pe lângă evitarea
spațiilor aglomerate, aerisirea încăperilor, respectarea
regulilor individuale de igienă, stil de viață sănătos
cu alimentație bogată în vitamine, vaccinarea
reprezintă principalul mijloc de prevenire a gripei și
complicațiilor sale. OMS recomandă și noi încurajăm
efectuarea vaccinării antigripale la începutul toamnei,
mai ales pentru populația aflată în categoriile de
risc: cei peste 65 de ani, persoane cu afecțiuni cronice,
gravide, dar și populația în vârstă de peste 6 luni”.
Conf. dr. Adela Cojan, președinte Casa Națională
de Asigurări de Sănătate (CNAS)
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VACCINURI PENTRU POPULAȚIA GENERALĂ
Atât specialiștii, cât și asociațiile de pacienți au atras
atenția că nu este suficient ca Ministerul Sănătății să asigure
dozele pentru grupele la risc, ci trebuie să ia măsuri pentru
ca vaccinul antigripal să se găsească în farmacii, existând
numeroase situații, în anii precedenți, în care cei care voiau să
cumpere vaccinul nu aveau de unde.
„De multe ori se întâmplă ca mulți
să vrea să cumpere vaccinul, dar să nu-l
găsească în farmacii. Cred că trebuie
găsită modalitatea prin care vaccinul să
existe în aceste unități. Putem discuta
inclusiv de o modalitate de compensare
a vaccinului pentru cel care vrea să-l
plătească. De asemenea, ar fi necesar și
un program de încurajare a vaccinării în farmacie, astfel încât
persoanele care își cumpără vaccinul sau au acces să poată
să-l și facă la nivelul farmaciei”, a atras atenția conf. dr. Florin
Buicu, vicepreședinte Comisia pentru Sănătate și Familie,
Camera Deputaților.
Ministerul Sănătății a postat în
dezbatere publică, un proiect care să
reglementeze activitatea de vaccinare
antigripală în farmacii. „Am avut
discuții cu universitățile de medicină
și farmacie, astfel încât în curricula de
pregătire a studenților la Farmacie, dar și
ulterior, să poată să existe posibilitatea
unei instruiri care să permită dezvoltarea acestor programe de
vaccinare în farmacii. Facem un pilot de 180 de zile referitor
la vaccinul gripal, sezonier”, a anunțat prof. dr. Alexandru
Rafila, ministrul Sănătății.
Colegiul Farmaciștilor din România (CFR) a anunțat
demararea unui program-pilot de vaccinare antigripală în
farmaciile comunitare. Programul a fost aprobat prin Ordin
al Ministrului Sănătății publicat în Monitorul Oficial al
României în 24 octombrie (Ordin 3262/19 octombrie 2022).
Conform datelor INSP, numărul de infecții respiratorii
acute din săptămâna 3 – 9 octombrie 2022 a fost cu 25%
mai mare comparativ cu aceeași perioadă din 2021. În
vederea creșterii accesului populației la servicii de vaccinare
pentru prevenirea gripei sezoniere, farmaciile comunitare
și farmaciștii care vor dori să se implice în această activitate
de prevenție prin dezvoltarea sferei de servicii farmaceutice
pe care le asigură se vor putea pregăti și autoriza conform
reglementărilor nou-aprobate. Astfel:
Farmaciile comunitare care doresc să se implice în
program se vor autoriza special să desfășoare activitatea de
vaccinare împotriva gripei sezoniere, lista lor urmând a fi
publicată pe site-ul Ministerului Sănătății.
Farmaciștii implicați în programul-pilot de vaccinare vor
urma cursuri de pregătire postuniversitară în vaccinarea
împotriva gripei sezoniere, vaccinarea putându-se efectua
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doar de către cei care au absolvit aceste cursuri și cu
respectarea strictă a Ghidului de vaccinare în farmaciile
comunitare.
Persoanele care doresc să se vaccineze în farmacii
trebuie să prezinte o recomandare medicală de vaccinare
împotriva gripei sezoniere și să li se mai fi administrat cel
puțin o vaccinare împotriva gripei în anii anteriori; de
asemenea, înainte de vaccinare se va efectua obligatoriu o
anamneză minimală pentru identificarea unor eventuale
contraindicații sau precauții la vaccinare.

TRASABILITATEA VACCINĂRII
Recomandarea Agenției Naționale a
Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) este ca medicii de familie sau medicii specialiști să
elibereze rețete pe baza cărora populația
să poată ridica vaccinurile din farmacii,
pentru a exista o trasabilitate mai bună
a produselor. Astfel, va exista o evidență
strictă a produselor solicitate/vândute și se vor putea evita
discontinuitățile sau neonorarea cererilor prea mari în
anumite perioade din an. De asemenea, se va putea asigura o
predictibilitate pentru sezoanele următoare.
„Dacă ne uităm la programul de imunizare antigripală,
cantitățile achiziționate au variat foarte mult de la un sezon la
altul. Trebuie avut în vedere că în cazul vaccinurilor, procesul
de fabricație este unul de lungă durată. În condițiile acestea, la
vaccinuri nu poți solicita produse în momentul în care există
deficit pe piață. Cantitatea de produse necesară trebuie să fie
bine identificată și rezervată dinainte de începerea sezonului
gripal. Contractarea ar trebui făcută de la începutul anului
pentru toamnă”, a atras atenția dr. farm Răzvan Prisada,
președintele ANMDMR.
Potrivit proiectului MS, informațiile referitoare la vaccinare se vor introduce în Registrul Electronic Național de
vaccinări.
„Este obligatorie introducerea în Registru, deoarece, chiar
dacă omul primește prescripția de la medicul de familie,
aceasta nu înseamnă că se și vaccinează. Și atunci vom avea o
imagine cât se poate de clară asupra acoperirii vaccinale adevărate, putem avea date legate de adresabilitatea pe categorii
de vârstă, unde, cum există, unde mai poate fi, eventual, stimulată vânzarea. Pentru noi, ca agenție, este esențial să existe
indicația, să știm unde se întâmplă vaccinarea și să avem trasabilitatea dozei cu care a fost vaccinat omul respectiv: dacă
există reacții secundare adverse care vor fi raportate, să știm
exact ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat și unde, să putem
identifica dacă este dintr-o eroare la manevra de vaccinare,
să știm exact lotul cu care a fost vaccinat pentru a ști dacă nu
este o problemă legată de lot. Dacă nu colectăm aceste date
la momentul vaccinării, nu mai avem cum să le colectăm”, a
concluzionat președintele Agenției. 

Testări gratuite și tratament
pentru persoanele neasigurate
care au hepatita B/C și HIV
Comisia pentru sănătate din Senat
a avizat proiectul care prevede
ca persoanele neasigurate să fie
introduse automat în programele
de sănătate publică, beneficiind
astfel de testări gratuite și
tratament în afecțiuni precum
hepatita B, hepatita C sau HIV.
de Valentina Grigore

Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei, a
dat exemplul persoanelor cu
virus hepatitic B și virus hepatitic C, care vor fi considerate asigurate și
vor primi medicația de care au nevoie.
„Așa cum știți, în urmă cu ceva ani am
reușit să introducem în contractul-cadru
posibilitatea ca medicul de familie să testeze pentru hepatita B și hepatita C. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă foarte mult
– cunoaștem problemele cu primele zile
din lună, fondurile alocate pentru anumite
laboratoare etc. Astfel, am propus să existe
un fond cu dedicație numai pentru aceste
categorii de persoane, astfel încât să nu
mai facă obiectul altor tipuri de analize la
care nu au acces prin diminuarea fondurilor. Sunt îmbunătățiri mici, dar cred că vor
face diferența pentru că, în ceea ce privește

hepatita C, avem scheme de tratament care
vindecă infecția în 8, maximum 12 săptămâni. Iar pentru virusul hepatitic B, încep
să vină medicamente, dar pacienții trebuie
ținuți sub control, astfel încât să nu dezvolte boală cronică de ficat. Iar asta se face cu
o tabletă pe zi. Având aceste instrumente la
îndemână, consider că trebuie și aplicate.
Nu mai vorbesc de pacientul cu HIV, care
a ajuns la o tabletă pe zi, cu combinații
fixe. Lucrurile au evoluat foarte mult și noi
trebuie să prevedem aceste probleme”, a
afirmat prof. dr. Adrian Streinu-Cercel.
Potrivit amendamentului propus de
președintele Comisiei pentru sănătate
și adoptat cu unanimitate de voturi,
„persoanele neasigurate beneficiază de
aceleași servicii ca și persoanele asigurate în vederea efectuării testării pentru
virusul hepatitic B, virusul hepatitic C și/
sau HIV, beneficiind ulterior de acces la
terapiile specifice din cadrul programelor
naționale de sănătate sau al programelor
terapeutice derulate de Casa Națională de
Asigurări de Sănătate (CNAS). Fondurile
necesare pentru plata acestor servicii
medicale se suportă de la bugetul de
stat, prin bugetul aprobat Ministerului
Sănătății sub formă de transferuri către
bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate”.

Senatul este prima cameră sesizată în
cazul Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2022
pentru modificarea și completarea Legii
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății și a Legii nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal, precum și stabilirea unor
alte măsuri în domeniul sănătății (L
542/2022).

PANEL DE SCREENING
În ceea ce privește depistarea cât mai
precoce a persoanelor cu anumite boli,
prof. dr. Streinu-Cercel a propus realizarea
unei interfețe care să rezolve această componentă de screening.
„Eu aș vedea o interfață, între medicii de familie și cetățeni, care să acopere
această zonă de screening. Discutăm de
instrumente care se pot confecționa inclusiv pe teritoriul României – putem face
un panel de screening pentru mai multe
afecțiuni consistente cu un singur cip. Se
poate face la nivel de asistentă medicală,
care are pregătire asigurată printr-un training specializat. De aici, persoanele testate
care sunt pozitive pot ajunge la medicii
de familie și apoi la medicul specialist, urmând a fi incluse în programele naționale
și în registrele de boală.” 
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Vaccinarea antigripală
– o normalitate înaintea
fiecărui sezon rece
Vaccinarea antigripală ar trebui să devină o normalitate înaintea fiecărui sezon rece, însă educația
medicală nu este un lucru care se face peste noapte, iar conștientizarea ar trebui să vină pas cu pas –
ține de medici, de autorități, dar și de fiecare cetățean în parte. Ne putem aștepta la un sezon gripal
diferit de cele din perioada pandemiei, când oamenii interacționau mai puțin, și nu trebuie uitat faptul
că gripa înseamnă și cazuri severe, iar cea mai bună metodă de prevenție este vaccinarea făcută la timp.
de Alina Neagu

INTERVIU CU
DR. ADRIAN
GABRIEL
MARINESCU,
MEDIC
PRIMAR BOLI
INFECȚIOASE,
DIRECTORUL
MEDICAL AL
INSTITUTULUI
DE BOLI
INFECȚIOASE
PROF. DR.
„MATEI BALȘ”
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În ultima săptămână din martie
2022, la nivel național, au fost
raportate aproape 80.000 de
cazuri de gripă, pneumonii și
infecții respiratorii acute, cu
aproximativ 70% mai multe decât
în aceeași perioadă a anului trecut. Este rata
scăzută de vaccinare antigripală unul dintre
motivele acestei creșteri?
Categoric este unul dintre motive, dar
aici este un context mai larg. Este clar că, în
perioada pandemiei, bolile transmisibile
– ne referim și la gripă – au circulat într-un
procent mai mic. Mi s-ar părea interesant să
comparăm situația dinainte de pandemie
cu ceea ce se întâmplă acum. Și ne putem da
seama că, în anii în care rata de vaccinare
a fost scăzută, am avut mai multe cazuri.
Se poate face o corelație și, într-adevăr,
vaccinarea antigripală joacă un rol
important. În fiecare sezon ar trebui
să fim pregătiți din timp prin
metoda de prevenție pe care o
reprezintă vaccinarea.
Care sunt riscurile
imunizării antigripale
extrem de scăzute a
populației?
Cazuri mai multe
de gripă. Iar aici sunt

câteva lucruri de spus. Știm bine că
au fost sezoane cu virusuri gripale
agresive, care au provocat mai multe
forme severe, încât persoanele
vulnerabile – mă refer la oamenii care
au afecțiuni cronice, la cei care sunt
în vârstă – au o probabilitate de a face
forme care presupun complicații.
Trebuie să reamintim că și pacientul
cu gripă poate să ajungă în Terapie
Intensivă și chiar la deces. Sigur,
nu este un procent mare, dacă este
să comparăm, de exemplu, cu boala
COVID-19. Dar trebuie să luăm în calcul
că există acest risc și amintesc că am
avut epidemii de gripă, iar virusurile
gripale pot să aibă o circulație intensă
într-o anumită zonă. Nu trebuie să
plecăm de la ideea că gripa este o
simplă răceală, pentru că nu este așa.
Și nu poți nici să preconizezi dinaintea
sezonului dacă acel virus gripal va
presupune un număr mai mare de
cazuri, dacă va fi mai agresiv sau dacă
nu. Trebuie să gândești preventiv și să
încerci să ai o rată de vaccinare cât se
poate de bună.
Foarte adevărat este că, din păcate,
în România nu am avut campanii
de vaccinare care să aibă un efect
constant sau un efect foarte bun.
Rata de vaccinare nu a fost niciodată
crescută, cu atât mai mult în timp
de pandemie, când oamenii nu s-au
vaccinat împotriva gripei.
Care sunt lecțiile pandemiei în ceea
ce privește amenințarea gripei? Având
în vedere riscul de co-infecție gripă
– COVID, cum pot fi ferite persoanele
din categoriile la risc de această dublă
amenințare?
Aici am un răspuns optimist și
unul pesimist. Cel optimist este că am
învățat, dintr-o pandemie de aproape
trei ani, destul de mult și ar trebui să și
ținem minte.
Iar răspunsul pesimist este că, în
general, memoria este de scurtă durată
și, de multe ori, chiar și dacă am trecut
prin situații complicate, ne gândim că
nu mai poate să ni se întâmple și ce a
fost nu se poate repeta.
Legat de coinfecție, sunt o discuție
și un principiu vechi în bolile
infecțioase și este clar că prognosticul

este rezervat – în momentul în care
ai gripă și COVID sau în momentul în
care ai gripă și un alt microorganism,
evident că lucrurile se pot complica.
Iar în cazul unei persoane care are
afecțiuni cronice și face două infecții
virale în același timp, din păcate, riscul
de complicații este mare și poți să
ajungi la un prognostic rezervat.

EDUCAȚIA MEDICALĂ
Cum putem crește gradul de
conștientizare a populației privind
importanța vaccinării antigripale?
Aici este o discuție legată de
educația medicală, nu este un lucru
care se face peste noapte. Este și unul
dintre motivele pentru care campania
de vaccinare împotriva SARS-CoV-2 nu
a arătat chiar așa cum ne-am fi dorit.
Din păcate, că vorbim despre campania
de vaccinare pentru HPV, că vorbim
despre campania pentru gripă, rata de
vaccinare este scăzută.
Ce putem să facem? Conștientizarea
ar trebui să vină pas cu pas. Ține
de medici, pe de o parte, ține de
autorități, dar și de fiecare cetățean în
parte.
Având în minte faptul că Australia
și alte țări din emisfera sudică se
confruntă cu o epidemie de gripă
severă și faptul că, în ultimii doi ani,
s-a înregistrat o circulație scăzută a
virusului gripal și, astfel, o imunizare
scăzută a populației, este posibil ca și

ÎN FIECARE SEZON
AR TREBUI SĂ FIM
PREGĂTIȚI DIN
TIMP PRIN METODA
DE PREVENȚIE PE
CARE O REPREZINTĂ
VACCINAREA.

România să se confrunte cu un sezon de
gripă grav. Cum putem să ne pregătim
pentru a preîntâmpina acest risc?
Este logic. Oamenii interacționează
și vorbim despre o normalitate după
pandemie, chiar dacă pandemia nu
s-a închis. Oamenii interacționează și
atunci se infectează mai ușor.
Este de așteptat ca sezonul care va
veni în România să fie cu totul diferit
față de anul trecut sau de acum doi ani
și, cu siguranță, vom avea cazuri de
gripă. Important este să prevenim prin
vaccinare. Sfatul meu este ca oamenii
să se vaccineze în această toamnă
și să prevină sezonul de gripă. De
multe ori, sezonul de gripă s-a întins
mult în primăvară, inclusiv până în
luna aprilie. Este un sezon destul de
lung – pleacă undeva din octombrienoiembrie și poate să țină până în
aprilie.
Care este mesajul dumneavoastră,
ca medic implicat în tratarea celor mai
grave cazuri de gripă, către ceilalți
medici care pot recomanda vaccinarea
și către autorități, pentru a micșora
presiunea pe sistemul de sănătate
publică și, astfel, numărul pacienților
care ajung la dumneavoastră în stare
gravă?
Cred că am demonstrat că în
intervențiile mele merg întotdeauna
pe variante echilibrate. Nu am spus
niciodată că este un capăt de țară, nu
am spus-o nici în pandemie și nu am să
o spun nici legat de gripă.
Din păcate însă, gripa înseamnă
și cazuri severe. Nu trebuie să plece
nimeni de la ideea că, dacă face gripă,
în mod cert trebuie să fie ceva foarte
ușor. Și eu cred că metoda cea mai
bună prin care pot să previn este
vaccinarea făcută la timp, cu atât mai
mult cu cât vorbim despre persoane
în vârstă, despre oameni cu afecțiuni
cronice – la afecțiunile cronice intră,
spre exemplu, inclusiv obezitatea.
Ar trebui să existe o conștientizare
și să devină o normalitate – ar trebui
să știm că înainte de sezonul rece
ne vaccinăm, prevenim, avem grijă.
Vaccinarea împotriva gripei este un
lucru clar, pe care trebuie să îl facem.
Atât în pandemie, cât și în afara ei. 
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Vaccinul
gripal, pe lista
medicamentelor
compensate și
gratuite
INTERVIU CU
DR. GINDROVEL DUMITRA,
MEDIC PRIMAR MEDICINĂ DE
FAMILIE, COORDONATORUL
GRUPULUI DE VACCINOLOGIE
DIN CADRUL SOCIETĂȚII NAȚIONALE
DE MEDICINA FAMILIEI

Trecerea vaccinului gripal pe lista medicamentelor compensate și
gratuite, astfel încât vaccinul să fie prescris pacientului pe rețetă
de către medicul de familie și să poată fi ridicat din farmacie, ar
reprezenta cea mai bună soluție pentru creșterea ratei de vaccinare,
declară dr. Gindrovel Dumitra. În acest fel, s-ar realiza o mai bună
anticipare a ceea ce înseamnă necesarul anual de doze de vaccin și
ar dispărea actualele piedici administrative. Spre exemplu, în acest
moment, medicii de familie riscă să le fie imputate dozele de vaccin
care rămân în cabinete și expiră.
de Alina Neagu

Actualul model de vaccinare
antigripală s-a dovedit a
avea o eficiență scăzută
(drept dovadă, rata scăzută
de vaccinare - evident, combinată și cu
pandemia de COVID-19). Cum credeți că
poate fi îmbunătățită rata de vaccinare
antigripală? Ce măsuri sunt necesare în
acest sens – atât la nivel de politici de
sănătate, cât și de campanii medicale,
educaționale etc.?
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Sunt două probleme: modalitatea în
care se comandă vaccinul gripal – el este
contractat de către Ministerul Sănătății
și apoi distribuit către medicii de familie.
A doua problemă este reprezentată de
percepția populației în ceea ce privește
necesitatea vaccinării antigripale anuale
– aici avem o uriașă problemă.
Cele mai multe doze de vaccin
antigripal le-am administrat în anul
2009, în timpul pandemiei de gripă – 3

milioane de doze, produse în mare parte
de Institutul Cantacuzino. Următorul
an în care s-au folosit cele mai multe
doze de vaccin antigripal a fost sezonul
2020-2021, când au fost administrate
2,5 milioane de doze, pentru că a existat
cerere mare din partea populației, în plin
val 2 al pandemiei.
Din păcate, în sezonul 2021-2022,
Ministerul Sănătății a cumpărat două
milioane de doze de vaccin și au fost
folosite doar 1,5 milioane. Practic,
numărul persoanelor care au ales să se
vaccineze împotriva gripei a scăzut cu
1 - 1,5 milioane – pentru că în 2020 au
fost administrate 2,5 milioane de doze
cumpărate de Ministerul Sănătății, dar
se pare că au fost administrate încă
600.000 de doze cumpărate din farmacii.
Sistemul de achiziție și distribuție
în cazul vaccinului începe printr-o
evaluare pe care o fac medicii de familie
în perioada mai-septembrie, când
întrebăm pacienții cu boli cronice și
pe cei din grupele la risc dacă doresc
să se vaccineze. Dânșii spun de multe
ori: „Da, comandați vaccinul și vedem
ce fac la toamnă”. Dar putem să
ajungem în situația din 2021, când a
fost comandat un număr mare de doze
și s-a administrat un număr mult mai
mic. Apoi, când au fost contractate 2,5
milioane de doze a existat o eșalonare:
primele doze veneau la finalul lunii
septembrie – începutul lui octombrie,
apoi la 10-15 octombrie, iar cele mai
multe la finalul lunii noiembrie –
începutul lui decembrie. Această sosire
în țară venea oarecum în perioada ideală.
Aici aș vrea să atrag atenția, pentru că
sunt multe persoane care doresc să se
vaccineze din septembrie, dar nu este
potrivit.
De multe ori, au fost persoane care
doreau să se vaccineze, dar din cauză că
numărul de vaccinuri necesare nu venea
de la început, noi trebuia să prioritizăm
și să discutăm cu cei care decideam să
fie vaccinați în etapele ulterioare. Iar cei
nemulțumiți mergeau la farmacie și își
cumpărau vaccinul.
Cum pot fi eliminate aceste bariere?
În proiectul legii vaccinării se propune
ca în cazul vaccinării antigripale anuale

BENEFICIUL MAXIM
ÎL OBȚINEM ATUNCI
CÂND ADMINISTRĂM
VACCINUL LA SFÂRȘITUL
LUNII OCTOMBRIE,
ÎN NOIEMBRIE ȘI
DECEMBRIE, DAR
VACCINAREA POATE
CONTINUA ȘI ÎN
IANUARIE, CHIAR
FEBRUARIE.

să se treacă la un alt sistem: vaccinurile
să fie incluse pe lista medicamentelor
compensate și gratuite de la
CNAS. Iar când pacientul se
prezintă la medicul de familie în
luna octombrie pentru consultația
lunară pentru boală cronică, în
acel moment medicul să prescrie
rețeta pentru vaccin împreună cu
rețeta pentru boala cronică, iar
pacientul să își ridice vaccinul din
farmacie și să vină cu el la medic
să îi fie administrat. În acest fel,
eludăm toate problemele legate de
anticipare, de consum, de a rămâne
cu vaccinurile în gestiune. Și am mai
evita o problemă: există o prevedere
care spune că vaccinurile expirate sunt
imputate medicilor de familie, dacă
pierderea este mai mare de 5%.
Cum putem crește conștientizarea
părinților privind importanța
imunizării celor mici?
În cazul copiilor, trebuie să avem
două abordări: copiii între 6 luni și 5
ani care se află în grupa de risc înalt
în ceea ce privește apariția unor forme
severe și complicații – în cazul lor,
indicația de vaccinare anuală este fermă.

A doua categorie o reprezintă copiii mai
mari de 5 ani, până la 18 ani - ei nu fac
parte din grupa cu risc de a dezvolta
forme severe și de a-și pierde viața, ca de
altfel și persoanele între 18 și 65 de ani.
Vaccinarea copiilor de vârstă școlară,
de peste 5 ani, reprezintă însă un
mecanism foarte important prin care se
realizează imunizarea colectivă. Dacă
acești copii dezvoltă o formă de gripă,
iar această boală nu se manifestă într-o
formă severă, ei bine, ei reprezintă o
verigă dintr-un lanț de transmitere care
poate ajunge, într-un final, la o persoană
dintr-o grupă de risc. Un copil se poate
îmbolnăvi la școală sau la grădiniță
și poate să ducă acasă boala, unde se
îmbolnăvește bunica sau bunicul, sau
mătușa. Vaccinarea lor este o modalitate
prin care încetinim fenomenul de
transmitere. Nu îl oprim, dar îl încetinim
– reducem numărul de cazuri care pot să
apară la populația la risc.
Iar copiii mai au o particularitate –
dacă o persoană adultă este contagioasă
aproximativ o săptămână, în cazul
copiilor, contagiozitatea poate dura până
la două săptămâni.

