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România a pierdut foarte mult în lupta împotriva 
cancerului din cauza lipsei de acțiuni concrete sau, 
uneori, ca rezultat al unor inițiative fragmentate, 
a  atras atenția conf. dr. Diana Păun în cadrul 
European Cancer Forum. Pandemia de COVID-19 
a amplificat problemele cauzate de afecțiunile 
oncologice, aflate pe locul al doilea în România ca 
incidență și mortalitate. În 2020 s-au înregistrat 
aproape 100.000 de cazuri noi de cancer în 
România și mai mult de 54.000 de decese din 
motive oncologice. „În tot acest context, era 
evidentă nevoia unui plan național de prevenire 
și combatere a cancerului în România, care a 
fost realizat la mai puțin de un an după lansarea 
Planului european de combatere a cancerului, după 
modelul acestuia”, a mai afirmat reprezentanta 
Administrației Prezidențiale. 
de Valentina Grigore

VIZIUNE 
UNITARĂ 
DE LUPTĂ 
împotriva 
cancerului  
în România

INTERVIU CU CONF. DR. DIANA PĂUN, CONSILIER 
PREZIDENȚIAL, DEPARTAMENTUL SĂNĂTATE 
PUBLICĂ, ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALĂ
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România este printre primele țări care au realizat  
un plan național de prevenire și combatere a 
cancerului, după lansarea celui european. 

Datorită eforturilor susținute din ultima perioadă, Planul 
național de prevenire și combatere a cancerului a devenit în 
prezent realitate. Sunt mândră de această reușită națională care, 
sunt convinsă, va aduce beneficii majore populației. În același 
timp, reprezintă un proiect care asigură o racordare la eforturile 
europene și internaționale. 

Planul național de prevenire și combatere a cancerului este 
rezultatul unei mobilizări și cooperări remarcabile între toți 
actorii cu responsabilități în lupta împotriva cancerului, atât din 
sfera guvernamentală, legislativă, din sfera academică, cât și din 
societatea civilă și din mediul privat. 

Este, în același timp, o dovadă a leadershipului la cel mai înalt 
nivel. Să ne amintim că, la mai puțin de un an de la adoptarea 
Planului european de luptă împotriva cancerului, România a lansat 
propriul proiect al unui plan național de prevenire și combatere 
a cancerului într-un eveniment sub patronajul și în prezența 
președintelui României, Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni.

În luna septembrie 2022, Legea de aprobare a Planului este 
adoptată de Parlamentul României și trimisă la promulgare, iar 
la data de 2 noiembrie a.c., Președintele României semnează, în 
cadrul unui eveniment public, decretul de promulgare a Legii de 
aprobare a Planului. 

Mi-a făcut plăcere să prezint, astfel, acest parcurs al adoptării 
unei viziuni unitare a luptei împotriva cancerului în România în 
cadrul a două evenimente la care am participat recent, respectiv 
dialogurile European Onco-Roundtable 2022 găzduite de colegii 
polonezi și European Cancer Forum, la care și-au adus contribuția 
reprezentanți ai Comisiei Europene, ai OECD, ai Centrului belgian 
pentru cancer și ai European Cancer Organization.

Cum putem duce la bun sfârșit acest demers, astfel încât 
pacienții să simtă cu adevărat beneficiile? 

Intrarea în vigoare a acestei legi însă nu reprezintă finalul 
eforturilor, ci, poate, precondiția acțiunii pragmatice pentru 
remedierea decalajelor și îmbunătățirea indicatorilor.

Apreciez și cu această ocazie nevoia ca România să investească 
susținut într-o politică de prevenție și alfabetizare în domeniul 
sănătății și în explorarea perspectivelor comportamentale, în 
pregătirea și creșterea abilităților personalului medical, precum 
și în implementarea unor noi modele de îngrijire ghidate de 
mijloacele digitale.

Inovația medicală și cercetarea susțin o tendință pozitivă în 
supraviețuirea bolnavului de cancer. Dar, în același timp, această 
tendință vine cu noi provocări pentru pacient, familie și pentru 
sistem. Și mă bucur că planul cuprinde un pilon specific în 
cercetare și inovare care asigură conectarea cu programele Uniunii 
Europene, precum Mission Cancer sau EU4Health.

Politicile care promovează îngrijirea și prevenția ar trebui 
completate cu strategii care să asigure că supraviețuitorii de cancer 
sunt tratați echitabil pe tot parcursul vieții. Este nevoie să abordăm 
cu mai multă atenție componenta de paliație și de oncofertilitate. 

NORMELE ACESTUI 
PLAN VOR DEFINI 
ACȚIUNI CONCRETE, 
VERIFICABILE  
PENTRU 
ÎNDEPLINIREA 
OBIECTIVELOR 
AMBIȚIOASE. 
ȘI ÎN ACEASTĂ 
ETAPĂ APRECIEZ 
NECESAR DIALOGUL 
INTERSECTORIAL  
ȘI ANGAJAMENTUL 
COMUN PENTRU  
A ADUCE  
SCHIMBĂRI REALE.
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Legea care aprobă Planul național de prevenire și combatere a cancerului  
va intra în vigoare la 1 ianuarie 2023 și prevede servicii medicale de prevenire, 
diagnostic şi tratament ale cancerului, servicii de îngrijire, inclusiv îngrijiri 
paliative, servicii de psiho-oncologie, onconutriţie şi oncofertilitate, servicii 
sociale şi indemnizaţii lunare de hrană. De asemenea, documentul propune 
crearea Registrului Național de Cancer, realizarea unui traseu standardizat al 
pacientului, astfel încât să nu treacă mai mult de 60 de zile de la identificarea 
unei suspiciuni de cancer până la inițierea tratamentului, utilizarea medicinei 
personalizate pentru prevenirea, screeningul, diagnosticarea și tratamentul 
cancerului.

„Maniera în care autoritățile, specialiștii și pacienții au colaborat pentru 
ca acest demers să fie finalizat reprezintă un standard de bune practici, care 
merită multiplicat nu doar în sănătate, ci și în multe alte domenii. Sănătatea 
nu este și nu trebuie să reprezinte niciodată o miză electorală sau un prilej 
pentru demagogie și oportunism politic. Starea de sănătate a unei națiuni 
este un vector indiscutabil pentru progres și, din această perspectivă, se 
impune ca politicile publice în acest domeniu să fie bine fundamentate”, a 
declarat președintele României, ES Klaus Iohannis, în cadrul evenimentului de 
promulgare a Legii, care a avut loc pe 2 noiembrie 2022 la Palatul Cotroceni.

Potrivit documentului, „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”.

Toţi cetăţenii români care se află pe teritoriul României, au domiciliul 
sau reşedinţa în România, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, 
ai Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, 
precum şi străinii şi apatrizii care au domiciliul sau reşedinţa în România 
au dreptul garantat de stat la serviciile de natură medicală, socială şi de 
susţinere psihologică cuprinse în Planul național de prevenire şi combatere a 
cancerului, după cum urmează:

a) servicii medicale de prevenire, diagnostic şi tratament al cancerului;
b) servicii de îngrijire, inclusiv îngrijiri paliative;
c) servicii de psiho-oncologie, onconutriţie şi oncofertilitate;
d) servicii sociale şi indemnizaţii lunare de hrană. 

OBIECTIVE 
GENERALE
A. PREVENȚIA 
1.  Realizarea unei strategii 

naționale de promovare 
a conceptelor de 
prevenție a bolilor cronice 
netransmisibile

2.  Realizarea unei rețele 
interconectate la nivel 
național și sistemele de 
conectare în rețea ale UE

3.  Măsurarea factorilor de 
risc asociația cu apariția 
cancerului

4. Medicina personalizată

B. DIAGNOSTICAREA
1.  Traseul pacientului oncologic
2. Medicina personalizată
3.  Introducerea testării 

imunohistochimice și 
genetice, decontarea acestor 
testări în situații clar stabilite

4.  Realizarea unui registru 
național de cancer functional, 
cu subregistre pentru toate 
localizările, precum și 
implementarea dosarului 
electronic al pacientului în 
acord cu Spațiul European  
de Date Medicale 

C. TRATAMENTUL 
1.  Introducerea terapiilor 

inovative
2.  Actualizarea periodică 

a ghidurilor de practică 
medicală și a protocoalelor 
terapeutice

3. Tumor Board
4. Medicina personalizată

D. ÎNGRIJIREA
1. Paliația 
2.  Servicii de psiho-oncologie, 

onconutriție și oncofertilitate

E.  CERCETAREA ȘI 
INOVAREA
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Participanții la dezbaterea 
„Politici și strategii europene 
și românești în domeniul 
oncologiei”, care a avut loc 

online pe 17 noiembrie, organizată de re-
vista Politici de Sănătate și Asociația Ro-
mână a Producătorilor Internaționali de 
Medicamente (ARPIM), au discutat despre 
importanța planurilor naționale de can-
cer, precum și despre rolul screeningului, 
oportunitățile de finanțare europene, 
accesul pacienților la medicina personali-
zată, traseul pacientului oncologic. 

SPEAKERI INVITAȚI

Temele majore ale dezbaterii, mode-
rate de dr. Ștefan Busnatu, prodecan 
Facultatea de Medicină, Universitatea de 
Medicină și Farmacie „Carol Davila”,  au 
fost abordate de speakerii invitați: MEP 
Cristian Bușoi, președinte Comisia pentru 
Industrie, Cercetare și Energie (ITRE), 
Parlamentul European; MEP Katerina 
Konecna – membru al Comisiei speci-
ale privind pandemia COVID-19; Jakub 
Dvoracek, secretar de stat Ministerul 
Sănătății, Cehia; Adrian Pereș, șef adjunct 
de divizie, „EU4Health și cercetare în 
domeniul sănătății”, Comisia Europeană 
(DG SANTE)”; dr. Andrei Baciu, secretar 

de stat, Ministerul Sănătății; conf. dr.  
Carolina Negrei, membru Consiliul 
Științific, Agenția Națională a Medica-
mentului și a Dispozitivelor Medicale din 
România (ANMDMR); conf. dr. Michael 
Schenker, președinte Comisia de On-
cologie, Ministerul Sănătății; dr. Ioana 
Bianchi, director Relații Externe, ARPIM; 
dr. Carmen Ungurean, coordonator 
prevenție și screening pentru cancer, Insti-
tutul Național de Sănătate Publică (INSP).

CE TREBUIE REȚINUT

Speakerii au transmis mesaje 
importante privind îmbunătățirea 
managementului afecțiunilor oncologice:

Planul European de Combatere a 
Cancerului va trebui să stimuleze și să 
sprijine statele membre să investească în 
planurile naționale, dar și să ofere cadrul 
potrivit pentru ca sectorul farmaceutic să 
continue să investească în inovare.

Când se va negocia un nou cadru 
financiar multinațional, în a doua jumătate 
a anului 2023, trebuie găsite mai multe 
resurse pentru lupta împotriva cancerului.

Proiectele de cercetare în sănătate pot fi 
finanțate și prin Innovative Health 
Initiative – cea mai mare colaborare 
public-privată la nivel european. 

În România, medicamentele oncologice 
cuprinse în protocoale sunt compensate 
cu 100%. 

Există 5 etape specifice diagnosticului 
oncologic de rutină: suspiciunea în urma 
unui prim simptom/semn identificat la 
investigații paraclinice, orientarea 
diagnosticului către un anumit tip de 
cancer, confirmarea diagnosticului de 
certitudine, evaluarea extensiei canceru-
lui (stadializarea) și evaluarea statusului 
biologic al pacientului. Toate aceste etape 
trebuie foarte bine definite pentru fiecare 
tip de cancer.

Accesul la screening în România este în 
continuare extrem de limitat atât la nivelul 
populației generale, cât și între grupuri 
socio-profesionale. Sunt inegalități de 
acces care țin foarte mult de dotare, de 
infrastructură, dar și de personal.

Dezbaterea a avut loc în contextul 
președinției cehe a Consiliului UE, fiind 
organizată în cadrul proiectului „Împreună 
Învingem Cancerul”,  inițiat de  ARPIM și 
revista Politici de Sănătate. 

Managementul controlului 
cancerului este în mod inerent 
complex, necesitând intervenții 
multiple și simultane. Acestea 
pot fi realizate printr-o planificare 
adecvată, ca răspuns la nevoile 
populației, prin prevenirea, 
depistarea și tratarea acestei 
boli cât mai rapid și mai eficient 
posibil. O soluție în acest sens o 
reprezintă programele naționale 
de control al cancerului (PNCC).
de Bogdan Guță

INFORMAȚII 
PE LARG 
DESPRE ACEST 
EVENIMENT

Planul european de combatere a cancerului: 
model și stimul pentru dezvoltarea planurilor 
naționale de control al cancerului

Politici  
de SănătateEVENIMENT | 
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Deblocarea autorizării studiilor clinice, proceduri 
mai rapide de autorizare a medicamentelor și 
includere pe lista de compensate și gratuite, evitarea 
disparițiilor de medicamente de pe piață – sunt 
doar câteva dintre provocările urgente pe care 
conducerea Agenției Naționale a Medicamentului și 
a Dispozitivelor Medicale din România a trebuit să 
le rezolve. „A fost o provocare asumată, dar făcută 
cu inima deschisă pentru a readuce niște aspecte 
pe făgașul lor firesc, pentru a repune o instituție 
care pentru mine este și a fost, toată viața mea 
profesională, un reper. Unul dintre primele mesaje a 
fost că rolul meu principal în cadrul Agenției este să 
asigurăm stabilitatea, continuitatea și să demarăm 
reconstrucția”, a explicat dr. farm. Răzvan Prisada. 
de Valentina GrigorE

Ce au însemnat primele 9 luni în funcția de 
președinte al ANMDMR?

Activitatea mea din ultimii ani, mai ales în 
ultimii 6 ani, m-a adus de multe ori în contact cu 

Agenția din partea cealaltă și am văzut destul de multe lucruri 
mai puțin bune. Pentru farmaciști, ca profesie, și pentru piața 
farmaceutică, Agenția este o instituție-etalon pe care trebuie 
s-o readucem la parametri ideali. Acum suntem într-o situație 
foarte dificilă din punctul de vedere al lipsei de personal, al 
reglementărilor vechi și insuficiente, inclusiv al infrastructurii. 
Când am venit la Agenție, am analizat situația pentru a ști de 
unde trebuie să începem schimbarea în bine. Însă aceasta se 
poate face numai cu oameni. 

Există, pe de o parte, oameni pe care i-am descoperit aici – 
specialiști foarte buni. Sunt, însă, și foarte mulți oameni buni 
care au plecat de-a lungul anilor. În plus, există și un foarte 
mare deficit. Structura legală ne permite o schemă de până la 
500 de persoane, iar noi suntem, în prezent, 350. Cel mai mare 
deficit este chiar pe partea de evaluatori, pe oamenii care trebu-
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ROLUL MEU 
PRINCIPAL  
este să asigurăm 
stabilitatea  și 
să demarăm 
reconstrucția
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ie să facă partea științifică, în condițiile 
în care Agenția ar trebui să aibă la bază 
activitate preponderent științifică. 

Am reușit să scot la concurs 90 de 
posturi din aprilie până la finalul lunii 
iunie 2022, cele mai multe, pe partea de 
științific. Jumătate au putut fi ocupate 
prin concurs. Am adus posturi de medici, 
de farmaciști, chimiști, biologi. Ne bazăm 
pe oamenii cu experiență pe care i-am 

găsit în Agenție, dar pentru a imple-
menta lucruri noi este nevoie de 
oameni noi. 

AUTORIZAREA STUDIILOR 
CLINICE

Dintre obiectivele pe termen 
scurt pe care  
vi le-ați propus la preluarea 
Agenției, care sunt cele care 
s-au și realizat? 

Concret, sunt situațiile 
blocajelor pe care le cunoșteam 

din partea cealaltă a mesei, unele 
dintre ele mai severe, mai greu de 

abordat, unele mai mult adminis-
trative, și am încercat să le prioriti-

zăm. Am început cu aspectele care 
trenau de ani de zile și care, efectiv, 

nu mai suportau nicio amânare. Cel 
mai bun exemplu este decizia de a 

porni schimbările în zona de autorizare 
a studiilor clinice. Era o rană deschisă a 
Agenției. Medicii și, mai ales, pacienții 
români erau privați de posibilitatea de 
a fi parte dintr-o formă de acces timpu-
riu la tratament. Studiile de fază 3, așa 
cum sunt cele mai multe în România, 
înseamnă o modalitate de confirmare a 
unor noi molecule în piață și de acces al 
pacienților care suferă. 

Prin modificarea cadrului legisla-
tiv aferent s-a creat posibilitatea unei 
proceduri accelerate pentru autorizarea 
studiilor, gândindu-ne majoritar la cele 
care aveau deja dosare depuse. Am avut 
aproximativ 130 de dosare depuse neeva-
luate la momentul 1 martie 2022, la unele 
dintre ele nici nu începuseră procedurile, 
acestea fiind din 2020-2021. 

Odată cu modificarea legislativă care 
a avut loc la sfârșitul lunii iulie 2022, în 
perioada septembrie-noiembrie au fost 

INTERVIU CU DR. 
FARM. RĂZVAN 
PRISADA, 
PREȘEDINTELE 
AGENȚIEI 
NAȚIONALE A 
MEDICAMENTULUI 
ȘI A DISPOZITIVELOR 
MEDICALE 
DIN ROMÂNIA 
(ANMDMR)
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depuse deja peste 100 de dosare, unele 
dintre ele fiind, de fapt, redepuneri ale 
dosarelor care au așteptat ani de zile. 

Dintre acestea, mai mult de jumătate 
au primit deja autorizația, celelalte sunt în 
curs de evaluare, dar sunt toate în terme-
nul legal de 30 de zile. Deci n-avem niciun 
dosar întârziat sub incidența Legii 249. 
Vorbim nu numai de dosarele de evaluare a 
studiilor clinice primare, ci și la modificări-
le ulterioare autorizării – aproximativ 300 
în prezent. 

Mai este un aspect important pe 
care trebuie să-l menționăm – partea de 
transparentizare a activității. Degeaba se 
autorizează studiile, dacă pacienții sau 
aparținătorii care au nevoie de ele nu le 
cunosc pentru că nu au acces la informații. 
Înainte de aprobarea Legii 249, am pregătit 
întreaga activitate de transparentizare. 
Există pe site-ul Agenției o rubrică destina-
tă pacienților care conține lista pe afecțiuni 
cu studiile autorizate și studiile demarate 
care pot include și pacienți români. 

Pentru studiile care sunt autorizabile 
începând cu data de 25 iulie există un tabel 
care conține numărul de înregistrare, data 
la care a fost depus studiul și stadiul acestuia. Informațiile sunt 
actualizate zilnic pe site, pentru ca toți cei care depun să știe 
exact în ce etapă este dosarul lor. 

Care sunt semnalele privind aceste schimbări? 
În momentul în care se știa că în România durează până la 

2 ani pentru autorizare, nimeni nu venea cu studii care aveau 
termene mai scurte la înrolare și atunci țara noastră era deja 
scoasă de pe hartă. Acum putem spune că în 30-60 de zile 
emitem autorizația. La început nu ne-a crezut nimeni. Abia prin 
luna septembrie am început să primim semnale pozitive de la 
sediile centrale ale companiilor, care încep să aducă studiile 
pacienților români. 

Pentru noi era foarte important să reglementăm în cursul 
acestui an aceste aspecte, pentru a reintra pe harta studiilor 
clinice, pentru a redeveni credibili, astfel încât pacienții români 
să fie luați în calcul pentru anul următor. 