Care sunt prioritățile SNMF
în direcția creșterii ratei de vaccinare
antigripală?
Societatea Națională de Medicina
Familiei are un grup dedicat, Grupul de
Vaccinologie – un grup de lucru care
încearcă să vină în sprijinul colegilor
noștri cu informații noi, updatate, în ceea
ce privește un anumit tip de vaccinare sau
vaccinarea în general. Pe de altă parte,
ne adresăm părinților și comunității,
astfel încât să încercăm să aducem
informații corecte, pe înțelesul oamenilor.
Aceasta este una dintre caracteristicile
medicinei de familie – să poată să discute
în „pacienteză”, nu în „doctoreză”, cu
populația.
Și mai avem o direcție foarte
importantă de acțiune – recomandările pe
care le putem face autorităților. Suntem
în contact cu autoritățile, eu personal
sunt membru în Comitetul Național de
Vaccinologie de la nivelul Ministerului
Sănătății. Ducem aceste informații către
autorități, astfel încât vocea noastră să fie
ascultată.
Care sunt beneficiile vaccinării
antigripale la categoriile de risc?
Pentru categoriile la risc, beneficiile
vaccinării se încadrează în beneficiul
individual și în beneficiul
colectiv. Beneficiul
individual constă în
prevenirea îmbolnăvirii,
prevenirea dezvoltării
unor forme medii sau
severe – cele severe
pot să ducă inclusiv la
spitalizare sau deces
– și prevenirea
absenteismului,
școlar și de la
locul de muncă.
Iar beneficiul
colectiv este cel
despre care am
explicat puțin mai
devreme, și anume
faptul că fiecare persoană
vaccinată este o barieră în
calea răspândirii virusului. Iar
în momentul în care aduni mai multe
astfel de bariere, impactul pe care îl avem
în populație este mai mare. 
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CRONICE (COPAC)

Acces simplificat
la vaccin gripal –
soluții pentru viitor
Rata de vaccinare antigripală în rândul categoriilor vulnerabile, inclusiv în rândul
pacienților cronici, este foarte scăzută în România. Aceasta ar putea crește prin
informare și educare, dar și printr-un acces simplificat la vaccin atât pentru medici,
cât și pentru populație, afirmă Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor
Pacienților cu Afecțiuni Cronice. Renunțarea la achiziția centralizată și posibilitatea
ca doritorii să își poată ridica vaccinul de la farmacie sau chiar să le fie administrat
vaccinul în farmacie sunt posibile soluții pentru viitor.
de Alina Neagu
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În prezent, statul
achiziționează vaccinuri
gripale în cantitate limitată
pentru anumite categorii de
persoane. Cum ați vedea o îmbunătățire a
accesului la vaccinul gripal?
Dacă ne uităm la rata de vaccinare,
comparativ și cu țările din Europa de Vest,
ar trebui ca multe persoane să se vaccineze.
Din punctul de vedere al accesului, statul
oferă vaccin categoriilor vulnerabile.
Din punctul de vedere al informării și
al educării însă, aici suntem cu un pas în
urmă, pentru că noi nu am pus accent, în
ultimii ani, ca să nu mai spun mai ales în
ultimii doi ani, pe vaccinarea antigripală.
Gripa poate face ravagii pentru persoanele
imunocompromise, pentru persoanele
cu boli cronice, pentru cele care au
comorbidități. Un sezon gripal puternic
poate aduce multe dintre aceste categorii în
spitale sau, din nefericire, poate duce chiar
la pierderea unor vieți. A crește numărul
de persoane vaccinate și a le explica de ce
este importantă vaccinarea și de ce trebuie
făcută anual cred că este un accent pe
care trebuie să continuăm să îl punem în
următorii ani.
De ce credeți că rata de vaccinare
antigripală este la un nivel atât de scăzut
în rândul pacienților cronici?
Suntem la un nivel foarte scăzut, nu
doar în rândul pacienților cronici, ci și în
rândul tuturor categoriilor – pentru că știm
că mai există și copiii, ca grup vulnerabil, și
gravidele, și persoanele cu vârsta peste 65
de ani. Noi avem, statistic, undeva la 1 - 1,5
- 2 milioane de persoane vaccinate. Ceea
ce ne arată că suntem sub nivelul optim
de vaccinare. Nivelul optim este cel dat de
Organizația Mondială a Sănătății – undeva
între 80% și 90%, ca rată de vaccinare.
Estimativ, raportându-ne la numărul de
pacienți cu diferite boli, vorbim despre
aproximativ 5 milioane de bolnavi cronici
în România. Însă nu avem cifre exacte din
cauză că nu avem registre. Dar aici trebuie
să adăugăm și persoanele cu vârsta peste 65
de ani, care sunt undeva la peste un milion
în România, dar și copiii.
Suntem la o rată foarte scăzută. Una
dintre probleme este lipsa de informare și
educare pe zona de vaccinare. Acest lucru
l-am văzut din plin în pandemie, cât de

ușor poate fi influențată populația în zona
negativă.
Apoi, este și problema accesibilității.
Accesul este cam greoi, atât pentru
populație, cât și pentru medici. Eu trebuie
să mă duc din timp la medicul de familie,
să îmi exprim dorința de a mă vaccina,
medicul să facă o listă pe care să o trimită
la Direcția de Sănătate Publică, DSPul să centralizeze pe zone, Ministerul
Sănătății iarăși centralizează, iar apoi face
achiziție, achizițiile durează. Toată această
birocrație, care durează luni de zile, face
ca de multe ori vaccinurile să ajungă târziu
– în mod normal se începe vaccinarea în
septembrie, dar noi de multe ori o începem
în noiembrie, chiar și în decembrie. Deja
pierdem recomandările OMS, ca vaccinarea
să înceapă în septembrie-octombrie.
O altă problemă este că tot acest traseu
anevoios – pentru că după ce se face
achiziția, se trimit în teritoriu dozele de
vaccin, medicii trebuie să vină să le ridice,
să își cheme pacienții la cabinet, să îi
programeze, unii nici nu se mai duc – face
să pierdem o grămadă de pacienți care ar
putea să se vaccineze, dacă nu ar trebui
să facă două-trei drumuri sau dacă nu ar
fi chemați abia în ianuarie-februarie la
cabinet. Sau o grămadă de medici care,
tocmai din cauză că este o corvoadă pentru
ei, nu se înrolează să vaccineze.
Din păcate, suntem într-un sistem
diferit de sistemele europene, unde eu,
ca pacient care fac parte dintr-un grup
vulnerabil, pot să îmi ridic vaccinul din
farmacie, iar în anumite țări pot chiar să
fac vaccinul în farmacie, fără să trebuiască
să facem toate aceste eforturi – nici eu, nici
medicul, nici sistemul de sănătate.

CAMPANII DE INFORMARE
PERMANENTE
Cum putem încuraja bolnavii cronici
să meargă la medicul de familie pentru a
solicita vaccinul gripal?
Din punctul meu de vedere, ar trebui să
existe campanii de informare permanente
pentru vaccinarea antigripală. Să nu avem
doar anumite perioade sau să se facă doar
în anumite cabinete medicale. Informarea
despre vaccinarea antigripală nu ar
trebui să țină doar de medicul de familie.

Vaccinarea antigripală ar trebui să fie
recomandată și de medicii specialiști și de
orice cabinet medical din țară, și de medicii
din ambulatoriu pentru categoriile de
pacienți care sunt expuse. De multe ori, aici
avem o mică sincopă, și anume colaborarea
dintre medicul de familie și medicul
specialist, ca echipă multidisciplinară,
care, din păcate, în România nu există.
Acea echipă care ar trebui să gestioneze
multidisciplinar pacientul și să îl informeze
în legătură cu tot ceea ce are nevoie și este
important pentru el – mă refer la vaccinare,
screening, urmărirea și monitorizarea
pacientului. Lucruri care, la ora actuală,
sunt fracționate și țin mai degrabă de
pacient – ce vrea să facă și ce nu vrea să facă
– și mai puțin de ce i se recomandă. Cred
că atunci când vom ajunge să avem aceste
recomandări făcute în toate cabinetele
medicilor de specialitate sau ale medicilor
de familie și când vom avea un acces mult
mai ușor, cu siguranță va crește și dorința
grupurilor vulnerabile și a pacienților
cronici să se vaccineze.
Eu, personal, de ani de zile nu m-am
vaccinat antigripal prin Programul
Național, cu toate că sunt în categoria
grupurilor la risc. Întotdeauna mi-am
achiziționat vaccinul și m-am vaccinat,
fiind mult mai ușor să mă duc la farmacie
și să îmi fac apoi vaccinul decât să fac trei
drumuri la cabinetul medicului de familie
și să mă programeze când are vaccinul.
Din cauza acestui sistem complicat, cei
care doresc să se vaccineze preferă să își
plătească vaccinul din propriul buzunar.
Ce măsuri considerați că sunt
necesare pentru a avea un număr tot mai
mare de adulți vaccinați antigripal?
Cea mai importantă măsură este
schimbarea acestui sistem birocratic,
schimbarea modului de achiziție, trecerea
vaccinării antigripale prin rambursare
sau decontare la farmacie – eventual,
printr-un program al Casei Naționale
de Asigurări de Sănătate, care ar fi mult
mai ușor la nivel național decât achiziția
centralizată, nefuncțională la momentul
actual, deoarece nu are nici măcar logistică,
iar medicii de familie trebuie să se ducă cu
sacoșica să ia vaccinul. Ceea ce este departe
de țările europene care au programe de
prevenție. 
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Statele membre
vor putea să își pună
în comun resursele
și expertiza în
materie de HTA
Noile norme UE privind evaluarea tehnologiilor medicale (HTA) vor pune
bazele unei puternice Uniuni Europene a Sănătății. Ce impact vor avea
acestea asupra industriei farmaceutice și pacienților explică Flora Giorgio,
șefa unității ce are în responsabilitate HTA, din cadrul DG SANTE.
de Bogdan Guță

Autoritățile de
reglementare și HTA au
cerințe diferite în materie
de dovezi și răspund la
întrebări diferite. Cum va rezolva noua
legislație HTA această problemă?
Competențele autorităților
de reglementare responsabile de
autorizarea introducerii pe piață și ale
organismelor HTA sunt într-adevăr
diferite. De exemplu, în domeniul
produselor farmaceutice, autoritățile
responsabile cu autorizarea introducerii
pe piață evaluează calitatea, siguranța și
eficacitatea, în timp ce organismele de
HTA evaluează eficacitatea și siguranța
raportate la aspectul clinic (în comparație
cu standardul de îngrijire), precum și
aspecte neclinice, cum ar fi impactul
bugetar și raportul cost-eficacitate.
Regulamentul HTA se concentrează
pe cooperarea dintre organismele
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HTA în ceea ce privește aspectele
comune, științifice și clinice ale HTA.
Deși recunoaște diferitele atribuții ale
autorităților de reglementare și ale
organismelor de HTA, acesta promovează
și permite, de asemenea, cooperarea și
schimbul de informații între autoritățile
de reglementare și organismele de
HTA în domenii de interes comun. De
exemplu, Regulamentul HTA oferă
un cadru juridic pentru consultanță
științifică paralelă pentru dezvoltatorii
de medicamente de către Agenția
Europeană pentru Medicamente și
organismele HTA. Această consiliere
științifică va sprijini dezvoltatorii de
medicamente în conceperea de studii
clinice care pot genera dovezi adecvate
atât pentru autorizarea de introducere pe
piață, cât și pentru HTA.
O altă temă, discutată în cadrul
multor reuniuni, este aceea a reducerii

INTERVIU CU FLORA GIORGIO,
DEPUTY HEAD OF UNIT, B6 MEDICAL
DEVICES AND HTA, DG SANTE
duplicării administrative între
diferitele părți interesate. Cum
poate fi rezolvată această problemă
în contextul noului regulament HTA,
care va fi operațional din 2025?
Va exista un singur dosar de
prezentare la nivelul UE pentru
evaluările clinice comune (Joint Clinical
Assessments -JCA), în loc de mai
multe depuneri paralele la diferitele
sisteme naționale de HTA, așa cum
se întâmplă în prezent. Acest lucru va

genera câștiguri de eficiență pentru
dezvoltatorii de tehnologii medicale în
ceea ce privește prezentarea de dovezi
clinice pentru HTA.
Statele membre vor putea să își
pună în comun resursele și expertiza în
materie de HTA. Acestea vor beneficia,
de exemplu, de avantajele eficienței
legate de evaluarea clinică comună
(JCA) la nivelul UE, pe care o vor utiliza
în cadrul procedurilor lor naționale
de HTA, ceea ce le va permite să își
concentreze resursele pe evaluarea
unor aspecte neclinice specifice
contextului (de exemplu, economice,
organizaționale) la nivel național.
Industria farmaceutică și pacienții
sunt două segmente importante
ale societății asupra cărora noul
regulament HTA va acționa direct.
Care va fi impactul acestuia asupra
acestor două segmente?

Industria farmaceutică va avea
mai multă claritate și previzibilitate
în ceea ce privește cerințele privind
dovezile clinice pentru HTA în întreaga
UE. Companiile vor beneficia, de
asemenea, de reducerea poverii
administrative prin faptul că vor trebui
să prezinte dovezile clinice esențiale o
singură dată la nivelul UE, acel dosar
unic de prezentare pentru evaluările
clinice comune, cum spuneam.
Pacienții vor fi încurajați prin faptul
că vor avea acces la rapoarte de evaluare
clinică comună (JCA) care sunt de
înaltă calitate științifică, transparente
și accesibile publicului. De asemenea,
aceștia vor putea contribui la activitățile
comune (evaluări clinice comune - JCA
și consultări științifice comune - JSC),
de exemplu în ceea ce privește relevanța
diferitelor rezultate în materie de
sănătate din perspectiva pacienților.

Cum poate noul cadru HTA
al UE să îmbunătățească accesul
pacienților la tratament și care
este rolul autorităților naționale
în această privință?
Evaluările clinice comune (JCA)
vor fi niște rapoarte științifice de
înaltă calitate, efectuate în timp util,
pe care statele membre vor trebui să
le ia în considerare în mod
corespunzător în cadrul proceselor lor
naționale referitoare la HTA. În acest
fel, Regulamentul UE privind HTA
va sprijini toate statele membre
în luarea unor decizii mai bine
fundamentate și mai oportune privind
accesul pacienților la noile tehnologii
medicale pentru sistemele lor de
sănătate. Se așteaptă ca acest lucru să
contribuie la provocările majore de
asigurare a accesului egal la tehnologiile
inovatoare în cadrul UE. 
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Leadership și excelență

în strategia de sănătate a Europei

CONF. DR.
DIANA PĂUN

Strategia de digitalizare a Sănătății
2023-2030, dezvoltarea cadrului 2022-2027
referitor la înțelegerea comportamentelor
și a elementelor culturale care influențează
sănătatea, pregătirea sistemelor de
sănătate în caz de urgență de sănătate,
reducerea și eliminarea tuberculozei, HIV/
SIDA și a hepatitelor virale ca probleme de
sănătate publică, adoptarea de strategii
sectoriale și dezvoltarea colaborării
pentru asigurarea accesului la servicii de
sănătate a persoanelor cu dizabilități și
a accesului la medicamente inovative,
dar și transferul de bune practici ale unor
unități medicale din Israel au fost temele
principale abordate în cadrul celei de-a
72-a reuniuni a Comitetului Regional
al Organizației Mondiale a Sănătății
pentru Europa, desfășurată în perioada
12-14 septembrie la Tel Aviv, în prezența
reprezentanților celor 53 de state
membre ale regiunii.
de Valentina Grigore și Bogdan Guță
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Agenda participării la Comitetul Regional al
Biroului Organizației Mondiale pentru Europa a
însemnat și o împărtășire de bune practici de către
unități de excelență din Israel, a explicat conf. dr.
Diana Păun, consilier prezidențial, departamentul Sănătate
Publică, Administrația Prezidențială.
Ce practici credeți că putem transpune în România
pentru creșterea calității actului medical?
Am avut onoarea de a fi invitată la Reuniunea asistențilorșefi și moașe-șefe, a autorităților de reglementare, precum și a
asociațiilor profesionale pentru asistenți medicali și moașe din
statele membre ale regiunii europene a OMS.
Întâlnirea, găzduită de către Centrul Medical Sheba,
s-a desfășurat în prezența reprezentanților OMS-EURO, ai
Consiliului Internațional al asistenților medicali și moașelor, ai
Centrului de excelență în leadership și guvernare din Ministerul
israelian al Sănătății, precum și a unor reprezentanți din unități
medicale de top din Israel.
Lucrările au urmărit un dialog pragmatic privind provocările
și direcțiile de investiție pentru atragerea și retenția forței de
muncă în sistem și creșterea calității actului medical adoptând
politici inovatoare de instruire a personalului.
Aș puncta prioritar două direcții care reflectă esența
concluziilor sesiunii:
prioritizarea investițiilor în forța de muncă din domeniul
sănătății ca punct-cheie pentru a recupera din decalajele care
au generat și continuă să genereze consecințe dramatice
pentru echitate și bunăstare. În acest sens, o atenție
deosebită trebuie acordată dezvoltării abilităților de
leadership pentru profesiile medicale.

susținerea constantă a educației medicale continue, de înaltă
calitate, precum și activități periodice de verificare a
competențelor utilizând tehnici de inteligență artificială (AI)
și simulare asistată, pentru a crește performanța actului
medical și pentru a reduce erorile în furnizarea de îngrijiri.
Cum putem sprijini asistenții medicali să contribuie
la furnizarea unei îngrijiri sigure și de calitate?
Ce rol are investiția în leadership-ul acestei profesii?
În această nouă realitate pe care o traversăm, definită de
provocări complexe și care, fără îndoială, vor afecta și viitorul
sănătății, investiția în leadership este o direcție mai importantă
ca oricând.
Dezvoltarea și consolidarea abilităților care pot mobiliza
voința de a face față acestui context transformator și de a
crea capacități de adaptare este un obiectiv prioritar al
agendei de sănătate pe care, de altfel, l-am subliniat în diferite
intervenții publice.
În contextul eforturilor de redresare și reziliență este
fundamental să înțelegem că nu putem avea un sistem de
sănătate durabil fără să investim în prezentul profesiilor
medicale, astfel încât acestea să-și exercite la maxim
potențialul de a susține sănătatea și bunăstarea socială.
Asistenții medicali și moașele reprezintă cea mai numeroasă
resursă din sistemul de sănătate, dar și cel mai mult prezentă
lângă pacient. Empatia, devotamentul, grija față de aproape fac
leadership-ul acestor profesii esențial pentru adoptarea unor
politici centrate pe pacient, pe nevoile și așteptările lui.
Mă bucur că am oportunitatea să coordonez științific,
începând cu anul 2020, primul program-pilot de leadership
pentru asistenți medicali aflați în funcții de conducere,
program dezvoltat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști,
Moașelor și Asistenților Medicali din România, în parteneriat
cu RCSI, Irlanda.
Reziliența liderilor reprezintă un demers esențial pentru un
management de înaltă performanță. Liderii trebuie sprijiniți să
dezvolte mecanisme de adaptare care să răspundă cerințelor
complexe și dinamice ale sistemelor de sănătate.
Eforturile comune ale partenerilor au condus la crearea
unui curriculum de formare în leadership ancorat în nevoile
sistemului românesc și care, în același timp, răspunde nevoii
de consolidare a cunoștințelor în domenii esențiale pentru o
poziție de conducere. Îmi exprim convingerea că acest program
pivotal pentru România, extrem de apreciat internațional, va fi
asumat de autorități ca un model de bună practică care poate fi
translatat la nivelul întregului sistem.

ROMÂNIA, GAZDA UNUI CENTRU REGIONAL
DE EXCELENȚĂ AL OMS EUROPA
Prof. dr. Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a propus
înființarea unui centru regional de excelență al OMS în domeniul comportamentelor și elementelor culturale care
influențează sănătatea, exprimând disponibilitatea României
pentru găzduirea acestuia. Memorandumul pentru aproba-

Conf. dr.
ADRIANA PISTOL,
membru în comitetul
permanent
OMS Europa
Pe 14 septembrie, conf. univ. dr. Adriana Pistol,
secretar de stat în Ministerul Sănătății, a fost aleasă
membru în Comitetul Permanent al OMS Europa.
Această structură este unul dintre organismele
de conducere ale OMS Europa și din el fac parte,
pentru un mandat de 3 ani, reprezentanți aleși
ai 12 din cele 53 de state membre ale regiunii.

rea constituirii grupului de lucru interinstituțional pentru
înființarea acestui centru în București a fost aprobat de Guvern pe 21 septembrie 2022. Grupul de lucru va cuprinde
reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Secretariatului
General al Guvernului, RAPPS și ai Departamentului Sănătate
Publică al Administrației Prezidențiale. La ședințele grupului de
lucru pot participa și reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.
OBIECTIVELE ACESTUI CENTRU REGIONAL SUNT:
sprijinirea țărilor interesate, precum și a structurilor regionale și subregionale, pentru a identifica oportunități de
adoptare și creare de bune practici în promovarea unei culturi
a sănătății;
să producă un compendiu de bune practici pentru a face
politicile, procesele, procedurile și reglementările adecvate
cultural, centrate pe oameni și ușor de utilizat, cu accent
deosebit pe includerea informațiilor despre experiența
pacientului în elaborarea politicilor;
înființarea unui centru de resurse pentru cercetările emergente privind factorii comportamentali și culturali care
afectează comportamentul în ceea ce privește sănătatea.

ELIMINAREA CANCERULUI DE COL UTERIN:
FOAIE DE PARCURS 2022- 2030
Potrivit documentului prezentat la Tel Aviv, cancerul de col
uterin este o problemă gravă de sănătate publică în regiunea
europeană a OMS, cu disparități majore în ceea ce privește
acoperirea vaccinării, screeningul, tratamentul și rezultatele de
supraviețuire a pacienților atât între țările membre UE, cât și
în interiorul acestora. În plus, pandemia de COVID-19 a afectat
în mod semnificativ îngrijirea cancerului în regiune și a dus la
o scădere a utilizării vaccinului împotriva papilomavirusului
uman (HPV), precum și la întreruperi ale programelor de screening, urmărire, diagnostic, tratament și îngrijiri paliative. Foaia
de parcurs pentru accelerarea eliminării cancerului de col uterin
prezintă o serie de recomandări pentru statele membre UE și va
stabili mai multe ținte până în 2030. 
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INTERVIU CU CRISTIAN BUȘOI,
PREȘEDINTE AL COMISIEI PENTRU
INDUSTRIE, CERCETARE ȘI ENERGIE
(ITRE) DIN PARLAMENTUL
EUROPEAN, RAPORTOR AL
PROGRAMULUI EU4HEALTH

Cum acționează politica de coeziune a UE ca
instrument de reducere a disparităților în materie
de sănătate?
În politica de coeziune a Uniunii Europene,
investițiile în Sănătate reprezintă un ingredient principal pentru
dezvoltarea regională și competitivitate, cu scopul de a reduce
decalajele chiar și în materie de sănătate, pe lângă cele economice
și cele sociale. De altfel, se poate cu greu vorbi de disparități
în chestiuni de Sănătate fără a lua în considerare disparitățile
economice și sociale. O țară mai bogată are în general servicii de
sănătate mai bune, cu tot ce implică acest lucru: tehnologie mai
avansată, calitatea mai înaltă a actului medical, personal medical
bine plătit. De pildă, în România până nu demult am avut un exod
al medicilor, din cauza condițiilor financiare.
Dincolo de acest mesaj general, există câteva cifre care pot să
dea o imagine mai precisă a felului în care se reduc aceste decalaje
prin politica de coeziune. Cheltuielile de sănătate reprezintă
aproape 10% din PIB-ul Europei, în timp ce personalul medical
reprezintă 15% din forța de muncă europeană. Investițiile în
Sănătate prin politica de coeziune sunt legate strâns de cadrul de
sănătate al UE și vizează diverse ținte, cum ar fi infrastructura
medicală, îmbătrânirea populației, e-health etc.

TRANZIȚIA DIGITALĂ

INVESTIȚII
ÎN SĂNĂTATE –
ținte și recomandări
De la cheltuielile de sănătate și investițiile în forța de muncă, până la tranziția digitală și
interoperabilitatea datelor – toate acestea sunt priorități pentru autoritățile europene în materie de
bunăstare a cetățenilor. Reducerea decalajelor între statele europene reprezintă o modalitate concretă
prin care europenii din orice stat membru să aibă acces la aceleași îngrijiri de calitate. Care sunt țintele
pe care ar trebui să le vizeze investițiile în sănătate și care sunt recomandările experților europeni
explică europarlamentarul Cristian Bușoi.
de Bogdan Guță
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Care sunt, la acest moment, sursele de finanțare la nivelul
UE care pot fi accesate pentru a moderniza eficient capacitățile
digitale ale sistemelor de sănătate?
În acest moment, planul UE pentru redresare economică le
cere foarte limpede statelor europene să aloce cel puțin 20% din
cele 672 de miliarde ale Fondului de Redresare și Reziliență pentru
tranziția digitală. Programele de investiții precum Horizon Europe,
pentru cercetare și inovație, precum și Facilitatea Connecting Europe alocă sume considerabile pentru tranziția digitală. Așadar, există foarte multe programe și bugete impresionante alocate pentru a
moderniza eficient capacitățile digitale ale sistemelor de sănătate.
Digitalizarea are două aspecte foarte importante –
interoperabilitate și securitatea datelor. Cum pot fi acestea
asigurate în cazul sănătății digitale, având în vedere că sunt
în discuție date sensibile pentru milioane de pacienți?
Există un program, Digital Health Europe, la care s-a lucrat
aproape doi ani, în care au fost consultați în jur de 140 de
experți și care a dus la mai multe propuneri de reglementări,
politici și strategii prin care să fie creat un cadru solid pentru
interoperabilitatea și securitatea datelor. În urma acestor discuții și
consultări extrem de minuțioase, DigitalHealthEurope a propus 32
de recomandări care se învârt în jurul a trei provocări importante:
de la protecția datelor private la protecția cetățenilor;
de la „cetățean ca subiect al datelor” la „cetățean ca agent
fundamental în ecosistemul datelor privind sănătatea”;
de la cadrul de reglementare și politici publice la implicare,
adoptare și implementare.
Pe de altă parte, schimbul de date ar încuraja asistența
medicală bazată pe dovezi, ar promova luarea deciziilor în

cunoștință de cauză în domeniul politicii în domeniul Sănătății,
ar consolida furnizarea de asistență medicală și ar încuraja
reutilizarea datelor pentru a sprijini cercetarea și a accelera
dezvoltarea de noi tratamente pentru boli rare, medicamente și
dispozitive medicale.
Toate acestea ar fi realizate atât printr-un schimb mai bun de
date utilizate pentru îngrijirea cetățenilor din întreaga Uniune
(utilizări primare ale datelor medicale), cât și prin permiterea unor
utilizări suplimentare ale acestor date în scopuri de cercetare și
politică (utilizări secundare ale datelor medicale). Cu toate acestea,
definițiile celor două utilizări și datele la care au contribuit ambele
sunt profund interconectate și necesită clarificări suplimentare.

ACCESUL LA DATELE MEDICALE
TRANSFRONTALIERE AR DEVENI POSIBIL
ÎNTR-UN CADRU DE GUVERNANȚĂ
FIABIL, BAZAT PE NORME CLARE ȘI
STANDARDE ARMONIZATE.
TIMELY- MONITORIZAREA CONTINUĂ A RISCURILOR
Sănătatea digitală este din ce în ce mai importantă în
partea de prevenție pentru diferite afecțiuni cronice. Care
este impactul e-health în cazul bolilor cardiovasculare, având
în vedere că 5.000 de europeni își pierd viața zilnic din cauza
bolilor cardiovasculare (BCV), fiind necesare programe de
screening eficiente pentru această patologie. Cum poate fi
consolidat rolul sănătății digitale și al schimbului de informații
pentru BCV?
În ultimii 25 de ani, a crescut foarte mult numărul de cazuri de
boli cardiovasculare. În prezent, așa cum ați menționat și dvs., mor
3,9 milioane de oameni, aproape jumătate din numărul tuturor
deceselor la nivel european. Dacă avem în vedere că tipul acesta
de boli nu apare peste noapte, ci se dezvoltă în timp, de regulă în
zeci de ani, atunci este cu atât mai important să estimăm riscul pe
care îl are un individ pentru a dezvolta această formă de maladie.
Prin proiectul TIMELY finanțat de Uniunea Europeană va fi
dezvoltată o platformă pe baza inteligenței artificiale cu aplicații și
tabele care vor permite pacienților și medicilor să-și personalizeze
programul de sănătate și să evalueze riscul. Prin acest proiect,
vor fi simplificate multe proceduri și vor fi monitorizate continuu
riscurile. Practic, această platformă le va oferi oamenilor
posibilitatea să fie sub observație continuă, vor fi indicate
orice devieri de la scopurile terapeutice sau vor fi prezentate
schimbările nefavorabile ori vor fi propuse intervențiile necesare.
Revenind la actualitatea națională, cât de importantă este o
implementare eficientă a legii împotriva cancerului?
Cancerul este o boală care încă face ravagii aproape în toată
România. Această lege și implementarea ei nu ar face altceva decât
să vină rapid în sprijinul oamenilor, prin punerea la dispoziție
a unor mijloace și resurse atât pentru prevenirea, cât și pentru
tratarea cancerului. Asta cu atât mai mult cu cât vorbim de o boală
pe care mulți o privesc ca pe o condamnare la moarte, deși poate și
trebuie să fie învinsă. 
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stil de viață sănătos este cel care ne menține sănătoși.
La urma urmei, factorii de risc influențează cel mai
mult apariția bolilor. În afară de aceste campanii
care în mod normal se adresează tinerilor, vorbim de
campanii specifice dedicate anumitor categorii de boli
cardiovasculare sau specifice unor categorii profesionale, categorii de vârstă și așa mai departe. Campaniile
trebuie să identifice eșantioanele populaționale de
risc, iar pentru aceste categorii trebuie realizată componenta de prevenție și de informare suplimentară.
Pe de altă parte, vorbim de posibilitatea sistemului
de sănătate de a realiza, în afară de aceste campanii de
informare, determinări sau investigații care să identifice în faza incipientă boala, prin diverse activități de
screening. Și aceste activități pot fi specifice anumitor
categorii de vârstă sau populaționale. Cred că într-un
viitor proiect de lege privind bolile cardiovasculare,
componenta aceasta foarte importantă ar trebui să
aibă un loc de cinste.

Termene și
responsabilități
în bolile
cardiovasculare
Campanii specifice de prevenție, activități
de screening bine organizate, acces la
modalități terapeutice inovative, resurse
tehnice și umane capabile să răspundă
necesităților de tratament rapid al
urgențelor cardiovasculare – toate acestea ar
trebui să fie dezideratele unui plan național
realizat de profesioniști și adaptat nevoilor
pacienților din România. „Îmi doresc, în
urma discuțiilor pe care le-am avut cu
profesioniștii, ca până la începutul anului
viitor să avem un proiect care să poată
fi depus în Parlament, similar modelului
urmat de planul național de combatere a
cancerului”, spune conf. dr. Florin Buicu.
de VALENTINA GRIGORE
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Bolile cardiovasculare reprezintă principala
problemă de sănătate publică din perspectiva
incidenței, iar prevenția este esențială. Ce măsuri
considerați că sunt necesare pentru creșterea
nivelului de educație al populației, mai ales după această
pandemie în care bolile cronice au fost de multe ori ignorate?
Prevenția este, într-adevăr, cea mai importantă și poate fi făcută de
la orice nivel. Pe de o parte, vorbim de prevenție în rândul persoanelor tinere, iar această pregătire, în mod normal, poate începe de pe
băncile școlii, indiferent de nivel, astfel încât să putem spune că un

SERVICIILE, DISPONIBILE ÎN ȚARĂ

INTERVIU CU CONF.
DR. FLORIN BUICU,
VICEPREȘEDINTE
COMISIA PENTRU
SĂNĂTATE ȘI
FAMILIE, CAMERA
DEPUTAȚILOR

Vorbind de cercetări, apar în permanență
tratamente și tehnologii. Cum pot avea acces
pacienții români cu boli cardiovasculare la inovație?
Programele de sănătate curative, finanțate de către
Casa Națională de Asigurări de Sănătate, sunt cele care
asigură posibilitatea terapeutică. Iar noutățile apar în
permanență, este foarte adevărat. De exemplu, dacă în
urmă cu ceva ani discutam de schimbarea valvei aortice fără intervenție chirurgicală deschisă, iată că acum
aceste valve se pot face transcateter. În afară de acel
moment, au apărut alte valve, mult mai performante,
care pot fi utilizate. Cred că prin solicitările pe care le
fac profesioniștii și asociațiile de pacienți, și România
trebuie să asigure șansa pacientului să poată beneficia
de aceste modalități terapeutice.
Totuși, aș vrea să mai subliniez un lucru: noi, românii, eram obișnuiți să putem face aceste intervenții/
investigații plecând în străinătate, însă tot statul român
plătește, de fapt, contravaloarea lor, care este de două,
chiar de trei ori mai mare decât contravaloarea procedurii făcute în România. Cred că trebuie să gândim un
mecanism clar de Health Technology Assessment, să
dăm posibilitatea ca, din fondurile Casei Naționale de
Asigurări de Sănătate, cetățenii români să beneficieze
de aceste servicii în țară.
La nivel european se avansează tot mai
mult ideea unui plan european pentru bolile
cardiovasculare, cumva similar celui de
combatere a cancerului. Este o soluție fezabilă
și pentru România?
În urmă cu câteva luni, în cadrul unei conferințe
de cardiologie desfășurată la Târgu Mureș, am făcut
o propunere profesioniștilor, organizațiilor de

pacienți să avem un asemenea plan. La manifestarea
organizată de prof. Theodora Benedeck a participat și
Societatea Română de Cardiologie. Mă bucură faptul
că prof. dr. Dragoș Vinereanu și prof. dr. Alexandru
B. Popescu, de la nivelul Societății Române de
Cardiologie, împreună cu Societatea de Neurologie,
au luat în calcul varianta unui plan de boli cardio și
cerebrovasculare.
Ministrul sănătății, prof. dr. Alexandru Rafila, a
anunțat deja, în cadrul unui eveniment organizat
la Cluj-Napoca, primii pași în domeniul patologiei
cerebro-vasculare sub coordonarea prof. dr. Dafin
Mureșanu.
În cadrul acestui plan, care probabil va fi aprobat
prin lege, o să putem defini foarte clar, cu termene,
cu responsabilități, cum ne dorim sau cum își doresc profesioniștii să arate rețeaua care să permită
tratamentul bolilor cardio și cerebro-vasculare. Cred
că prin definirea unor indicatori clari de reducere a
mortalității, de reducere a timpilor de intervenție,
astfel încât să avem centre de tratament al infarctului,
respectiv al accidentului vascular cerebral, să putem,
în cadrul acestui plan de boli cardio și cerebrovasculare, să desenăm necesarul de servicii în acest domeniu.
Îmi doresc, în urma discuțiilor pe care le-am avut
cu profesioniștii, ca până la începutul anului viitor să
avem un proiect care să poată fi depus în Parlament,
similar modelului urmat de planul național de combatere a cancerului.
Un plan de boli cardio și cerebrovasculare înseamnă resurse tehnice (angiograf, computer tomograf
etc.), înseamnă resurse umane capabile să trateze infarctul sau AVC-ul. Trebuie să vedem cine sunt acești
oameni, care sunt resursele, care sunt centrele și cine
ar fi responsabil ca, într-un termen bine stabilit, să
poată realiza o asemenea rețea.
Din punctul de vedere al resurselor umane, este
suficient numărul specialiștilor în acest domeniu?
Sunt anumite specialități în care avem suficienți
medici. Cardiologia în sine nu figurează pe lista specializărilor deficitare recunoscute de către Ministerul
Sănătății. Ce nu avem, în schimb, sunt cardiologi
intervenționiști sau alți specialiști care să aibă aceste
competențe.
Cum facem atractive centrele ceva mai mici
pentru acești specialiști?
Este adevărat că avem o concentrare a
specialiștilor în marile centre universitare, respectiv
în orașele reședință de județ. Cred că o implicare mult
mai mare, pe de o parte, a autorităților locale care să
își dorească să aibă acești specialiști este utilă astfel
încât să poată oferi, în afară de condițiile salariale
sau de muncă, dotările necesare sau poate chiar un
pachet suplimentar care să îl atragă pe specialist spre
zona respectivă. 
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400 de milioane de euro
pentru digitalizarea
sistemului de sănătate
Componenta de digitalizare a sistemului de sănătate din România, prevăzută în cadrul Planului Național de
Redresare și Reziliență al României, are un buget total de 400 de milioane de euro. Proiectele de digitalizare din
cadrul PNRR vor fi lansate de Ministerul Sănătății în ultimul trimestru al acestui an. Dr. Alexandru Rogobete,
consilier al ministrului Sănătății, a prezentat în detaliu programele și proiectele puse la dispoziție de Ministerul
Sănătății în vederea digitalizării cu fonduri nerambursabile din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.
de Valentina Grigore
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Pentru pacienții critici, în cadrul Planului Național
de Redresare și Reziliență, există o serie de investiții
specifice. Una dintre acestea se referă la reducerea
infecțiilor asociate actului medical (IAAM) în cadrul
investiției specifice I.2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, Componenta C12 – Sănătate.
Bugetul total al investiției este de peste 150 de milioane de
euro fără TVA și este compus din trei componente: reabilitarea/
modernizarea/extinderea infrastructurii existente în vederea
organizării unor structuri pentru izolarea/gruparea și tratarea
pacienților cu IAAM, dotarea laboratoarelor de microbiologie,
respectiv achiziționarea de echipamente și materiale destinate
reducerii IAAM. Fiecare solicitant poate depune proiecte în valoare
de maximum 6 milioane de euro. Bugetul solicitat poate fi alocat
pe una, două sau pe toate componentele pentru care se solicită
finanțare, în funcție de necesitățile identificate la nivelul fiecărei
unități sanitare cu încadrarea în valoarea maximă per proiect.
Beneficiarii eligibili sunt reprezentanți de orice unitate
sanitară publică care are în componență una sau mai multe
din următoarele: Laborator/compartiment microbiologie; Bloc
operator / secție/ compartiment de terapie intensivă / unitate
de terapie intensivă intermediară post-operatorie / unitate de
supraveghere post-anestezică; Secție / compartiment chirurgie,
obstetrică-ginecologice, gastroenterologie; Secție / compartiment / unitate funcțională arși; Secție / compartiment / unitate
funcțională de boli infecțioase/TB; Secție / compartiment hemodializă / terapie acută nefrologică.
Investițiile ce pot fi efectuate în cadrul acestui apel de proiecte sunt: organizarea unor saloane cu un singur pat în vederea
izolării microbiologice prevăzute cu grup sanitar propriu (ex.
sisteme de presiune negativă); reabilitarea/modernizarea blocurilor operatorii; controlul microbiologic al aerului din blocurile
operatorii și din unitățile de terapie intensivă (instalații specifice
de aer condiționat/flux laminar/sisteme de ventilație destinate
acestor unități; dotarea cu analizoare automate sau semiautomate de identificare a microorganismelor și de efectuare a antibiogramelor; sisteme de curățenie automate care utilizează tehnici
avansate pentru dezinfecție/decontaminare aer, suprafețe și
sau echipamente; echipamente și sisteme digitale / IT / AI de
monitorizare a IAAM.
„Evaluarea dosarelor de finanțare primite se va realiza
începând cu prima zi după data de închidere a apelului și este
formată din două etape: evaluarea conformității administrative
și a eligibilității, respectiv evaluare tehnică conform grilei de
evaluare regăsite în anexele aferente Ghidului solicitantului.
Selecția pentru finanțare se va efectua în funcție de lista proiectelor depuse, ordonată descrescător în funcție de scorul obținut
ca urmare a procesului de evaluare”, a explicat reprezentantul
Ministerului Sănătății.

Proiectul a fost lansat în data de 26 septembrie 2022
pe platforma PNRR asociată www.ms.ro, iar depunerea se poate
realiza până la data de 30 noiembrie 2022, ora 16:00, data-limită
de implementare a proiectelor fiind 2 mai 2024. 

DR. ALEXANDRU
ROGOBETE, CONSILIER AL
MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII

BUGETE PENTRU UNITĂȚILE
DE TERAPIE INTENSIVĂ
NOU-NĂSCUȚI CRITICI
Bugetul alocat investițiilor destinate
unităților de terapie intensivă care
tratează pacienți critici nou-născuți
este de peste 80 de milioane de
euro și presupune: extinderea
și dotarea a minimum 124 de
paturi destinate pacientului critic
neonatal în maternitățile din
România, dotarea cu echipamente
performante a minimum 90 de
paturi de neonatologie existente,
construirea și dotarea a minimum
8 centre de formare profesională
pentru personalul care îngrijește
pacientul critic nou-născut,
respectiv achiziționarea a 12
ambulanțe de terapie intensivă
mobilă (nivel III) cu specific pentru
pacienții neonatali. Proiectul a fost
lansat în data de 30 septembrie
2022 pe platforma PNRR, iar
depunerea se poate realiza până în
data de 21 octombrie 2022.
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CHIRURGIA ROBOTICĂ
ÎN CANCERUL PULMONAR:

BENEFICII
PENTRU
PACIENȚI
Un cancer pulmonar depistat în stadiu incipient poate
fi tratat eficient prin chirurgia toracică cu o condiție:
pacienții să aibă acces la acest tip de chirurgie. „Printre
preocupările mele se află asigurarea accesului pacienților
oncologici la tratamentul chirurgical cel mai potrivit
afecțiunii lor și în cel mai scurt timp posibil. Voi face totul
pentru ca pacienții să aibă acces la cele mai noi și mai
performante tehnici chirurgicale, în România, în scopul
de a le reda viața înapoi”, susține dr. Mugur Bosînceanu.
de Valentina Grigore

O parte esențială în tratamentul cancerului
bronhopulmonar este chirurgia toracică.
Cum putem îmbunătăți colaborarea
multidisciplinară (oncolog, pneumolog,
radiolog, radiolog intervențional, anatomo-patolog) și
cum putem încuraja crearea de tumor board în fiecare
unitate medicală/secție de oncologie?
Cancerul pulmonar este, conform tuturor statisticilor
(globale, regionale, naționale), cea mai letală formă de
cancer și de aceea orice efort de a descrește mortalitatea
este justificat.
Cu certitudine pot spune că partea cea mai importantă a
tratamentului cancerului pulmonar este chirurgia toracică.
Este singurul tratament curativ per primam, cu condiția
depistării precoce a cancerului pulmonar. De aceea trebuie
făcute eforturi în direcția depistării precoce a cancerului pulmonar prin implementarea, la nivel național, a unui program
de screening a persoanelor la risc.
Rolul chirurgiei toracice se păstrează și în stadiile avansate de
boală, când, alături de tratamentul oncologic și de radioterapie, poate
asigura pacienților o supraviețuire consistentă și cu o calitate a vieții
păstrată.
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INTERVIU CU
DR. MUGUR
BOSÎNCEANU,
PREȘEDINTELE
COMISIEI
MULTIDISCIPLINARE
DE CHIRURGIE
ONCOLOGICĂ
DIN MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII

Tumor board-ul reprezintă o certitudine și spun cu siguranță
că există și funcționează la nivelul fiecărei structuri spitalicești
implicate în diagnosticarea și tratarea acestei temute maladii.
Principala preocupare a chirurgiei toracice este minim
invazivitatea. Sunt suficiente centre unde pacienții pot avea
acces la tehnici moderne, video-asistate?
În calitate de chirurg toracic, niciodată nu am fost fericit
cu abordarea clasică a cancerului pulmonar prin toracotomie
– incizie intercostală amplă, urmată de depărtarea mecanică a
coastelor și de sechele serioase asupra pacienților (atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, uneori afectând întreaga durată
de viață a bolnavilor).
Preocuparea pentru minim invazivitate în chirurgia toracică
datează de peste trei decenii, prima rezecție anatomică pulmonară videoasistată având loc la Edinburgh în 1992.
Au urmat progrese importante reprezentate de chirurgia
toracică videoasistată uniportală (o singură incizie de 4
cm), prima fiind realizată de bunul meu prieten dr. Diego
Gonzalez Rivas în 2010.
Ultimii ani au adus o importantă creștere a chirurgiei
toracice asistate de robot.
Am fost primul chirurg toracic din România care
a introdus în țara noastră chirurgia toracică robotică, în 2019, și, de atunci, am progresat constant, în
decembrie 2021 demarând, alături de prof. dr. Diego
Gonzalez Rivas, singurul centru din țară care oferă
pacienților chirurgie robotică toracică uniportală.

pot să nu remarc că este chirurgia toracică românească perfect
aliniată cu nivelul practicii chirurgicale occidentale.
Centrul pe care îl coordonez oferă pacienților români, în
România, cele mai noi și mai complexe tehnici de chirurgie
toracică robotică disponibile pe plan mondial, încă din 2019.
În plus, din 2021 suntem centru de training pentru chirurgi
din Occident și centrul chirurgical robotic cu cea mai mare
experiență în chirurgia robotică toracică uniportală pe plan
mondial. Observăm că pacienții români, cel puțin cei care
au nevoie de chirurgie toracică, nu mai trebuie să meargă la
Viena sau Istanbul pentru a avea acces la cele mai noi tehnici
chirurgicale. În plus, constat că din ce în ce mai mulți pacienți
din străinătate aleg să se trateze robotic în România, datorită
expertizei deosebite a centrului nostru.

BANUL URMEAZĂ PACIENTUL

Pacienții oncologici au semnalat adesea că nu li se oferă
posibilitatea alegerii de a realiza intervenția chirurgicală
la stat sau la privat (operațiile nefiind decontate decât în
sistemul public). Ce se poate face în acest sens?
Ar trebui aplicat vechiul principiu că „banul urmează pacientul”. Sistemul medical românesc este unul singur și se adresează
tuturor pacienților români. Forma de proprietate a spitalelor
(private sau deținute de stat) nu ar trebui să aibă nicio relevanță
în modul de decontare a actului medical. Ar trebui ca decontarea
să se facă doar după principiul competenței și nivelului actului
medical cu acces egal al pacienților (plătitori de
taxe și impozite) la îngrijiri medicale de calitate,
ÎN CADRUL CENTRULUI NOSTRU, INDIFERENT
indiferent că vorbim despre un spital privat sau
DE COMPLEXITATEA PACIENTULUI, EXPERTIZA
deținut de statul român. Plătim în continuare
ȘI DOTAREA TEHNICĂ NE PERMIT SĂ
sume enorme către spitale din străinătate, deși
ABORDĂM EXCLUSIV ROBOTIC CANCERUL
putem avea acces la cele mai noi tratamente
PULMONAR ÎN PESTE 96% DIN CAZURI.
medicale la noi acasă, în România.
Ultimele statistici din SUA relevă că abordul chirurToți ne dorim să putem găsi în România spitalele unde să ne
gical minim invaziv (videoasistat, robot asistat) în chiputem recâștiga sănătatea, fără a fi nevoiți să apelăm la turismul
rurgia toracică reprezintă o treime din numărul total al
medical extern.
cazurilor operate. Aceste cifre aparțin celui mai avansat
Statul român va trebui să legifereze decontarea actului meditehnologic sistem medical din lume.
cal în beneficiul pacientului, pe criteriul nivelului de competență
În România, deși s-au făcut progrese în direcția minim
a spitalului și nu pe criteriul formei de proprietate a spitalului.
invazivității, nu există o acoperire națională suficient de
Care sunt prioritățile dvs. în calitate de președinte al
bună cu centre de chirurgie toracică minim invazivă.
Comisiei Multidisciplinare de Chirurgie Oncologică din
Consider că va trebui să insistam serios în direcția preMinisterul Sănătății?
gătirii resursei umane, în primul rând, și ulterior în dotarea
În primul rând, asigurarea accesului pacienților oncologici la
tehnologică a unui număr suficient de centre care să poată
tratamentul chirurgical cel mai potrivit afecțiunii lor și în cel mai
oferi pacienților români acces rapid la un tratament chirurgical
scurt timp posibil. Voi face totul pentru ca pacienții să aibă acces
modern.
la cele mai noi și mai performante tehnici chirurgicale, în RomâCum se poate alinia chirurgia toracică cu metodele din
nia, în scopul de a le reda viața înapoi.
țările dezvoltate, din punctul de vedere al minim invazivității,
În al doilea rând, mă voi preocupa ca toți colegii mei chirurgi,
în beneficiul pacienților români?
implicați în tratarea pacienților oncologici din România, să aibă la
Deși numărul de centre specializate în chirurgia toracică
dispoziție cele mai noi și adecvate tehnologii disponibile.
minim invazivă (centre capabile să ofere sistematic pacienților
Nu în ultimul rând, ne dorim o decontare a chirurgiei onromâni tratament minim invaziv al patologiei toracice) este abcologice prin program național, de care să poată beneficia toți
solut insuficient și cu o distribuție teritorială nesistematizată, nu
pacienții oncologici. 
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administrative care necesită simplificare și
digitalizarea procedurilor; deficiențele în
pregătirea medicilor rezidenți, care necesită
o mai strictă monitorizare și diversificare
a oportunităților de învățare și practică;
dificultățile de integrare pe piața muncii în
regiuni geografice deficitare.

INTERVIU CU
DR. TEODOR BLIDARU,
CONSILIER AL
MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII
PENTRU RELAȚIA CU
MEDICII REZIDENȚI

CIFRE DE ȘCOLARIZARE

Reforma
rezidenților

Conform datelor curente, numărul medicilor, medicilor dentiști și
farmaciștilor rezidenți aflați în pregătire în prezent depășește 30.000
de persoane, dintre care 21.882 în domeniul Medicină, reprezentând
aproximativ un sfert din numărul total de medici din România. Despre
cum pot fi integrați aceștia în sistemul de sănătate, astfel încât să și
răspundă la nevoile actuale, răspunde dr. Teodor Blidaru.
de Valentina Grigore

Ați devenit de curând
consilierul ministrului
Sănătății pentru relația cu
medicii rezidenți. Care sunt
problemele pe care ați vrea să le rezolvați
în această calitate? Care sunt aspectele
care pot fi îmbunătățite, când vorbim de
pregătirea tinerilor medici?
Pentru prof. dr. Alexandru Rafila,
ministrul Sănătății, pregătirea calitativă
a acestei comunități extinse a medicilor
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rezidenți (din care și eu fac parte) și
integrarea eficientă în sistemul de sănătate
reprezintă o prioritate. Astfel, din poziția
de consilier îmi propun să contribui la a
asigura o comunicare continuă cu medicii
și farmaciștii rezidenți, de a le cunoaște
și înțelege nevoile și de a contribui la
identificarea de soluții în ceea ce privește
creșterea calității pregătirii în rezidențiat.
Principalele aspecte care pot fi
îmbunătățite consider că sunt: procesele

Care sunt cele mai importante
prevederi ale Ordonanței de Urgență
nr. 87 din 23 iunie 2022?
Această ordonanță aduce o serie de
noutăți în ceea ce privește gestionarea
eficientă a medicilor rezidenți. Printre
acestea, putem menționa faptul că dacă un
medic rezident renunţă la postul obţinut în
urma examenului de rezidenţiat, acel post
va putea fi scos la concurs pentru rezidenţii
de an 3-5 din specialitatea respectivă. O
altă noutate o reprezintă faptul că, de la 1
ianuarie 2023, statul va bugeta, pentru persoanele care promovează un nou concurs
de rezidenţiat, maximum 10 ani de pregătire
în rezidenţiat şi maximum trei programe
de rezidenţiat începute, dar neterminate.
Important este și faptul că rezidenţii care
finalizează stagiul de pregătire, dar nu se
prezintă la examenul de specialitate, vor
avea posibilitatea să lucreze în continuare
într-o unitate sanitară cu deficit de personal şi prin contract individual de muncă pe
durată determinată de maximum un an,
sub supravegherea unui medic cu drept de
liberă practică.
De asemenea, OUG 87/2022 reprezintă
demararea digitalizării proceselor administrative cu care medicii/farmaciștii rezidenți
se confruntă. Începând cu 1 ianuarie
2024, Caietul de monitorizare a pregătirii
rezidentului se va completa doar în format
electronic. Tot începând cu 1 ianuarie 2024,
gestionarea la nivel naţional a activităţii
de pregătire în rezidenţiat, prin Registrul
matricol naţional al rezidenţilor, se va face
de către Ministerul Sănătăţii prin structura
de specialitate, respectiv de Ministerul
Educaţiei şi departamentele de învăţământ
postuniversitar medical, medico-dentar şi
farmaceutic din structura instituţiilor de
învăţământ superior, urmând ca noi norme
de funcționare ale acestui registru să fie
aprobate curând prin ordin de ministru.