Cum credeți că va evolua piața studiilor clinice? 
Cred că multe dintre realocările care fuseseră programate 

pentru piețe care nu mai există (de exemplu, Ucraina și Rusia) 
ne vor include. Unele vor fi studii multinaționale care nu ne 
aveau în calcul, pentru că, practic, până înrolai un pacient în 
România se termina studiul în afară. În 
plus, în urma acestor semnale de schim-
bare evidentă, România va reîncepe să fie 
prezentă în piața studiilor de fază incipi-
entă (fază 1, de exemplu), care erau foarte 
puține spre inexistente în trecut. 

MAXIMUM 90 DE ZILE  
PENTRU EVALUAREA 
TEHNOLOGIILOR MEDICALE

Cum putem ajunge la timpi rezonabili 
de aprobare, atunci când vorbim de 
evaluarea tehnologiilor medicale? 

Am reușit să reducem treptat întârzi-
erile, obiectivul fiind ca, în cursul anului 
2023, să aprobăm dosarele în termenul 
legal de maximum 90 de zile de la depu-
nere. Încercăm să oferim o predictibilitate 
firească atât accesului la inovație, cât și 
modificărilor HG 720. Vrem ca tot ce se 
evaluează până la data de 30 iunie să intre 
în propunerea de modificare a HG 720 care 
pleacă de la Agenție în iulie, astfel încât să 
se și regăsească în lista de medicamente 
compensate și gratuite până la sfârșitul 
anului. La fel, când se trage linie la 
sfârșitul anului, în cursul lunii ianuarie  
să plece de la Agenție propunerile de 
intrare în listă. 

Unul dintre obiectivele majore propu-
se de strategia farmaceutică europeană 
este asigurarea accesului echitabil al 
pacienților din toate țările UE la medi-

camente pe care să și le poată permite. Cum ar putea fi atins 
acest obiectiv, având în vedere că sunt implicate companii 
farmaceutice, care sunt entități comerciale? 

Problema este că, în mod paradoxal, în acest moment stăm 
mai bine cu accesul la inovație decât la medicamentele ieftine 
(adică medicamente generice utilizate de mult timp, folosite de 
un număr mare de oameni). 

O altă problemă este cum asigurăm medicamentele, pentru că 
urmează o criză mondială pe piața medicamentelor ieftine din 
motive economice, din motive de dependență prea mare de câ-
teva situri de producție din India, China etc., din motive de com-
petitivitate scăzută a noastră pe piața achizițiilor atunci când 
ne comparăm cu state mult mai puternice economic, din cauza 
faptului că producătorii interni nu au fost încurajați de-a lungul 
timpului astfel încât să producă mare parte din necesarul țării și 
să ne securizăm accesul. În plus, în acest context post-pandemic, 
dar și de conflict armat, ne confruntăm cu explozia prețurilor, în 
general. Legat de piața medicamentelor, existau probleme în tre-
cut cu substanțele active medicamentoase, însă acum probleme-
le cele mai mari sunt cu celelalte categorii de produse necesare 
la fabricarea medicamentelor (folia de aluminiu, sticla, plasticul, 

hârtia, cartonul pentru ambalaje). 
Părerea mea este că în 2023 vor lipsi 

multe, ceea ce va afecta pe toată lumea, nu 
doar România. În aceste condiții, noi tre-
buie să vedem cum am putea să devenim 
mai competitivi. 

NE BAZĂM  
PE OAMENII  
CU EXPERIENȚĂ  
PE CARE  
I-AM GĂSIT  
ÎN AGENȚIE, 
DAR PENTRU  
A IMPLEMENTA 
LUCRURI NOI  
ESTE NEVOIE DE 
OAMENI NOI.

Dezbaterea, moderată de dr. Ștefan Busnatu, 
prodecan Facultatea de Medicină, Universitatea de 
Medicină și Farmacie „Carol Davila”, a oferit celor 
prezenți la întâlnire, dar și celor care au urmărit 

evenimentul online, o imagine de ansamblu a importanței și 
impactului sănătății digitale în oncologie, grație prezentărilor 
susținute de speakerii invitați: MEP Cristian Bușoi, președinte 
Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie (ITRE), Parlamentul 
European; Sebastian Burduja, ministrul Cercetării, Inovării și 
Digitalizării; Ioan Sabin Sărmaș, președinte Comisia pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, Camera 
Deputaților; Nicoleta Pauliuc, președinte Comisia 
pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, 
Senat; Dragoș- Cristian Vlad, președinte Autoritatea 
pentru Digitalizarea României (ADR); Cezar Irimia, 
președinte Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer 
(FABC); dr. Elisabeth Iuliana Brumă, director Direcția 
Reglementări și Norme de Contractare, CNAS; conf. dr. 
Michael Schenker, președinte Comisia de Oncologie, 
Ministerul Sănătății; dr. Ioana Bianchi, director 
Relații Externe, Asociația Română a Producătorilor 

Internaționali de Medicamente (ARPIM); dr. Carmen Ungurean, 
coordonator prevenție și screening pentru cancer, Institutul 
Național de Sănătate Publică (INSP); dr. Delia Nicoară, Institutul 
Oncologic „Prof. dr. Ion Chiricuță”, Cluj- Napoca.

MESAJE-CHEIE

Este importantă identificarea de pârghii pentru interconecta-
rea registrelor pacienților la nivel european.

Sănătatea este cea mai dificilă zonă de digitalizat sau de 
transformat digital.

Cloudul guvernamental – proiect de aproape 600 de milioane 
de euro – promite să pună toate datele românilor, inclusiv cele 
privitoare la sistemul de sănătate, într-un loc sigur.

Doar 3% dintre pacienții cu cancer sunt înrolați la ora actuală 
în studii clinice la nivel global, iar 20% dintre studiile clinice 
care cercetează bolile oncologice eșuează din cauza insuficienței 
numărului pacienților înrolați. 

Introducerea în curricula Universităților de Medicină și 
Farmacie a cursurilor de informatică medicală, adaptate 
necesităților spitalelor, sau realizarea unui parteneriat cu 
Politehnica București pentru dezvoltarea acestei ramuri, astfel 
încât să existe un număr suficient de medici specialiști de 
informatică medicală și de registratori.

Arhitectura sistemelor digitale ar trebui să respecte organiza-
rea de astăzi a sistemului oncologic din România, cu institutele 
oncologice, cu centrele oncologice de volum din regiunile în care 
nu există astăzi institute de oncologie.

Fiecare furnizor de servicii medicale oncologice trebuie să-și 
înțeleagă rolul și participarea la Registrul național de cancer.

„ÎMPREUNĂ ÎNVINGEM CANCERUL”

Proiectul „Împreună învingem cancerul” și-a 
propus colectarea, analiza și prioritizarea unor opinii 
avizate de la profesioniștii care lucrează în oncolo-
gie, hemato-oncologie și arii conexe, într-o manieră 
comprehensivă, și concretizarea acestora într-un 
document sintetic de recomandări pentru implemen-
tarea Planului Național de Combatere a Cancerului, 
document care a fost lansat pe 25 ianuarie 2022. 

Utilizarea din ce în ce mai frecventă a eHealth a deschis 
o nouă eră a îngrijirii oncologice centrate pe pacient, 
care depășește modelul tradițional de îngrijire pentru 
evaluări și intervenții în timp real, dinamice și asistate 
de tehnologie. Dezbaterea eHealth în oncologie: o nouă 
lume a îngrijirii pacienților bolnavi de cancer organizată, 
pe 24 noiembrie 2022, la Palatul Parlamentului, de revista 
Politici de Sănătate și Asociația Română a Producătorilor 
Internaționali de Medicamente (ARPIM) în cadrul pro-
iectului „Împreună Învingem Cancerul” (cancer-plan.ro), 
a abordat potențialul eHealth de a îmbunătăți furniza-
rea de îngrijiri oncologice, luând în calcul provocările și 
oportunitățile legate de accesibilitatea, scalabilitatea  
și implementarea tehnologiilor digitale, precum și  
viitoarele direcții de cercetare.
de Bogdan Guță

INFORMAȚII 
PE LARG 

DESPRE ACEST 
EVENIMENT 

Sănătatea 
digitală 
transformă  
îngrijirea 
oncologică
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Sunt studii care au demonstrat că diferențele în 
participarea la vot datorate inegalităților sociale, economice 
și de sănătate au efecte importante asupra rezultatelor 
electorale. Credeți că votul și sănătatea pot fi asociate, în 

sensul că persoanele cu o stare de sănătate mai proastă tind să fie 
mai puțin predispuse la vot?

Când o persoană are o stare de sănătate mai proastă, este limitată 
în desfășurarea multor activități pe care ar dori să le întreprindă, 
chiar și activități minore pentru o persoană sănătoasă, cum ar fi 
vizitarea familiei. Prin urmare, da, inclusiv votul este o activitate 
care ar putea fi afectată de starea de sănătate pe care o are o anumită 
persoană. 

Bineînțeles că stimularea participării la vot a persoanelor care sunt 
afectate de diverse boli cronice poate fi făcută în mai multe feluri. Cea 
mai importantă vizează modul de organizare efectivă a alegerilor, 
mod care trebuie să asigure persoanelor greu deplasabile sau celor 
nedeplasabile accesul în condiții de egalitate la vot. Aici mă refer 
la existența urnelor mobile, care să facă posibilă exercitarea dreptului 
la vot pentru absolut toate persoanele, atât pentru cele care sunt la 
domiciliu, cât și pentru cele care sunt internate în unități de asistență 
medicală sau medico-socială. Apoi, prezența în dezbatere publică a 
unor programe ce vizează sănătatea poate stimula participarea la vot 
a persoanelor bolnave, pentru că aceste persoane sunt mult mai aten-
te la aceste dezbateri decât o persoană sănătoasă. Servicii medicale 
de calitate superioară, anumite programe specifice de sănătate, cum 
este, de exemplu, cel pentru pacienții bolnavi de cancer, pot conduce 
la o determinare mai mare a persoanelor cu o sănătate afectată de a 
participa la acel scrutin și de a alege candidatul/ partidul care are în 
program aceste teme. 

Reforma sistemului de sănătate a fost unul dintre subiectele prin-
cipale cu care un candidat a câștigat alegerile prezidențiale în SUA. 
Poate fi sănătatea o temă de campanie câștigătoare pentru alegeri 
prezidențiale și în România? 

Sănătatea reprezintă un element important în dezbaterea publică 
cotidiană, cu atât mai mult în campania electorală, iar acest lucru evi-
dent că poate să influențeze rezultatul alegerilor. Sigur, prin dezba-
terea sau prin abordarea unei astfel de teme, dar și prin performanța 
obținută în timpul unui mandat de guvernare în domeniul sănătății, 
de exemplu, alegerile pot fi câștigate sau, după caz, pierdute de cei 
care nu au performat.

Pandemia care a afectat întregul 
mapamond în ultimii mai bine de 
doi ani și-a pus amprenta și asupra 
României, în toate domeniile. A 
devenit din ce în ce mai evident că 
sănătatea populației nu mai este 
doar o îngrijorare la nivel declarativ, 
ci trebuie să devină o preocupare 
reală, indiferent că vorbim de 
domeniul politic, de cel social sau 
economic, având impact inclusiv 
asupra viitorului politic al unei 
națiuni. „Sănătatea reprezintă un 
element important în dezbaterea 
publică cotidiană, cu atât mai mult 
în campania electorală, iar acest 
lucru evident că poate să influențeze 
rezultatul alegerilor”, este de  
părere Marcel Ciolacu.
de Valentina Grigore

Sănătatea
ÎN CAMPANIA ELECTORALĂ
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SERVICIILE MEDICALE TREBUIE SĂ FIE 
CÂT MAI APROPIATE DE CETĂȚENI ȘI 
ACORDATE ATUNCI CÂND ACEȘTIA  
AU NEVOIE DE ELE, NU PE LISTA  
DE AȘTEPTARE, PESTE 2 LUNI. 

REFORMA SECTORULUI PUBLIC AL SĂNĂTĂȚII

Având experiența crizei sanitare provocate de COVID-19 
și efectele acesteia, este foarte posibil ca pentru viitoarele 
alegeri parlamentare și prezidențiale asistența medicală să fie 
o problemă majoră care se va regăsi atât pe agenda publicului, 
cât și pe cea a partidelor. Sunt acestea pregătite să răspundă 
așteptărilor electoratului, care sigur nu vor fi mici, și să ofere 
o reformă structurală a sănătății publice? 

Personal, consider că reforma sănătății sau reforma sectorului 
public al sănătății (cred că aceasta este mai corectă - pentru că să-
nătatea publică se referă la sănătatea comunității și nu la sănătatea 
individuală și la accesul individual la servicii de sănătate) trebuie să 
reprezinte una dintre temele principale de campanie electorală. 

Mai mult decât atât, având în vedere că, de ani de zile, fiecare 
ministru își face propria „reformă”, cred că este necesar ca, in-
diferent de partidul politic sau coaliția care câștigă alegerile, 
câteva obiective comune să fie asumate de toți, să fie continu-
ate și realizate, indiferent, repet, de cine vine la putere.  

Bineînțeles că modul de realizare a acestor obiective asuma-
te de toată lumea se poate face pe diverse căi, care depind de 
opțiunile politice, însă, cel puțin eu, ca social-democrat, sunt 
pentru dezvoltarea serviciilor medicale în sectorul public, 
acces universal la serviciile medicale, în sensul că servici-
ile medicale trebuie să fie cât mai apropiate de cetățeni și 
acordate atunci când aceștia au nevoie de ele, nu pe lista de 
așteptare, peste 2 luni. Din punctul meu de vedere, inclusiv 
participarea sectorului privat este esențială în asigurarea unor 
servicii medicale de sănătate, dacă ea se poate face printr-un 
mecanism economic, un mecanism de asigurări de sănătate 
care să nu greveze major bugetele familiilor și să limiteze, în 
fapt, accesul la servicii de sănătate.  

EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE ÎN ȘCOLI

Ce schimbări de politici ați susține pentru a motiva persoanele 
să își asume un mai mare simț al responsabilității individuale 
pentru deciziile legate de sănătate?

Comportamentul preventiv și deciziile corecte legate de 
propria sănătate sunt luate atunci când oamenii sunt informați 
și educați în acest sens. Drept urmare, cred că introducerea 
și extinderea programelor de educație pentru sănătate în școli 
este esențială. La școală, sub îndrumare de specialitate, cei mici 
trebuie să învețe cât de important este să previi în loc să tratezi. Și 
despre faptul că Google nu reprezintă o soluție atunci când vine 
vorba de sănătatea ta. 

Și pentru adulți campaniile de conștientizare sunt bineveni-
te, dar cred că aceste campanii trebuie integrate într-un cadru 
stimulativ, în sensul că pentru o persoană care apelează la 
servicii preventive ar trebui găsit cumva un mecanism prin 
care să fie favorizată, tocmai pentru că apelează la acest tip 
de servicii care, până la urmă, sunt pentru protejarea propriei 
stări de sănătate, pentru evitarea complicațiilor, pentru evita-
rea invalidității și nu mai spun de evitarea decesului. În acest 

sens, avem deja experiența altor țări, deci nu trebuie să inventăm 
lucruri. Sisteme care să stimuleze prevenția, care să stimuleze 
prezentarea imediată la medic atunci când apar simptome, există.  

Însă atât educația, cât și campaniile de conștientizare trebuie 
să vină la pachet cu accesul facil la servicii medicale de calitate. 
Și, pentru că tot m-ați întrebat mai sus de pandemie, am văzut 
cu toții cum primele patru valuri ale pandemiei au fost marcate 
de foarte mult haos în ceea ce privește deciziile administrative 
și medicale, haos care a condus la prezentări tardive la medic, 
complicații și, din păcate, la foarte multe decese. În schimb, în 
valul cinci și valul șase mortalitatea s-a redus foarte mult, s-au 
redus foarte mult și complicațiile, pentru că serviciile medicale 
oferite au fost de tip ambulatoriu, unde oamenii s-au putut duce 
cu ușurință să-și facă investigații, să primească tratament, n-a 
trebuit să aștepte 7-10 zile până ajungeau în stare gravă la spital. 

Această experiență recentă dovedește că viitorul este al servici-
ilor medicale ambulatorii - care pot să fie și complexe, nu doar 
niște servicii limitate - care trebuie să fie la dispoziția cetățenilor 
în permanență.

Un sistem public de sănătate modern trebuie să se 
concentreze pe a preveni și mai puțin pe a trata. Ce rol pot 
juca liderii politici pentru a facilita o schimbare de accent a 
asistenței medicale în acest sens - de la îngrijirea intensivă la 
promovarea sănătății și prevenirea bolilor cronice? 

Liderii politici pot juca două roluri. În primul rând, e vorba de 
exemplul personal care trebuie dat fără ostentație, dar trebuie să 
facă parte din viața obișnuită a unor lideri politici. Să apelezi 
la servicii medicale preventive, tu sau familia ta, să accesezi pro-
gramele de screening, să te vaccinezi și să-ți vaccinezi copiii și să 
faci cunoscut lucrul acesta. Toate aceste lucruri firești constituie 
exemple foarte bune pentru populație. 

Cel de-al doilea lucru este legat evident de modul de gândi-
re, de structurare și mai ales de finanțare a programelor de 
sănătate, care, așa cum spuneam și puțin mai devreme, trebuie să 
încurajeze, prin mecanismul de acordare a serviciilor, prevenția.

Ce rol ar trebui să joace guvernul în promovarea medicinei 
bazate pe știință și tehnologie și în promovarea unei 
infrastructuri solide de informare în domeniul sănătății?

De aceea am spus anterior de obiective comune în domeniul 
sănătății, susținute și implementate indiferent de culoarea 
politică a celui/celor care conduce/conduc guvernul sau Mi-
nisterul Sănătății. Doar astfel, întregul guvern, pe fiecare palier 
sau domeniu, nu doar ministrul de resort sau Casa Națională 
de Asigurări de Sănătate, poate implementa, împreună, un set 
coerent de politici de sănătate. Altfel, fără ca întreg aparatul 
administrativ central să tragă în aceeași direcție, totul rămâne la 
nivel declarativ. 
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Una dintre prioritățile 
președinției cehe  
a Consiliului UE o 
constituie oncologia.  

Ce a determinat acest lucru?
Oncologia este un subiect-cheie 

pentru noi de o lungă perioadă. Dacă 
luăm, de exemplu, primul registru pentru 
pacienții oncologici, acesta a început cu 
mulți ani în urmă. Mai întâi pe hârtie, 
acum complet digitalizat, acoperind toți 
pacienții oncologici din Republica Cehă. 
Începând cu anii '90, am construit cu 
adevărat sistemul care se bazează pe 
îngrijire centralizată, pe centre de îngrijire 
care oferă tratament avansat, dar care 
gestionează și datele, și prevenția. În 
fiecare regiune a Republicii Cehe avem un 
astfel de centru, la acestea se adaugă un 
institut oncologic național, care se află la 
Brno, al doilea fiind în curs de construcție 
la Praga. Totul, pentru a avea cu adevărat 
o îngrijire multidisciplinară gestionată de 
sus în jos și o interconectare între centre 
pentru a asigura traseul pacientului de la 

depistare la îngrijire și, apoi, bineînțeles, 
la monitorizare. Toate aceste lucruri 
se bazează pe programul național de 
combatere a cancerului. 