Nu în ultimul rând, pentru a corela cifra
de școlarizare în rezidențiat cu capacitatea
reală de pregătire din România, ordonanța
prevede ca pentru stabilirea cifrei de
școlarizare să se aibă în vedere capacitatea
de pregătire disponibilă comunicată de
instituţiile de învăţământ superior și pentru
domeniul medicină să fie cel puţin egală
cu numărul absolvenţilor cu diplomă de
licenţă din promoţia anului în curs.
Cred că este important de menționat și
faptul că foarte recent a mai fost adoptată
o prevedere importantă pentru medicii
rezidenți, chiar dacă nu în cadrul acestui
OUG. În cadrul Ordonanței Guvernului
nr. 37/2022 este creat cadrul legal
pentru asigurarea de la bugetul de stat
a cheltuielilor aferente voucherelor de
vacanță pentru medicii rezidenți, pe care
97% dintre rezidenți (conform statisticilor
Societății Multidisciplinare a Medicilor
Rezidenți) nu le primeau până la această
inițiativă legislativă.
Cele mai recente date arată că
România se confruntă cu o criză
națională de medici, mai ales în afara
centrelor universitare și pe anumite
specialități, precum medicina de familie
și medicina de urgență. Cum pot fi atrași
tinerii spre regiunile și specialitățile
deficitare, în general?
România ocupă în prezent unul dintre
primele locuri în ceea ce privește numărul
de absolvenți de medicină raportat la
populație. Cumulat cu suplimentarea
locurilor și posturilor scoase la concursul
de rezidențiat, începând cu anul 2018,
România a reușit să recupereze acest
decalaj față de țările europene, numărul
de medici ajungând în 2020 la 65.740,
ceea ce reprezintă o medie de 346 medici
/ 100.000 locuitori. Această creștere
importantă a numărului de absolvenți
de medicină, creșterea numărului de
locuri și posturi scoase la concursul de
rezidențiat, împreună cu creșterile salariale
semnificative din perioada 2016-2018
au reprezentat motorul compensării
deficitului de medici din ultimii 5 ani.
Astfel, putem afirma că problemele cele
mai stringente cu care ne confruntăm
în acest moment vizează distribuția
geografică și pe specialități, precum și
motivarea tinerilor medici.

Cei mai mulți dintre medicii rezidenți
nu au asigurat un post în sistemul public
la finalul rezidențiatului, posturile scoase
la concursul de rezidențiat reprezentând
o minoritate față de numărul de locuri.
Totodată, se înregistrează o lipsă de
aderență a tinerilor medici față de posturile
ocupate prin concursul de rezidențiat în
afara centrelor universitare. Încadrarea
tinerilor specialiști ar trebui să se facă
cu precădere în județele și regiunile slab
deservite, prin prioritizarea rezidențiatului
pe post în detrimentul rezidențiatului
pe loc, scoaterea la concurs a posturilor
vacante în unitățile cu deficit de personal.
De asemenea, este esențială
identificarea de soluții stimulative
financiare și non-financiare la nivelul
autorităților locale pentru a atrage
medicii în localitatea lor și de investiții
în infrastructura aferentă specialităților
deficitare. Astfel de facilități pentru
exercitarea profesiei în zonele izolate și în
specialități deficitare trebuie să stimuleze
depășirea costurilor de relocare (precum
asigurarea de locuințe, cheltuieli de
transport, sprijin în relocarea familiei,
prime etc.). Cred că un alt mod de a atrage
tinerii medici spre regiunile deficitare
este prin recrutarea de echipe de medici

rezidenți și orientarea ulterioară a
acestora în carieră?
Strategia Multianuală pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane în Sănătate
2022-2030 reprezintă un pas important în
realizarea unor politici coerente pe termen
lung cu privire la formarea, motivarea și
gestionarea resurselor umane în sănătate.
Strategia propune identificarea de inițiative
care au potențialul de a atrage cu succes
medicii în zonele care oferă posturi
vacante. Totodată, se dorește realizarea
unui reforme a programelor de rezidențiat
privind admiterea, formarea, motivarea și
gestionarea medicilor rezidenți.
Printre măsurile strategice prevăzute,
probabil cea mai importantă este
susținerea, dezvoltarea și extinderea
rezidențiatului pe post, prin creșterea
numărului de posturi, pe baza necesităților
din teritoriu și implementarea unui pachet
stimulativ de beneficii financiare și nonfianciare pentru încurajarea activității în
România a medicilor rezidenți, în special
în regiuni care se confruntă cu lipsă de
personal.
Se propun, de asemenea, măsuri care să
faciliteze o gestionare mai eficientă, precum
integrarea și facilitarea schimbului de
date între registrul matricol al medicilor și

DACĂ UN MEDIC REZIDENT RENUNŢĂ
LA POSTUL OBŢINUT ÎN URMA EXAMENULUI
DE REZIDENŢIAT, ACEL POST VA PUTEA FI SCOS
LA CONCURS PENTRU REZIDENŢII DE AN 3-5
DIN SPECIALITATEA RESPECTIVĂ.

pe diferite specialități, astfel încât actul
medical să poată fi realizat într-un
cadru multidisciplinar, spre beneficiul
pacientului.

DEZVOLTAREA RESURSELOR
UMANE ÎN SĂNĂTATE
Care sunt măsurile prevăzute în
Strategia Multianuală pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane în Sănătate 2022-2030
în ceea ce privește pregătirea medicilor

farmaciștilor rezidenți și Registrul Național
al Profesioniștilor din Sistemul de Sănătate.
O prioritate este și digitalizarea proceselor
administrative necesare activității medicilor
și farmaciștilor rezidenți.
În ceea ce privește creșterea calității
pregătirii, strategia prevede reactualizarea
curriculelor de pregătire în rezidențiat,
pentru aducerea acestora la nivel european,
precum și uniformizarea examenelor
de specialitate cu cele susținute la nivel
european. 
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INTERVIU CU
LUCIAN IONESCU,
HEAD OF IMUNOLOGY
EUROPE, UCB
Din septembrie 2019,
Lucian conduce operațiunile
comerciale de imunologie pe
Europa în cadrul UCB, având
un portofoliu de produse
biologice în trei domenii
terapeutice (reumatologie,
dermatologie și osteoporoză).
Pasionat de transformarea
digitală, el și echipa lui
aspiră să colaboreze intern
și extern pentru a contribui
la digitalizarea și optimizarea
sistemului de sănătate,
pentru ca pacienții din Europa
să beneficieze de soluții
inovatoare, în următorii ani.
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Angajamentul UCB
în dermatologie

Inovația, în sprijinul
pacienților cu psoriazis

În ultimii ani, UCB a depus multe eforturi pentru a descifra codul bolilor inflamatorii
mediate imun, cu obiectivul de a aborda nevoile neacoperite pentru pacienții cu boli
cronice severe. În calitate de companie europeană biofarmaceutică, cu o investiție
substanțială în activitatea științifică și în inovare, ne străduim să colaborăm pentru a
promova accesul timpuriu la medicamente inovatoare, profitând de recunoașterea
inovației în Europa și pentru a susține eforturile autorităților de a oferi un acces mai
rapid la medicamentele inovatoare pentru boli cronice severe.

Toată lumea merită să aibă cea mai bună viață posibilă – atât cât este posibil
în fața provocărilor și incertitudinii aduse de o boală cu impact major, cum
este psoriazisul. Am stat de vorbă cu Florentina Păncescu, Head of Neurology
and Operations Eastern Europe, UCB, despre inovația continuă în imunologie,
dar și despre cum se pot transforma standardele de tratament în această arie
terapeutică, în prezent dar și în viitor.

Avem o tradiție puternică în
neurologie (epilepsie) și reumatologie, iar acum ambiția UCB
este să devină un partener de
încredere și în dermatologie, precum și de
a se extinde în continuare în alte domenii,
cum ar fi bolile rare și terapiile genetice. Am
dezvoltat un portofoliu de opțiuni terapeutice
în psoriazis, pornind de la știință, cu focus
pe reducerea decalajului pentru femeile de
vârstă fertilă și boli autoimune. Acum ne
extindem contribuția la îngrijirea pacienților
cu o nouă terapie biologică inovatoare, care
a fost aprobată de Agenția Europeană pentru
Medicamente (EMA) în anul 2001. Portofoliul
nostru are o semnătură puternică pentru bolile mediate imun și include obiective pentru
bolile de piele sau bolile care implică manifestări pe piele. Suntem aici pentru a rămâne în
dermatologie în următorii 20 de ani.
Creșterea standardelor
de îngrijire pentru pacienții cu psoriazis
În pofida progresului enorm al științei și
al apariției noilor terapii biologice care au
ridicat standardul de îngrijire în psoriazis,
mai mult de 50% dintre pacienții din ziua de
azi nu obțin o piele curată sau completă, iar
acest lucru nu este considerat încă un obiectiv
de tratament pentru fiecare pacient. În plus,
impactul bolii și progresia bolii, dincolo de
impactul cutanat (cum abordăm progresia
către PSA, afectarea sistemică și impactul
asupra funcției cardiovasculare și metabolice),
sunt încă domeniile cu întrebări, ipoteze și
cercetări viitoare.
Cu platforma noastră tehnologică
inovatoare și activitatea științifică în
domeniul anticorpilor, noi, UCB, ne asumăm
angajamentul să contribuim la apropierea
comunității dermatologice pentru a oferi

fiecărui pacient o curățare completă a pielii.
La UCB, am fost destul de norocos să învăț și
să lucrez în mai multe domenii ale lanțului
valoric, de la descoperirea, dezvoltarea,
comercializarea medicamentelor, și am putut
vedea rezultatele conectării cunoștințelor
profunde ale nevoilor neacoperite ale
pacienților, cu cercetarea biologică inovatoare
și activitatea științifică de ultimă oră. Sper
ca într-o zi fiecare pacient să poată atinge o
curățare completă a pielii, să se confrunte mai
puțin cu teama de stigmatizarea socială și să
poată trece peste fiecare zi și prin activitățile
sale sociale fără să se gândească la piele.
Dincolo de inovația științifică, la UCB
investim puternic pentru a conecta îngrijirea
sănătății cu tehnologia. Accelerarea adoptării
soluțiilor digitale în zona de sănătate oferă
acum noi puncte de conexiune între pacienți,
medici și companii farmaceutice. Dermatologia și psoriazisul sunt un loc ideal pentru
a combina inovația științifică cu îngrijirea
acordată, folosind soluții digitale și telemedicina. Ca atare, vom investi și vom colabora în
cadrul platformelor digitale în dermatologie.
Acest lucru ne oferă tuturor, ca factori activ
implicați, să avem un impact semnificativ pentru pacienți, o oportunitate fantastică pentru
educația științifică modernă, care s-ar putea
traduce într-un management al îngrijirii mai
rapid, mai simplu și mai pragmatic, cu posibilitatea de a crea o experiență mai holistică a
pacientului în dermatologie. 

Suntem în preajma Zilei
Mondiale a Psoriazisului
(World Psoriasis Day), marcată
în fiecare an pe 29 octombrie.
Ce înseamnă pentru UCB această zi?
UCB este o companie mondială de cercetare
biofarmaceutică, producătoare de medicamente
inovatoare, cu o experiență de peste 90 de ani.
Suntem motivați de angajamentul nostru față
de persoanele care trăiesc cu boli grave, care ne
inspiră activitatea de cercetare și dezvoltare în
neurologie, imunologie și alte domenii în care
expertiza, inovația și ambiția noastră se aliniază
nevoilor neacoperite ale pacienților.
De aceea, în fiecare an, 29 octombrie
înseamnă pentru noi în fiecare an o ocazie de
a contribui și mai mult la scopul nostru prin
programe globale, care iși propun să consolideze
angajamentul UCB cât și noi obiective pe termen
lung. Pe de altă parte, reprezintă o oportunitate
la nivel local de a susține inițiative de educație
și de conștientizare a impactului psoriazisului.
Astăzi, peste 125 de milioane de persoane la nivel
global suferă de psoriazis, o afecțiune care este
mai mult decât o boală de piele.
Pe ce se bazează expertiza UCB în această
arie terapeutică?
Cei peste 90 de ani de inovație stau la baza a
ceea ce UCB este astăzi. De-a lungul deceniilor
de excelență în știință, am lansat cu succes medicamente inovatoare, ne-am dezvoltat expertiza și am câștigat poziția de lider în epilepsie.
Am oferit un impuls în domeniul imunologiei
prin pionieratul nostru în cercetarea anticorpilor și am ținut pasul cu evoluția științifică și a
tehnologiei digitale.
Cu ce promisiuni vine UCB pentru medicii
dermatologi și pentru pacienții cu psoriazis?
Psoriazisul este o boală care afectează viața
pacienților în toate planurile, de la viața personală la cea socială și profesională. Obiectivul

tratamentului pentru psoriazis este de obicei
curățarea completă a simptomelor pe piele.
De aceea orice tratament inovativ care poate
îmbunătăți standardele de tratament și rezultatele pentru pacienți este de o importanță majoră.
Opțiunile pe care UCB le va pune la dispoziția
medicilor și pacienților și în România sunt tratamente cu rezultate impresionante pe termen
lung, care au potențialul de a transforma actualele standarde de tratament. Și aici vorbim în primul rând de o nouă soluție terapeutică aprobată
de Agenția Europeană a Medicamentului (EMA)
în august 2021 pentru tratamentul psoriazisului
în plăci moderat până la sever la adulții care
sunt candidați pentru terapie sistemică și ale
cărui date la 3 ani au fost prezentate de curând
la EADV Congress 2022 (European Academy of
Dermatology and Venereology).
Cum ați descrie actualele standarde
de tratament în România,
pentru pacienții cu psoriazis?
În România, datorită tuturor factorilor
implicați și unui parteneriat puternic între medici, asociații de pacienți, autorități, companii
farmaceutice, s-au făcut progrese majore, astfel
că pacienții au acces la tratamente de ultimă
generație. Când vine vorba de medicină și de
viață, trebuie să avansăm continuu, să ne dorim
mai mult. De aceea pacienții români trebuie
să aibă acces la tratamentele noi, care vin cu
rezultate superioare, medicii trebuie să fie la
curent cu tot ce se cercetează și se descoperă,
iar autoritățile și societățile medicale trebuie să
ceară și să implementeze ghiduri și standarde
de tratament aliniate cu cele de la nivel european – acces continuu și la timp la inovație și
tratamente, precum și un control al bolii superior pe baza indicatorilor actuali (cum ar fi scorul
PASI - Psoriasis Area Severity Index).
Doar prin parteneriat și colaborare putem
realiza aceste lucruri. 

INTERVIU CU
FLORENTINA PĂNCESCU,
HEAD OF NEUROLOGY AND
OPERATIONS EASTERN
EUROPE, UCB
Având o vastă experiență în
mediul financiar caracteristic
industriei farmaceutice,
Florentina Păncescu a
ocupat numeroase roluri
la nivel global și este, în
prezent, Country lead al
reprezentanței din România.
Începând cu octombrie
2019, Florentina și echipa ei
din Estul Europei (România,
Grecia, Bulgaria, Ungaria,
Slovacia, Cehia și Polonia)
lucrează împreună pentru
a permite un acces mai rapid
și sustenabil pacienților
din această regiune la
terapii de ultimă generație
descoperite de UCB.
.
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Nutriția de calitate
reduce costurile
în sănătate
Un stil de viață sănătos ne ajută să facem față unei boli grave cum este cancerul. Din păcate, pacienții oncologici
din România au prea puțin acces la specialiști care să-i învețe ce înseamnă onconutriția și să-i ajute să mănânce
strict acele alimente care le fac bine. „O nutriție corectă ajută corpul să facă față provocărilor apărute odată cu
afecțiunea propriu-zisă. Un plan alimentar corect va susține eficiența tratamentului oncologic prin potențarea
efectelor substanțelor active administrate și încercarea contracarării efectelor secundare. Extremele de orice fel
sunt nocive. Un plan alimentar corect va asigura forța și energia atât de necesare vindecării și recuperării,
va reduce riscul de infecție și va menține un psihic puternic”, a explicat dr. Cristina Berteanu, director medical
Neolife. Prin Planul național de combatere și control al cancerului, a cărui lege de aprobare a ajuns la promulgare,
se introduce noțiunea de plan nutrițional care să ajute pacienții oncologici. De asemenea, sunt stabilite
elementele unei strategii de prevenire și educație, mai ales având în vedere că mortalitatea prevenibilă
în cancer este de 2,5 ori mai mare în România decât în Uniunea Europeană.
de Valentina Grigore

Nutriția de calitate este un
obiectiv foarte important,
deoarece studiile au dovedit
că un stil de viață adecvat
ne ajută să facem față unei boli și să
menținem o calitate satisfăcătoare a
vieții. Totuși, datele arată că 3 miliarde de
persoane, la nivel global, nu-și pot asigura
această nutriție.
„Prin nutriția de calitate, ca obiectiv
major, se pot reduce cu 97% costurile
în sănătate până în 2030. Iar în prezent
vorbim din ce în ce mai mult de nutriția
personalizată, adaptată atât profilului
personal, cât și bolii/tratamentului
unei persoane. De exemplu, pacientul
oncologic are nevoie de un plan
alimentar care să însoțească schemele
de chimioterapie și imunoterapie, în
funcție de etapele în care se află persoana
respectivă. Nutriția accentuează rolul
substanțelor active din chimioterapie
și, de asemenea, poate preveni anumite
efecte adverse. Se recomandă grăsimi
monosaturate sau polinesaturate. În
funcție de imunohistochimia tumorii se
adaptează și planul alimentar. 95% din
estrogenul din lapte e absorbit în intestin,
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PLAN NUTRIȚIONAL
ADAPTAT
Printre măsurile prevăzute de
Planul național de combatere și
control al cancerului se numără
și introducerea, pe parcursul
terapiei oncologie, a unui plan
nutrițional care să țină cont de
fiecare stadiu al tratamentului în
care se află pacientul, precum și
de evoluția acestuia ca urmare
a administrării tratamentului.
De asemenea, pentru 2023 se
propune realizarea unui plan
nutrițional adaptat preferințelor
și bugetului pacientului, în
colaborare cu nutriționiști
acreditați, dar și dezvoltarea
unor cursuri de onconutriție în
parteneriat cu universitățile/
facultățile de medicină și Colegiul
Dieteticienilor din România.

deci nu reprezintă o problemă pentru
pacientul oncologic, ci aduce vitamina
D, probiotice de care pacientul are
nevoie. Planul alimentar trebuie adaptat
perioadelor din timpul tratamentului,
dar și perioadelor dintre curele de
tratament. Dietele vegetariene nu sunt
recomandate, proteinele trebuie să facă
parte din alimentație, astfel încât să-i
ofere pacientului energie și șansa de a face
față tratamentului solicitant”, a explicat
dr. Cristina Berteanu, medic primar ATI,
doctor în medicină, director medical
Neolife România.
Specialistul a mai atras atenția că
mortalitatea prevenibilă în cancer este
de 2,5 ori mai mare în România decât în
Uniunea Europeană. „Cu cât populația
este avertizată asupra factorilor de
risc, cu atât putem avea rezultate mai
bune și depistări mai precoce. Unul
dintre obiectivele Planului național de
combatere și control al cancerului este
strategia de prevenție și de educație,
care își propune elaborarea de materiale
educative, realizarea de campanii de
educație încă din școli, avertizare asupra
factorilor de risc”. 

Nutriționistul, parte din
echipa multidisciplinară
oncologică
În prezent, nu există un standard cu privire
la acordarea unei consilieri specifice a
pacienților oncologici din punctul de vedere al
strategiei nutriționale. Este bine cunoscut că
anumite tipuri de alimente sau diete nu sunt
recomandate pacienților oncologici tocmai din
cauza riscului de agravare a prognosticului și
de micșorare a perioadei de supraviețuire.
de Valentina Grigore

„În calitate de supraviețuitor al cancerului, nu
de puține ori am fost întrebată ce alimente am
mâncat, care a fost regimul alimentar atât în
perioada tratamentului chimioterapic, cât și
ulterior, în ultimii 5 ani. M-am ferit să dau sfaturi în zona
aceasta de regim alimentar, pentru că am considerat că este
atributul specialiștilor. Mai mult decât atât, când vorbim de
Planul național de combatere și control al cancerului, am
alocat o zonă foarte importantă aspectului nutrițional.
Astfel, e menționat în plan că un nutriționist trebuie să facă
parte din acel Tumor Board, alături de oncologi, chirurgi,
radioterapeuți, anesteziști, psihologi etc. Avem nevoie de
specialiști în toate domeniile, astfel încât pacientul oncologic
să poată fi ajutat și să devină un învingător. Fiecare are
nevoie nu numai de un diagnostic, atunci când este evaluat
de un medic, ci și de nutriție personalizată. Nutriția poate
fi considerată un motor în prevenție și în vindecare. O dietă
echilibrată și sănătoasă este mai mult decât o investiție
financiară reușită, iar alegerile alimentare bune pot genera
efecte pozitive și din perspectiva sănătății, dar și a gradului
de satisfacție pentru propria noastră viață”, a afirmat senator
Nicoleta Pauliuc, președintele Comisiei pentru apărare, ordine
publică și siguranță națională și inițiatoarea mai multor legi
în sprijinul pacienților oncologici.
Potrivit acesteia, problemele asociate lipsei unei nutriții
de calitate sunt mult mai profunde. „1 din 10 copii din
România se culcă flămând. În mediul rural cifra este mult
mai mare – aproape de 20%. Tot studiile arată că România
risipește aproximativ 2,55 milioane de tone de alimente anual.
Concluzia este că nu avem neapărat o problemă cu absența
mâncării, ci o distribuție inegală a resurselor, cu clivaje
societale majore, mai ales pe falia urban-rural. Am făcut

programul pentru masă caldă în școli. Recent a fost aprobat la
Senat un proiect de lege pentru reducerea risipei alimentare.
Tot pe parcursul acestui an, a fost aprobată de către Guvern
acordarea voucherului de 250 de lei pentru familiile nevoiașe.
Un alt aspect foarte important ține de o statistică ce ne dă fiori:
1 din 4 copii din România este în drumul spre obezitate și 50%
dintre adulți sunt supraponderali sau obezi. Aceste cifre ne dau
semnalul unei alimentații nesănătoase și a unei vieți destul de
sedentare. Pentru adresarea obezității sunt foarte multe linii
de finanțare și poate ar trebui mai multă informare la nivel
național”, a completat senatoarea. 

LEGEA ÎMPOTRIVA CANCERULUI,
TRIMISĂ LA PROMULGARE
Proiectul de Lege pentru aprobarea Planului de prevenire şi
combatere a cancerului a trecut, pe 19 octombrie, de Camera
Deputaților (Cameră decizională), urmând a fi trimis spre
promulgare la Președinția României. Potrivit documentului,
planul se implementează pentru perioada 2023 - 2030 și se
actualizează în funcție de rezultatele obținute și în acord
cu direcțiile strategice în domeniul prevenirii și combaterii
cancerului stabilite de Organizația Mondială a Sănătății și
la nivelul Uniunii Europene. Unul dintre amendamentele
aduse proiectului stipulează că „în termen de 180 de zile de la
data intrării în vigoare a legii, Guvernul aprobă prin hotărâre
normele de aplicare a legii şi de implementare a Planului
național de prevenire şi combatere a cancerului în România,
elaborate de Ministerul Sănătăţii împreună cu fiecare minister
care are reţea medicală.
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TRANSFORMAREA MANAGEMENTULUI INSUFICIENȚEI CARDIACE:

IMPACTUL
INOVAȚIEI ȘI
CONTRIBUȚIA
AstraZeneca
Datele clinice prezentate de AstraZeneca
la Congresul European de Cardiologie
2022 contribuie la îmbunătățirea
managementului insuficienței cardiace,
pe întreg spectrul fracției de ejecție.
de Valentina Grigore

Insuficiența cardiacă este o
afecțiune complexă, deseori
asociată cu complicații
serioase precum diabetul
zaharat și boala cronică de rinichi, cu
simptome nespecifice și de multe ori
silențioase, ceea ce face ca 9 din 10 pacienți
să nu știe că suferă de această boală.
În România 4,7% din populația adultă
suferă de insuficiență cardiacă. 30% dintre
cazuri ajung la spital în stadii agravate
ale bolii, în timp ce 1 din 2 persoane
nou diagnosticate cu insuficiență
cardiacă moare în următorii 5 ani.
Care este ambiția AstraZeneca în
ce privește afecțiunile din spectrul
cardio-reno-metabolic (CVRM)?
Printr-o abordare științifică a înțelegerii
conexiunilor de bază dintre inimă, rinichi
și pancreas, AstraZeneca contribuie la
protecția acestor organe și îmbunătățirea
evoluției pacienților, prin tratamente
inovatoare cu impact direct asupra
încetinirii progresiei bolii, reducerea
riscurilor și combaterea comorbidităților.
Ambiția companiei este să îmbunătățească
sau să oprească cursul natural al bolilor de
pe întreg spectrul cardio-reno-metabolic.