Ce loc ocupă pacientul, în contextul 
acestui interes pentru oncologie?  

Organizațiile de pacienți din Republica 
Cehă au jucat un rol-cheie în ultimii 15 
ani, dar mișcarea care a avut loc în ultimii 
5-6 ani este cu adevărat uimitoare. Modul 
în care cresc – în care se implică, modul 
în care organizațiile de pacienți devin 
mai profesioniste – este un lucru pe care 
îl apreciem foarte mult la Ministerul 
Sănătății din Cehia. Pe baza acestui fapt, 
am creat un departament special care se 
concentrează pe dezvoltarea și susținerea 
organizațiilor de pacienți. Plecând de 
aici, am permis organizațiilor de pacienți 
să devină consilieri ai ministrului ceh al 
sănătății. Am creat un instrument numit 
Consiliul pacienților, în care sunt prezenți 
toți reprezentanții-cheie din organizațiile 
pacienților care pot dezbate cu privire la 
toate actele legislative importante aflate 
sub supravegherea Ministerului Sănătății. 
De exemplu, acum se discută despre un 
subiect legislativ foarte important, care 
are legătură și cu accesul pacienților la 
noi tratamente – Spațiul European de 
Date privind Sănătatea (EHDS). Cu acest 

document, care este foarte complex, vom 
crea schimbarea aspectului asistenței 
medicale. Poate că nu va părea așa la 
prima vedere, dar odată ce se vor conecta 
datele privind asistența medicală în toată 
Europa, vom avea șansa, în calitate de 
pacienți, să vedem ce se colectează, ce 
este disponibil și vom putea să lucrăm 
la aceste date. Acesta este primul pas. Al 
doilea pas este utilizarea EHDS pentru 
cercetare, pentru planificare, pentru 
stabilirea strategiilor naționale, dar și a 
celor europene.

Cum este abordată prevenția, 
 un aspect pe care se pune un accent  
din ce în ce mai serios la nivelul UE?

Ceea ce este cel mai important pentru 
noi este ce vom face cu adevărat în 
următorii cinci ani, deoarece Republica 
Cehă dorește ca o parte semnificativă 
a Planului național de redresare să fie 
alocată oncologiei. În acest sens, cum 
am menționat, construim noul institut 
național de oncologie în Praga și, odată cu 
acesta, vom avea institutele importante/
naționale în funcțiune. Apoi, un 
important sprijin vine și pentru centrele 
regionale cu cele mai noi echipamente 
pentru screening, pentru diagnosticare, 
dar și pentru prevenție, noul institut fiind 
dedicat în totalitate prevenției. 

Organizațiile de pacienți din 
Republica Cehă sunt un partener de 
încredere al Ministerului Sănătății 
ceh, „modul în care cresc, în care 
se implică, modul în care devin mai 
profesioniste, este un lucru pe care 
îl apreciem foarte mult”, subliniază 
Jakub Dvoracek, secretar de stat 
în Ministerul Sănătății, Cehia. Este 
doar un aspect care explică atenția 
acordată oncologiei în această țară. 
de Bogdan Guță

Planul ceh 
de redresare, 
alocat în 
mare parte 
oncologiei INTERVIU 

CU JAKUB 
DVORACEK, 
SECRETAR 
DE STAT ÎN 
MINISTERUL 
SĂNĂTĂȚII  
DIN CEHIA
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AbbVie este o companie biofarmaceutică fondată în 2013, ca spin-off din Abbott 
Laboratories, o companie cu o tradiție de peste 130 de ani în cercetare și dezvoltare. 
Misiunea AbbVie este de a aborda unele dintre cele mai mari provocări medicale din 

întreaga lume. Ne concentrăm eforturile pe descoperirea, dezvoltarea  
și furnizarea de terapii inovatoare în arii terapeutice consacrate – neurologie, 
virologie, imunologie, hematologie și medicină estetică – și credem cu tărie  

că putem aduce o contribuție semnificativă la îmbunătățirea vieții pacienților.  
de Bogdan Guță

AbbVie investește  
în inovație pentru  

a răspunde 
nevoilor medicale 

nesatisfăcute  
ale pacienților  
din România

SUNTEM UN PARTENER DE ÎNCREDERE 
PENTRU SISTEMUL DE SĂNĂTATE DIN 
ROMÂNIA ȘI PENTRU SOCIETATE

Ce înseamnă AbbVie din perspectiva poziției 
în industrie și a amprentei locale, odată cu 
finalizarea integrării Allergan? 
AbbVie este o companie biofarmaceutică axată 

pe cercetare, cu o istorie lungă, care a început cu înființarea 
companiei Abbott, în urmă cu 130 de ani. De la crearea sa în 
2013, ca spin-off din Abbott Laboratories, obiectivul AbbVie 
a fost de a adresa cele mai dificile 
provocări de sănătate din întreaga 
lume. Odată cu integrarea Allergan 
ne bucurăm să reunim în aceeași 
echipă peste 270 de specialiști în 
diverse domenii, cu o expertiză 
bogată care contribuie zi de zi la 
misiunea noastră.

Credem cu mândrie că misiu-
nea AbbVie este mai mult decât a 
trata afecțiuni, este aceea de a avea 
un impact remarcabil asupra vieții 
pacienților. În acest sens, continu-
ăm să cercetăm și să implemen-
tăm acțiuni ambițioase pentru a 
îmbunătăți standardele de îngrijire 
și pentru a oferi acces în timp util 
pacienților la terapii inovatoare. 

AbbVie este un partener activ 
atât la nivel mondial, cât și la nivel 
local, în sprijinirea autorităților în eforturile lor de 
a elimina Hepatita C, o afecțiune care, dacă nu este 
diagnosticată la timp și controlată, poate dezvolta 
complicații care amenință viețile pacienților, precum 
ciroză, carcinom hepatic sau chiar deces.

Totodată, procesul de integrare în România aduce cu sine 
oportunități atât pentru organizație, cât și pentru industrie și 
pacienți, alăturând o echipă de specialiști care sprijină efortu-
rile globale ale companiei în domeniul monitorizării siguranței 
pacienților și farmacovigilenței. 

Ce înseamnă integrarea Allergan – din punctul de vedere 
al inovației în afaceri și în sănătate?

Odată cu finalizarea integrării Allergan, AbbVie devine o 
organizație cu un portofoliu diversificat în multe arii terapeu-
tice, care include deopotrivă produsele mature, cât și terapii în 
curs de dezvoltare, fapt care sperăm să ne permită să continuăm 
să investim în inovație și să răspundem nevoilor medicale nesa-
tisfăcute ale pacienților din România. 

Integrarea Allergan Aesthetics, care deține unul dintre 
cele mai mari și mai cercetate portofolii din industria esteticii 
medicale, ne oferă oportunitatea de a adresa nevoi diverse și ne 
dorim ca, prin produsele noastre, să avem un impact remarcabil 
asupra încrederii celor pe care îi deservim. 

Datele prezentate într-un spectru larg de indicații estetice 
au ca scop continuarea cercetării științifice și îmbunătățirea 

rezultatelor în materie de sănătate. 
Credem că portofoliul de estetică 
medicală reprezintă o 
parte esențială pentru 
ca AbbVie să își continue misiunea 
prin extinderea impactului remarca-
bil pe care îl poate avea asupra vieții 
pacienților.

Care sunt ariile terapeutice care 
vor fi dezvoltate în urma finalizării 
procesului de integrare? Cum se va 
schimba portofoliul AbbVie? Care 
va fi impactul acestei transformări 
asupra pacienților?

Dezvoltăm terapii și soluții care 
să aibă, în primul rând, un im-
pact semnificativ pentru pacienți, 
comunitățile din care facem parte și 
pentru întreaga lume. AbbVie este un 
promotor al inovației, cu scopul de 

a ridica standardele de îngrijire și de a îmbunătăți 
așteptările de tratament pentru pacienții care trăiesc 
cu afecțiuni imunologice.

Anul 2022 a fost marcat de schimbări semni-
ficative pentru AbbVie România în mai multe arii 

terapeutice. Compania a oferit pacienților cu poliartrită reuma-
toidă opțiunea de a fi tratați cu un medicament inovator care are 
potențialul de a îmbunătăți semnificativ semnele și simptomele 
bolii și de a ajuta mai mulți pacienți să obțină remisiune sau 
activitate scăzută a bolii. 

În domeniul hematologiei, ne bucurăm să oferim  
pacienților diagnosticați cu leucemie acută mieloidă, o formă 
devastatoare de leucemie, acces la un tratament avansat, care 
poate oferi pacienților șansa de a supraviețui acestei afecțiuni 
mai mult timp. 

AbbVie România a fost un partener constant în promova-
rea strategiei de eliminare a hepatitei C și suntem mândri că, 
începând cu 2022, pacienții români sunt tratați cu terapia care 

INTERVIU CU  
ADRIANA STARA,  

DIRECTOR GENERAL  
ABBVIE ROMÂNIA 
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este recunoscută ca un standard de aur 
de principalele ghiduri internaționale în 
tratarea hepatitei C. Terapia pangenotipi-
că oferă pacienților români accesul la un 
regim terapeutic unic ce poate fi administrat 
indiferent de profilul de pacient, genotip sau 
caracteristici ale bolii, și care reduce presi-
unea administrativă asupra sistemului de 
sănătate prin simplificarea managementului 
pacientului care suferă de hepatită virală 
cu virus C, oferind, totodată, o durată mai 
scurtă de tratament.

Misiunea noastră, însă, nu se oprește 
aici, ci vom continua să explorăm 
oportunități de a avea un impact pozitiv 
asupra unui număr cât mai mare de pacienți 
care suferă de diverse patologii.

Cum abordează AbbVie medicina 
estetică prin integrarea Allergan? Cum ar 
trebui văzută medicina estetică și  care 
este diferența dintre ceea ce cred oamenii 
că reprezintă și ceea ce este?

La AbbVie, utilizăm puterea științei cu scopul de a ajuta 
pacienții să se poată bucura de frumusețea vieții. În tot ceea ce 
facem, grija pentru sănătatea și bunăstarea pacienților reprezin-
tă principala noastră preocupare. După cum îi spune și numele, 
este vorba despre estetică și medicină, deopotrivă. AbbVie crede 
în impactul remarcabil pe care încrederea în sine îl poate avea 
asupra modului în care ne trăim viața. Astfel, ne propunem să 
ajutăm oamenii să devină cea mai bună versiune a lor, deoarece, 
atunci când au încredere în ei, orice este posibil. 

Cred că medicina estetică va fi văzută diferit în viitor. În este-
tică, asistăm la o evoluție rapidă a preferințelor consumatorilor, 
vedem cum percepția asupra frumuseții evoluează și prioritățile 
în întreaga lume se schimbă. La începutul acestui an, Allergan a 
publicat raportul „The Future of Aesthetics” (Viitorul esteticii), 
dezvoltat independent de Wunderman Thompson Intelligence, 
care arată o viziune unică asupra a ceea ce rezervă ziua de mâi-
ne industriei estetice. Cercetarea a identificat teme-cheie care 
își vor pune amprenta asupra viitorului esteticii, inclusiv fluența 
estetică, destigmatizarea tratamentelor estetice și dorința de a 
reveni la natură. Ceea ce rezultă din aceste 10 tendințe majo-
re  va avea probabil un impact în practica estetică medicală în 
următorii ani. 

Odată cu acceptarea schimbărilor la nivel de industrie, 
clinicienii au puterea să educe și să comunice mai eficient cu 
pacienții. Pentru fiecare pacient, tratarea nevoilor sale unice, 
printr-o abordare cu adevărat personalizată, este vitală.

Cum arată parcursul AbbVie de până acum (rezultate, 
investiții) și cum arată viitorul (cercetare & dezvoltare, 
inovație în arii terapeutice consacrate și noi produse  
în dezvoltare și extinderea portofoliului)?

Adevărata inovație este imposibil de obținut fără o echipă 
diversă și colaborare. Facem investiții care ne responsabilizează 

și motivează echipa și care ne consolidează 
parteneriatele. Angajamentul organizației 
noastre este de a oferi un model de business 
durabil, care să asigure accesul în timp util 
la inovație în beneficiul pacienților. Facem 
acest lucru în multe forme, una dintre cele 
mai importante este să rămânem activi și să 
menținem un dialog deschis cu autoritățile 
și cu partenerii din domeniul sănătății. 
Aceste eforturi ajută la o mai bună înțelegere 
a provocărilor actuale și la îmbunătățirea 
accesului în timp util la inovație.  Ca mem-
bru ARPIM și LAWG, AbbVie are o colabo-
rare strânsă cu autoritățile din domeniul 
sănătății și este un susținător entuziast 
și activ al inițiativelor din industrie care 
urmăresc să identifice căi inovatoare pentru 
ca pacienții români să beneficieze de servicii 
de sănătate la standardele UE. 

Ne angajăm să rămânem un partener 
de încredere și să ne concentrăm asupra 
acțiunilor care ar putea aduce beneficii 

semnificative pentru sistemul de sănătate din România și 
pentru societate. Vom continua să investim în educație și să ne 
implicăm în inițiative menite să crească gradul de conștientizare 
cu privire la principalele provocări din domeniul sănătății, 
susținând eforturile de prevenție și screening sistematic pentru 
un viitor mai sănătos.

Ce înseamnă finalizarea achiziției Allergan pentru 
angajații AbbVie? Ce oportunități de carieră oferă AbbVie? 
Care ar fi motivele pentru care cineva ar dori să facă parte 
din echipa AbbVie?

În AbbVie vom continua să promovăm o cultură 
organizațională unică a diversității, transparenței și incluziunii, 
o cultură care a fost certificată în acest an drept Great Place to 
Work. Ne încurajăm angajații să ia decizii într-un mod agil și 
curajos și să nu înceteze niciodată să exploreze și să inoveze. 

Investim în dezvoltarea oamenilor noștri prin mai multe 
programe și training-uri și ne propunem să atragem talente încă 
de la începutul parcursului lor profesional. În acest sens, anul 
acesta am lansat un program de carieră care are două com-
ponente - Programul de internship și Programul de mentorat. 
Acesta oferă studenților și tinerilor absolvenți o oportunitate de 
dezvoltare accelerată printr-un program de rotație în mai multe 
departamente în care beneficiază de învățare, formare profesi-
onală și managementul performanței, precum și de coaching și 
mentorat din partea echipei noastre de management.

AbbVie este caracterizată prin activitatea de echipă, iar două 
dintre elementele esențiale ale organizației noastre sunt integri-
tatea și cultura organizațională. La AbbVie veți găsi o echipă de 
profesioniști, dispuși să învețe constant și să răspundă provocă-
rilor, să contribuie la dezvoltarea comunităților din care aparțin 
și să contribuie la un viitor mai bun pentru pacienți. Veți găsi o 
echipă de oameni care pun suflet în tot ceea ce fac. 

ODATĂ CU ACCEPTAREA 
SCHIMBĂRILOR LA 
NIVEL DE INDUSTRIE, 
CLINICIENII AU 
PUTEREA SĂ EDUCE 
ȘI SĂ COMUNICE MAI 
EFICIENT CU PACIENȚII. 
PENTRU FIECARE 
PACIENT, TRATAREA 
NEVOILOR SALE UNICE, 
PRINTR-O ABORDARE 
CU ADEVĂRAT 
PERSONALIZATĂ,  
ESTE VITALĂ.
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AVEM O ABORDARE PROACTIVĂ PENTRU 
MONITORIZAREA UTILIZĂRII MEDICAMENTELOR ȘI 
PRODUSELOR MEDICALE ÎN LUMEA REALĂ

Puteți descrie pe scurt importanța 
farmacovigilenței?
Organizația Mondială a Sănătății definește 
farmacovigilența (PV) ca „știința și activitățile 

legate de detectarea, evaluarea, înțelegerea și prevenirea efec-
telor adverse sau a oricărei alte probleme legate de medica-
mente/vaccinuri”. Este o activitate critică având contribuție 
la siguranța pacienților și la sănătatea publică. Partenerii din 
domeniul sănătății (pacienți, furnizori de asistență medicală, 
industrie, autorități de reglementare) joacă un rol important 
în asigurarea unui proces eficient de 
farmacovigilență.

AbbVie, în calitate de deținător 
de autorizație de punere pe piață 
și sponsor al studiilor clinice, este 
responsabil pentru implementarea 
unui sistem complex de monitorizare 
a siguranței și management al 
riscului, de la etapele incipiente 
ale dezvoltării produsului până 
la utilizarea acestuia în practica 
medicală. Trebuie să monitorizăm 
și să evaluăm continuu evoluția 
profilului beneficiu-risc al produselor 
noastre, analizând toate datele de 
siguranță disponibile și comunicând 
autorităților de reglementare, 
medicilor și pacienților orice 
modificări. Avem o abordare 
proactivă pentru monitorizarea 
utilizării în lumea reală, adesea prin realizarea 
de studii post-marketing. În unele cazuri, pot fi 
necesare măsuri suplimentare de minimizare a 
riscurilor, de exemplu, instrumente suplimentare 
de comunicare sau educaționale pentru a spori 
gradul de conștientizare a informațiilor specifice care  
sprijină utilizarea sigură și eficientă a unui medicament.

Care este rolul farmacovigilenței în domeniul esteticii?
Din punctul de vedere al siguranței pacienților, AbbVie  

poartă responsabilitatea pentru fiecare produs pe care  
îl introduce pe piață, pentru a se asigura că îndeplinește 
cerințele de reglementare robuste care sunt în vigoare 
la nivel mondial. Nu diferențiem aplicarea principiilor 
farmacovigilenței pentru produsele de estetică. Totuși, unele 
dintre ele sunt clasificate în diferite reglementări ca dispozitive 
medicale și, prin urmare, sunt gestionate puțin diferit față 
de cele clasificate ca medicamente, dar obiectivul siguranței 
pacientului rămâne același.

Ce ne puteți spune despre echipa globală  
de farmacovigilență și siguranță a pacienților cu sediul  
în România?

Această echipă a fost creată în urmă cu câțiva ani în 
cadrul Allergan și, în ultimii doi ani, am dezvoltat soluții 
pentru a  integra și a construi un sistem combinat de 
farmacovigilență. O echipă formată din peste o sută de 
oameni cu expertiză solidă în cercetare, farmaciști și medici 
deopotrivă desfășoară o varietate de activități, de la colectarea 
și evaluarea rapoartelor individuale de evenimente adverse, 

revizuirea datelor de siguranță 
din studiile clinice, revizuirea 
datelor agregate de siguranță, și 
contribuie la sistemul general de 
management al calității în vigoare, 
inclusiv îmbunătățirea proceselor și 
supravegherea conformității. Deși 
este localizată în România, această 
echipă face parte din operațiunile 
noastre centrale, lucrând cu date 
din întreaga lume și contribuind 
la analize și rapoarte de siguranță 
pentru distribuție și utilizare la nivel 
global. Din perspectiva oamenilor, 
integrarea a creat oportunități 
pentru site-ul de farmacovigiliență 
și siguranța pacienților. Acum 
suntem o organizație mai diversă, 
cu o prezență mai mare în mai multe 
zone geografice. Echipa s-a mărit și a 

cunoscut o diversificare semnificativă în ultimele 18 
luni, odată cu introducerea de noi roluri și activități.