INTERVIU CU
RADU RĂȘINAR,
DIRECTOR GENERAL
ASTRAZENECA

ACTUALIZAREA GHIDULUI
DE TRATAMENT ȘI NOI
ABORDĂRI TERAPEUTICE
Care sunt elementele definitorii
ale prezenței AstraZeneca la
Congresul anual al Societății Europene
de Cardiologie (ESC) 2022?
Ultimii ani au adus cu ei o transformare a managementului insuficienței
cardiace prin actualizarea ghidului
european de diagnostic și tratament
în august 2021 și introducerea unei
noi abordări terapeutice în tratamentul acestei patologii, care să conțină
patru piloni de bază, reprezentanți de
patru clase de medicamente (inhibitorii
sistemului renina-angiotensina-aldosteron/receptori de angiotensină, beta
blocante, antagoniști ai receptorilor
mineralocorticoizi, inhibitorii cotransportorului de sodiu-glucoză2). AstraZeneca a avut o prezență solidă în
cadrul Congresului, prin prezentarea
de rezultate noi din studiul de fază III
DELIVER în insuficiența cardiacă cu
fracție de ejecție păstrată, o analiză
combinată prespecificată, la nivel de
pacient, din studiile de fază III DAPAHF și DELIVER, dar și rezultatele din
EVOLUTION-HF, un studiu cu date
din practica medicală curentă, care
include date cu privire la peste 250.000
de pacienți, fiind primul studiu de acest
fel care evaluează adoptarea tratamentelor conform recomandărilor ghidurilor
(guideline-directed medical therapies).
Prezența noastră la Congresul European de Cardiologie din 2022, prin
datele prezentate, a evidențiat ambiția
AstraZeneca de a contribui la protecția
inimii, dar și a rinichilor și pancreasului, prin tratamente inovatoare cu
impact direct asupra riscului de deces
cardiovascular, decesul de orice cauză
și spitalizarea pentru insuficiență
cardiacă, pe întreg spectrul fracției
de ejecție a ventriculului stâng.
Ce impact au datele clinice
prezentate de AstraZeneca la ESC
2022 asupra vieții pacienților și
practicii clinice deopotrivă?
Rezultatele inovatoare ale studiului
DELIVER, prezentate la ESC 2022 și

publicate în New England Journal of
Medicine, ne-au extins înțelegerea
complexității insuficienței cardiace.
Datele din studiul de faza III DELIVER
extind beneficiile semnificative clinic ale
Dapagliflozin la pacienții cu insuficiență
cardiacă, indiferent de fracția de ejecție.
De asemenea, au fost comunicate
rezultatele unei noi analize combinate
prespecificată din studiile de fază
III DAPA-HF și DELIVER, în care s-a
demonstrat reducerea decesului CV
cu 14% și reducerea decesului din
orice cauză cu 10% la pacienții cu
insuficiență cardiacă, indiferent de
fracția de ejecție. În timp ce prin studiul
cu date din practica medicală curentă,
EVOLUTION-HF, a fost pusă sub lumina
reflectoarelor importanța tratamentului
conform recomandărilor ghidurilor în
insuficiența cardiacă și impactul acestei
abordări asupra vieții pacienților.

INSUFICIENȚA CARDIACĂ ESTE
AZI O PRIORITATE PE AGENDA
DE POLITICI DE SĂNĂTATE
Care sunt principalele provocări
cu care se confruntă sistemul
de sănătate din România, în
ceea ce privește managementul
insuficienței cardiace?
Datorită demersurilor comune ale
societăților profesionale, asociațiilor
de pacienți și autorităților, insuficiența
cardiacă este azi o prioritate pe agenda
de politici de sănătate, iar tratamente de ultimă generație sunt azi mai
aproape de a fi accesibile pacienților
români, în regim de compensare
100%. În această privință, România a
dat un exemplu important de mobilizare, în beneficiul imediat al pacienților
care trăiesc cu acest diagnostic.
Următorul pas, împreună cu
accesul la tratamente inovatoare, îl
reprezintă utilizarea pe scară largă a
acestor terapii, așa cum le recomandă
ghidurile de diagnostic și tratament
europene și internaționale: toate cele
patru clase de medicamente incluse
în schema de tratament a pacientului
cu insuficiență cardiacă, cât mai
devreme, pentru un maxim de beneficii.

Astfel, avem în vedere scăderea
spitalizărilor pentru insuficiență
cardiacă, scăderea semnificativă a
riscului de deces cardiovascular și
reducerea decesului de orice cauză
la această categorie de pacienți.
Care sunt prioritățile viitoare
ale AstraZeneca în ce privește
afecțiunile din spectrul CVRM?
La AstraZeneca, colaborăm cu alți
lideri în medicina de precizie pentru
a identifica noi biomarkeri care să
ghideze și să trateze bolile miocardului, afecțiuni care pun viața în pericol,
cum ar fi cardiomiopatia dilatativă
și distrofia musculară Duchenne.
Prin explorarea mutațiilor genetice, a variațiilor în expresia genelor și
a interacțiunilor genă-mediu în forme
comune de insuficiență cardiacă, există
potențialul de a stratifica pacienții
pentru studii clinice de tratament țintit
ghidat de biomarkeri. Bazându-ne pe
inovațiile în designul studiilor clinice și utilizând un set de instrumente
noi pentru dezvoltarea de tratamente,
ne propunem să țintim aproape orice tip de biologie a bolii subiacente
în insuficiența cardiacă, astfel încât
medicamentul potrivit să fie disponibil
pentru pacientul potrivit, la momentul
potrivit. Ne menținem, astfel, ferm
angajamentul – prin toate proiectele
noastre – de a fi partener de nădejde
pentru comunitatea medicală, pacienți
și întregul sistem de sănătate. 

SURSE:
Ehttps://www.astrazeneca.com/
what-science-can-do/topics/diseaseunderstanding/making-the-connectiontargeting-multiple-mechanisms-in-heartfailure.html
https://www.astrazeneca.com/
what-science-can-do/topics/diseaseunderstanding/bringing-precisionmedicine-to-heart-failure-care.html
https://www.astrazeneca.com/mediacentre/press-releases.html
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Noutăți în cardiologie,
de la ghiduri la
realitatea pacienților
Congresul European de Cardiologie
de la finalul lunii august 2022 și
Congresul Național de la Sinaia,
recent încheiat, au adus în primplan puterea științei și impactul
inovației asupra managementului
bolilor cardiovasculare, de la
prevenție până la monitorizarea
post tratament. Cardiologia
românească, alături de cardiologia
europeană, este în mijlocul unor
transformări majore, iar un exemplu
elocvent în acest sens îl reprezintă
insuficiența cardiacă.
de Valentina Grigore

Care sunt principalele
teme abordate în Congresul
European de Cardiologie din
2022?
Congresul European de Cardiologie, ce
a avut loc la finalului lunii august 2022 în
Barcelona, a fost momentul reunirii întregii
comunități cardiologice din Europa și din
lume (peste 30.000 de profesioniști în domeniul sănătății din 174 de țări), aducânduse în prim-plan ultimele progrese științifice
în domeniu, în lumina practicii clinice
colective a celor prezenți. Această îmbinare
cu aliniere dintre știință și practica clinică
este cea care determină un progres real
în medicina cardiovasculară, din punctul
nostru de vedere.
Tema centrală a Congresului de anul
acesta a fost imagistica cardiacă și rolul său
major – ca disciplină transversală în medicina cardiovasculară – în procesul de luare
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a deciziilor clinice. Acest subiect a fost
completat de multe altele, cum ar fi temele
care au stat la baza ultimelor ghiduri ESC,
lansate la Barcelona: cardio-oncologia,
aritmiile ventriculare și moartea cardiacă
subită, hipertensiunea pulmonară și evaluarea cardiovasculară înaintea chirurgiei
non-cardiace. De asemenea, și anul acesta
Congresul European de Cardiologie a adus
noutăți științifice majore, prin publicarea unor studii clinice foarte importante
precum DELIVER, PERSPECTIVE, SECURE
sau REVIVED.
Actuala dinamică de actualizare și de
acumulare a noilor informații implică nevoia practicianului de a fi în permanență la
curent cu cele mai actuale descoperiri, iar
în cadrul Societății Române de Cardiologie
ne-am propus ca această transformare
a practicii clinice să fie transferată și în
România, în beneficiul pacienților și al
comunității medicale.
Care este modalitatea de transfer al
noilor date științifice și a recomandării
ghidurilor în practica clinică a
cardiologului din România?
Bolile cardiovasculare continuă să
reprezinte, din păcate, una dintre cele mai
importante cauze de mortalitate și morbiditate, iar lupta noastră, a cardiologilor,
este una continuă. În România, afecțiunile
cardiovasculare sunt principala cauză de
deces, nevoia de intervenție la nivel de
politici și practică medicală fiind, în continuare, semnificativă. La nivelul Societății
Române de Cardiologie avem o preocupare constantă de a aduce știința și noile
ghiduri aproape de practica cardiologului:
pe website-ul nostru (www.cardioportal.
ro) veți regăsi ghidurile europene traduse

în limba română, pentru o utilizare mai
facilă, iar grupurile de lucru specializate
pe teme specifice au o activitate intensă
pe tot parcursul anului. Recent-încheiatul
Congres Național de Cardiologie este o altă
platformă științifică în care toate noutățile
din domeniul nostru sunt transferate către
comunitatea de cardiologi români, cei peste 3000 de participanți înscriși și cei 250 de
lectori fiind o mărturie în acest sens.
Poate fi considerată insuficiența
cardiacă o prioritate pe agenda
Societății Române de Cardiologie?
Insuficiența cardiacă este o temă majoră
pentru Societatea Română de Cardiologie,
în condițiile în care ne confruntăm cu
o epidemie de cazuri noi, cu un impact
socio-economic major. Societatea a tradus
în limba română ghidul european de
diagnostic și tratament lansat în 2021, fiind
disponibile pe pagina web a Societății, în
timp ce pe parcursul anilor 2021 și 2022 am
fost implicați alături de Fundația Română
a Inimii, Societatea de Medicina Familiei
și Coaliția Organizațiilor de Pacienți cu
Afecțiuni Cronice în două proiecte de anvergură: unul de prioritizare a insuficienței
cardiace pe agenda de politici publice – „În
inima problemei – o inițiativă colaborativă
pentru conștientizarea și managementul
îmbunătățit al insuficienței cardiace” – și
un al doilea, de conștientizare în rândul
populației generale a simptomelor și
riscurilor asociate insuficienței cardiace,
sub forma unei campanii cu acoperire
națională – „Insuficiența cardiacă ucide!”.
Fiecare dintre aceste demersuri inițiate de
Societatea Română de Cardiologie, împreună cu partenerii științifici și reprezentanții
pacienților, a venit să sublinieze faptul

ultimă generație sunt azi mai aproape
de a fi accesibile pacienților români, în
regim gratuit. S-a setat astfel baza necesară pentru ca, împreună cu accesul
la tratamente inovatoare, transformarea paradigmei de tratament și management ale bolii să devină o realitate
pentru pacienți. Începând cu 2022,
medicii cardiologi din România vor putea
gestiona pacientul cu insuficiență cardiacă conform recomandărilor ghidurilor
de diagnostic și tratament europene, cu
toate cele patru clase de medicamente
incluse în schema de tratament a pacientului cu insuficiență cardiacă, cât mai
devreme, pentru un maxim de beneficii.
Putem, astfel, afirma că viitorul sună
bine din acest punct de vedere!

INTERVIU CU
PROF. DR. BOGDAN
ALEXANDRU POPESCU,
PREȘEDINTELE
SOCIETĂȚII ROMÂNE
DE CARDIOLOGIE

că insuficiența cardiacă este o afecțiune
medicală gravă, cu o prevalență semnificativă în România, pentru care sunt necesare măsuri urgente pe toate palierele:
medical, societal și individual.

ÎN PREZENT ASISTĂM
LA O ADEVĂRATĂ EPIDEMIE
DE INSUFICIENȚĂ CARDIACĂ
Cum au transformat demersurile
menționate mai sus managementul
insuficienței cardiace?
Este important să subliniem un aspect
ce ține de context: în prezent asistăm

la o adevărată epidemie de insuficiență
cardiacă, cu un impact major atât asupra
calității vieții pacienților, cât și asupra
sistemului de sănătate. Astfel, aproximativ 4,7% din populația adultă a României
are insuficiență cardiacă, cu peste 44.000
de cazuri noi pe an, care se prezintă în
cabinetul medicului de familie, în timp
ce 40% din cazurile de insuficiență
cardiacă spitalizate au complicații sau
comorbidități severe. În acest context și
cu suportul autorităților, împreună cu
toți partenerii noștri, insuficiența cardiacă a devenit o prioritate pe agenda de
politici de sănătate, iar tratamentele de

OBIECTIVUL
NOSTRU RĂMÂNE
ACELAȘI: UN
MANAGEMENT
EFICIENT AL
INSUFICIENȚEI
CARDIACE.
Care sunt prioritățile viitoare
pe agenda Societății Române de
Cardiologie?
Așa cum vă spuneam și mai devreme,
cardiologia este una dintre ramurile
medicinei care se bucură de o dinamică
semnificativă, noutăți care vin constant
aduse de cercetare și inovație, la nivel de
terapii, dar și de dispozitive medicale.
Rolul nostru în acest moment este de a
educa, de a disemina aceste informații și
date noi, aducându-le aproape de practica medicului cardiolog din România,
astfel încât în anii ce vin bolile cardiovasculare să nu mai reprezinte principala
cauză de mortalitate.
În acest sens, împreună cu colegii
mei din conducerea Societății depunem
eforturi susținute pentru ca pacienții cu
boli cardiovasculare din România să fie
tratați la cel mai înalt nivel profesional,
conform recomandărilor ghidurilor de
diagnostic și tratament europene. 
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ADEVĂRATA INVESTIȚIE A DOMENIULUI
FARMACEUTIC INOVATOR:

Alina Culcea,
președinte ARPIM

focus pe cercetare
și dezvoltare
Industria farmaceutică inovatoare contribuie semnificativ la economia României prin taxe și
impozite, prin zeci de mii de locuri de muncă, dar și prin plata unor taxe specifice industriei,
care au creat de multe ori crize în sistem. Adevărata valoare pe care industria o poate aduce
și care nu este susținută la capacitate maximă o reprezintă investițiile continue în cercetare și
dezvoltare și în educație medicală. La nivel european, industria farmaceutică inovatoare este
cel mai dinamic sector de cercetare și dezvoltare. Poate de aceea acest sector este considerat
de multe state europene un partener strategic și un contribuabil-cheie. Și în România
contribuția companiilor farmaceutice inovatoare este una majoră, însă drumul până la un
parteneriat strategic pentru sănătatea populației este încă lung.
de VALENTINA GRIGORE

Raportul „Amprenta socio-economică a sectorului medicamentelor inovatoare în România”, realizat de PwC
pentru Asociația Română a Producătorilor Internaționali de
Medicamente (ARPIM) și publicat de curând, arată că sectorul medicamentelor inovatoare a contribuit la formarea
produsului intern brut al României cu o sumă estimată la
444 de milioane de euro în anul 2020, din care 207 milioane de euro în mod direct, prin activitățile producătorilor
prezenți pe piața din România, iar alte 237 de milioane
de euro în mod indirect, prin lanțul de furnizori locali ai
producătorilor de medicamente inovatoare. Astfel, la fiecare
1 euro contribuție directă, alți 1,14 euro au fost generați în
economie indirect.
Pe lângă valoarea adăugată brută și aportul la formarea
produsului intern brut, o contribuție importantă este reprezentată de taxele specifice sectorului – taxa „clawback”,
precum și de contractele cost volum/ cost volum rezultat
– care constituie venituri la bugetul Fondului Național
Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, sumele fiind utilizate pentru finanțarea nevoilor de tratament ale pacienților
români. Astfel, în anul 2020 plățile specifice sectorului s-au
ridicat la valoarea de 582 de milioane de euro. În 2020, peste
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11.000 de locuri de muncă au fost generate, din care peste
2.700 de locuri de muncă susținute în mod direct de către
producătorii de medicamente inovatoare prezenți pe piața
din România.
„Industria farmaceutică inovatoare contribuie activ din
punct de vedere uman și social, misiunea noastră primordială fiind de a oferi acces pacienților la tratamente de ultimă
generație care salvează vieți și le oferă o calitate a vieții mai
bună. Nu este însă de neglijat nici contribuția economică,
prin care ne poziționăm ca un contribuitor strategic la
bunăstarea și economia României”, a declarat Alina Culcea,
președinte ARPIM.

67 DE MILIOANE DE EURO ÎN R&D ȘI EDUCAȚIE
Pe lângă contribuția directă și indirectă la economia
României, companiile din cadrul sectorului medicamentelor inovatoare realizează investiții în activități de cercetare,
acțiuni de educație medicală, de prevenție și informare.
Astfel, în perioada 2019-2020, producătorii de medicamente inovatoare au investit în România peste 67 de milioane
de euro, din care 33 de milioane de euro în studii clinice și

peste 30 de milioane de euro în acțiuni de educație medicală
continuă, de prevenție și de informare în sprijinul comunității
medicale și al pacienților.
„Investițiile în sectorul farmaceutic nu înseamnă doar
crearea de unități de producție locală, acestea fiind și ele
foarte importante. Înseamnă însă investiții în studii clinice și
în programe de educație, de testare și diagnostic, de acces la
tratamente, investiții cu un impact real pe tot traseul pacientului român. Pentru a atrage aceste investiții cu un potențial
foarte mare, statul nu trebuie să facă nimic major, ci doar să
creeze un cadru mai sustenabil și predictibil. Dacă luăm doar
un exemplu vedem că, dacă numărul de studii clinice la un
milion de oameni ar fi aliniat la nivel de țară cu cele mai performante țări din regiune, piața studiilor clinice din România,
de doar 72 de milioane de euro astăzi, ar putea atinge 802 milioane de euro”, a mai spus Alina Culcea, președinte ARPIM.
Investițiile în activități de cercetare și dezvoltare au avut
loc în pofida întârzierilor administrative semnificative în
aprobarea studiilor clinice, reducerea acestor întârzieri
putând duce la un număr mai mare de studii clinice, generând
astfel mai multe oportunități de acces timpuriu la tratamente
inovatoare. Pe lângă studiile clinice, producătorii de medica-

mente inovatoare au derulat și alte activități de cercetare și
dezvoltare, studii cu privire la povara bolilor care pot fi prevenite, utilizarea acordurilor de contractare inovatoare în UE
etc. În plus, companiile farmaceutice inovatoare finanțează
educația medicală atât în rândul cadrelor medicale, cât și la
nivelul întregii societăți, finanțând în același timp o serie de
programe specializate de prevenție, care facilitează accesul
pacienților la diagnosticare și testare timpurie a anumitor
boli, dar și la scheme de tratament mai eficiente.
„Trebuie să ne gândim dacă vrem sau nu să avem un partener strategic pe teritoriul României în zona medicamentelor
inovatoare. Acest lucru înseamnă un mediu de operare mai
prietenos, care să atragă investitorii, prin politici ale medicamentelor și măsuri fiscale care să stimuleze investițiile în
România. Trebuie să ne concentrăm pe câteva teme mari: accesul la medicamente inovatoare, parteneriat strategic pentru
economie, sistem de sănătate rezilient, digitalizarea sistemului de sănătate, transparentizarea datelor către pacient,
ajustarea periodică a bugetului”, a mai spus Alina Culcea.
Toate aceste propuneri au fost incluse în Pactul Pentru
Inovație în Sănătate, un document de colaborare cu factorii
implicați, lansat la finalul anului 2021 de către ARPIM. 
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PRIN ORDINUL DE MINISTRU DIN 2019 AM CRESCUT DE LA 10 CENTRE CARE
FĂCEAU TROMBOLIZĂ LA 43, IAR NUMĂRUL PACIENȚILOR TROMBOLIZAȚI
A FOST DE 2.300. ÎN 2020, CHIAR DACĂ ERAM ÎN PLINĂ PANDEMIE, AM
REUȘIT SĂ FACEM 2.350 DE TROMBOLIZE, IAR ÎN 2021 AM AJUNS LA 2.650,
ÎNSEMNÂND O RATĂ DE TROMBOLIZĂ DE 5,4%. ȚINTA MONDIALĂ ÎN CEEA
CE PRIVEȘTE AVC-UL ESTE CA 90% DINTRE PACIENȚI SĂ BENEFICIEZE DE
NEUROREABILITARE IMEDIATĂ, SUB O FORMĂ SAU ALTA.

REFORMA
BOLILOR CARDIO ȘI
CEREBROVASCULARE –

prioritatea
cardiologiei și
neurologiei
Experții în sănătate și societățile profesionale
române și internaționale, cu susținerea
celor mai înalte autorități din România, vor
colabora în realizarea unei strategii naționale
pentru combaterea bolilor cardiovasculare
și cerebrovasculare, document care va fi
gata înainte de sfârșitul acestui an, după
cum a afirmat unul dintre inițiatorii acestui
amplu proiect, prof. dr. Dafin Mureșanu.
Scopul principal al dezvoltării și adoptării
acestei strategii este acela de a crește nivelul
de sănătate a populației din România prin
informarea și implementarea unui plan
comprehensiv de reformă în domeniul bolilor
cardio și cerebrovasculare la nivel național,
în congruență cu obiectivele Strategiei
Naționale de Sănătate 2022-2027.
de Valentina Grigore
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„Strategia națională pentru combaterea bolilor cardio
și cerebrovasculare reprezintă o prioritate absolută
pentru cardiologia și neurologia din România într-un
context global general de transformare inovativă a
sistemului de sănătate din țara noastră, iar toate acestea trebuie să
conducă la o îmbunătățire substanțială a calității vieții pacienților
prin impunerea unor noi abordări și condiții de diagnostic, tratament, spitalizare și de recuperare. Din perspectivă neurologică,
prin această nouă inițiativă sperăm să putem reaborda asistența medicală în accidentul vascular cerebral acut în România conturând în
acest sens, spre implementare, proiecte superpozabile marilor centre de profil din Europa, dar și de pe alte continente, context în care
astăzi ne aflăm într-un permanent schimb de expertiză cu cele mai
reprezentative foruri din neurologia mondială. Aceeași proiecție se
configurează acum și în aria cardiologiei românești prin vectorul
său principal în acest larg proiect comun de combatere a bolilor
cardio și cerebrovasculare, prof. dr. Dragoș Vinereanu, și împreună
sperăm ca, la finalul acestui an, să reușim să finalizăm draftul acestui proiect extrem de complex, pentru ca, în cea de-a doua jumătate
a anului viitor să putem trece și la implementarea întregului proces
de reconfigurare structurală în aceste două mari specialități medicale“, a declarat prof. dr. Dafin Mureșanu, director al Departamentului

de Neuroștiințe al UMF „Iuliu Hațieganu”, președinte al Comisiei
de Neurologie din Ministerul Sănătății și președinte al Federației
Europene a Societăților de Neuro-Reabilitare (EFNR).
Potrivit acestuia, Strategia Națională pentru Combaterea
Bolilor Cardio și Cerebrovasculare (SNCBC) va include, printre alte priorități, și extinderea competențelor de neurologie
intervențională către medicii cardiologi, neurologi și neurochirurgi, astfel încât să se poată extindă plaja personalului medical
specializat în vederea eficientizării intervențiilor medicale
atribuite salvării vieții oricărei persoane afectate de un accident
vascular-cerebral.
În România, tulburările cerebrovasculare reprezintă a doua
cauză de deces și o a treia cea mai frecventă cauză de dizabilitate
(după bolile cardiovasculare și cancer). Din cauza îmbătrânirii populației și a creșterii factorilor de risc comportamentali
(alimentație, nivel de activitate etc.), este previzionată o creștere
semnificativă a incidenței acestor boli în următorul deceniu.
În anul 2019, la inițiativa medicilor neurologi din România
și cu sprijinul World Stroke Organisation, Ministerul Sănătății
a extins numărul de unități medicale speciale prin Acțiunea
prioritară pentru tratamentul intervențional al accidentului
vascular cerebral de la 10 la 43 de centre. Prin acest program,
pacienții care suferă accidente vasculare cerebrale (AVC) ischemice pot beneficia de tratament prin tromboliză intravenoasă
în primele 4 ore și jumătate de la debutul primelor simptome.
În ciuda acestui progres, în România există prea puține centre
în care se poate realiza tratamentul endovascular al AVC prin
trombectomie mecanică (doar 4 la nivel național). De asemenea,
nevoia de servicii de recuperare neurologică post-AVC este slab
deservită pe teritoriul României, disponibilitatea acestor servicii
fiind polarizată în jurul centrelor universitare, iar finanțarea prin
Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS)
este insuficientă.
În continuarea acestui proiect început înaintea pandemiei,
în data de 10 septembrie, 2022, cele mai puternice organizații
din domeniul bolilor cerebrovasculare din lume (World Stroke
Organisation – WSO, World Federation for Neurorehabilitation
- WFNR, European Federation of Neurorehabilitation Societies - EFNR) s-au reunit din nou la Cluj-Napoca sub coordonarea
Departamentului de Neuroștiințe al Universității de Medicină și
Farmacie „Iuliu Hațieganu”, pentru a semna un memorandum

de înțelegere în vederea transferului de expertiză, cunoștințe și
bune practici către sistemul de sănătate din România. Rezultatele acestui demers vor fi concretizate prin elaborarea Strategiei
Naționale pentru Combaterea Bolilor Cardio și Cerebrovasculare
(SNCBC) – proiect inițiat de Academia Română și Societatea
de Neurologie din România (SNR), în colaborare cu Ministerul
Sănătății, WSO, WFNR, EFNR, împreună cu alte societăți de
profil și cu sprijinul Administrației Prezidențiale.

PRINCIPIILE DIRECTOARE ALE STRATEGIEI
 escrierea magnitudinii problemei bolilor
d
cerebrovasculare la nivel populațional, precum și a
barierelor privind gestionarea adecvată a patologiilor
asociate;
identificarea obiectivelor specifice de dezvoltare și
optimizare a sistemului de sănătate relevante pentru
bolile cerebrovasculare, precum și a entităților-cheie
în implementarea acestora;
restructurarea finanțării serviciilor de sănătate funcție
de trasee ale pacienților;
consolidarea rețelei de tratament în fază acută a bolilor
cerebrovasculare;
actualizarea dovezilor ghidurilor internaționale și
implementarea acestora în plan național;
creșterea accesului la servicii de recuperare neurologică;
dezvoltarea și implementarea unor programe eficiente
de prevenție (primordială, primară, secundară și terțiară);
evaluarea implementării reformelor prin intermediul
unor indicatori fiabili și ușor de apreciat.
Dezvoltarea acestei strategii de combatere a bolilor cardio și
cerebrovasculare va porni de la expertiza societăților profesionale din domeniul cardiologiei și neurologiei, precum și din
cea a altor specialități relevante și va beneficia de consultarea
activă și exhaustivă a actorilor din sistemul de sănătate din
România. În final, viziunea SNCBC va reuni și integra recomandările într-un document-cadru ce va servi drept reper la nivel
de politici de sănătate pentru inițiative de reformă în acest
domeniu la nivel național. 
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În fiecare an
îmbunătățim viața
a peste 120.000
de pacienți din
România
Compania Lilly marchează 30 de ani de existență
în România. Dr. Attila Fejer, General Manager Eli Lilly
România, vorbește despre secretul excelenței și
planurile sale la conducerea companiei.
de Valentina Grigore

Nu orice companie se poate lăuda cu o prezență
de 30 de ani pe piața din România! Care a
fost secretul impunerii Eli Lilly România
ca una dintre cele mai serioase și
solide companii din domeniul farmaceutic?
Lilly este prezentă în România din 1992, dar la nivel
global compania are o istorie de aproape 150 de ani.
Compania a trecut proba timpului datorită valorilor
foarte solide: Integritatea, Excelența și Respectul pentru
oameni. Integritatea fără compromisuri în modul în care
facem afaceri, Excelența în descoperirea de tratamente
inovative care schimbă viața pacienților din întreaga
lume, asigurarea unui mediu de Respect reciproc în
toate interacțiunile noastre, însumând angajați, clienți,
parteneri, furnizori și comunitățile în care trăim.
Sunteți GM de peste 7 ani, iar înainte ați fost
business unit manager și ați deținut diferite roluri
de middle management timp de alți 10 ani. Cum
ați descrie evoluția dumneavoastră în Lilly?
Este dovada cea mai bună că Lilly oferă oportunități
de dezvoltare pentru oricine dorește și poate acest lucru.
Parcursul meu profesional, de la rolul de reprezentant
medical, aflat în prima linie cu clienții, până la director
general, îi inspiră pe colegii mei în fiecare zi, fiind
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INTERVIU CU
DR. ATTILA FEJER,
GENERAL MANAGER
ELI LILLY ROMÂNIA

conștienți că singurele limitări de carieră
în Lilly sunt cele personale; compania
ne ajută și ne creează permanent
oportunități pentru a putea progresa.

INOVAȚIA SE ÎNTÂMPLĂ MAI
RAPID ȘI MAI FRECVENT
Cum era compania Lilly atunci
când ați început activitatea și
cum este acum? De unde vin
cele mai mari diferențe?
Orice afacere care vrea să crească
trebuie să evolueze și ca model de
business. De-a lungul timpului, Lilly
România a devenit o organizație
mai matură, mai complexă, a fost și
este în continuă transformare. Ceea
ce funcționează astăzi mâine poate
să-și piardă complet impactul. Piața
farmaceutică are un ritm de schimbare
mult mai accelerat decât alte industrii.
Inovația se întâmplă mai rapid și mai
frecvent. Gândiți-vă cât de puțin a
durat (comparativ cu termenele clasice
din cercetarea medicală) până când
au apărut terapiile anti COVID. Așa
ceva era de neconceput acum câțiva
ani! Dacă în urmă cu un deceniu, un
patent pentru un medicament inovator
putea să securizeze businessul pe o
perioadă de zece ani, astăzi majoritatea
inovațiilor ajung să fie depășite cu mult
timp înainte de expirarea patentului.
Lilly a fost și rămâne un pionier
în tratamentul diabetului zaharat
în România. Ce alte arii terapeutice
aveți în vedere și unde vreți să
ajungeți în următorii ani?
Într-adevăr, pipeline-ul actual
arată că Lilly va rămâne pionier și în
viitor în descoperirea de tratamente
care să transforme viața pacienților cu
diabet zaharat. O confirmare în acest
sens vine de la Agenția Europeană a
Medicamentului, care a aprobat în luna
septembrie primul agonist dual de GLP1/
GIP, cea mai nouă inovație Lilly pentru
tratamentul diabetului zaharat tip 2.
A doua arie terapeutică importantă
pentru Lilly rămâne oncologia, unde am
revoluționat tratamentul cancerelor de
plămân, mamar, gastric, hepatic și ne
pregătim de intrarea în hematologie.

AGENȚIA EUROPEANĂ A
MEDICAMENTULUI A APROBAT
PRIMUL AGONIST DUAL DE
GLP1/GIP, CEA MAI NOUĂ
INOVAȚIE LILLY PENTRU
TRATAMENTUL DIABETULUI
ZAHARAT TIP 2.

Nu în ultimul rând, una dintre cele
mai inovative arii terapeutice pentru
Lilly a devenit imunologia, unde avem
tratamente de ultimă generație pentru
psoriazis, boli reumatice și migrenă.
Al câtelea GM sunteți, de la
venirea Lilly în România?
De-a lungul celor 30 de ani, Lilly a
avut opt directori generali în România,
eu preluând această funcție în 2015.
Anul acesta am egalat și recordul de
longevitate, dar moștenirea pe care
doresc să o las nu este timpul petrecut
la cârma filialei, ci o organizație
transformată, responsabilă, care să
se poată autosusține și să răspundă
prompt la nevoile pacienților.

DIN FIECARE PATRU DOLARI
ÎNCASAȚI, UN DOLAR ESTE
REINVESTIT ÎN CERCETARE
Ce mesaj aveți pentru pacienții
pe care Lilly îi tratează prin
portofoliile de produse oferite?
Mesajul meu este același pentru
pacienți, pentru specialiștii cu care
interacționăm, de fapt pentru toți
partenerii noștri: să aibă încredere că Lilly
le va pune la dispoziție întotdeauna cea
mai avansată inovație pe care o deține și
că nu ne vom opri niciodată din a ridica
și mai sus standardele de tratament.
Din fiecare patru dolari încasați, un
dolar este reinvestit în cercetare, acest
lucru plasând Lilly printre companiile
cu cea mai mare rată de investiții în
descoperirea de tratamente noi.
Ce vă place cel mai mult
în ceea ce faceți?

Ceea ce mă încarcă zi de zi este
puterea fenomenală a muncii în
echipă și faptul că la finalul fiecărei
zile știu că am ajutat mii de oameni.
În fiecare an îmbunătățim, prin
medicamentele noastre, viața a peste
120.000 de pacienți din România.
Ce vă îngrijorează în
mediul pharma?
Cel mai mult mă îngrijorează timpul
de așteptare pentru pacienții români
pentru ca un medicament nou aprobat
în Europa să ajungă și la ei. Momentan,
acest timp este de 899 de zile, adică
aproape doi ani și jumătate, față de doar
133 de zile în Germania (EFPIA Patients
W.A.I.T. Indicator 2021 Survey). Este
nedrept față de pacienții din România,
sunt cetățeni ai Uniunii Europene
și merită să beneficieze și ei de cele
mai bune tratamente disponibile.

PROIECTE CU IMPACT SOCIAL
În afară de descoperirea de
medicamente, se implică Lilly
și altfel la nivel social?
Ceea ce încearcă Lilly să facă, în
afară de descoperirea de noi tratamente,
este să consolideze comunități din
întreaga lume, alocând timp, resurse
și expertiză în proiecte cu impact
social ce vizează, în principal,
îmbunătățirea sănătății și a educației.
Încurajăm și susținem și eforturile
angajaților noștri de a dona și de a face
voluntariat într-un mod care ajută la
îmbunătățirea vieții semenilor. În fiecare
an, angajații Lilly fac voluntariat în
comunități locale din întreaga lume prin
intermediul zilei globale a voluntariatului.
Dezvoltăm parteneriate cu organizații
locale pentru a le ajuta în eforturile lor
de a promova un stil de viață cât mai
sănătos și o comunitate cât mai implicată.
În România avem un parteneriat cu
Fundația United Way și împreună am
desfășurat multiple proiecte de ajutorare
a unor categorii sociale defavorizate. Am
participat la campanii de plantat copaci,
am donat sânge și bani către Crucea
Roșie în timpul pandemiei de COVID-19,
iar anul acesta am renovat un centru de
tranzit pentru refugiați din Ucraina. 

octombrie 2022 49

Politici
de Sănătate | POLITICI NAŢIONALE

DE ACEEA,
...INDIFERENT CÂTE EFORTURI
AM DEPUNE, CA MEDICI, NU VOM
PUTEA AVEA NICIODATĂ CU
ADEVĂRAT FUNDAMENTATĂ ȘI FUNCȚIONALĂ
PREVENȚIA FĂRĂ PARTICIPAREA ȘI
IMPLICAREA CELOR CARE POT ȘI TREBUIE SĂ
ÎI ASIGURE ÎNTREGUL CADRU DE FORMARE ȘI
DEZVOLTARE ȘI ALE PACIENȚILOR NOȘTRI.

CINE ESTE
RESPONSABIL

Să începem, așadar, cu întrebarea:

SĂ FACĂ
PREVENȚIE

ÎN SĂNĂTATEA

DIN ROMÂNIA?

Stă în firea omului ca, abia atunci când se confruntă
cu o problemă, să conștientizeze cu adevărat
importanța unui lucru. Și, da, oricât ar părea de uzitat
și stereotipal, ne dăm seama de valoarea unui lucru
de-abia după ce îl pierdem! Iar aceasta nu este cu
nimic diferit nici în sănătate. Mai mult, aș spune că,
mai ales atunci când vorbim de sănătate, de obicei,
tindem să reacționăm târziu sau, din nefericire, așa
cum am văzut de multe ori în cariera mea medicală,
mult prea târziu... De ceva vreme în special, unul
dintre termenii pe care îi tot auzim folosiți foarte
des este acela de prevenție. Și cred că, dincolo de
vehicularea sa, avem nevoie poate mai mult ca
oricând să îi oferim rolul și statutul pe care îl merită
atât în sănătate, cât și în oricare alt domeniu.
de Bianca-Mihaela Purcărin, membru al comisiei pentru
sănătate și al comisiei pentru apărare, ordine publică și
siguranță națională din senatul româniei
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a schimbat din temelii toată societatea
umană și întreaga viziune. Suntem în
plină Revoluție Tehnologică. Avem
instrumente care ne pot ușura viața și
activitatea așa cum nu ne-am gândit
vreodată. Ele toate trebuie să facă
parte din acestă reformă a sănătății,
care începe, da!, cu prevenția. Reală!
Iar primul pas este readaptarea și
regândirea asumării celor care o fac. Și,
apoi, să regândim și modul în care facem
prevenție.

Poate că niciun alt proces nu presupune o
interdependență mai mare dintre medic și
pacient decât prevenția. Niciun alt proces
nu este atât de interactiv și participativ ca
prevenția și niciun alt proces nu deține
o atât de mare pondere. Am învățat acest
lucru din practica mea în calitate de medic și,
de ceva vreme, în activitatea mea parlamentară,
unde, cu fiecare zi, cu fiecare act normativ sau
acțiune pe care o întreprind, realizez cât de
importantă este prevenția și în legislație, și în
politicile publice. Știu, aparent, poate părea o
paralelă exagerată sau ciudată, însă nu vom putea
avea niciodată un sistem de sănătate eficient
și adaptat nevoilor și realităților oamenilor,
atât timp cât legiuitorii nu vor înțelege că
responsabilitatea și rolul lor privesc trei mari
acțiuni: prevenire, diagnosticare și tratament.
Exact ca și în cazul medicilor.

A venit vremea ca, atunci când vorbim
de sistemul de sănătate, să nu mai
tindem mereu să privim componentele
sale separat, ci să schimbăm paradigma,
îndreptându-ne spre o viziune integrată.
Să vedem și interdependența dintre toți
cei care compun sistemul și să privim
provocările cu care ne confruntăm prin
prisma tuturor celor implicați. Pentru că,
fie că ne place sau nu, ca medici, depindem
de pacienți, depindem de cei care
elaborează politicile publice și legislația în
domeniu. La rândul lor, pacienții depind
de noi, medicii, și de factorii care sunt
responsabili cu gestionarea sistemului. Așa
cum cei din urmă depind indisolubil de
medici și pacienți.
Este un cerc care, fără o recunoaștere
a importanței tuturor elementelor
sale, va fi mereu unul vicios, neputând
funcționa niciodată așa cum ne dorim și
avem nevoie. Este o realitate la care avem
nevoie și trebuie să lucrăm. Și poate
niciunde nu este mai vizibil ca în cazul
prevenției. Fundamentul sănătății.
De aceea, vă propun astăzi acest
subiect de reflecție, care are nevoie de
participarea noastră, a tuturor celor
implicați, de un parteneriat real, un
dialog și o consultare permanente.

PREVENȚIA PORNEȘTE
DE LA INFORMARE, CREȘTE
PRIN FORMARE ȘI SE
DESĂVÂRȘEȘTE PRIN EDUCARE.
De toate aceste trei acțiuni suntem
responsabili deopotrivă medici, legiuitori
și pacienți. Niciuna dintre ele nu se poate

realiza altfel! Pentru a fi cu adevărat
eficiente și funcționale, legea și cadrele
normative au nevoie de participarea
noastră, așa cum, din elaborarea lor, nu
pot fi excluși cei cărora le sunt destinate.

REFORMA SĂNĂTĂȚII
ÎNCEPE CU REGÂNDIREA
CELOR RESPONSABILI
SĂ FACĂ PREVENȚIE.
Vorbim de reforma în sănătate. Iar
nevoia este cât se poate de reală și de
acută. Am trăit și trăim vremuri în care
am văzut ce înseamnă o pandemie, care

CINE ESTE RESPONSABIL
SĂ PREVINĂ?

Știu. Este un subiect extrem de amplu
care necesită discuții și analize ce nu
pot fi cuprinse într-un articol. Însă,
eu sunt convinsă că este necesar să îl
deschidem și să îl abordăm dintr-o cu
totul altă optică, pentru că ceea ce ne
lipsește cu adevărat este concretizarea
unui parteneriat veritabil dintre medic,
pacient și decidenți legiuitori. Iar el nu
depinde de bugete de sănătate. Depinde
în primul rând de conștientizarea rolului
pe care îl are fiecare. În prevenție și în
întregul sistem medical.

DE ACEEA, MI-AȘ DORI CA ACEST ARTICOL SĂ REPREZINTE
DESCHIDEREA UNOR DISCUȚII CARE SĂ NE INCLUDĂ PE TOȚI.

 INE ESTE RESPONSABIL SĂ INFORMEZE ÎN PREVENȚIE
C
ȘI CARE ESTE CADRUL DE CARE AVEM NEVOIE?
 INE ESTE RESPONSABIL SĂ FORMEZE ÎN PREVENȚIE ȘI
C
CUM PUTEM CREA UN CADRU FUNCȚIONAL?
 INE ESTE RESPONSABIL SĂ EDUCE ÎN PREVENȚIE ȘI
C
DE CE AVEM NEVOIE CA SĂ FACEM ACEST LUCRU?
 UM PUTEM REALIZA PARTENERIATUL DE CARE
C
AVEM NEVOIE?
Sunt întrebări la care vă invit să răspundem cu toții și pe care vi le propun
ca punct de pornire pentru o reformare a cărei necesitate este fără echivoc.
Medici, pacienți, legiuitori, vă invit și vă rog să participați! 
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în vederea prelevării de organe și
țesuturi, unitățile sanitare trebuie
să îndeplinească criteriile prevăzute
în Anexa 1 la OMS 860/2013. Dintre
aceste criterii, indispensabil acestui
tip de activitate este desemnarea
de către unitatea sanitară a unui
coordonator de transplant și a unei
persoane responsabile cu identificarea
potențialilor donatori aflați în moarte
cerebrală (KDP). După o perioadă mai
dificilă, anii 2016 – 2018, în care sistemul
național de transplant a fost supus unor
presiuni și știri negative și tendențioase,
care au dus la scăderea dramatică a
numărului de donatori, începând cu
martie 2019, odată cu schimbarea
managementului Agenției, activitatea
de donare și, implicit, cea de transplant
au început să revină treptat, fiind anul
relansării activității de transplant în
România.

Promovarea ideii

„DONAREA =
SALVARE VIEȚI”
POATE AJUTA FOARTE
MULT ACTIVITATEA
DE TRANSPLANT

IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA
ACTIVITĂȚII DE TRANSPLANT

Activitatea de transplant depinde de numărul de donatori,
de activitatea de identificare și declarare potențiali
donatori aflați în moarte cerebrală de la care ar putea fi
prelevate organe și/sau țesuturi. În acest sens, „rolul cel
mai important în realizarea acestei misiuni este reprezentat
de creşterea numărului de donatori prin îmbunătățirea
identificării și declarării acestora la nivelul unităților
sanitare”, subliniază dr. Andrei Nica, director executiv ANT
de Bogdan Guță

Activitatea de prelevare
este una dintre cele mai
importante etape ale
mecanismului sistemului
de transplant. În câte unități sanitare
din țară funcţionează în prezent?
Ce presupune acreditarea unui spital
pentru a putea desfășura activitatea
de transplant?
Sistemul de transplant este un lanț
delicat, în care fiecare verigă merită
respectul și recunoștința tuturor:
familiile donatorilor, care trec prin cel
mai dureros moment din viața lor și
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aleg să dăruiască viață altora, echipele
medicale care-și predau ștafeta, rând pe
rând, luptând pentru viață! Activitatea
de transplant depinde de numărul de
donatori, de activitatea persoanelor
responsabile cu identificarea potențialilor
donatori aflați în moarte cerebrală (KDP)
și a coordonatorilor de transplant din
spitalele acreditate pentru activitatea
de identificare și declarare donator în
moarte cerebrală în vederea prelevării de
organe și țesuturi, al căror rol este esențial
în existența activității de transplant.
Practic, reușita unei astfel de intervenții

depinde de succesul lor de a sensibiliza
familiile eventualului donator, din
momentul în care acesta intră în moarte
cerebrală. Activitatea de prelevare este
una dintre cele mai importante etape ale
mecanismului sistemului de transplant.

ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL
TRANSPLANTULUI: CRITERII
PENTRU ACREDITARE
În prezent sunt acreditate, pentru
activitatea de identificare și declarare
donator în moarte cerebrală în vederea

INTERVIU CU DR. ANDREI NICA,
DIRECTOR EXECUTIV, AGENȚIA
NAȚIONALĂ DE TRANSPLANT

prelevării de organe și țesuturi, 36 de
unități sanitare. Conform prevederilor
legale în vigoare, pentru a desfășura
activități în domeniul transplantului
(de la donare la transplant), unitățile
sanitare trebuie să dețină acreditare din
partea Agenției Naționale de Transplant.
Procesul de acreditare presupune o
solicitare din partea unității sanitare
către ANT, însoțită de documentația
specifică pentru îndeplinirea criteriilor
de acreditare, conform OMS 1527/2014.
Pentru activitatea de identificare și
declarare donator în moarte cerebrală

Din păcate, totalitatea restricțiilor și
efectelor pandemiei de COVID 19 și-a
pus amprenta si asupra activității de
transplant, începând cu luna martie
2020. Cu toate acestea, nu ne-am oprit
niciodată. Din acest an, în condițiile
sfârșitului de pandemie, asistăm la
o relansare a activității de donare și
implicit la o creștere a numărului de
transplanturi realizate în România. Ca o
comparație, dacă la sfârșitul anului 2021
s-au înregistrat 47 donatori reali, anul
acesta până la data de 14 septembrie
s-au înregistrat 66 de donatori reali.
De asemenea, în acest an a fost reluată
activitatea de donare în spitalele în care
programul de transplant fusese aproape
închis: SCJU Brașov — unde s-au realizat
patru prelevări de organe și țesuturi,
SCJU Constanța — cu patru acțiuni
de prelevare organe și țesuturi anul
acesta, SJU Sf. Gheorghe, SJU Miercurea
Ciuc, SJU Bacău, SJU Suceava, Sp. Mun.
Moinești sau SJU Buzău.
Transplantul este legat și de o
anumită „cultură a donatorului” ce ar
trebui implementată la nivel de spital.
Ce înseamnă această „cultură” și cum

poate fi ea abordată și însușită de
personalul medical?
Așa cum am precizat, activitatea
de transplant depinde de numărul de
donatori, de activitatea de identificare
și declarare potențiali donatori aflați
în moarte cerebrală de la care ar putea
fi prelevate organe și/sau țesuturi.
Rolul cel mai important în realizarea
acestei misiuni este reprezentat de
creşterea numărului de donatori prin
îmbunătățirea identificării și declarării
acestora la nivelul unităților sanitare.
Personalul medical de care depinde
această activitate sunt coordonatorul de
transplant și persoana responsabilă cu
identificarea potențialilor donatori aflați
în moarte cerebrală (KDP) din unitățile
sanitare acreditate pentru activitatea de
prelevare, dar un rol important revine și
managementului unităților sanitare.

„CULTURA DONATORULUI” –
CREȘTEREA NUMĂRULUI
DE DONATORI
În România, numărul unităților
sanitare în care ar trebui să funcționeze
activitatea de identificare donatori aflați în
moarte cerebrală ar fi de 50 de spitale (cel
puțin toate spitalele județene de urgență,
plus spitalele de urgență din București),
dar sunt acreditate doar 36 de unități
sanitare pentru acest tip de activitate. Din
aceste 36 de unități, cuprinse în Programul
Național de Transplant, activitatea de
identificare și declarare donatori aflați
în moarte cerebrală este implementată
cu succes doar în patru-cinci centre (Sp.
Clinic de Urgență București, SCJU Tg.
Mureș, SCJU Oradea, Sp. Clinic de Urgențe
„Prof. N. Oblu” lași și SJU Baia Mare), în
care a fost implementat și funcționează
cu succes conceptul de „cultură a
donatorului”, iar alte câteva unități
sanitare au o activitate sporadică (cu 4-5
donatori/an), iar unele dintre ele nu au
avut niciodată activitate. 