Ce vă entuziasmează cel mai mult pentru viitor?
Privim către viitor cu încredere și optimism că 

vom atrage un număr din ce în ce mai mare de ta-
lente. România oferă multe opțiuni de carieră, oportunități de a 
dezvolta abilități și de a obține experiențe diverse pentru ca oa-
menii din echipa AbbVie să aibă o carieră de succes. De aseme-
nea, suntem nerăbdători să extindem colaborarea cu partenerii 
din domeniul sănătății pentru a consolida farmacovigilența și, 
în cele din urmă, pentru a obține rezultate mai bune pentru 
pacienți. Asta include promovarea oportunităților educaționale, 
colaborarea cu instituții academice și asociații profesionale din 
domeniul sănătății, construirea unei colaborări interprofesiona-
le mai puternice cu autoritățile relevante în domeniu, pentru a 
extinde serviciile de farmacovigilență la nivel local și, în sfârșit, 
pentru a inspira viitoarea generație de lideri în farmacovigilență, 
în principal prin programul nostru de carieră. 

INTERVIU CU 
CALVIN JOHNSON, 

HEAD OF 
INTERNATIONAL PV 

STRATEGY

decembrie 2022  19



20  www.politicidesanatate.ro

Pandemia a pus la grea încercare întregul sistem de sănătate 
publică, nu numai din punctul de vedere al accesului pacienților 
la îngrijiri, ci și din punct de vedere administrativ. Ultimul an 
a adus o reorganizare de mult necesară, care să răspundă, 
astfel, mult mai bine nevoilor persoanelor cu diferite boli, dar și 
sistemului, per ansamblu, spune conf. dr. Adriana Pistol. 
de Valentina Grigore

Ați ajuns la Ministerul Sănătății într-o  
perioadă destul de dificilă, în plină 
pandemie. Care au fost prioritățile dvs? 

Evident că prioritatea în ianuarie 2022 
a fost managementul pandemiei. Eram într-o perioadă 
în care numărul de cazuri începuse să crească și a fost 
o foarte mare nevoie de organizare a tuturor spitale-
lor. După aceea, am propus ca oamenii confirmați cu 
infecție SARS-CoV 2 să poată fi evaluați în ambulator 
și să poată primi, în baza evaluării, medicația antivira-
lă. Am realizat ordinul de ministru care cuprindea, pe 
de o parte, cum trebuie să arate un astfel de centru de 
evaluare și care sunt nevoile din punctul de vedere al 
serviciilor medicale ce trebuiau să fie disponibile, dar și 
care sunt criteriile de prezentare la un astfel de centru 
(în special forme ușoare și medii, persoane cu diver-
se comorbidități sau de anumite vârste). Am avut ca 
obiective degrevarea spitalelor care trebuiau să se axeze 
pe îngrijirea cazurilor severe, dar și prevenirea apariției 
formelor severe, utilizând medicația antivirală în pe-
rioada optimă de administrare (cât mai devreme după 
debutul bolii) pentru persoanele care aveau un risc de a 
dezvolta o formă severă de îmbolnăvire. 

Cum s-a derulat reorganizarea Ministerului 
Sănătății și a Institutului Național de Sănătate 
Publică?

În Ministerul Sănătății am găsit o „direcție-mamut“, 
asistență medicală amestecată cu sănătate publică, iar 
pentru personal era dificil să managerieze tot (contrac-
te de achiziții vaccinuri și medicamente, monitorizarea 

paturilor din spitale și paturi ATI pentru COVID-19 
etc.). Partea de sănătate publică avea foarte multe 
restanțe, în special legislative, și nu putea funcționa 
corespunzător. A durat ceva această reorganizare, 
pentru că nu este foarte simplu, date fiind multe alte 
aspecte care necesitau atât o îmbunătățire, dar și o 
flexibilizare a modului de lucru.  

Institutul Național de Sănătate Publică a avut nevoie 
de revizuire din trei motive. 

Date fiind prioritățile de sănătate publică, care nu țin 
numai de domeniul bolilor infecțioase transmisibile, ci 
și de al bolilor netransmisibile (cancer, diabet, boli car-
diovasculare), am decis, împreună cu conducerea INSP 
și cu domnul ministru Alexandru Rafila, înființarea unui 
centru național care să se ocupe de boli netransmisibile. 
De asemenea, am avut ca prioritate organizarea unui 
laborator național în institut. S-au cumpărat numeroase 
echipamente (PCR, secvențiator etc.) și era nevoie de o 
coordonare, astfel încât toate echipamentele dobândite 
să poată fi utilizate atât pentru probele biologice de la 
om, cât și pentru probele alimentare, de apă potabilă etc. 

În al treilea rând, aveam zone din țară care nu erau 
tocmai bine acoperite de centre regionale ale Institu-
tului, care să le supervizeze, să le coordoneze și să mo-
nitorizeze starea de sănătate a populației din teritoriul 
respectiv. Au fost înființate două noi centre regionale, 
la Galați și la Craiova, pentru că zona de est ducea 
lipsă (centrul de la București avea jumătate din țară). 
Universitatea de la Craiova și Facultatea de la Galați pot 
să ne pună la dispoziție cadre universitare de speciali-
tatea respectivă care să lucreze în institut. În prezent, 
posturile trebuie scoase la concurs. 

PLATFORMA SCREENINGURILOR

Care vor fi activitățile prioritare ale centrului  
de boli netransmisibile? 

Centrul de boli netransmisibile are deja toată 
componența de personal. Se ocupă în prezent de pro-
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gramele de screening pentru cancer de col 
uterin, de sân, colorectal, boli cardiovas-
culare și hepatite virale. 

În hotărârea de guvern de aprobare 
a programelor naționale de sănătate (1 
aprilie 2022) am introdus și un program 
dedicat screeningului pentru boli cronice 
prioritare. Programele de screening în 
prezent se derulează punctual, sunt 
programe-pilot finanțate din fonduri 
europene, dar Ministerul Sănătății, printr-
un program național, trebuie să asigure 
continuarea acestora. Prin toate aceste 
proiecte s-a dezvoltat o platformă extrem 
de importantă - platforma screeningurilor 
- unică pentru toate programele. E o plat-
formă informatică ce a început cu LIVERO 
– proiectul de screening pentru hepatite 
de tip B și C, după care s-au adăugat pa-
tologiile cardiovasculare, colorectale etc. 
Acestea au fost create pe bazele RENV-
ului, utilizând foarte multă informație din 
Registrul de Vaccinări și experiența acu-
mulată, astfel încât să nu dublăm munca. 

Ne-am dorit ca utilizatorului să-i fie cât 
mai ușor, mai ales dacă vrem ca medicii 
de familie să participe în mod activ și la 
aceste programe de screening. 

Totodată, în cadrul programelor de 
sănătate publică, pentru debirocratizare, 
am decis ca deconturile pe care medicii de 
familie trebuie să le facă pentru a fi plătiți 
în program, dar și raportările efectuate 
de direcțiile de sănătate publică să fie 
transmise numai electronic, cu semnătură 
electronică, fără numeroasele facturi, 
hârtii etc. 

În prezent, vorbim frecvent de 
îmbunătățirea activității de vaccinare 
antigripală pe toate palierele. Cum se 
poate realiza acest lucru? 

Deja RENV emite catagrafia automat 
medicului de familie, care doar dă click și 
vede pe cine trebuie să cheme la vacci-
nare. Toate rapoartele sunt deja vizibile 
și în ceea ce privește stocurile și vaccină-
rile. Acum se introduc și farmaciile. S-a 
lansat în iulie noua platformă extinsă 

care unește platforma utilizată anterior 
doar pentru vaccinarea copiilor, conform 
calendarului de vaccinare, cu cea utilizată 
pentru vaccinarea împotriva SARS CoV2. 
În viitor o să introducem și prețurile 
vaccinurilor acolo și o să oferim opțiunea 
pentru medicii de familie să emită factura 
automat din registru. 

Vreau să ajungem în acel punct în care 
oricine din țară dorește să-și vadă dosarul 
de vaccinări, acesta să-i poată fi transmis 
din registru. Deja avem acum copii în 
registru pentru care putem furniza tot 
dosarul de vaccinare. Numai că trebuie 
să-i aducem pe cei vaccinați în sistemul 
privat, să-i obligăm să raporteze - de aceea 
am prevăzut și sancțiuni, pentru că mulți 
care se vaccinează în privat nu figurează 
ca vaccinați. 

O altă măsură este pentru bolnavii 
cronici, compensarea vaccinurilor și 

achiziționarea aces-
tora din farmacii. În 
plus, acest lucru se 
completează cu în-
ceperea proiectului-
pilot de vaccinare în 
farmacie - farmacis-
tul completează în 
RENV, iar medicul 

de familie al pacientului vede acest lucru, 
autoritățile au o evidență clară etc. 

Recent s-a adoptat ordonanța care  
ne permite introducerea vaccinurilor  
în lista de medicamente compensate.  
Va trebui să stabilim clar criteriile: ce 
vaccinuri sunt necesare, la ce populație 
etc. S-a reînființat Comitetul Național  
de Vaccinologie care poate să sprijine 
acest proces. 

Deja am gândit extinderea platformei 
Corona Forms, astfel încât să includem 
și gripa, tuberculoza, infecțiile asociate 
asistenței medicale. Odată ce spitalele au 
deja acces într-o platformă informatică 
familiară, trebuie s-o folosim pe aceasta 
ca să raporteze totul online. 

Cum vă gândiți să încurajați, de 
exemplu, raportarea IAAM? 

Întâi de toate, am schimbat indicato-
rii de evaluare a managerilor și, de data 
aceasta, dacă nu raportezi minimum 3% 
pentru o mie de pacienți externați în-
seamnă că nu ai urmărit fenomenul sau 

INTERVIU CU 
CONF. DR. 
ADRIANA PISTOL, 
SECRETAR DE STAT 
ÎN MINISTERUL 
SĂNĂTĂȚII
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că îl ascunzi. Ultimul studiu de prevalență 
de moment care a fost efectuat în Româ-
nia a arătat o prevalență de 6%. Avem în 
plan pentru 2023 reluarea studiului de 
prevalență de moment după metodologia 
Centrului European de Control al Bolilor.

Nu se va crea panică? 
Când schimbi sistemul de raportare și 

de supraveghere a unei boli, trebuie să fii 
pregătit, înainte de toate, la o creștere  
atât de mare, încât îți sugerează o epide-
mie - este o falsă epidemie, este doar o 
mai bună raportare. Vom explica acest  
lucru în permanență. Nu poți să iei măsuri 
de limitare a infecțiilor, dacă nu știi am-
ploarea, de ce tip sunt acestea și  
germenii implicați. 

Măsurile de limitare în cazul infecțiilor 
asociate asistenței medicale nu sunt 
neapărat costisitoare. Multe dintre acestea 
pot fi prevenite și se fac cu bani puțini. 
Spălatul corect pe mâini în spitale nu 
costă decât apă și săpun.

CONDIȚII FAVORIZANTE  
PENTRU BANI EUROPENI

Unul dintre principalele obiective 
ale POS este creșterea accesului la 
servicii de asistență medicală primară 
și comunitară. Care este stadiul 
condițiilor favorizante? 

Programul Operațional Sănătate are 
5,8 miliarde de euro pentru asistență 
comunitară și servicii ambulatorii, spitale 
regionale, derularea de activități de scree-
ning etc. Schimbarea piramidei sistemului 
trebuie făcută. Prevenția – baza piramidei 
- reduce costuri, suferință, dizabilități, 
impactul economic al bolilor și deci poate 
crește PIB-ul.

Condițiile favorizante sunt: strategia 
de sănătate 2022-2030, master-planurile 
de servicii și strategia de long term care 
(îngrijiri de lungă durată), făcută împre-
ună cu Ministerul Muncii și Protecției 
Sociale pentru vârstnici, care are și o com-
ponentă medicală și care se află în stadiul 
de negocieri. În ceea ce privește strategia 
de sănătate, a început activitatea unui 
ultim grup de lucru cu experți din mai 
multe domenii care să-i dea forma finală 
și să ajungă pe masa Guvernului pentru 
aprobare. Master-planurile de servicii vor 
fi realizate de noul Institut de Manage-
ment al Serviciilor de Sănătate. Acestea au 
ca termen trimestrul 2 al anului viitor. Au 
fost negociate deja cu Comisia Europeană. 

Alte proiecte ce se vor derula prin POS 
sunt: creșterea capacităților de laborator 
în 20 de spitale pentru infecțiile asociate 
asistenței medicale, realizarea unui labo-
rator de referință în Institutul Național de 
Sănătate Publică, sprijinirea Institutului 
Cantacuzino pentru dezvoltarea părții 
de laboratoare necesare unor patologii 
deosebite. 

Lucrăm și pe centrele comunitare 
integrate cu asistență medicală, nu numai 
asistență socială. Avem și un proiect 
elvețian care va extinde niște centre co-
munitare înființate anterior cu asistență 
medicală de specialitate, cu aparatură 
(EKG, ecograf). Au fost făcute în Tulcea, 
Botoșani și Sălaj, iar modelele sunt repli-
cate acum prin POS. 

Ce putem face pentru ca mai multe 
categorii de personal medical, în special 
medicii de familie, să acorde mai multă 
atenție prevenției?

În prezent, există un grup de lucru 
care are în vedere reformarea serviciilor 
oferite de medicii de familie, de asistența 
medicală primară. Deja avem propuneri 
de astfel de servicii și de participare la 
programe de screening a medicilor de 
familie, servicii care să fie bine plătite. 
Sper ca în noul contract-cadru toate 
aceste servicii preventive, pe de o parte 
screeninguri, pe de altă parte monitoriza-
rea sistematică a bolnavului cronic pentru 
prevenirea complicațiilor, să fie incluse și/
sau revizuite. 

Astfel, vor fi create premisele pentru ca 
medicii de familie să învețe să prioritizeze 

prevenția. Există fonduri, putem susține 
mare parte din aceste servicii și este un 
lucru extrem de important.

Recent a fost adoptată strategia de 
tuberculoză. Ce urmează?

Am obținut o suplimentare de apro-
ximativ 3 milioane de euro de la Fondul 
Global pentru susținerea tuberculozei ca 
prioritate națională, fonduri din care dorim 
să achiziționăm medicamente extrem de 
scumpe pentru pacienții cu tuberculoză 
multidrog rezistentă și care reprezintă 
o schemă scurtă de tratament, ceea ce 
sperăm că va duce la creșterea aderenței 
pacienților la tratament. 

Totodată, vom lansa curând activita-
tea de screening pentru tuberculoză în 11 
județe de pe granița cu Ucraina. Vom testa 
în jur de 30.000 de persoane, mai ales din 
urbanul mic cu nivel de risc crescut. 

Pentru că vorbim de războiul din 
Ucraina, sistemul de sănătate publică 
într-o criză a refugiaților este cel mai 
încercat. Ce măsuri au fost necesare? 

A trebuit să elaborăm baza legală pen-
tru asigurarea accesului la medicamentele 
oncologice, de exemplu, la tratament HIV, 
la tratamentul de tuberculoză în cadrul 
programului, vaccinarea copiilor etc. A fost 
o criză care a consumat foarte mult timp 
și foarte multă energie pentru a ține toate 
aceste lucruri sub control. 

Prin sistemul de supraveghere epidemi-
ologică am monitorizat eventuala apariție a 
unor boli transmisibile. Am avut niște sus-
piciuni de difterie care s-au infirmat, n-am 
avut însă nicio suspiciune de poliomielită. 
Avem pacienți cu HIV, cu tuberculoză sau 
oncologici care au fost luați în evidență. A 
venit și problema asigurării paturilor de 
spital pentru răniți și probleme deosebite. 

Deocamdată avem înregistrate toate 
paturile pe aceste specialități, pe lângă pa-
turile COVID. Iar acum, în acea platformă 
informatică făcută de STS pentru Ministe-
rul Sănătății - Alerte MS.RO se lucrează la 
introducerea paturilor din toate spitalele. 
Însă, indiferent de cât de digitalizați am 
fi și câte platforme am avea, trebuie să și 
lucrăm în același timp la educarea perso-
nalului din sistem pentru a raporta la timp 
și corect, dat fiind că este o mare nevoie 
ca politicile de sănătate să se bazeze pe 
evidențe. 

PREVENȚIA REDUCE COSTURI, 
SUFERINȚĂ, DIZABILITĂȚI, 
IMPACTUL ECONOMIC AL 
BOLILOR ȘI, DECI, POATE 
CREȘTE PIB-UL.
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Medicii rezidenți ar alege un post într-un oraș mai 
mic, chiar în afara centrelor universitare, dacă ar avea 
posibilitatea. Mai mult decât atât, o treime dintre 
respondenții unui studiu ar alege un post în mediul 
rural sau în orașele cu mai puțin de 50.000 de locuitori. 
Însă pentru a putea face acest lucru ar avea nevoie de 
susținere din partea statului, fie că este vorba de o politică 
avantajoasă de angajare, fie de stimulente pentru instalare 
sau de alte măsuri care să-i ajute la început de drum.
de Valentina Grigore

Acestea sunt rezultatele unei consultări realizate de 
Societatea Multidisciplinară a Medicilor Rezidenți 
(SMMR), împreună cu Federația Asociațiilor 
Studenților în Medicină din România (FASMR), în 

rândul studenților și rezidenților, cu peste 1.000 de respondenți, 
pe tema „Situația rezidențiatului pe post sau pe loc”. 

Cum pot fi implicate autoritățile locale pentru a atrage 
tinerii către rural și urbanul mic?

   Acest deziderat poate fi atins prin măsuri pe 
termen scurt și măsuri pe termen lung. Măsurile pe termen 
scurt includ dotarea spitalelor existente în localitățile 
respective cu aparatură la standarde apropiate celor regăsite 
în marile orașe sau identificarea/conceperea unor oportunități 
de angajare pentru partenerii de viață ai medicilor, în scopul 
de a facilita mutarea întregii familii, acesta fiind un aspect de 
multe ori trecut cu vederea când se vorbește despre subiect. 
Aceste soluții ar crește gradul de interes al medicilor pentru 
zonele respective cu câteva procente, dar rezolvarea definitivă 
a problemei include măsuri pe termen lung, care vizează 
dezvoltarea economică, socială și culturală a acelor unități 
administrativ-teritoriale. Principalele motive pentru care 
medicii evită relocarea în rural sau urbanul mic sunt lipsa de 
infrastructură locală/regională care să le permită deplasarea 
rapidă în alte locuri de interes, lipsa de școli bune pentru copiii 
lor sau numărul mic al modalităților de petrecere a timpului 
liber, asta pentru a oferi doar câteva 
exemple. Așadar, consider că atragerea 
medicilor în zonele cu deficit nu ține 
doar de autoritățile sanitare, ci de toți 
actorii politici și administrativi cu putere 
de decizie în acel spațiu, fiind, după cum 

spuneam, un proiect pe termen lung și nu o chestiune care se 
poate schimba semnificativ de pe o zi pe alta.

Ce măsuri sunt necesare pentru ca numărul de posturi să fie 
corelat cu realitatea românească?

 

   În primul rând, ar trebui să existe o corelație între 
numărul de absolvenți și numărul de locuri și posturi disponi-
bile. Anual, numărul de locuri disponibile pentru admiterea în 
facultățile de medicină crește, însă acest aspect nu este corelat 
ulterior cu numărul de posturi disponibile pentru viitorii medici. 
Ar fi util ca pentru estimarea numărului de locuri la admitere 
să fie luate în calcul numărul aproximativ de medici care se vor 
pensiona corespunzător fiecărei generații de studenți și necesa-
rul existent de medici din fiecare specialitate, existând o marjă 
de eroare datorată absolvenților care ipotetic vor pleca. În al 
doilea rând, intervine și problema numărului de locuri în raport 
cu posturile ce ar putea fi disponibile la momentul finalizării 
rezidențiatului. Astfel, există medici rezidenți care își finali-
zează rezidențiatul și ulterior nu au un loc de muncă. Pentru a 
soluționa această situație, din punctul meu de vedere, revenim 
tot la problema numărului de absolvenți, care este în creștere. 
De asemenea, ar fi benefic să existe o analiză la nivel de unități 
sanitare pentru a vedea necesitatea reală, din teren, de medici 
din aceste locuri.