INTERVIUL COMPLET
POATE FI CITIT PE
www.politicidesanatate.ro
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Inovare și cercetare
în lupta împotriva
bolilor cardiovasculare

INTERVIU CU
DR. ȘTEFAN
BUSNATU, MEDIC
CARDIOLOG, SPITALUL
CLINIC DE URGENȚĂ
BAGDASAR-ARSENI,
ȘEF LUCRĂRI,
PRODECAN
FACULTATEA DE
MEDICINĂ, UMFCD,
COORDONATOR
CENTRUL DE INOVAȚIE
ȘI EHEALTH, UMFCD,
CONSILIER ONORIFIC
AL MINISTRULUI
SĂNĂTĂȚII

În fiecare zi, 5.000 de persoane își pierd viața din cauza «ucigașului» numărul unu la nivel european: bolile
cardiovasculare (BCV). „Pentru remedierea situației, trebuie un răspuns concertat al autorităților publice
împreună cu medicii și, nu în ultimul rând, cu beneficiarii, respectiv cu pacienții, luptând pe toate liniile de
prevenție: primordială, primară, secundară și terțiară. Ar trebui definită o strategie de combatere a bolilor
cardiovasculare pe următorii 5-10 ani astfel încât să existe o direcție clară de implicare din partea tuturor
actorilor cu roluri în prevenția cardiovasculară”, afirmă dr. Ștefan Busnatu.
de Valentina Grigore

Cum trebuie acționat și, mai
ales, cine este în măsură să
rezolve această situație ce
aduce mai mult a statistică
specifică unui conflict militar?
Cu siguranță această statistică este mai
mult decât sugestivă în contextul actual,
pentru că bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces și dizabilitate la nivel
european. Și cu toate că terapia avansează
foarte mult, ele au tendința de a deveni din
ce în ce mai frecvente și mai amenințătoare
într-o Europă îmbătrânită.
Însă, ca să fim practici și să începem de
undeva, să facem schimbări vizibile, ar trebui să ne asigurăm că populația are acces
la educația necesară, pe de o parte, și, pe
de altă parte, că medicii au o atitudine cât
mai proactivă, îndreptată către prevenție,
atunci când interacționează cu pacienții.
Medicul cardiolog, și nu numai, pentru
că aici am putea enumera și medicul
de familie, pe cel de medicină internă,
pediatru, diabetolog, cât și alte specialități
medicale, are responsabilitatea de a
informa pacientul cu privire la riscul de
a dezvolta în viitor o patologie cardiovasculară. Acest risc se poate calcula cu
ajutorul unor scoruri, coroborând anumiți
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parametri și date clinice (vârsta, sexul,
valoarea tensiunii arteriale sistolice, a
colesterolului total și statutul de fumător
sau nefumător ale pacientului).
După o evaluare amănunțită a pacientului, medicul trebuie să ofere recomandări
specifice în funcție de rezultatele obținute,
atât în ceea ce privește medicația, cât și
modificarea stilului actual de viață. Aceste
recomandări trebuie să fie bazate pe ghidurile medicale de profil. Nu mai suntem
în perioada în care să ne bazăm deciziile
pe opinii personale și impresii, acțiunile
medicale trebuie fundamentate pe dovezile medicale existente, dovezi care pot fi
regăsite în aceste materiale de specialitate.
Așadar, medicul împreună cu pacientul ar trebui să lucreze în echipă pentru
a menține calitatea vieții acestuia la un
nivel optim, pentru ca cel din urmă să se
poată bucura de o viață lipsită de limitări
generate de boală.
Medicul trebuie să ofere recomandări
personalizate pentru pacient în funcție
de riscul cardiovascular al acestuia, iar
pacientul are responsabilitatea de a urma
acele recomandări pentru a-și îmbunătăți
starea de sănătate și pentru a preveni
exacerbările.

Care este rolul prevenției secundare
și ce acțiuni ați întreprins, sau aveți în
vedere, pentru promovarea prevenției
secundare, ținând cont și de calitatea
dvs. de membru al Nucleului de
prevenție secundară și reabilitare
cardiacă al Asociației Europene
de Cardiologie Preventivă, parte a
European Society of Cardiology?
Prevenția secundară, atribuibilă
persoanelor care au fost diagnosticate cu
boală cardiovasculară, reprezintă totalitatea măsurilor de reducere a expunerii la
factorii de risc și de promovare a factorilor protectori, pentru a preîntâmpina
repetarea unui eveniment cu risc ridicat
de mortalitate.
Viziunea mea pentru prevenția secundară bazată pe activitățile de eHealth pe
care le dezvolt este să susțin crearea unui
mediu de telereabilitare la domiciliu, bazat
fiind pe dispozitivele inteligente de monitorizare de la distanță, dar și pe algoritmi
de inteligență artificială, pentru a putea
desfășura un program coerent de recuperare cardiacă la domiciliul pacientului.
Acesta poate reprezenta una dintre
cărămizile de construcție pentru scopul
nostru general, de a crește participarea

pacienților la programele de recuperare
cardiacă. Acestea la momentul actual sunt
aproape inexistente în țara noastră, din
cauza decontării incomplete a acestor servicii medicale, ceea ce a și condus la o slabă
dezvoltare a rețelei de recuperare cardiacă
în țara noastră.
Tehnologia poate produce rezultate
extraordinare, la costuri mai reduse, prin
suportul în schimbarea stilului de viață al
pacienților cardiovasculari. Pentru adoptarea corectă a soluțiilor cardiace digitale,
sprijin ideea că trebuie să construim și
educația digitală în paralel cu dezvoltarea acestora, prin ghiduri de utilizare a
instrumentelor digitale pentru prevenirea
secundară dedicate educației medicilor,
educației asistenților medicali, dar și a
pacienților, deoarece aceștia sunt punctul
central al sistemelor.
Încerc în acest demers să susțin pe cât
posibil activitățile de educare a pacienților
în jurul recuperării cardiace la nivel
național (https://www.healthy-heart.
org/, www.recuperare-cardiaca.ro, www.
dr-heart.ro, www.cardiologiemoderna.ro)
și, de asemenea, la nivel european în jurul
canalelor de comunicare online existente
ale Asociației Europene de Cardiologie

Preventivă, membră a Societății Europene
de Cardiologie.
Un alt deziderat al meu în perioada următoare este acela de a contribui la crearea
Strategiei de combatere a bolilor cardiovasculare și cerebrovasculare alături de
colegii din societatea noastră profesională
și alături de reprezentanții pacienților, care
consider că sunt elementul principal care
va putea conduce și la implementarea unui
astfel de document.
Cum poate fi realizată o simplificare a
accesului la screeningul bolilor cardiovasculare, în special pentru populațiile
vulnerabile?
Procesul de screening poate fi optimizat
cu ajutorul tehnologiilor digitale. Implementarea corectă a acestora ne poate ajuta
să înaintăm în vârstă activi și sănătoși.
Evoluția spre tehnologizare în țara
noastră se realizează cu pași mici, pentru că resursa umană de specialitate în
sectorul public este extrem de deficitară.
Lucrurile totuși progresează și, în următorii ani, cu ajutorul fondurilor de redresare și reziliență și al celor din programul
operațional sănătate, vom ajunge să avem
un sistem național de telemedicină care cu
siguranță va fi un instrument util pentru a

optimiza activitățile de screening, în special în zonele vulnerabile.
Totodată, medicul de familie va avea în
cabinetul medical dispozitive inteligente
de evaluare rapidă a pacientului pentru
a-i cuantifica riscul cardiovascular, iar cu
ajutorul platformei de telemedicină va
putea fi conectat la centre de specialitate
pentru a direcționa din timp pacienții la
risc cardiovascular înalt către specialiști,
astfel încât să se intervină cât mai prompt
cu măsurile de corecție a riscului, fie că
vorbim de terapia medicamentoasă sau de
măsurile nonfarmacologice.
Prin acest schimb digital de informații,
profesioniștii din sănătate pot accesa rapid
datele pacientului în vederea stabilirii unui
diagnostic sau a monitorizării regulate a
stării de sănătate a acestuia. Atât medicul, cât și pacientul sunt la curent într-o
perioadă scurtă cu evaluările medicale ale
pacientului și cu recomandările medicale
venite din partea medicului curant.
Prin tot acest sistem se pot realiza
simplificarea accesului la screening, cât și
primirea recomandărilor și mai ales monitorizarea pacientului pe termen lung.
Consolidarea rolului sănătății digitale
și a schimbului de informații reprezintă
o modalitate eficientă de a reduce povara
bolilor cardiovasculare?
Bineînțeles că tot conceptul de telemedicină are un rol fundamental în practica
medicală, mai ales raportându-ne la ultimii
doi ani, în care accesul pacienților în
unitățile sanitare a fost limitat. În România,
această latură încă nu este dezvoltată și
înțeleasă în totalitate, dar important este
să existe deschidere către inovație și nu
refuzul categoric al populației din cauza
lipsei de informare.
De asemenea, este normal să existe o
reticență asupra schimbului de informații,
însă trebuie înțeles faptul că toate acele informații cu caracter medical ajută
personalul medical să ofere cea mai bună
abordare terapeutică prin individualizarea
tratamentului. 

INTERVIUL COMPLET
POATE FI CITIT PE
www.politicidesanatate.ro

octombrie 2022 55

Politici
de Sănătate | MANAGEMENTUL BOLILOR CRONICE

Abordări terapeutice

moderne în neurochirurgie
În Centrul de Excelență al Spitalului Clinic
„Bagdasar-Arseni” se află Departamentul
Gamma-knife, cu o experiență de câteva mii de cazuri
neurochirurgicale tratate până în prezent. „Pacientul
beneficiază în cadrul spitalului de cea mai bună opțiune
terapeutică, personalizată în funcție de tipul și localizarea
tumorii, precum și de starea biologică/neurologică și
de dorința pacientului”, spune dr. Felix Brehar.
de Valentina Grigore

Aveți o cazuistică extinsă la nivel de
tumori cerebrale. Este sistemul de
sănătate pregătit pentru a aborda
multidisciplinar un astfel de pacient?
Într-adevăr, secția Neurochirurgie V (Stereotactică
și funcțională) a Spitalului Clinic „Bagdasar-Arseni”
are o cazuistică semnificativă neuro-oncologică, la
nivelul secției fiind operate peste 100 de tumori cerebrale într-un an. Majoritatea acestor tumori cerebrale
sunt maligne, motiv pentru care pacientul are nevoie,
după efectuarea intervenției chirurgicale, de un
tratament oncologic complex (radioterapie, chimioterapie, imunoterapie), de multe ori personalizat în
funcție de caracteristicile genetice și moleculare ale
tumorii. Sistemul de sănătate românesc are numeroase centre de oncologie atât în sistemul public, cât
și în cel privat, capabile să abordeze din punct de
vedere multidisciplinar această patologie complexă.
Menționez însă faptul că în Centrul de Excelență
al Spitalului Clinic „Bagdasar-Arseni” se află Departamentul Gamma-knife, primul de acest tip din
România, înființat în anul 2005, cu o experiență de
câteva mii de cazuri neurochirurgicale tratate până în
prezent. În cadrul acestui departament pot fi tratate
atât tumori cerebrale benigne, cât și maligne, decizia
luându-se de către echipa formată din neurochirurg,
specialistul Gamma-knife (neurochirurg specializat
pe acest tip de terapie) și fizicianul radioterapeut.
Astfel, pacientul beneficiază în cadrul spitalului de
cea mai bună opțiune terapeutică, personalizată în
funcție de tipul și localizarea tumorii, precum și de
starea biologică/neurologică și de dorința pacientului.
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Ce îi lipsește neurochirurgiei românești pentru
a putea fi considerată de top la nivel internațional?
Personal, consider că în acest moment neurochirurgia românească, atât din sectorul public, cât și din
sectorul privat, are posibilitatea de a trata chiar și cele
mai dificile și complexe cazuri neurochirurgicale (atât
cazuri de patologie tumorală, cât și neurovasculară).
Cei mai mulți dintre neurochirurgii români au efectuat stagii de pregătire în centre neurochirurgicale
de top din Europa și Statele Unite, acumulând astfel
experiența necesară obținerii unor rezultate neurochirurgicale remarcabile. Dacă, inițial, centrele private neurochirurgicale se puteau lăuda cu dotări cu
aparatură medicală de ultimă generație, în ultimii ani
și centrele neurochirurgicale din spitalele publice din
țară au fost dotate cu aparatură medicală avansată,
similară cu cea prezentă în centrele de referință din
Europa. De exemplu, blocul operator care deservește
secția Neurochirurgie V a beneficiat în ultimii doi
ani, cu sprijinul remarcabil al conducerii spitalului
nostru și în special al domnului manager, de achiziția
unui microscop operator de ultimă generație și a
unui sistem performant de neuronavigație ce permite
integrarea în timp real a informațiilor neuroimagistice cu imaginile 3D achiziționate de microscopul
operator. Totuși, există și minusuri la nivelul sistemului medical, ce nu permit uneori funcționarea
eficientă a neurochirurgiei românești. Unul dintre
acestea ține de organizarea ineficientă a sistemului de
sănătate, astfel că, de multe ori, la nivelul centrelor
din teritoriu (policlinici, spitale municipale/județene)
nu se efectuează un triaj corespunzător al pacienților,
care să țină cont de complexitatea cazurilor. Din
acest motiv, mulți pacienți sunt internați în secțiile
de neurochirurgie pentru a fi investigați , la o parte
dintre aceștia nu se identifică o afecțiune neurochirurgicală, fiind externați fără a fi, de fapt,
cazuri neurochirurgicale. Alți pacienți
cu afecțiuni neurochirurgicale cu un
grad mic de complexitate (hernii de
disc, hematoame subdurale), care
ar putea fi tratate în centrele
din provincie, ajung să se
interneze tot în centre mari
neurochirurgicale (cum
este și spitalul nostru),

INTERVIU CU
DR. FELIX
BREHAR,
ȘEF SECȚIE
NEUROCHIRURGIE
5, SPITALUL CLINIC
DE URGENȚĂ
„BAGDASARARSENI”

ducând la o supraaglomerare a acestor centre ce ar
trebui să fie dedicate rezolvării cazurilor complexe
neurochirurgicale.
Care este adresabilitatea secției pe care o
conduceți?
Activitatea secției Neurochirurgie V (Stereotactică și funcțională) este dedicată preponderent
tratamentului tumorilor cerebrale și al patologiei
funcționale neurochirurgicale (tratamentul chirurgical al bolii Parkinson, distoniilor, nevralgiilor,
epilepsiei farmaco-rezistente etc.). Practic, este
singura secție din țară specializată în tratamentul
patologiei neurochirurgicale funcționale. Din acest
motiv, adresabilitatea secției este mare, un număr
important de pacienți din diverse zone ale țării se
internează în secția noastră pentru a beneficia de un tratament de specialitate.

PROGRAM RECUPERATOR
COMPLEX
Cei mai mulți dintre
pacienții pe care îi operați
necesită recuperare.
Există suficiente facilități
pentru aceștia? Ce le
recomandați pacienților
care, de multe ori, au
nevoie de ajutor pentru
a se descurca în hățișul
sistemului de sănătate?
Spitalul Clinic de
Urgență „Bagdasar-Arseni”
are o secție clinică de recuperare neuromotorie, unde
pacienții cu diverse deficite
neurologice pot beneficia de
un program recuperator complex sub atenta îndrumare
a medicilor și a

specialiștilor kinetoterapeuți. În cadrul acestei
secții, pacienților li se pot oferi toate facilitățile de
care au nevoie pentru a li se asigura un program
recuperator complex care să-i ajute să recupereze deficitele neurologice și să se întoarcă cât mai
repede la o viață normală socială și profesională.
Pacienților cu afecțiuni neurochirurgicale le recomand să se adreseze acelor centre de stat sau private
care au posibilitatea să le ofere și servicii de kinetoterapie, astfel încât să aibă posibilitatea să înceapă
cât mai repede recuperarea neuromotorie.
Cercetarea este extrem de importantă în
medicină. Care sunt proiectele de cercetare
derulate în cadrul spitalului?
O bună parte din activitățile profesionale din timpul perioadei de rezidențiat mi le-am dedicat cercetării științifice, activitate pe care am continuat-o ca
medic specialist și cadru universitar al Universității
de Medicină și Farmacie „Carol Davila”. Domeniul
principal de cercetare este focusat pe studiul tumorilor cerebrale și presupune implicarea în numeroase
proiecte de cercetare naționale și internaționale în
domeniul neuro-oncologiei. Menționez faptul că în
cadrul departamentului de cercetare al spitalului a
fost implementată o bio-bancă de tumori cerebrale, în care sunt colectate sute de probe de tumori
cerebrale ce sunt utilizate în cadrul proiectelor în
care este implicat spitalul. Dintre proiectele derulate, cel mai important din domeniul neuro-oncologiei
este proiectul european ERA PerMed, ce implică un
consorțiu de 6 parteneri, coordonat de Universitatea
Marburg, Germania. Proiectul denumit „Integrative
Personal Omics Profiles in Glioblastoma Recurrence
and Therapy Resistance” are ca scop identificarea
unor markeri predictivi pentru depistarea precoce
a recurenței glioblastomului (cea mai frecventă și
agresivă tumoră cerebrală), precum și pentru identificarea unor noi ținte moleculare terapeutice. Pe lângă proiectele din domeniul neuro-oncologiei, secția
Neurochirurgie V derulează programe naționale
dedicate tratamentului diverselor patologii neurochirurgicale funcționale. Astfel, pacienții cu spasticitate severă sechelară pot beneficia de implanturi
cu pompă de baclofen. De asemenea, pacienții cu
boală Parkinson sau distonie pot beneficia de
implanturi de stimulatoare cerebrale profunde.
Tratamentul complex al acestor pacienți este
decontat prin programe naționale de sănătate. Din păcate, în ultimii doi ani aceste
programe au fost subfinanțate, astfel că
mulți pacienți din lista de așteptare nu
au putut fi tratați și au fost nevoiți să
plece la tratament la clinicile de profil
din străinătate. 
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SSIMA

RE: Imagine Healthcare –
medicina viitorului, bazată
pe inovație și digitalizare

Digitalizarea spitalelor, chirurgia robotică, medicina viitorului bazată pe
inteligență artificială și siguranța în unitățile medicale s-au numărat printre
temele dezbătute în cadrul Conferinței Internaționale de Tehnologie
Medicală SSIMA RE:Imagine Healthcare, cel mai mare eveniment de profil
din Europa de Est, care a avut loc la Oradea.
de Valentina Grigore

România are nevoie urgentă de actualizarea normelor și ghidurilor de
întreținere a spitalelor, precum și de o actualizare a legislației care să
permită angajarea unor echipe tehnice specializate în întreținerea aparaturii medicale, inclusiv ingineri medicali, au concluzionat experții
internaționali. Reprezentanți ai spitalelor din Israel care au luat parte la eveniment șiau oferit sprijinul să lucreze cu specialiști români la actualizarea ghidurilor și normelor
de întreținere a unităților medicale. Totodată, specialiștii sau inginerii medicali din
spitalele israeliene partenere și-au declarat intenția de a pregăti în unitățile medicale
din țara lor primii ingineri medicali care, întorși în România, să lucreze în spitale și să
ofere training la rândul lor.
„Rolul unui inginer medical este la fel de important în ecosistemul unui spital precum
cel al oricărui medic. Un astfel de specialist se asigură că totul este în bună funcționare,
astfel încât să nu asistăm neputincioși la evenimente tragice precum cele din perioada
pandemiei, când secții de terapie intensivă au fost afectate de incendii”, a afirmat dr.
Elena Ovreiu, organizator al Conferinței SSIMA 2022.
Proiectul privind crearea unor echipe tehnice în spitale, ce prevede ca în cel mult un
an să fie pregătită o primă echipă de 10 ingineri tehnici care să-și desfășoare activitatea
în 1-2 spitale-pilot, există la Ministerul Sănătății, dar discuțiile pe marginea lui au fost
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REFORMAREA SISTEMULUI
DE SĂNĂTATE
Excelența Sa Reuven Azar,
ambasador al Israelului în
România începând cu data de
7 septembrie a.c., consideră că
două dintre soluțiile la îndemână
pentru îmbunătățirea sistemului
de sănătate sunt „capitalizarea
talentului tinerilor cercetători și
crearea unui ecosistem de inovație”.
„Israelul are o experiență
importantă cu reformarea
sistemului. Trebuie să adaptăm
regulile economiei la realitate,
să cream un mediu care să fie
productiv în termeni de sănătate,
dar și să creeze capabilități pentru
ca sectorul medical să se dezvolte
din punct de vedere comercial.
Colaborăm cu autoritățile române
pentru a vedea cum putem ajuta
la îmbunătățirea sistemului de
sănătate din România. Însă, în
primul rând, trebuie să înțelegem
peisajul românesc atât la nivel
național, cât și regional, pentru
a putea identifica cele mai bune
oportunități de colaborare”, a
declarat ES Reuven Azar.

amânate, în ultimii ani. Proiectul ar beneficia de sprijinul specialiștilor din spitalele
israeliene, unde ar urma să fie pregătiți
acești ingineri medicali.
„Trebuie să creăm o infrastructură și
soluții personalizate pentru fiecare țară,
împărtășind din cunoștințele noastre.
Una dintre soluții e să pregătim ingineri
pentru spitalele din România. Noi deținem
know-how-ul pentru a construi un sistem
fezabil, care să ofere serviciile medicale
și siguranța de care oamenii au nevoie”, a
declarat prof. Alon Wolf, vicepreședinte
Universitatea Technion din Israel.
Prezența personalului tehnic în spitale,
medici familiarizați cu tehnologia și
investițiile în tehnologie sunt recomandările experților internaționali pentru
digitalizarea sistemului de sănătate din
România, începând cu crearea bazelor de
date medicale ale pacienților.
„Progresul clar este spre inteligența
artificială. De aceea, este obligatoriu să
se investească în cercetare. Dezvoltarea
tehnologiilor digitale în medicină ar trebui
să fie una dintre prioritățile autorităților.
Aceasta ajută nu doar la digitalizarea sistemului de sănătate din România, rămas
cu mult în urmă față de țările dezvoltate,
dar și la păstrarea în țară a medicilor și
IT-știlor. România are potențial în acest
domeniu și poate juca un rol important la
nivel global”, a afirmat și antreprenorul
George T. Haber, unul dintre românii de
succes din SUA.

HUB DE INOVAȚIE
MEDICALĂ
În cadrul
conferinței SSIMA
2022 a fost lansat hubul BIOdyssey, primul
hub de inovație medicală
pentru susținerea startupurilor din domeniu, pentru a crea un
ecosistem de inovație în MedTech în România, conectat direct la ecosistemele de
inovație din Israel, Silicon Valley, Japonia
și nu numai. Hubul este fondat de experți
în domeniu de la Universitatea Technion
din Israel, Universitatea Stanford și Universitatea Politehnica din București și cu
suportul Fundației Româno-Americane, ce

IMPLEMENTAREA INOVAȚIILOR
ȘTIINȚIFICE ȘI A SOLUȚIILOR
TEHNOLOGICE
„Lumea este într-o continuă schimbare, iar știința,
tehnologia și inovația revoluționează medicina la
un nivel de neimaginat chiar și față de acum 20 de
ani. Efectele acestor transformări sunt majore și
au impact direct asupra vieții noastre de zi cu zi. Rolul decisiv al mediului academic
în formarea abilităților noilor generații este incontestabil, pentru că implicarea
acestui sector aduce un bagaj științific autentic la dezbaterile pe teme de actualitate.
Implementarea inovațiilor științifice și a soluțiilor tehnologice pentru realizarea Agendei
de dezvoltare durabilă și redresarea post-COVID-19 necesită însă o cooperare extinsă”, a
transmis președintele Klaus Iohannis participanților la conferința SSIMA 2022.

va oferi programe performante educaţiHubul BIOdyssey își va începe activionale pentru a construi start-upuri de la
tatea în luna octombrie 2022, mai întâi în
identificarea ideii până la implementare.
București ca program-pilot, urmând a fi
BIOdyssey se adresează în special tinerilor extins și în restul țării. Înscrierile pentru
care doresc să dezvolte o afacere în domeprimul program sunt deschise. Mai multe
niul medtech și care au nevoie de suport
informații, precum și formularul de aplicaatât educațional, cât și, într-o etapă ultere, sunt disponibile pe www.BIOdyssey.eu.
rioară, financiar, prin două programe pe
Proiectul beneficiază și de suporcare le va pune la dispoziția lor. Astfel, în
tul Ministerului Cercetării, Inovării şi
prima etapă – Germination, participanții
Digitalizării, care s-a angajat să identifice
la program vor avea acces la metodologia
sursele de finanțare necesare de la buget,
predată de peste zece ani la Universitatea
din fonduri europene și PNRR (Planul
Technion, prin care anual sunt create în
Național de Redresare și Reziliență). În
Israel zeci de start-upuri de succes. Dacă
plus, autoritățile promit modificarea
în prima etapă vor fi identificați tinerii cu
legislației pentru start-upuri inovatoare,
potențialul cel mai mare, în cea de-a doua, proces în care se au în vedere modelele
numită Acceleration, proiectele lor vor fi
deja existente în țări precum Olanda și
susținute pentru a fi transformate efectiv
Irlanda, cu o puternică tradiție antrepreîn afaceri.
norială. „Vom stabili ce modificări sunt
„Pe baza metodologiei,
necesare. De exemplu,
participanții la hub vor fi
putem crea pârghii prin
A VI-a ediție a Conferinţei
încurajați să identifice
care angajații unui startInternaţionale de
o problemă reală
up să aibă opțiunea de a
Tehnologie Medicală
în sistemul de
deveni acționari în firmă,
SSIMA Re: Imagine
Healthcare a fost
sănătate din Roun mecanism deja banal
organizată de Şcoala
mânia, cu impact
în Occident, pentru că
Internaţională de
asupra vieții
o companie la început
Imagistică cu Aplicaţii
tuturor, și să
de drum nu are bani să
în Medicină (SSIMA),
propună o soluție
își motiveze suficient
în parteneriat cu Primăria
Oradea şi cu Spitalul Clinic
tehnică. Vor avea
salariații, astfel că, deveJudeţean de Urgenţă
cinci luni la dispoziție
nind acționari, aceștia vor
Oradea, şi s-a desfăşurat
să lucreze cu mentorii
fi cointeresați să dezvolte
sub Înaltul Patronaj al
incluși în program pentru
firma. În Codul Fiscal este
Preşedintelui României
şi sub egida prestigioasei
a implementa soluția
prevăzut acest lucru, dar
societăţi profesionale
propusă. Nu toți cei care
mecanismul de aplicare
din acest domeniu, The
vor ieși din acest hub vor
este foarte greoi și trebuie
Medical Image Computing
lansa un start-up imediat,
schimbat”, a explicat
and Computer Assisted
dar vor învăța care sunt
Sebastian Burduja, minisIntervention Society
(MICCAI).
pașii în acest sens”, a extrul Cercetării, Inovării și
plicat dr. Elena Ovreiu.
Digitalizării. 
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ONCOHUB 2022:

OncoHub 2022 a fost
organizată sub egida
Universității de Medicină
și Farmacie „Carol
Davila” din București
și a Universității din
București, în parteneriat
cu OncoTeam Diagnostic
și Opteam, International
Federation Of Clinical
Chemistry and
Laboratory Medicine,
Primăria Municipiului
Brașov.

Noi direcții de cercetare și
colaborare în oncologie
A doua ediție a conferinței OncoHub s-a desfășurat în format hibrid – onsite (Hotel Escalade, Poiana Brașov)
și online în perioada 21-23 septembrie 2022, fiind structurată pe 11 secțiuni tematice: 1. cancere ale tractului
gastro-intestinal, 2. cancere de piele, 3. cancere bronhopulmonare, 4. cancere de sân și ginecologice, 5. cancere
endocrine, 6. cancere urogenitale, 7. managementul pacientului cu cancer: o călătorie de la diagnostic la
tratament, 8. abordări moderne în cercetarea oncologică, 9. nutriția în cancer, 10. oncohematologie și cancere
pediatrice, 11. cancere de cap și gât, la acestea adăugându-se 2 secțiuni de e-postere și 7 simpozioane.
de Bogdan Guță

Lectorii din țară și din
străinătate au putut aduce la
cunoștința colegilor lor cele
mai noi informații despre cercetările recente și tehnologiile de ultimă
oră din domeniul oncologic pentru un mai
bun management al pacienților cu cancer,
de la diagnosticare la reabilitare.

PARTENERIATUL
MULTIDISCIPLINAR ÎN
COMUNITATEA MEDICALĂ
„Conferința OncoHub 2022 a subliniat
importanța construirii de punți de legătura
între medici și specialiștii din diverse domenii biomedicale – cercetători, ingineri,
farmaciști în sprijinul progresului medicinei, al actului medical. OncoHub 2022 a
demonstrat, prin prezentările și dezbaterile generate, că acest tip de unitate/colaborare medici – cercetători – farmaciști
– ingineri are multe avantaje, aduce idei
originale care îmbunătățesc performanțele
și cunoștințele iar sănătatea pacientului
poate fi, la rândul ei, îmbunătățită în urma
unui tratament cuprinzător. Iată de ce este
nevoie de un parteneriat multidisciplinar
în comunitatea medicală. Un alt doilea
lucru important pe care OncoHub 2022 l-a
evidențiat ține de eficientizare și, din nou,

60 www.politicidesanatate.ro

de colaborare. În cercetarea în domeniul
medical, rezultatele se difuzează mai lent
în practică, în partea clinică. Reducerea
acestui decalaj, dintre cercetare și practică,
este necesară și dorită și e posibilă prin
dezvoltarea de departamente de cercetare
în interiorul spitalelor care ar ușura procesul de translatare a rezultatelor cercetării
în practica clinica și, în același timp, ar
ușura comunicarea și colaborarea dintre
medicii clinicieni, chirurgi, oncologi și cercetători. Punerea în aplicare a transferului
de cunoștințe specifice activității de cercetare în oncologie, în medicină în general,
de la cercetător la clinician ar ușura astfel
obținerea unei îngrijiri centrate pe pacient.
Ne pregatim deja pentru următoarea
ediție a conferinței OncoHub și vă invit
să ne urmăriți pe canalele de socializare,
FB și Instagram și pe site ul nostru,
www.oncohub.ro pentru a afla mai multe
detalii despre ediția 2023 în curând”, a
declarat lector dr. Bianca Gălățeanu,
președinte conferința OncoHub.

Oncologie Monza a adus în discuție rolul
tumor board în managementul pacientului: „În esență, tumorile neuroendocrine
necesită o echipă multidisciplinară. Nu
pot fi gestionate fără să avem alături de noi
colegii oncologi și colegii endocrinologi.”
Dr. Cosmin Bogdan Tănase, manager,
Institutul de Oncologie „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”, a subliniat în prezentarea sa faptul că, pentru chirurgi, „de bază
rămâne diagnosticul precoce. Screeningul
pentru cancer bronhopulmonar este bazat
în momentul de față pe CT low dose. Sunt
țări care oferă acest tip de screening și
avem studii care arată că această metodă
diagnostichează precoce boala, ceea ce
ne-ar permite să oferim tratament chirurgical, un tratament care, în cazurile precoce, este unul curativ. Scopul tratamentului
chirurgical este unul dublu, curativ și de
staging. Acest staging poate oferi un tratament ulterior cât mai corect”.

STRATEGII DE TRATAMENT

BIOPSIA LICHIDĂ: INSTRUMENT
MODERN DE MONITORIZARE
A PACIENȚILOR ONCOLOGICI

Conf. habil. dr. Octav Ginghină, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol
Davila”, Institutul de Oncologie „Prof.
Dr. Alexandru Trestioreanu”, Spitalul de

În prezentarea sa, dr. Marius Zamfir,
Institutul de Oncologie „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”, Spitalul de Oncologie
Monza, a amintit că sunt „câțiva factori

predictivi care ar trebui să ne atragă
atenția atunci când avem o tumoră colorectală stenozantă și să ne întrebăm dacă
există o a doua formațiune tumorală care
evident va schimba tactica chirurgicală.
Adică instabilitatea microsatelitară, antigenul carcinoembrionar (CEA), istoricul
familial de cancer colorectal și polipoza.
Foarte important este să avem în vedere
evaluarea la cel mult șase luni. Tumorile
metacrone sunt, de fapt, de multe ori,
tumori sincrone nediagnosticate. Această
limită de timp de șase luni probabil că este
una relativă.” Dr. Zamfir a menționat și
importanța dezvoltării biopsiei lichide ca
metode de prognostic și modulare a terapiei farmacologice în cancerul colorectal.

VIITORUL 3D ÎN
MANAGEMENTUL CANCERULUI:
NANOTRANSPORTORI POLIMERICI
PENTRU MEDICAMENTE
ANTINEOPLAZICE
Prof. dr. Cătălin Zaharia, Universitatea Politehnică București, a prezentat
rolul și avantajele nanoparticulelor
polimerice în managementul cancerului
plecând de la aplicațiile nanotehnologiei
în medicină – nanomedicină, care este
definită ca fiind „utilizarea nanomateri-

alelor pentru diagnostic, monitorizare,
control, prevenție și tratament al bolilor,
bineînțeles și în managementul cancerului”. Lector dr. Bianca Gălățeanu,
Universitatea din București, Facultatea
de Biologie, a vorbit despre importanța
dezvoltării unor sisteme de cultură biomimetice „pentru a modela diferite tipuri
de patologii și pentru a imita in vitro mai
bine micro-mediul tumoral. Astfel, noi am
dezvoltat mai multe tipuri de sisteme de
cultură 3D pentru a studia patologia cancerului”. Și dr. Ariana Hudiță, Universitatea din București, Facultatea de Biologie,
a abordat în prezentarea sa aspecte ce
țin de modelele 3D de ultimă generație:
„Sistemele organ-on - a - chip sunt mult
mai realiste și putem să facem studii prin
care putem să mimăm mult mai bine ce
se întâmplă în organismul uman și nu
numai. Putem să cultivăm în aceste chipuri celule provenind de la pacienții noștri
– și noi am început să realizăm studii pe
culturi primare care provin din tumori de
la pacienți și care pot fi utilizate pentru
modelarea a diferite patologii, nu numai a
cancerului, cât și pentru accelerarea procesului de dezvoltare de medicamente.”
OncoHub 2022 a înregistrat și câteva
cifre-record – 743 de participanți, 73
onsite și 670 online; 68 de speakeri

- 62 din România și 6 internaționali
(Grecia, Turcia, Spania, Italia, Franța,
SUA și Canada). De asemenea, OncoHub
a fost un eveniment științific de înaltă
ținută creditat de Colegiul Medicilor
din România (CMR) cu 18 credite EMC,
de Ordinul Biochimiştilor, Biologilor
şi Chimiștilor în Sistemul Sanitar din
România (OBBCSSR) cu 18 credite EMC
și de Colegiul Farmaciștilor din România
(CFR) cu 18 credite EFC. 
CONFERINȚA ONCOHUB 2022
A FOST ORGANIZATĂ SUB EGIDA:

ARTICOLUL COMPLET
POATE FI CITIT PE
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Noi instrumente europene
pentru combaterea
inegalităților în cancer

INTERVIU CU
PROF. ANDREAS
CHARALAMBOUS,
PREȘEDINTE
EUROPEAN CANCER
ORGANIZATION
(ECO)

Odată cu lansarea Planului european de combatere a cancerului, conștientizarea politică cu privire la
disparitățile regionale în îngrijirea cancerului a crescut, acum atenția fiind acordată resurselor financiare și
altor nevoi care trebuie satisfăcute pentru a rectifica aceste disparități și inegalități. „Pentru a aborda acest tip
de inegalități, trebuie să măsurăm cu exactitate fiecare domeniu, iar Planul UE pentru combaterea cancerului,
de exemplu, introduce Registrul inegalităților în domeniul cancerului. Deci, inegalitățile din întreaga Europă vor
fi înregistrate într-un mod foarte durabil și foarte cuprinzător”, spune prof. Andreas Charalambous.
de Valentina Grigore

Când vorbim de registre,
sunt numeroase țări
europene, printre care și
România, care nu au un
registru național de oncologie. Cum se
pot rezolva aceste aspecte?
Ar putea fi alocate fonduri prin Planul
european de combatere a cancerului și
Cancer Mission pentru a ajuta țările să-și
dezvolte registrele de cancer. Și, ceea ce
este important, acele registre de cancer
vor fi interconectate. Este destul de multă
muncă de făcut. De exemplu, în România registrul cancerului ar putea fi unul
dintre instrumentele sau acțiunile care
pot fi susținute de Planul românesc de
combatere a cancerului și consolidate de
EU4Health într-un apel viitor de sprijinire a dezvoltării registrelor de cancer și a
interoperabilității acestora.

TOATE ȚĂRILE, INCLUSIV
ROMÂNIA, AR TREBUI SĂ ACORDE
O ATENȚIE DEOSEBITĂ NEVOILOR
DE SCREENING ȘI VACCINARE
Din punctul dumneavoastră de
vedere, care sunt prioritățile-cheie pe
care autoritățile naționale ar trebui
să le abordeze pentru combaterea
inegalităților legate de cancer?
Este dificil să punem cadrul
inegalităților ca un concept general la care
s-ar putea raporta fiecare țară. România
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ar putea fi o țară care se confruntă cu
propriul său set de provocări în ceea ce
privește inegalitățile. Dar vorbind despre
inegalități, nu putem ignora contextul și
condițiile în care acest dialog are loc în
prezent în Europa. De exemplu, după Planul european de combatere a cancerului
și publicarea Cancer Mission din 2021, au
avut loc două evenimente geopolitice majore: pandemia de coronavirus și războiul
din Ucraina. Pandemia de COVID-19 a
devastat multe domenii ale sistemului de
asistență medicală a cancerului, cum ar fi
screening-ul, vaccinarea HPV și depistarea precoce, care acum devin realitate
sub forma unor cancere detectate tardiv.
Acestea sunt domenii care au generat
inegalități bazate nu numai pe evenimente externe, ci și pe punctele slabe expuse
în reziliența sistemelor de sănătate.
Această nouă povară care este creată va fi
probabil simțită mai greu de acele țări sau
sisteme de sănătate care au fost supuse
unei presiuni mari înainte de pandemie.
Campania Time to Act, condusă de ECO,
estimează că există aproximativ o sută
de milioane de teste de diagnostic care
nu au fost efectuate din cauza pandemiei de COVID-19. Acest lucru se traduce
în aproximativ un milion de pacienți
nediagnosticați în întreaga Europă. Există
o întârziere provocată de această pandemie cu care trebuie să ne confruntăm.
Toate țările, inclusiv România, ar trebui

să acorde o atenție deosebită nevoilor de
screening și vaccinare.
Trebuie să ne gândim și la războiul din
Ucraina, pentru că nu este vorba doar de
resurse, este vorba și de fluxul de refugiați
către țările din jur, inclusiv către România. Acest lucru a adus o nouă atenție
asupra rezistenței și, de asemenea, asupra
capacității țărilor din regiune și asupra sistemelor lor de sănătate de a putea face față
acestui flux mare de refugiați, mai ales dacă
vorbim despre tratamente pentru cancer.
Este ceva ce a fost înregistrat ca parte a
rețelei speciale ECO-ASCO privind războiul
cu Ucraina și a resurselor și inițiativelor
ONCOhelp create pentru a urmări aceste
provocări pe teren.
România este unul dintre primele
state care au realizat un plan național
împotriva cancerului după lansarea
celui european. Din experiența
dumneavoastră la nivel european,
cum credeți că ar trebui implementat
un astfel de plan - strict de către
autorități sau este necesară o colaborare
multidisciplinară între autorități,
asociațiile de pacienți, sectorul privat și,
poate, mass-media?
Aș dori să laud guvernul român și țara
dumneavoastră, în general, pentru această
inițiativă. România se va alătura multor alte
țări europene care au făcut același lucru. Eu
vin dintr-o țară și mai mică - Cipru, care are
un plan național împotriva cancerului. Nu

este perfect, dar nu văd cum poate fi perfect
un plan național împotriva cancerului, deoarece vorbim de documente și de instituții
dinamice, care se vor dezvolta în timp și vor
deveni mai bune și mai capabile să abordeze inegalitățile, continuum-ul îngrijirilor
în cancer și să nu supraestimeze tratamentul cancerului în detrimentul prevenirii
și supraviețuirii. Fiecare plan național
împotriva cancerului trebuie echilibrat. A
avea un plan național împotriva cancerului
nu este suficient în sine. Un astfel de plan
trebuie să fie specific fiecărei țări, iar acest
lucru necesită o abordare colectivă. Nu cred
că este suficient ca această sarcină să fie
condusă exclusiv de autorități. Trebuie să
abordăm lupta împotriva cancerului dintrun punct de vedere mai colectiv. Toate
părțile implicate, inclusiv organizațiile
de pacienți, ar trebui să se reunească și să
contribuie la implementarea și formarea
planului. De asemenea, deoarece orice plan
împotriva cancerului poate fi influențat de
condiții și evenimente externe, eforturile
acestor părți interesate relevante trebuie
să fie constante, astfel încât orice ajustări
necesare să fie implementate în timp util.
Planurile naționale împotriva cancerului
care nu pot fi flexibile la realitățile mulțimii
sunt menite să eșueze.
Care sunt prioritățile ECO în
îmbunătățirea managementului
cancerului și în abordarea inegalităților
legate de cancer?

Provocările nu sunt puține – în prezent,
ne confruntăm cu momente de mare tensiune pentru îngrijirea cancerului în Europa.
Acest lucru se simte cel mai puternic în
anumite regiuni. Dar există o voință puternică și angajamentul nostru de a face față
acestor provocări împreună. ECO va continua să-și joace rolul și va dubla eforturile și
activitățile în domeniul inegalităților și al
managementului cancerului, într-un sens
mai general.
Una dintre inițiativele noastre este, de
exemplu, crearea unui nou Puls european
al cancerului – Cancer Pulse, pentru a
completa Registrul UE privind inegalitățile
în domeniul cancerului. Se bazează pe
experiența noastră pozitivă în realizarea
navigatorului de date Time to Act privind
impactul COVID-19 asupra cancerului.
De asemenea, lucrăm la crearea unui
nou grup de schimb interparlamentar
în întreaga Europă pentru a învinge
inegalitățile din cancer, dar și pentru a
aborda gestionarea cancerului, în general,
incluzând domenii precum screening-ul,
vaccinarea sau domenii care generează
inegalități. Grupul interparlamentar se
bazează pe rețeaua pe care am construit-o
prin campania Time to Act – ne propunem
să aducem în legătură acei reprezentanți ai
parlamentelor naționale și ai ministerelor
naționale de profil cu europarlamentarii
din Intergrupul de luptă împotriva cancerului și cu cei din grupul UE40. Va fi o

abordare mai cuprinzătoare pentru a pune
în centrul atenției îngrijirea și inegalitățile
din cancer și pentru a încerca, prin acele
discuții, să se alinieze acțiunile și elaborarea politicilor care pot sprijini activitatea
organizațiilor precum ECO, dar și a țărilor
europene, pentru a aborda cancerul întrun mod mai eficient.
Suntem foarte mândri că organizația
noastră conduce proiectul Interact Europe,
care este conceput să dezvolte o formare de
specialitate în contextul îngrijirii cancerului, aducând o abordare multiprofesională
și multidisciplinară a îngrijirii cancerului.
Credeți că acest model de plan
european transpus în legislațiile
naționale este un exemplu de bune
practici pentru alte afecțiuni?
Cred cu tărie că ceea ce a fost introdus
prin Misiunea Cancer și Planul european
de combatere a cancerului este calea care
arată cum se procedează atunci când vine
vorba de problemele legate de cancer la
nivel național. Dar nu este ceva ce poate fi
replicat sută la sută. Trebuie să fie luate în
considerare realitățile naționale, inclusiv
legislația, realitățile clinice, modul în care
este furnizată îngrijirea cancerului. Planul
împotriva cancerului este un șablon, dar ar
trebui să fie ajustat și făcut relevant pentru
realitatea din fiecare țară. Cred că replicarea în zona patologiilor cardiovasculare va
urma aceeași cale ca și planul împotriva
cancerului. 
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RECUPERAREA
MEDICALĂ SMART
DE LA NEVOILE PACIENȚILOR LA REALITATE
Recuperarea medicală, serviciile de spa și de relaxare au un loc din ce în ce mai
important în societatea modernă, mai ales în contextul preocupărilor privind
îmbătrânirea activă. Un alt aspect important este recuperarea medicală în contextul
creat de pandemie, care a adus necesitatea introducerii unor servicii de recuperare
post-COVID, au atras atenția participanții la Congresul Național de Medicină
Fizică, de Recuperare și de Balneologie. Cât de departe am ajuns cu capacitatea de
recuperare medicală în România după revoluție și care ar fi nevoile unei localități
smart dedicate tratamentului balnear ne-a explicat primarul Gheorghe Baciu.
de Valentina Grigore
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INTERVIU CU
GHEORGHE
BACIU,
PRIMARUL
LOCALITĂȚII
SLĂNIC
MOLDOVA

Slănic Moldova este prima localitate din România
care are licență de exploatare a izvoarelor de
ape minerale la administrația locală. Care sunt
avantajele?
Localitatea Slănic Moldova este înființată și dezvoltată în jurul
acestor resurse minerale naturale, respectiv izvoarele de apă
terapeutică și gazul mofetic. Dacă un privat ar avea aceste resurse,
ar vrea să facă profit și poate nu ar da suficientă atenție cercetării
și menținerii acestor izvoare la un nivel înalt de calitate, în special
zonelor de protecție severă și altor aspecte de protecție sanitară pe
care trebuie să le îndeplinim pentru a putea păstra aceste izvoare
în regulă. De asemenea, Primăria poate să ofere aceste izvoare
în egală măsură agenților economici, pacienților și vizitatorilor.
Astfel, dezvoltarea localității nu este condiționată de un privat, ci
de deciziile pe care le ia Consiliul Local. Între prioritățile noastre
se numără reabilitări ale forajelor și ale altor cercetări, extinderea
cercetărilor științifice, aspect care se poate realiza cu ajutorul fondurilor europene. Acest lucru ne poziționează într-o zonă în care
putem să ne implicăm cu resurse financiare și în partea de cercetare medicală. Este extrem de important ca studiile de recuperare
să aibă o dimensiune din ce în ce mai amplă. Ne implicăm foarte
mult în partea de cercetare, drept dovadă lucrările prezentate la
ultima ediție a Congresului Național de Medicină Fizică, Recuperare și Balneologie.
În actualul context românesc, tratamentul balnear devine
de o importanță vitală. Avem suficiente facilități de tratament?
Statisticile arată că România are doar 63 de paturi de recuperare medicală la 100.000 de locuitori, comparativ cu Germania (360
de paturi la 100.000 de locuitori), Franța (260 de paturi), Polonia
(210). În cadrul Asociației Stațiunilor Balneare s-au discutat foarte
mult aceste aspecte și în sfârșit avem un grup de lucru care are ca
scop conștientizarea situației în care suntem, la nivel național.
Avem deja un plan și solicitări concrete. Din păcate, în momentul
acesta avem paturi sanatoriale amestecate cu paturile de spital.
Solicitarea noastră este ca, la fel ca în alte țări, paturile de stațiuni
balneare să fie scoase din numărul național/județean de paturi, în
așa fel încât să putem dezvolta serviciile.

ESTE DE CEL PUȚIN TREI ORI MAI
MARE COSTUL UNUI PAT ÎNTR-UN
SPITAL DE RECUPERARE MEDICALĂ
COMPARATIV CU UN SANATORIU.
Ne dorim ca în 5 ani să se dubleze numărul de paturi din
stațiunile balneare, ceea ce vine în consensul recuperării medicale
în spații dedicate. Concret, se pot acorda paturile nou-create bazelor de tratament și în felul acesta să fie crescută capacitatea. Ne
dorim să scoatem plafoanele de finanțare de la Casele de Sănătate,
astfel încât pacienții să poată beneficia de recuperare medicală în
bazele de tratament, utilizând la capacitate maximă instalațiile și
resursele umane.
De asemenea, o altă solicitare este ca statul român să construiască clădiri sanatoriale în stațiunile cu potențial de recuperare
medicală, care să funcționeze ca secții externe ale spitalelor uni-

versitare, în care să se facă și cercetare, și recuperare medicală. Un
alt deziderat ar fi încurajarea acordării voucherului de sănătate,
un proiect al Asociației Stațiunilor Balneare, prin care pacientul
să primească de la medicul de familie voucherul, să decidă unde
dorește să efectueze tratamentul de recuperare, iar decontarea să
se facă de către Casa de Asigurări, urmând ca pacientul să achite
o coplată care să permită cazarea la un hotel de 2/3/4/ stele, în
funcție de posibilitățile lui. Astfel, statul ar urma să acopere un
cost fix de 1.000 de lei pentru 2 săptămâni/ 10 zile de recuperare
medicală.

TREBUIE CONSTRUITE SANATORII BALNEARE
Cum poate fi îmbunătățită capacitatea de tratament
balnear? Care sunt planurile dumneavoastră pentru
dezvoltarea stațiunii Slănic Moldova?
Capacitatea de tratament balnear poate fi îmbunătățită stimulând agenții economici, achiziționarea de echipamente pentru
recuperare medicală, dar și prin construirea de baze de tratament
și, bineînțeles, formarea de resurse umane în acest domeniu,
eventual certificarea de resurse terapeutice noi. Trebuie construite
sanatorii balneare, trebuie stimulată toată dezvoltarea resurselor, pentru că avem nevoie să îmbunătățim starea de sănătate a
populației, iar acest aspect se poate obține cu costuri mai mici și
cu un randament mult mai bun în stațiunile balneare. Recuperarea medicală mai poate fi dezvoltată prin creșterea numărului de
tichete de tratament balnear pe care la momentul acesta le oferă
Ministerul Muncii.
Slănic Moldova este în top 10 localități Smart City din
România. Cât de mult au ajutat aceste proiecte în creșterea
adresabilității?
Suntem pe locul 7 în România în clasamentul strategiilor Smart
City, dar detașat suntem pe un loc fruntaș raportat la numărul de
locuitori, întrucât pe primele 6 locuri sunt orașe mari, reședințe
de județ și Bucureștiul. Am făcut acest efort pentru a da o perspectivă smart localității, pentru că vrem să ne dezvoltăm în jurul
resurselor terapeutice. Toate investițiile pe care le vom face vor
avea componenta de reducere a noxelor, de păstrare a acestui
microclimat și a localității fără poluare sau cu poluare redusă, de
aducere de tehnologii noi, atât pe partea de producție de energie,
dar mai ales pe partea de informatică. Deja avem la izvoare un
sistem inteligent de distribuire și toate componentele pe care le
vom dezvolta vor avea ca viziune aspecte legate de verde și de IT.
Aceste două priorități ne vor da o perspectivă mult mai bună. Să
nu uităm că Slănic Moldova este o zonă protejată de poluare, prin
poziționarea sa și prin zonele naturale care o înconjoară. Toate
acestea ne oferă posibilitatea să păstrăm nivelul de poluare redus,
practic să fim o localitate sustenabilă din punctul de vedere al
eficienței energetice, ajutați în acest sens și de transportul public
cu mijloace nepoluante.
Mai mult decât atât, avem și două zone protejate și suntem
interesați să păstrăm cât mai bine aceste zone, deoarece ne oferă o
perspectivă bună de protecție a izvoarelor și a valorilor/resurselor
noastre terapeutice. 
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