Ce soluții are Ministerul Sănătății la toate aceste  
probleme/propuneri? 

i

   Consultarea realizată de SMMR și FASMR este foarte 
relevantă, în special în contextul Strategiei Multianuale pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane în Sănătate 2022-2030, și recon-
firmă faptul că tinerii medici își doresc politici predictibile în 
acest domeniu. Întărirea rezidențiatului pe post este în prezent o 
prioritate pentru Ministerul Sănătății și lucrăm la soluții pentru 
creșterea numărului de posturi scoase la concurs, dar și pen-
tru asigurarea certitudinii pentru unitățile sanitare că medicii 
rezidenți vor ocupa acele posturi după finalizarea pregătirii. Fap-
tul că procente importante de medici rezidenți și studenți pre-

zintă interes pentru ocuparea unui post în 
centre non-universitare ne arată că există 
suficientă cerere în cazul unei creșteri 
a numărului de posturi în aceste orașe, 
deziderat care sperăm să se realizeze de la 
următorul concurs de rezidențiat. 

Tinerii medici ar merge și în localitățile 
mai mici. Ce măsuri sunt necesare?

ARTICOLUL COMPLET  
POATE FI CITIT PE
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Bolile cardiovasculare reprezintă 
36% din toate decesele la nivel 
UE, afectând 60 de milioane de 
persoane. Aproximativ 20% din 
toate decesele premature (înainte 
de 65 de ani) în UE sunt cauzate 
tot de bolile cardiovasculare. În 
acest sens, „este absolut necesar 
ca toate statele membre UE să își 
stabilească strategii naționale și să 
acționeze pentru a ajuta pacienții”, 
subliniază europarlamentarul 
Cristian Bușoi. 
de Bogdan Guță

Recent, ați fost desemnat 
„al doilea cel mai influent 
eurodeputat în domeniul 
sănătății”, influența 

dumneavoastră fiind dată „de 
contribuția în calitate de raportor în 
cadrul unor inițiative relevante, precum 
Programul EU4Health și Agenția 
Europeană pentru Medicamente”.  
Ce înseamnă această recunoaștere 
pentru dumneavoastră? 

Sunt onorat și bucuros pentru această 
reușită. Recunoașterea mea în topul 
celor mai influenți deputați din Uniunea 
Europeană vine în urma evaluării unei 
echipe echidistante și obiective, care prin 
raportul său concluzionează că am avut o 
activitate extrem de intensă în domeniul 
Sănătății, iar acțiunile mele au venit în 
sprijinul real al pacienților, medicilor și, 
nu în ultimul rând, al industriei. Este o 
recunoaștere nu doar a activității mele, 
dar și a efortului pe care echipa mea l-a 
depus în acest an. Am muncit mult și pot 

spune că am muncit bine, ne-am atins 
obiectivele propuse. Este lucrul cel mai 
de preț pentru un om politic. Această 
recunoaștere îmi dă un boost de energie 
pentru a merge mai departe în același 
ritm. Sper ca anul viitor să fie și mai bun. 

Noua politică farmaceutică  
a UE va aduce o serie de schimbări.  
Care va fi impactul acestora asupra 
sistemului din România? 

Cetățenii din întreaga UE se așteaptă 
să beneficieze de acces egal la terapii 
sigure și moderne, la prețuri acceptabile. 
Strategia Farmaceutică Europeană își pro-
pune să seteze un cadru general pentru 
asigurarea accesului la medicamente la 
prețuri accesibile, dezvoltarea terapiilor 
inovatoare, eficiente și sigure, consolida-
rea autonomiei strategice a UE, asigurarea 
unor lanțuri de aprovizionare robuste, 
astfel încât Europa să își poată satisface 
nevoile, inclusiv în perioade de criză. 
Simplificarea procedurilor la nivel euro-
pean, eficientizarea activității Agenției 
Europene pentru Medicamente (EMA), o 
legislație actualizată, în acord cu actualele 
provocări și posibilele provocări viitoare 
în domeniul medicamentelor pediatrice 
sau medicamentelor orfane, dar și digi-
talizarea, susținerea inovației, creșterea 
autonomiei strategice vor aduce beneficii 
tuturor pacienților europeni și, implicit, 
pacienților români și vor avea un efect 
benefic asupra sistemului de sănătate 
din România. Mai trebuie spus un lucru. 
Traversăm o perioadă în care Europa a de-
venit tot mai dependentă de restul lumii: 
jumătate din toate inovațiile biomedicale 
provin din SUA și doar un sfert din Eu-
ropa. Dacă acum 25 de ani unul din două 
medicamente era descoperit și dezvoltat 

în Europa, acum reușim să 
producem doar unul din 
cinci. Este momentul pen-
tru politici care vizează 
readucerea producției de 
medicamente și ingredi-
ente active în Europa și 
am toată încrederea că 
Strategia Farmaceutică a 
UE ne va ajuta să atingem 
acest obiectiv. COVID-19 
a accentuat deficitul de 
medicamente și vaccinuri 
și a scos la iveală lipsuri în 
furnizarea de echipamen-
te. Aprovizionarea poate 
fi întreruptă, dacă una 
dintre legăturile anteri-
oare produselor finalizate 
este ruptă pe produse intermediare și ma-
terii prime. Este importantă readucerea 
ingredientelor farmaceutice active (API) 
și a capacităților de producție în Europa. 
Indiferent că vorbim despre medicamente 
inovative, generice sau biosimilare, Ro-
mânia trebuie să profite la maximum de 
inițiativele care susțin construirea de noi 
capacități de producție în UE. România 
are certe avantaje competitive față de alte 
țări europene.

Investiții continue în cercetare și 
inovare înseamnă, în final, tratamente 
mai eficiente și mai ieftine, vaccinuri, 
dispozitive medicale și tehnologii 
de înaltă precizie. Cum pot statele să 
stimuleze cercetarea și inovarea în 
medicină? 

Prin Programul Horizon Europe, pe 
care am avut bucuria să îl lansez anul 
trecut împreună cu ministrul portughez 
pentru Știință, am dat startul revoluției 

luptă împotriva bolilor 
cardiovasculare

ASOCIAȚIILE PROFESIONALE DIN UE AU CERUT 
IMPLEMENTAREA UNUI PLAN EUROPEAN DE  
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inovării și cercetării în Uniunea Europea-
nă. Horizon Europe este cel mai puternic 
program de cercetare și inovare din lume 
și are un buget-record, de 95,5 miliarde 
euro. Suma este cu 30% mai mare decât 
cea alocată precedentului program de 
cercetare, Orizont 2020. Acesta a fost 
creat în strânsă colaborare cu cetățenii 
europeni, tocmai pentru a răspunde 
nevoilor și așteptărilor lor, este structurat 
în șase misiuni care vizează provocările 
la nivel mondial. Misiunile urmăresc 
să salveze viața a peste 3 milioane de 
pacienți bolnavi de cancer, până în 2030, 

să asigure neutralitatea climatică pentru 
100 de orașe, să asigure sănătatea soluri-
lor și alimentelor, a oceanelor, mărilor și a 
apelor interioare și să sporească reziliența 
regiunilor la schimbările climatice. 
În plus, misiunea pentru Sănătate va 
aborda provocări precum: pandemia de 
COVID-19, extinderea trialurilor clinice, 
vaccinurile și vaccinarea, tratamentele de 
ultimă generație și diagnosticarea timpu-
rie, precum și transpunerea rezultatelor 
cercetării în măsuri de politică publică în 
domeniul Sănătății. Programul include 
pentru prima dată un nou pilon de acțiuni 
în sprijinul inovațiilor perturbatoare. 
Consiliul European pentru Inovare va 
oferi sprijin pentru cele mai avansate și 
inovatoare inovații pentru a le transpune 
pe piață. Acesta va contribui la dezvolta-
rea peisajului general al inovării europene 
în sinergie cu Institutul European de 
Inovare și Tehnologie, care încurajea-

ză integrarea triunghiului cunoașterii, 
educația, cercetarea și inovarea. Horizon 
Europe este esențial pentru ca UE să își 
câștige poziția de lider mondial în ceea ce 
privește cercetarea și inovarea.

Având în vedere incidența bolilor 
cardiovasculare (BCV) – în 2020, 
acestea au reprezentat 36% din totalul 
deceselor în UE – la nivel european, 
există preocuparea pentru crearea 
unui plan de combatere a BCV similar 
Planului European pentru Combaterea 
Cancerului?

Există la nivel european mai multe 
inițiative care să susțină o mai bună 
abordare a bolilor cardiovasculare și re-
comandări de politici publice în domeniu. 
Asociațiile profesionale la nivel european 
au cerut implementarea unui plan euro-
pean de luptă împotriva bolilor cardiovas-
culare. Prin acesta ar trebui să fie oferite 
stimulente și să fie setate ținte ambițioase 
de prevenție, screening, depistare pre-
coce, acces la tratament și la asistență pe 
tot parcursul vieții. Eu însumi, în calitate 
de raportor al Programului de Sănătate 
al Uniunii Europene, am plecat pentru 
dezvoltarea unei strategii a UE dedicate 
prevenirii bolilor cardiovasculare, inclusiv 
o secțiune despre hipercolesterolemia 
familială (FH), o afecțiune genetică ce 
determină apariția unor valori crescute 
ale LDL-colesterolului în sânge și afec-
tare cardiovasculară, care poate include 
infarct miocardic sau accident vascular 
cerebral. Statisticile ne arată că astăzi 9 
din 10 persoane care se nasc cu FH nu 
sunt diagnosticate. În plus, nivelul de di-
agnostic și tratament diferă fundamental 
de la o țară la alta. Bolile cardiovasculare 
reprezintă 36% din toate decesele la nivel 
UE, afectând 60 de milioane de persoane. 
Aproximativ 20% din toate decesele pre-
mature (înainte de 65 de ani) în UE sunt 
cauzate tot de bolile cardiovasculare. Este 
absolut necesar ca toate statele membre 
UE să își stabilească strategii naționale și 
să acționeze pentru a ajuta pacienții. Ro-
mânia a anunțat recent inițierea „Strate-
giei Naționale pentru Combaterea Bolilor 
Cardiovasculare și Cerebrovasculare”, un 
pas important pentru a fi mai eficienți în 
activitatea de prevenție și tratament ale 
bolilor cardiovasculare. 

INTERVIU CU CRISTIAN BUȘOI,  
PREȘEDINTE AL COMISIEI PENTRU 
INDUSTRIE, CERCETARE ȘI ENERGIE (ITRE)  
DIN PARLAMENTUL EUROPEAN, RAPORTOR 
AL PROGRAMULUI EU4HEALTH
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Prevenția nu înseamnă doar vaccinare, 
screeninguri pentru diferite tipuri de afecțiuni, 
ci trebuie văzută ca pe ceva integrat, care să 
implice și populația, dar și multe alte sectoare 
ale societății, și care să aibă un impact pe termen 
lung, subliniază prof. univ. dr. Cristian Vlădescu.
de Bogdan Guță

Recent ați declarat că România cheltuie 572 
euro/cap de locuitor pentru servicii spitalicești, 
media europeană fiind de 1010 euro, iar pentru 
prevenție, România cheltuie 20 de euro, față de 

102 euro media europeană. De ce sunt aceste diferențe? Este 
clasica problemă a subfinanțării sau e vorba și de o alocare 
defectuoasă a banilor disponibili pentru sănătate?

Cifrele respective se referă la Purchasing Power Parity(PPP), 
adică în valori care pot fi comparabile, ajustate cu puterea 
de cumpărare. Pentru că, în sume brute , diferența ar fi mult 
mai mare. Același lucru este valabil și pentru alte domenii 
medicale. Cel mai bine stăm, din punctul de vedere al raportării 
și al comparării cu media Uniunii Europene, la cheltuielile 
pentru spitale și pentru asistența cu medicamente, care sunt 
la jumătate din media europeană. Această situație ține de 
resursele disponibile, de resursele pe care le avem și care 
trebuie împărțite cumva. Să presupunem că s-ar aloca mai mulți 
bani pentru prevenția făcută de sistemul sanitar. Automat, 
ar însemna că rămân mai puțini bani pentru celelalte zone, 
domenii medicale. Sigur, este de discutat dacă ar fi mai eficient 
să dai mai mulți bani pe prevenție și mai puțini pe spitalizare 
pentru că, teoretic vorbind, prevenția va face ca în viitor să fie 
mai puțini oameni care au nevoie de spitalizare. 
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Efectele pe termen lung și 
semnificative ale prevenției 
sunt atunci când există o 
abordare la nivel general 
populațional

INTERVIU CU PROF. UNIV.  
DR. CRISTIAN VLĂDESCU,  
DIRECTOR GENERAL AL 
INSTITUTULUI NAȚIONAL DE 
MANAGEMENTUL SERVICIILOR  
DE SĂNĂTATE (INMSS)
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O CREȘTERE DE 14 ORI A BUGETULUI  
PENTRU SĂNĂTATE

Am putea gândi așa: „Da, facem prevenție și peste 10 ani, 20 
de ani sau 30 de ani, în funcție de ce anume tip de patologie avem 
în vedere, vom înregistra mai puțini oameni în spital!”. Dar, în 
același timp, ne punem întrebarea „ce facem cu cei de acum, care 
trebuiau să aibă măsuri de prevenție cu 20-30 de ani în urmă?” 
Iată, un cerc vicios generat, în esență, de faptul că resursele noas-
tre sunt limitate acum, în anul 2022. Aceasta dacă ne comparăm 
cu media din Uniunea Europeană. Dar, dacă ne comparăm cu noi 
înșine, să zicem din anul 1997, când s-a votat introducerea asi-
gurărilor sociale de sănătate (începându-se strângerea banilor în 
anul următor, în 1998), bugetul total al sistemului sanitar era de 
800 milioane USD, din acest buget, 200 milioane USD erau medi-

camentele. Ei bine, acum bugetul este de 12 mi-
liarde USD – o creștere de 14 ori!  Dacă analizăm 
pe evidence base, pe date, să zicem anul 2002, 
adică anul în care România a intrat în NATO și 
s-a ridicat obligativitatea vizelor, atunci era o 
medie de 2,1-2,2  medici/1.000 locuitori. Astăzi 
am ajuns la 3,2 medici/1.000 locuitori, adică la 
media UE. Iată, a fost creștere cu peste 50% la 
numărul de medici cu liberă practică în Româ-
nia. Dacă ne referim la numărul de studenți la 
medicină, România este în primele 4 state din 
UE, ceea ce ne arată că între cei care absolvă și 
cei care intră pe piața muncii este o pierdere. În 
concluzie, este greu de spus de la ce nivel poți 
vorbi de opțiuni reale în alocarea de fonduri. 
Reîntorcându-ne la prevenție, dacă se face doar 
de sistemul sanitar, este limitată, în sensul că se 
rezumă, oarecum, la individul la risc – înseam-
nă că trebuie să-l depistezi, ceea ce presupune 
resurse suplimentare intervenției propriu-zise.  

PREVENȚIA – UN DEMERS INTEGRAT

Efectele pe termen lung și semnificative ale 
prevenției sunt atunci când  există o abor-
dare la nivel general populațional. Prevenția 
nu înseamnă doar, de exemplu, vaccinare, 
screeninguri pentru diferite tipuri de afecțiuni, 
ci trebuie văzută ca un demers integrat, care să 
implice și populația, dar și multe alte sectoare 

ale societății, și care să aibă un impact pe termen lung. Cel mai 
bun exemplu, în acest sens, este cel cu tutunul. Fumatul este 
principala cauză pentru o serie de ani de 
viață sănătoasă pierduți în Uniunea Eu-
ropeană. Ca atare, au fost emise directive 
în ceea ce privește tutunul, pe care și noi 
le-am implementat cu destul succes, au 
fost campanii publice de conștientizare 
a publicului privind riscurile fumatului 

concomitent cu măsuri legate de creșterea preturilor la țigări, in-
terzicerea reclamelor și a fumatului în spații publice etc. În primii 
10 ani de la implementarea acestora, a scăzut cu aproximativ 30% 
numărul fumătorilor în România. 

Inechitățile în domeniul sănătății sunt prezente atât între 
statele membre UE, cât și în cadrul aceluiași stat, de exemplu, 
de la o regiune la alta. Sau, cum este cazul României, județe 
întregi fără medici pentru anumite specializări. Cum se poate 
ajunge la o echitate în sănătate? 

Întâi trebuie să pornim de la definiția acceptată a echității 
în sănătate. Ce înseamnă, deci, echitatea în sănătate? Succint, 
aceasta este: la nevoi de sănătate egală, servicii de sănătate egale! 
Altfel spus, dacă o persoană are o fractură de mână la București 
și altcineva are o fractură de mână în Deltă, echitate ar însemna 
că primește aceleași servicii și în Deltă, și în București. Conform 
legilor din România, noi avem lucrul acesta. Nu există discri-
minări nici în funcție de locul de proveniență, nici în funcție 
de locul de muncă, nici în funcție de starea socială. Ești asigu-
rat, primești aceste servicii! Urgențele, la fel, nici nu se pune 
problema. Așa este construit sistemul. Am dat exemplu Delta, 
dar, putem să spunem alte zone. De exemplu, putem să spunem 
despre 400 UAT – Unități Administrative Teritoriale – din mediul 
rural, care nu au niciun medic. Deci, dacă n-ai acces la un medic, 
cum au ceilalți din restul unităților teritoriale, e o problemă de 
echitate, fie și pentru faptul că te costă mai mult să te duci la un 
medic într-o altă localitate. 

DISCREPANȚE MARI ÎN ACCESUL  
LA MEDICI SPECIALIȘTI

Mai mult decât atât, sunt multe zone, multe județe ale Români-
ei în care nu sunt disponibile specialități anume. Municipiul Tul-
cea, reședință de județ, care are spital județean, a avut probleme 
în ceea ce privește disponibilitatea unui medic pediatru. Deci nu 
o supraspecializare, nu genetică, ci pediatrie. Pur și simplu, aveau 
probleme să atragă acolo medicii de care aveau nevoie pe acea 
specialitate. Apoi, aproximativ jumătate din medicii din România 
care practică profesia sunt în orașele universitare, acolo unde sunt 
universități sau facultăți de medicină în cadrul altor universități. 
Aceasta înseamnă că 8-9 județe, să zicem, au jumătate din numă-
rul total al medicilor specialiști din România. Repet, vorbim de 
medici specialiști, nu de medicii de familie. Restul de județe au… 
restul de medici, adică jumătate. Este o discrepanță mare! Situația 
aceasta pune în mod evident probleme legate de echitate, adică de 
acces la diferite tipuri de servicii medicale. Problema României, 
acum când vorbim, nu este numărul de medici, cum era cu 20 de 
ani în urmă, ci repartizarea lor. Nu este suficient să ai un proiect 

sanitar pentru mediul rural, ci ar trebui să 
ai un proiect integrat, cu soluții care țin și 
de locuință pentru medici, și de acces, și de 
infrastructură socială. Ok, nu stă medi-
cul acolo de dimineață până seara, dar să 
asiguri măcar 5 ore pe zi, astfel încât la un 
dispensar să fie cineva. 
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Fondurile din PNRR pentru dezvoltarea infrastructurii medicale 
prespitalicești „sunt, pe lângă fondurile guvernamentale, o mare 

oportunitate pentru rezolvarea într-o anumită măsură a problemei 
infrastructurii medicale din România”, subliniază dr. Elena Cristina 

Dinu. În opinia sa, o analiză onestă în ceea ce privește infrastructura 
medicală deficitară este primul pas către soluționarea concretă 

a acesteia. De asemenea, lipsa de medici specialiști își poate găsi 
soluționarea printr-o politică adecvată de resurse umane. 

de Bogdan Guță

„Mi-am  
propus să 
fiu același 

partener de 
încredere al 
pacienților” INTERVIU CU 

DR. ELENA 
CRISTINA DINU, 
VICEPREȘEDINTE 
COMISIA PENTRU 

SĂNĂTATE ȘI 
FAMILIE, CAMERA 

DEPUTAȚILOR

Infrastructura medicală și lipsa 
de medici specialiști sunt două 
probleme majore ale sistemului 
sanitar românesc, probleme ce 

afectează milioane de pacienți, mai ales din 
zonele rurale și/sau defavorizate din punct de 
vedere economic. Ce se poate face pentru aceștia?

Într-adevăr, aceasta este, probabil, cea mai mare 
problemă a sistemului sanitar și mă bucur că înce-
pem ușor, ușor să recunoaștem și să punem degetul 
pe rană. Fac parte dintr-o echipă de profesioniști, 
cunoscători ai sistemului 
de sănătate, care încă de 
la începutul activității în 
Comisia de sănătate au făcut 
o analiză onestă a acestu-
ia – acesta fiind primul pas 
către soluționarea corectă a 
problemelor.

Și, ca să revin la în-
trebarea dumneavoastră, 
fondurile din PNRR pentru 
dezvoltarea infrastructurii 
medicale prespitalicești 
(cabinetele medicilor de 
familie, ambulatorii de 
specialitate și centre medi-
cale comunitare), dar și cele 
pentru dezvoltarea infras-
tructurii spitalicești publice 
(spitale noi sau dotarea 
celor existente cu aparatură 
medicală performantă), sunt, 
pe lângă fondurile guver-
namentale, o mare oportu-
nitate pentru rezolvarea într-o anumită măsură a 
problemei infrastructurii medicale din Romania.

În ceea ce privește lipsa de medici sau, dacă 
vreți, distribuția lor neunitară la nivelul țării, cu 
aglomerarea centrelor universitare și lipsa cu 
adevărat a acestora în zonele rurale sau defavo-
rizate, va putea fi rezolvată printr-o politică de 
resurse umane care să crească cifra de școlarizare 
la rezidențiat pentru anumite specialități deficita-
re, dar și să stimuleze personalul medical care își 
desfășoară activitatea în mediul rural și în zonele 
cu greu accesibile.

Ca deputat ales în județul Giurgiu, care sunt 
principalele probleme, din punctul de vedere 
al accesului la servicii de sănătate, cu care se 
confruntă alegătorii dumneavoastră? Ce soluții 
există pentru rezolvarea lor?

Problemele giurgiuvenilor nu diferă cu mult 
de problemele celorlalți cetățeni: aici ne putem 

referi la probleme de acces la servicii medicale sau 
la calitatea acestora, dar și la lipsa infrastructurii 
medicale și la deficitul de medici specialiști și 
medici de familie. Am făcut numeroase demersuri 
pentru reabilitarea Spitalului Județean și pentru 
dotarea lui cu aparatură performantă, demersuri 
care s-au și concretizat, spitalul urmând să intre 
într-un amplu proces de reabilitare, extindere și 
dotare prin Compania Română de Investiții. De 
asemenea, pentru atragerea tinerilor specialiști la 
Giurgiu, autoritățile județene au oferit locuințe și 

au suportat costul transpor-
tului pentru cei care făceau 
naveta. S-au făcut eforturi 
pentru rezolvarea proble-
melor din sistemul sanitar 
giurgiuvean pentru că ne 
dorim ca toți giurgiuvenii 
să beneficieze de servicii 
medicale și tratamente exact 
ca în afară.

Ce proiecte de inițiative 
legislative pentru sectorul 
sanitar aveți în vedere 
pentru viitor?

Până la momentul actual 
am fost un partener de 
încredere pentru asociațiile 
de pacienți

 – încerc în mod constant 
să fiu în legătură cu pro-
blemele de la „firul ierbii”. 
Trebuie să fim onești și să 
recunoaștem că dintr-un 
birou nu poți simți proble-

ma „pe pielea ta”. Pentru viitor mi-am propus să 
fiu același partener al pacienților și să răspund, 
în limita atribuțiilor mele, la nevoile lor de acces 
la tratament și la servicii medicale de calitate, de 
aceea inițiativele legislative pe care le am în vedere 
vor urma acest deziderat.

Dacă ar fi să faceți un top 3 al problemelor din 
sănătate care au nevoie de rezolvare imediat, care 
ar fi acestea?

Corelat cu prima întrebare, pe primul loc aș 
putea pune resursele sistemului și problema infras-
tructurii medicale. Pe locul al doilea – deficitul de 
specialiști și inegala lor repartizare la nivelul țării, 
care duce la accesul scăzut la servicii medicale al 
unei părți a populației. Pe locul al treilea aș pune 
problema deficitului de medicamente ieftine din 
farmacii și accesul mai greoi la terapiile inovative 
generat de perioadele mari necesare pentru ca o 
terapie nouă să fie pusă la dispoziția pacienților. 
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Care va fi impactul noului regulament 
HTA (operațional din 2025) asupra a 
două segmente importante ale societății: 
industria farmaceutică și pacienți?

Cred că noul regulament HTA va aduce 
schimbări importante pentru aceste părți interesate. 
În ceea ce privește industria farmaceutică, ea va 
avea o imagine de ansamblu mai cuprinzătoare 
și, într-o anumită măsură, mai simplă a tipului 
de dovezi care trebuie colectate pentru a produce 
dovezi referitoare la produsele sale.  

Evaluarea clinică comună (Joint Clinical 
Assessment -  JCA), prevăzută de noul regulament 
pentru HTA, este menită să devină un punct de 
referință, astfel încât să existe un efort coordonat 
care, în principiu, ar trebui să elimine repetarea 
acțiunilor la nivelul unei singure țări. Așadar, dacă 
o companie farmaceutică obține aprobarea de 
licență de introducere pe piață din partea EMA, 
după care începe să colecteze dovezi suplimentare 
pentru HTA în diferite țări, știind că va trebui să 
treacă prin procedurile de evaluare clinică comună 
cu criterii convenite care se aplică în toate țările 
UE,  atunci cred că acest lucru ar simplifica foarte 
mult procesul de generare a datelor.

În plus, industria poate fi, de asemenea, 
angrenată în colaborarea cu agențiile naționale, 

„Cred că noul 
regulament 
HTA la nivel 
european va 
aduce schimbări 
importante 
pentru industria 
farmaceutică și 
pentru pacienți”

INTERVIU CU PROF. 
ALEKSANDRA TORBICA, 
PREȘEDINTE ALES (2022-
2024) AL EUROPEAN HEALTH 
ECONOMICS ASSOCIATION 
(EUHEA), PREȘEDINTE AL 
ITALIAN HEALTH ECONOMICS 
ASSOCIATION (AIES), PROFESOR 
ASOCIAT LA DEPARTAMENTUL 
DE ȘTIINȚE SOCIALE ȘI POLITICE 
ȘI DIRECTOR AL CENTRULUI 
DE CERCETARE PENTRU 
MANAGEMENTUL SĂNĂTĂȚII ȘI 
ASISTENȚEI SOCIALE (CERGAS) 
LA UNIVERSITATEA BOCCONI,  
MILANO, ITALIA.

de Bogdan Guță
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în ceea ce privește modul de adaptare a unora 
dintre aceste dovezi în contextul local, dar, cel mai 
important, evaluarea clinică va fi realizată la nivel 
central, ceea ce va contribui la creșterea eficienței 
acestui proces la nivelul UE. În ceea ce privește 
pacienții, acest efort comun va spori gradul de 
echitate în cadrul țărilor UE, deoarece, practic, 
dovezile pe baza cărora factorii de decizie politică 
națională vor lua decizia finală privind accesul la 
anumite produse farmaceutice și dispozitive medicale 
vor fi aceleași.  Chiar dacă decizia finală privind 
accesul la anumite inovații poate să nu fie aceeași, dar 
baza de dovezi va fi aceeași, deoarece se va realiza 
prin intermediul acestei evaluări clinice comune.

Așadar, în acest scenariu, toți pacienții din UE, 
să zicem, ar putea fi asigurați că datele, informațiile 
și dovezile care sunt folosite pentru a lua o decizie 
cu privire la un anumit produs sunt aceleași în toate 
țările UE.

În evaluarea tehnologiilor medicale (HTA) și în 
procesul de luare a deciziilor privind tehnologiile 
medicale, un rol important îl joacă datele din 
lumea reală (RWD) și dovezile din lumea reală 
(RWE). În ce măsură sunt RWD adecvate pentru  
a genera RWE?

Am avut șansa de a lucra la un proiect de cercetare 
european care a analizat această problemă și, într-
adevăr, am cartografiat diferitele surse de date din 
lumea reală pentru dispozitivele medicale.  Am 
analizat în mod special dispozitivele medicale în cazul 
cărora datele din lumea reală joacă un rol important, 
deoarece ele ajung pe piață fără a avea neapărat date 
din studii. Colectarea datelor în cadrul studiilor 
observaționale este, în principiu, crucială pentru 
strângerea de dovezi privind dispozitivele medicale.  
Există multe surse diferite de date din lumea reală 
care provin de la dosarele medicale electronice la date 
administrative, de la studii observaționale la baza de 
date a externărilor din spitale.  

Așadar,atunci când vorbim de date din lumea reală, 
ne putem referi la multe lucruri diferite - sondaje, 
seturi de date administrative, studii observaționale, 
registre și așa mai departe.  Este foarte important 
să avem în vedere de ce tip de date avem, de fapt, 
nevoie pentru a genera dovezi din lumea reală care 
să constituie baza pentru evaluarea tehnologiilor 
medicale. Există unele surse de date din lumea reală 
care au un mare potențial de 
a deveni dovezi reale pentru 
HTA, dar în majoritatea 
cazurilor lipsesc încă multe 
lucruri, lipsesc multe tipuri de 
variabile pentru ca datele din 
lumea reală să devină dovezi 

reale. Ceea ce este, de asemenea, important e ca 
metodologia de analiză a acestor date să fie adecvată, 
astfel încât datele pe care le avem să fie utilizate în 
mod corespunzător, analizate corespunzător, pentru 
a deveni dovezi adecvate. Pentru că, dacă nu analizați 
datele din lumea reală cu metode adecvate, veți obține 
un rezultat părtinitor și aceasta este cea mai proastă 
dovadă pe care o puteți avea.  

Economia sănătății influențează procesul de 
luare a deciziilor la toate nivelurile de asistență 
medicală, oferind un cadru decizional explicit 
bazat pe principiul eficienței. Cum influențează 
aceasta procesul decizional la nivel clinic?

În ultimele decenii, confruntată și cu creșterea 
cheltuielilor de sănătate, și cu nevoia factorilor 
de decizie politică de a aloca resursele limitate 
de asistență medicală într-un mod mai rațional, 
astfel încât să respecte nu numai eficacitatea și 
siguranța produselor medicale, ci și eficiența, cu 
scopul să maximizeze rezultatele date de resursele 
limitate, economia sănătății devine din ce în ce mai 
importantă.  De fapt, este o tendință, oarecum de 
neoprit, în toată lumea, în special în Europa, dar 
nu numai, unde cerințele de analiză a eficienței 
costurilor fac parte din criteriile obișnuite care  
sunt utilizate.  

Așadar, procesul decizional clinic este, cu 
siguranță, afectat de acest lucru, în sensul că acele 
criterii de rambursare a unui medicament într-o 
anumită țară, de exemplu, nu se mai bazează doar 
pe componenta clinică, ci avem nevoie și de această 
componentă economică pentru a informa alegerea. 
În unele țări, cum ar fi Marea Britanie - este un 
exemplu clasic - , multe decizii se bazează pe 
valoarea costului incremental de administrare. Unora 
dintre medicamente li se poate refuza rambursarea, 
deoarece costul incremental de administrare este 
prea mare.  Dacă unui medicament i se refuză 
rambursarea, înseamnă că acesta nu este disponibil 
pentru a fi prescris de medici în cadrul unui sistem 
public de sănătate.

Includerea componentei de economie a sănătății 
în imaginea generală modifică deci criteriile prin 
adăugarea acestei dimensiuni suplimentare. Nu mai 
este vorba doar despre dacă e suficient de bun, ci și 
dacă merită. Având în vedere că dispunem de un buget 
limitat, nu ne putem permite toate produsele bune 

de pe piață, așa că trebuie să 
alegem pe care să le finanțăm 
și pe care să nu le finanțăm din 
bani publici. Analiza eficienței 
costurilor ajută factorii de 
decizie să facă această alegere 
într-un mod rațional. 
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Ce ne puteți spune despre 
dinamica inovației în 
sprijinul pacienților ?
În calitate de companie europeană 

biofarmaceutică cu o investiție substanțială în 
activitatea științifică și în cercetarea inovativă, 
colaborăm pentru a promova accesul cât mai 
rapid la medicamente inovatoare. Inovăm 
continuu și depunem eforturi pentru a găsi 
noi modalități de a oferi soluții persoanelor 
care trăiesc cu boli imunologice grave. 
Acest lucru este consecința unei platforme 
avansate de cercetare și dezvoltare de 
molecule noi, a unei atitudini agile prin 
care, la UCB, păstrăm o atenție concentrată 
pe arii terapeutice aflate în plină dinamică, 
dar mai ales printr-un angajament continuu 
față de persoanele cu boli autoimune.

Este vorba de momentul de cotitură când, 
asemănător cu multe alte arii terapeutice, 
inovația farmaceutică schimbă standardele 
terapeutice în mai multe patologii și 
am plăcerea să observ cum așteptările 
medicilor și ale pacienților evoluează 
într-un mod dinamic și constant.

În psoriazis, spre exemplu, inovația 
terapeutică a ridicat așteptările tuturor, a 
dezvăluit mecanisme multifactoriale ale bolii 
și manifestări care nu mai sunt doar apanajul 
unei simple patologii de piele. Este cheia 
pentru înțelegerea profundă a mecanismelor 
terapeutice și ce determină succesul „dincolo 
de o piele curată”, coroborate cu creșterea 
apetitului educațional și a calității informației 
științifice comunicate la principalele 
congrese medicale și manifestări științifice 
internaționale din sfera dermatologiei. 

Cum ați descrie actualele standarde 
de tratament în psoriazis ? 

România, ca și alte țări din Uniunea 
Europeană, nu poate face excepție de la acest 

trend important și mă bucur să constat o 
abordare modernă și pozitivă. Aspirația către 
ghiduri și standarde de tratament aliniate cu 
cele de la nivel european, acces continuu și 
rapid la inovație, cât și un control superior al 
bolii superior pe baza indicatorilor terapeutici 
și recunoașterea acestora în protocoalele 
locale sunt doar câteva direcții încurajatoare 
observate în România. Un alt aspect important 
este abordarea multidisciplinară ce ține cont 
de numeroasele aspecte ale bolii, inclusiv cea 
psihologică, implicarea sistemelor naționale 
de asigurare spre a facilita accesul la standarde 
superioare de tratament, introducerea de 
soluții digitale și de telemedicină, generarea 
și publicarea de date clinice din registrele 
de pacienți, iar lista poate continua.

Orice opțiune terapeutică nouă care 
poate îmbunătăți standardele de tratament 
și rezultatele observate la pacienți este de o 
importanță majoră. Inovația UCB începe de 
la pacient, de la înțelegerea traseului acestuia 
și încercând continuu să adresăm nevoile 
neacoperite de standardul terapeutic curent.

Suntem motivați să explorăm cele 
mai avansate sfere științifice alături de 
cei care trăiesc cu boli autoimune și 
partenerii noștri, cu ambiția de a evolua în 
permanență și a oferi soluții din ce în ce mai 
performante, consecvent cu angajamentul 
nostru față de pacienți și societate. 

UCB – angajament ferm în privința 
psoriazisului și imunologiei 
UCB este un lider recunoscut în domeniul imunologiei în cercetarea și dezvoltarea 
terapiilor biologice și este un deschizător de drumuri în inovație științifică 
și tehnologii digitale. „Acestea ne-au permis să ne accelerăm înțelegerea 
mecanismelor profunde de imunopatologie, asigurându-ne că putem descoperi și 
dezvolta medicamente diferențiate, pe baza experienței noastre deja demonstrate”, 
declară Carina Manda. 

INTERVIU CU  
CARINA MANDA,  
HEAD OF MEDICAL 
IMMUNOLOGY EUROPE UCB

Carina Manda este medic și 
vine cu o experiență de peste 
20 de ani în Medical Affairs, 
Strategie și Imunologie, atât 
în România, cât și la nivel 
european, unde a avut roluri 
naționale și regionale atât 
la UCB Pharma, cât și în alte 
companii Pharma și BioTech. 
Este pasionată de inovație 
științifică, de înțelegerea 
fină a mecanismelor bolilor 
autoimune în conjuncție 
cu nevoile pacienților, 
medicilor și ale sistemelor de 
sănătate, dar și de educația 
permanentă și de stabilirea 
de parteneriate fondate pe 
cercetare.
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Cum este resimțit impactul 
bolii asupra pacienților?
Și astăzi, în ciuda eforturilor 
dermatologilor, reumatologilor și 

ale asociațiilor pentru pacienți, psoriazisul este 
perceput de pacienți, de aparținătorii acestora 
sau chiar de societate ca o „sperietoare”. 
Mulți dintre bolnavii cu psoriazis intră 
încă în cabinetele dermatologilor sperând 
într-o infirmare a acestui diagnostic.

Conform unor date recente publicate în 
literatura de specialitate, 84% dintre pacienți 
sunt dominați de sentimentul că sunt „ținta 
privirilor” celor din jur, 76% dintre ei se simt 
vinovați și speriați că pot transmite boala 
copiilor lor, în timp ce 48% dintre bolnavii 
cu psoriazis se confruntă și în zilele noastre 
cu sentimentul de excludere socială.

Viața pacientului cu psoriazis este 
marcată de impactul cumulativ al bolii, ce 
rezultă ca urmare a caracterului progresiv 
sistemic și recurent al puseelor de activitate 
a acesteia. Pacientul cu psoriazis, în special 
cel cu forma severă a bolii, privește mereu 
peste umăr, experimentând frica recidivelor 
acestei afecțiuni cu atât mai des cu cât 
istoricul de psoriazis este mai lung.

Sentimentul de stigmatizare este mai 
intens în rândul femeilor cu psoriazis, la 
care se observă mai frecvent tendința spre 
secretomanie, o sensibilitate excesivă față 
de opiniile celorlalți, frica de respingere 
și sentimentul de a fi „defectă”. 

Putem încă discuta de nevoi 
neacoperite în psoriazis?

Deși arsenalul terapeutic disponibil astăzi 
și în România controlează extrem de eficient 
boala psoriazică la un procent foarte mare 
din pacienți, chestionarele completate de 
bolnavii cu psoriazis, în special de cei cu 
forme îndelungate și severe de boală, pun 

în lumină faptul că 55% dintre aceștia nu 
îndrăznesc să creadă că o curățare completă 
sau aproape completă a leziunilor de psoriazis, 
în cazul lor, ar fi un deziderat tangibil. 

Suferința complexă pe termen lung 
a pacienților cu psoriazis a impulsionat 
cercetarea științifică în sensul unor eforturi 
conjugate pentru elucidarea etiopatogenezei 
complexe a acestei boli. S-au realizat 
achiziții extrem de importante în acest 
domeniu al cunoașterii, care au permis 
dezvoltarea și implementarea unor terapii 
absolut revoluționare ce reprezintă o șansă 
extraordinară pentru controlul bolii psoriazice.

Cercetările însă continuă, pentru că 
există încă nevoi nerezolvate pentru unii 
pacienți cu psoriazis. Nu toți bolnavii reușesc 
să obțină o piele „curată” sau „aproape 
curată”, comorbiditățile cardiovasculare, 
articulare, metabolice, digestive, psihiatrice 
necesită control pe termen lung printr-un 
management atent al bolii psoriazice. 

Dezideratul suprem al bolnavului cu 
psoriazis și al echipei multidisciplinare 
de medici curanți este VINDECAREA 
psoriazisului. Ștafeta în atingerea acestui 
obiectiv s-a ridicat de-a lungul timpului 
din ce în ce mai sus, plecând de la terapiile 
topice, fototerapie, terapiile sistemice 
convenționale și terapiile inovatoare. 

Nevoile încă neacoperite  
ale pacientului cu psoriazis
Psoriazisul este o patologie dermatologică ce a suferit profunde remanieri în 
înțelegerea patogeniei, încă incomplet elucidate. În lumina noilor descoperiri științifice, 
conceptul de psoriazis a căpătat noi valențe. „Astăzi vorbim de boala psoriazică, 
noțiune care punctează caracterul sistemic și progresiv al acestei afecțiuni, ca rezultat 
al unei reacții inflamatorii  cronice sistemice de tip 1, ce implică instalarea în timp a 
numeroase comorbidități extracutanate”, explică prof. dr. Daciana Brănișteanu. 

INTERVIU CU  
PROF. DR. DACIANA 
BRĂNIȘTEANU, FACULTATEA 
DE MEDICINĂ, U.M.F. 
„GRIGORE T. POPA”, IAȘI

Prof. dr. Daciana Elena 
Brănișteanu este șef al Clinicii 
Dermatologice, Spitalul 
Clinic Universitar CF, Iași, 
președinte al Conferinței 
„Primăvara Dermatologică 
Ieșeană”, preocupată în 
mod deosebit de psoriazis, 
coordonator al Proiectului 
Național Educațional 
„Patologia psoriazisului”, a 
participat în calitate de expert 
la întâlniri internaționale pe 
teme de psoriazis (Viena, 
Atena, Geneva etc.). Este 
coordonator a peste 100 
de cursuri de educație 
medicală continuă și de 
cursuri postuniversitare și a 
participat activ la peste 400 
de conferințe, prelegeri și 
comunicări orale susținute la 
manifestări științifice, nu doar 
de dermatologie. 
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Sanofi, una dintre cele mai importante 
companii globale din domeniul sănătății,  
a anunțat anul acesta o nouă arhitectură 
de brand, care unește compania sub 
o singură identitate și un scop comun: 
Suntem de neoprit în căutarea miracolelor 
științei pentru a îmbunătăți viețile 
oamenilor. Capacitățile științifice și de 
producție de top ale companiei Sanofi, 
împreună cu accesul la date și tehnologiile 
digitale, au potențialul de a transforma 
practica medicală și de a face imposibilul 
posibil pentru milioane de oameni din 
întreaga lume – inclusiv pentru români!
de Bogdan Guță

Politici  
de Sănătate | INOVAŢIE

ESTE TIMPUL SĂ NE UNIM VOCILE  
ÎN FAVOAREA DEZVOLTĂRII PREVENȚIEI

Sanofi a adus știința și inovația mai aproape 
de pacienții din România, fiindu-le alături pe 
parcursul întregului traseu pentru sănătate - de 
la prevenție la terapie și suport în menținerea 
stării generale de sănătate. Cât este de 

importantă prevenția în contextul acestui traseu și cum se 
implică Sanofi în procesul de educație pentru prevenție?

Într-o țară cu o populație din ce în ce mai îmbătrânită, în 
care prevalența factorilor de risc este în continuă creștere și în 
care sistemul de sănătate este orientat spre tratament, deschi-
derea spre prevenție și depistarea precoce a bolilor a căror po-
vară pune la încercare rezistența sistemului sanitar și bugetul 
sănătății trebuie să devină priorități naționale. 

În ultimul timp, s-au făcut pași importanți în direcția 
prevenției – de la reglementări legislative la schimbare de men-
talitate și alocare de bugete pentru prevenție. Cred însă că mai 
sunt multe de făcut și că ritmul de progres ar trebui să fie unul 
mai rapid, pentru a putea produce efecte vizibile.

Sanofi România susține, pe cont propriu sau împreună cu 
alți parteneri, numeroase activități de educare și informare a 
populației cu privire la bolile cronice și la nevoia de prevenție. 
În calitate de membru al Asociației Române a Producătorilor 
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SANOFI 
A ADUS 
ȘTIINȚA ȘI 
INOVAȚIA
MAI APROAPE 
DE PACIENȚII 
DIN ROMÂNIA

URMĂRIM MIRACOLELE ȘTIINȚEI PENTRU  
A ÎMBUNĂTĂȚI VIEȚILE OAMENILOR

Cu o identitate vizuală schimbată, Sanofi 
a intrat într-o nouă eră, având ca scop 
declarat activarea puterii științei în sprijinul 
pacienților. Care sunt mesajele pe care noua 
imagine Sanofi vrea să le transmită acestora?

Ne-am redefinit obiectivele în cercetarea științifica încă din 
2019, când am decis că nu mai este suficient să aducem bene-
ficii terapeutice suplimentare – însă doar marginal crescute 
– față de standardele terapeutice existente pentru afecțiunile 
cronice asupra cărora ne concentrăm eforturile. Această 
ambiție, definită recent ca o căutare neobosită a miracolelor 
științei pentru a îmbunătăți viețile oamenilor, este în mod fe-
ricit dublată de o nouă identitate vizuală a companiei. Mesajul 
pe care îl transmitem pacienților și comunității medicale este 
acela că ambiția noastră, la Sanofi, înseamnă a fi primii într-o 
nouă clasă terapeutică sau cei mai buni în clasele terapeutice 
cunoscute deja. 

Consider că astăzi asociem la un nivel optim experiența 
noastră clinică cu tehnologia de vârf pentru a înțelege mult mai 
bine cu ce se confruntă pacienții și în ce mod i-am putea ajuta 
să ducă o viață mai bună și mai lungă. 

În această nouă eră a digitalizării, fiecare zi aduce o inovație, 

un fel de a face altfel lucrurile, mai bine, cu 
ajutorul tehnologiilor. Industria IT se ara-
tă fabuloasă în colaborarea cu specialiștii 
în domeniul sănătății și demonstrează un 
potențial enorm în inițiativele de dezvoltare a 
aplicațiilor pentru folosul pacienților. Practic, 
noile sisteme sau aplicații IT intervin astăzi în 
toate activitățile medicale, de la etapele pri-
mordiale de dezvoltare a noilor medicamente, 
până la generarea datelor și a evidențelor de 
practică medicală de rutină, asigurând dovezi-
le necesare pentru luarea deciziilor optime, în 
folosul pacienților. 

Lucrăm cu noi modele de dezvoltare clini-
că, cu profiluri de pacienți mai bine definite, 
care ne permit să personalizăm terapii și 
intervenții curative. Inițiativele de telemedi-
cină și machine learning vor duce probabil în 
viitor la implicarea inteligenței artificiale în serviciile  
de sănătate. 

Prin accelerarea inovării în domeniul medicamentelor 
și creșterea calității și eficienței diagnosticării și 
tratamentului bolilor, Sanofi a îmbunătățit accesul la 
asistență medicală, contribuind la satisfacerea celor mai 
presante nevoi medicale cu care se confruntă pacienții. În 

noua lume „Internet + healthcare”, ce loc 
ocupă inovația digitală în strategiile de 
dezvoltare ale companiei? 

Inovația digitală se regăsește acum în tot 
ceea ce facem. În cercetare, la Sanofi sau la 
partenerii noștri, modelele de studii clinice 
utilizează aplicații inovatoare, cu multiple 
facilități, cum ar fi creșterea predictibilității 
și generarea evidențelor clinice sau scurtarea 
timpului pentru înregistrarea medicamentelor 
și punerea pe piață. 

În practica medicală de rutină asistăm la o 
creștere uimitoare a noilor aplicații de toate ti-
purile, în marea lor majoritate utilizate direct 
de pe smartphone. În acțiunile de educație 
medicală pentru pacienți sau pentru publi-
cul larg, am dezvoltat foarte mult utilizarea 
platformelor digitale cu materiale validate și 

informație veridică, structurate pe zone de interes pentru fieca-
re profil de pacient. Exemplele sunt multe.

Cred însă că progresele pe care le facem acum prin creșterea 
digitalizării în cercetarea medicală trebuie însușite sau cel 
puțin agreate și de către autoritățile de reglementare în dome-
niul medicamentelor, ca o aliniere la nivelul noilor realități 
digitale și informatice. 

Internaționali de Medicamente și de lider al 
grupurilor de lucru Diabet și Vaccinuri din ca-
drul acestei asociații, am susținut înființarea 
și dezvoltarea a două platforme de dialog, 
menite să adune la aceeași masă reprezentanți 
ai societăților medicale și ai asociațiilor de 
pacienți, ai autorităților centrale și locale și 
ai industriei farmaceutice, care să militeze 
pentru prevenție. Aceste platforme de dialog 
sunt Forumul Român de Diabet și Forumul 
Român Pro-Vaccinare. Împreună cu membrii 
acestor forumuri, contribuim la implementa-
rea de acțiuni dedicate prevenției și promo-
văm documente de poziție care propun soluții 
tehnice și legislative la problemele existente 
din domeniul medical și farmaceutic. 

Astăzi, mai mult ca niciodată, după o pan-
demie care ne-a schimbat viața, este timpul să 
ne unim vocile în favoarea dezvoltării prevenției. 

Accesul pacienților români la medicamente se află într-o 
criză continuă din cauza subfinanțării sistemului sanitar și 
a lipsei de predictibilitate a reglementărilor. În acest sens, 
cum poate Sanofi să vină în sprijinul pacienților?

Motivele pentru care accesul la tratament al pacienților este 
întârziat sau deficitar sunt multiple – legislative, birocratice, 

comerciale etc. Orice motive ar sta la baza 
acestei probleme, Sanofi susține un acces cât 
mai rapid al românilor la medicamente inova-
tive și militează pentru o finanțare susținută a 
inovației farmaceutice, în general.

În centrul tuturor acțiunilor pe care le 
sprijinim, fie ele de educare și informare sau de 
screening și diagnostic precoce, se află pacienții 
români – care sunt cetățeni ai Uniunii Europe-
ne și ar trebui să se bucure de aceleași drepturi 
de a avea acces la inovație și tratament ca orica-
re alt pacient european. Ne dorim să contri-
buim la bunăstarea lor fizică și emoțională, să 
putem să le aducem cât mai repede produsele 
inovative pe care le-am creat în urma a zeci de 
ani de cercetare și să îi sprijinim în demersu-
rile lor de a scurta timpii de așteptare până la 
intrarea în tratamentul necesar salvării vieții 
sau îmbunătățirii stării lor de sănătate.  

Susținem asociațiile de pacienți în implementarea de acțiuni 
de educare și informare, precum și în proiecte de disease awa-
reness. O țară în care asociațiile de pacienți au o voce puternică 
și au curajul de a-și susține cauza are mai mari șanse să-și 
schimbe mentalitatea și abordările referitoare la locul sănătății 
în societate. 

DR. EDUARD PRISĂCARIU, 
MEDICAL LEAD SOUTH 

EUROPE MCO&COUNTRY 
MEDICAL LEAD SANOFI 

ROMANIA

CRISTINA PRICOP, PUBLIC 
AFFAIRS HEAD ROMANIA & 
GENMED PUBLIC AFFAIRS 
LEAD CENTRAL & SOUTH 

EUROPE SANOFI
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Cine sunt specialiștii din Task Force și  
care este experiența lor în astfel de proiecte 
ample de digitalizare? 
Task Force-ul din Ministerul Cercetării, Inovării 

și Digitalizării este o structură de specialiști construită pentru a 
facilita și monitoriza implementarea proiectelor din PNRR care 
au ca scop digitalizarea la nivel național, mai precis, cele din 
Componenta 7 – Transformare Digitală.

Persoanele din cadrul Task Force provin, în general, din 
mediul privat, acoperind o plajă destul de largă de specializări: 
de la ingineri și arhitecți de sistem la manageri de business 
și de proiecte europene. Colaborarea lor strânsă îi ajută să 
abordeze în mod eficient problematica digitalizării naționale 
și să gestioneze interacțiunea cu instituțiile partenere, prin 
intermediul cărora se pun în implementare proiectele.

Mulți dintre ei au experiență și în mediul public, ceea ce 
îi ajută să înțeleagă cu ușurință nevoile de digitalizare din 
administrația românească și modul de lucru specific. Nu mai 
puțin important este că au experiență amplă și în proiecte 

și cooperări internaționale, desfășurate la standarde de 
performanță ridicată, aducând un aport semnificativ viziunii de 
ansamblu și pentru corelarea proiectelor.

Ce i-a determinat să participe la concursul organizat de 
MCID? În afară de promisiunea unui salariu peste medie 
(pentru România), care au fost atributele care i-au convins? 

Specificul misiunii este principalul factor motivator 
pentru specialiștii din Task Force. Nu este prea des întâlnită 
oportunitatea de a gestiona implementarea unor proiecte de 
asemenea anvergură și dintr-o poziție care aduce impact la nivel 
național. 

Provocările de gândire strategică, de eficientizare și 
fluidizare a proceselor, de sincronizare a instituțiilor publice 
într-o colaborare unitară, de înțelegere și satisfacere a nevoilor 
practice, tehnologice și de business ale utilizatorilor, de 
facilitare și materializare a ideilor inovatoare în scopuri cu 
impact direct în lumea reală – toate acestea aduc o împlinire 
aparte oamenilor cu apetență antreprenorială și cu pasiuni în 
domeniul tehnologic.  

Politici  
de Sănătate | DIGITALIZARE

Transformarea digitală a României este un subiect 
la ordinea zilei, iar sănătatea este, potrivit spuselor 
ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării,  
unul dintre cele mai dificile de reformat domenii, 
pentru că vorbim de cele mai sensibile date cu putință. 
Totuși, reforma digitală trebuie realizată, mai ales 
acum, când avem la dispoziție sume importante din 
fonduri europene. În afară de ministerele de resort 
responsabile pentru realizarea proiectelor, o echipă 
de specialiști din cadrul MCID, numită Task Force, vine 
în sprijinul autorităților și instituțiilor publice pentru 
implementarea proiectelor din domeniul sănătății  
prin suport tehnic pe toată durata de implementare,  
a explicat ministrul Sebastian Burduja.  
de Valentina Grigore

Task Force 
pentru 
transformarea 
digitală

„MARE PARTE DIN DOMENIILE SOCIALE 
AR PUTEA FI DEJA DIGITALIZATE”

Care sunt domeniile care  
vi se par cel mai „dificil” de 
digitalizat? Ce soluții aveți 
pentru domeniul sănătății (care, 

cel puțin în privința datelor, nu stă prea bine 
nici la colectare, nici la sistemele tehnice 
care permit accesarea/folosirea lor)? 

Digitalizarea nu este un proces simplu,  
în sine. Și nu din motive tehnice, cât din 
rațiuni de ordin uman, organizațional și 
social. 

Implementarea tehnică este, de cele mai 
multe ori, relativ ușor de pus în operă, mai 
ales că avem deja exemple de bună practică 
de la state partenere care au trecut prin 
experiența digitalizării naționale.

Partea dificilă constă în sincronizarea 
specificurilor de lucru dintre instituții, 
în dezvoltarea unor formate comune de 
gândire și de practică, în interoperabilizarea 
serviciilor, în migrarea abordărilor de la 
clasic la digital, în adaptarea mentalităților, în 
adoptarea unor noi stiluri de lucru, moderne 
și agile, în deschiderea și cooperarea extinsă, 
incluzivă, în acceptarea unui ritm de lucru 
care presupune și necesită îmbunătățire 
permanentă, în asigurarea respectării ferme a 
condițiilor de încredere și etică, în formarea 
competențelor umane și a condițiilor care 
să asigure perpetuarea bunelor practici și 
evoluția continuă a soluțiilor implementate.

Câtă încredere aveți că în România chiar 
putem avea o transformare digitală reală?

Transformarea digitală este un proces aflat 
deja în curs de desfășurare. Dincolo de toate 
acțiunile derulate în teren, impactul real al 
digitalizării va putea fi resimțit în momentul 
în care rata de adopție la nivelul tuturor 
actorilor implicați – instituții publice, mediu 
privat, cetățeni – va crește semnificativ.

De multe 
ori, informarea, 
înștiințarea cu 
privire la anumite 
facilități este la 
fel de importantă ca 
implementarea tehnică a soluțiilor. Eforturile 
de promovare închid ciclul transformării 
digitale, prin faptul că oferă utilizatorilor 
disponibilitatea efectivă a serviciilor.

Vom avea, cu siguranță, și în România o 
transformare digitală similară cu aceea din 
statele partenere, care ne sunt etalon. Și ne 
vom putea bucura de beneficii pe măsura 
implementării lor, fără să fim nevoiți să 
așteptăm un moment zero al disponibilității 
integrale și de nestrămutat a serviciilor digitale 
în administrația publică. Lucrăm încontinuu 
și îndeaproape cu Autoritatea pentru 
Digitalizarea României, să gestionăm – într-o 
abordare bazată pe priorități – cele mai bune și 
eficiente soluții în acest sens.

Ce așteptări aveți de la statul român? 
Noi, specialiștii din Task Force, am devenit 

parte din statul român, din perspectiva de 
furnizor de servicii de administrație publică. 
Astfel, am putea spune că așteptările pe care 
le avem de la acesta devin în mod implicit 
așteptări de la sine, traduse în mod direct sub 
formă de indicatori de performanță la locul de 
muncă.

Pe de altă parte, există o serie de așteptări 
de la instituțiile partenere, care se referă în 
mod majoritar la deschiderea spre cooperare 
și lucru în comun. Transformarea digitală 
națională are nevoie de implicarea tuturor – 
atât a mediului public, cât și a mediului privat 
și a cetățenilor – pentru a deveni un proiect de 
succes, care să contribuie în mod substanțial la 
creșterea calității vieții noastre.  

500  

DE MILIOANE  
DE EURO 
PENTRU 
DIGITALIZAREA 
ÎN SĂNĂTATE
Investițiile IT&C  
din domeniul sănătății  
se vor ridica la 
aproximativ 500 de 
milioane de euro, din care 
doar prin PNRR vor fi de 
400 de milioane de euro. 
Aceste investiții vor viza:  

 Redimensionare, 
standardizare și 
optimizare a Platformei 
informatice din asigurările 
de sănătate (PIAS).

 Digitalizarea instituțiilor 
cu atribuții în domeniul 
sanitar aflate în 
subordinea MS.

  Investiții în sistemele 
informatice și în 
infrastructura digitală a 
unităților sanitare publice.

 Telemedicina și sisteme 
mobile de monitorizare a 
pacienților.

Prin programul 
operațional Sănătate se 
vor finanța:

 Extinderea 
funcționalităților PIAS 
(Platforma Informatică a 
Asigurărilor de Sănătate).

 Informatizarea 
spitalelor.

 Creșterea capacităților 
de investigare, intervenție, 
tratament prin utilizarea 
soluțiilor informatice.

Alina Anton și Zoltan Somodi sunt doi dintre tinerii specialiști care 
au dorit să facă parte din acest Task Force. Într-un scurt interviu, 
cei doi au explicat că „mare parte din domeniile sociale ar putea 
fi deja digitalizate dacă instituțiile și autoritățile publice ar 
modifica în mod corespunzător procedurile de lucru cu cetățenii, 
ținând cont că nu întotdeauna procesele din realitatea fizică pot fi 
transpuse întocmai în mediul digital.  
În mod particular, în domeniul sănătății...”

decembrie 2022  37



38  www.politicidesanatate.ro

Politici  
de Sănătate | POLITICI NAŢIONALE

Pentru orice administrație, 
starea spitalelor ar trebui 
să fie prioritară, atrage 
atenția primarul municipiului 
Craiova, Lia Olguța Vasilescu. 
Cu un contract proaspăt 
semnat pentru proiectarea 
Spitalului Regional de 
Urgență la Craiova, primarul 
orașului caută soluții pentru 
a investi în continuare în 
dezvoltarea infrastructurii 
din sănătate, dar și pentru 
a atrage tinerii medici către 
zonele mai puțin dezvoltate 
sau pentru a-i convinge  
să rămână în țară.  
de Valentina Grigore

Starea 
spitalelor 
ar trebui 
să fie 
prioritară

Ce rol ocupă sănătatea în  
Strategia integrată de dezvoltare urbană  
a Polului de creștere Craiova?  
Care sunt principalii indicatori luați  

în calcul pentru a fi îmbunătățiți? 
Pentru mine și echipa mea din administrația locală, 

sănătatea a fost un domeniu prioritar. În mandatul 
trecut am reușit să finalizez un spital municipal cu 
patru corpuri, pe o suprafață de peste 9.000 de metri, 
primul construit în România de o autoritate locală, 
după Revoluție. Concomitent am investit în toate 
corpurile din cele trei unități medicale care aparțin de 
primăria Craiova: Spitalul Clinic Filantropia, Spitalul 
Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor 
Babeș“ și Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie. Toate sunt 
la standarde europene, cu camere dotate cu plasme, 
frigider, mobilier nou și aparatură de ultimă generație. 
Pentru toate aceste investiții am folosit atât fonduri 
europene, guvernamentale, cât mai ales de la bugetul 
local. Și acum continuă investițiile, urmând să inaugurăm 
un ambulatoriu complet reabilitat la Filantropia și să 
finalizăm reabilitarea termică la Victor Babeș.

Deși rețeaua medicală este diversificată în raport 
cu alte județe (potrivit datelor oficiale), există o serie 
de probleme ale unităților din domeniul public, cum 
ar fi starea avansată de degradare a clădirilor și lipsa 
aparaturii medicale moderne, mai ales în mediul 
rural. Ce măsuri se pot implementa, pe termen scurt/
mediu/lung, pentru remedierea acestor aspecte?

Trebuie făcute investiții. Toți ne tratăm în spitalele 
românești, iar eu, atunci când decid o investiție într-un 
spital mă gândesc că, poate, chiar cineva din familia 
mea va avea nevoie de această investiție. Pentru orice 
administrație, starea spitalelor ar trebui să fie prioritară. 
Din păcate, spitalele aflate în grija Ministerului Sănătății 
nu se bucură de aceeași atenție. Spitalul numărul 1 din 
Craiova, care aparține acestei entități, are nevoie de 
investiții masive, care se lasă așteptate.

Numeroase județe se confruntă cu descreșteri 
continue ale forței de muncă și cu un deficit de 
asistenți și medici pentru anumite specialități. Ce 
pârghii are la dispoziție administrația locală pentru 
atragerea unui număr mai mare de medici specialiști 
pentru acoperirea deficitelor?

Când se scot posturi la concurs pentru medici sau 
asistente concurența e mare, poate și fiindcă avem aici 
Universitatea de Medicină și Farmacie. Ca ministru 
al Muncii am dat o atenție deosebită salarizării 
personalului medical, tocmai pentru a-l reține în țară. Ca 
primar, împreună cu Agenția Națională pentru Locuințe, 
lucrăm la un proiect care presupune construcția a câteva 
sute de locuințe de serviciu care vor fi gata în trei ani, 
tocmai pentru a le da medicilor și asistentelor, dar nu 
doar lor, un motiv în plus să rămână în țară.

SPITALUL REGIONAL DE URGENȚĂ VA AVEA  
PESTE 800 DE PATURI ȘI 19 SĂLI DE OPERAȚIE
Potrivit documentației, Spitalul va avea șapte niveluri – cinci 
etaje, parter și subsol, cu o amprentă de 32.800 de metri pătrați. 
Suprafața desfășurată va fi de 165.000 de metri pătrați. Spitalul 
va avea 807 paturi, plus 60 paturi de urgență, bloc 
operator cu 19 săli de operație, oncologie de zi, 
52 de cabinete pentru medicina ambulatorie de 
specialitate și 23 de unități de imagistică medicală.

În afară de spațiile pentru asistență medicală și unități de primiri 
urgențe, spitalul va avea aproape 5.000 metri pătrați pentru 
spații de învățământ, sală virtuală, sală de resuscitare, săli 
pentru training computerizat.

Conform datelor prevăzute în studiul de fezabilitate și contractul 
de finanțare, lucrările de construire a SJU CRAIOVA vor dura 48 
de luni. Obiectivul de investiții „Construire Spital Regional de 
Urgență Craiova” are o valoare totală de 2.847.124.805,37 lei 
(cca. 603 milioane de euro) și este finanțat prin POR 2014-2020 
și POS 2021-2027.

Spitalul Regional de Urgență Craiova, pentru 
care s-a semnat recent contractul de proiectare, este 
important pentru întreaga regiune, care a fost destul 
de ocolită în ceea ce privește dezvoltarea, prin PNRR, 
a unei infrastructuri medicale spitalicești. Cum 
afectează pacienții din regiune aceste inegalități în 
accesul la servicii de sănătate?

Oltenia a fost mereu vitregită atunci când a fost vorba 
de fonduri guvernamentale, comparativ cu alte regiuni. 
Cu largul concurs al fostului ministru Cristian Ghinea, 
am fost scoși și din PNRR, unde voiam să depunem 
proiectul pentru un spital regional de pediatrie. Îl vom 
face, pentru că acum căutăm altă soluție de finanțare. În 
ceea ce privește Spitalul Regional de Urgență Craiova, a 
început deja proiectarea lui. Și aici au fost întârzieri în 
pregătirea documentației, din partea Guvernului, deși 
pornise cu avans față de celelalte. Sperăm să recuperăm 
această întârziere, însă. 
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Cum a început proiectul de digitalizare a clinicii 
de anestezie terapie intensivă de la Timișoara?

Totul a început ca un vis, întâi difuz, neclar, 
apoi din ce în ce mai limpede. În urma unor vizite 
de lucru la spitalele universitare din Europa  de 

Vest, împreună cu prof. dr. Dorel Săndesc, șeful clinicii ATI de la 
Timișoara, am întâlnit pentru prima dată acest tip de sistem in-
stalat în secțiile de terapie intensivă. Am remarcat acuratețea cu 
care sunt monitorizați pacienții, ușurința cu care sunt prelucrate 
datele și, mai presus de orice, entuziasmul personalului medical 
în managementul digital al pacienților critici. Am știut încă de pe 
atunci că, pentru dezvoltarea clinicii și alinierea standardelor de 
îngrijire la cel mai înalt nivel, avem nevoie de un astfel de proiect 
în cadrul Clinicii ATI Timișoara.

A fost ușor să găsiți fonduri pentru implementarea unui 
astfel de proiect?

Relativ ușor, întrucât acest proiect a luat naștere în plină criză 
sanitară, cauzată de pandemia de COVID-19, moment în care 
Ministerul Sănătății a pus la dispoziție o serie de apeluri de pro-
iecte pentru întărirea secțiilor de anestezie terapie intensivă din 
România. Acum, lucrurile stau mult mai bine în ceea ce privește 
finanțarea proiectelor de digitalizare în sistemul de sănătate din 
România.

Cât de greu a fost de implementat un astfel de proiect? 
Atunci când lucrezi cu pasiune, nimic nu este greu și foarte 

puține lucruri par imposibile, însă, da, ne-am confruntat cu 
o serie de necunoscute. Pot spune că împreună cu echipa de 
proiect am învățat multe detalii tehnice specifice procesului de 
digitalizare. Ce pot spune? A fost decizia noastră de a ne arunca 
în necunoscut și de a ne alinia toate forțele în aceeași direcție. Și 
am reușit! 

Prima lecție învățată – că „digitalizarea” este, de fapt, un în-
treg proces care include atât zona de infrastructură spitalicească, 
zona de resursă umană, zona de management clinic și, poate cel 
mai important, componenta de „change management”.

Ca un proiect atât de complex să aibă succes, și să fie imple-
mentat cu succes, este nevoie de o echipă unită. La Timișoara 
am avut parte de o astfel de echipă coordonată de prof. dr. Dorel 
Săndesc, unde fiecare a avut o zonă de responsabilitate. 

Din punct de vedere tehnic, etapele unui astfel de proiect 
sunt reprezentate de procedura de întocmire a caietului de sar-
cini și de licitație publică, asigurarea infrastructurii IT la nivelul 
spitalului, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor 
utilizate în digitalizare, adaptarea software-ului la nevoile locale, 
trainingul personalului și tranziția către digital.

Clinica de Anestezie Terapie Intensivă de la 
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius 
Brînzeu” din Timișoara beneficiază de un sistem 
de digitalizare care conectează structurile 
de anestezie și terapie intensivă din cele trei 
pavilioane ale spitalului. „Digitalizarea activității 
clinice este un proces complex, întrucât schimbă 
radical modul de analiză, de gândire, de 
monitorizare și de abordare a pacientului”,  
a explicat as. univ. dr. Alexandru Rogobete.
de Valentina Grigore
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Transformarea digitală
ÎN ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ

Ați spus că digitalizarea este de fapt un proces.  
La ce v-ați referit?

Da, cei mai mulți dintre noi, când auzim termenul „digitalizare”, 
ne imaginăm și ne limităm la achiziția de echipamente IT. În reali-
tate, digitalizarea activității clinice este un proces complex, întrucât 
schimbă radical modul de analiză, de gândire, de monitorizare și 
de abordare a pacientului. Este vorba despre schimbarea abordării, 

despre implicare și responsabilitate. 
În acest caz, nu se rezumă totul la 
achiziția de echipamente și instalarea 
acestora, ci la un training de lungă 
durată al întregului personal medical 
în utilizarea acestuia. Imaginați-vă că 
dispar complet foile de observație tipă-
rite, că nu se mai pot face prescripții cu 
pixul, că se schimbă totul. 

ELIMINAREA ERORILOR 
ȘI STANDARDIZAREA 
MONITORIZĂRII

Din punct de vedere tehnologic, 
ce presupune digitalizarea unei secții 
de Anestezie Terapie Intensivă?

Pentru tipul de sistem instalat la 
Timișoara, digitalizarea presupu-
ne eliminarea completă a foilor de 
observație tipărite și preluarea integra-
lă a activității în format digital. Practic, 
la fiecare pat de terapie intensivă, 
respectiv în fiecare sală de operație, 
se instalează un terminal IT („Medical 
PC”) care devine „foaia de observație a 
pacientului”. Printr-un sistem complex 
IT, toate datele din aparatele utilizate 
în ATI, iar aici mă refer la monitoare 
de funcții vitale, ventilatoare meca-
nice, aparate de anestezie, sisteme de 
epurare extra-corporeală, ecografe și 
așa mai departe, sunt preluate automat 
de sistem și înregistrate în dosarul 
electronic al pacientului secundă de 
secundă. Vizualizarea acestora sub for-
mă grafică, în dinamică, ajută medicul 
și asistenta medicală în luarea celor 
mai corecte decizii cu privire la abor-
darea clinică asupra pacientului. Sunt 

eliminate erorile de monitorizare, nu se mai pierd date importante 
din evoluția clinică a unui pacient critic și se asigură o standardiza-
re în ceea ce privește monitorizarea pacienților.

Toate aceste terminale IT „Medical PC-uri” sunt conectate 
la un server, într-o cameră centrală, fiind interconectate între 
ele. Acest fapt permite vizualizarea datelor pacienților din orice 
spațiu din cadrul clinicii, respectiv permite adaptarea în dinamică 

a tratamentului și a atitudinii terapeutice. Fiecare membru din 
cadrul clinicii are un „user-name” și o parolă individuală pentru 
logare în sistem, astfel că este crescută transparența actului 
medical, fiind înregistrate în sistem toate manevrele terapeutice 
și deciziile clinice realizate de către o anumită persoană, la un 
anumit moment.

O altă zonă importantă, din punct de vedere tehnic, este 
interconectarea cu sistemul informatic al spitalului, prin care este 
permis transferul de date la admisia în secția de Anestezie Terapie 
Intensivă, respectiv la transferul din ATI în altă secție. Această 
interconectare permite, de asemenea, vizualizarea analizelor de 
laborator în foaia digitală a pacienților, respectiv a rezultatelor 
imagistice.

Care sunt avantajele unui astfel de sistem?
Sistemul permite, de asemenea, monitorizarea continuă din 

punct de vedere administrativ a secției. Spre exemplu, se poate 
vizualiza în orice moment gradul de ocupare a secției, traseul 
pacienților, respectiv gradul de ocupare a sălilor de operație. O 
componentă importantă este cea de raportări, astfel că sistemul 
permite realizarea unor statistici corecte în ceea ce privește acti-
vitatea secției. Spre exemplu, se pot monitoriza date importante, 
necesare în optimizarea și îmbunătățirea oricărei secții, cum sunt: 
timpul de staționare al pacienților în terapie intensivă, consumul 
medicamentelor, activitatea personalului medical și costurile reale 
necesare îngrijirii pacienților critici.

Care este timpul necesar implementării unui astfel  
de proiect?

Pentru a pune în funcțiune un astfel de sistem este nevoie de 
cel puțin un an. Timp în care este necesar ca anumite activități 
să aibă loc în paralel. De exemplu, realizarea infrastructurii IT la 
fiecare pat/sală de operație, realizarea sălii serverelor, optimizarea 
aplicației etc. Cea mai lungă etapă în cadrul transformării digitale 
este reprezentată de trainingul personalului medical. În cazul nos-
tru, transformarea spre digital a durat aproximativ 8 luni și această 
activitate este în continuare în desfășurare. 

În ceea ce privește trainingul, compania câștigătoare a acordat 
o atenție deosebită acestei activități. Au fost organizate numeroase 
sesiuni de training, discuții și workshopuri cu întreg personalul 
medical, reprezentanții companiei, experții în aplicația digitală, 
experții în customizarea/personalizarea sistemului la nevoile loca-
le și experți în „change management” din întreaga Europă. Ne-am 
bucurat de traininguri de calitate oferite periodic timp de 8 luni de 
la persoane cu experiență în domeniu din Germania, Franța, UK și 
America.

Care sunt fondurile dedicate digitalizării sănătății  
în prezent?

Planul Național de Redresare și Reziliență al României, prin 
Componenta C7-Digitalizare, pune la dispoziție 400 de milioane 
de euro pentru sistemul de sănătate în vederea digitalizării. Spre 
sfârșitul anului 2022, Ministerul Sănătății o să publice apelurile 
de proiecte destinate digitalizării sau, mai bine spus, transformării 
digitale a spitalelor din România. O altă componentă de digitalizare 
va fi pusă la dispoziția spitalelor în cursul anului 2023, prin inter-
mediul Programului Operațional Sănătate (POS) 2022-2030. 

INTERVIU CU 
AS. UNIV. DR. 
ALEXANDRU 
ROGOBETE, 
CONSILIER 
MINISTRU, 
MINISTERUL 
SĂNĂTĂȚII
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După ce m-am alăturat echipei Novartis din 
România, colegii mei m-au informat cu privire 
la provocările cu care se confruntă sistemul de 
sănătate românesc, așa că am aflat că sunt gestionate 

în paralel trei pandemii – bolile cardiovasculare, cancerul și 
COVID-19, fiecare dintre ele adăugând o presiune suplimentară. 
Bolile cardiovasculare sunt ucigașul numărul 1 în România, 
urmate de patologiile oncologice și, chiar dacă COVID-19 nu 
pare să mai fie în centrul atenției pentru moment, povara acestei 
boli asupra sistemului de sănătate se va resimți pe o perioadă 
îndelungată. Dacă ne uităm la cifre, dintr-o perspectivă de 
sănătate publică, bolile cardiovasculare și cancerul ar putea fi 
clasificate ca „probleme de sănătate publică”, așadar există o 
mare nevoie de a le aborda diferit față de alte boli cronice.

Atât cancerul, cât și bolile cardiovasculare pot evolua 
fără sau cu simptome în mare parte ușoare, până când este 
poate prea târziu. Pentru bolile cardiovasculare, de exemplu, 
„ucigașul tăcut” este colesterolul LDL, care nu doare. Poate 
afecta pe oricine, inclusiv pe cei tineri, în formă fizică bună 
și activi. Prin urmare, prevenția – primară și secundară 
– este cheia pentru gestionarea cu succes atât a bolilor 
cardiovasculare, cât și a cancerului, pe termen lung.

În contextul pandemiei de COVID-19, impactul ambelor boli 
este și mai mare și are un efect în lanț: COVID-19 are ca efecte 
secundare evenimente cardiovasculare, iar accesul bolnavilor 
de cancer la tratamente, în spitale, a fost limitat de condițiile de 
pandemie, ceea ce a influențat rezultatele terapeutice.

Salutăm promulgarea Planului național de cancer și ne 
bucurăm să vedem că se prefigurează aceleași eforturi și pentru 
elaborarea unei strategii naționale și a unui plan național 
pentru bolile cardiovasculare, având în vedere povara uriașă pe 
care această patologie o are și o va avea în continuare asupra 
sistemului de sănătate din România, societății și economiei. 
Acest lucru ar fi, de asemenea, aliniat la prioritățile europene 
legate de îngrijirile de sănătate.

Ați menționat prevenția. Aceasta este cheia, dar poate 
nu este suficient. Ce mai poate fi făcut  pentru a îmbunătăți 
rezultatele pe termen lung?

Când vorbim despre prevenție, ne gândim la o acțiune în 
prezent, care va avea efecte pe termen lung. Înțeleg că acest 
lucru nu este ușor de făcut, dar dacă acționăm acum putem 
contribui la reducerea poverii viitoare. O viziune pe termen 
lung ar avea un impact pozitiv asupra stării de sănătate a 
populației, asupra societății și chiar a economiei, deoarece 
reziliența economică se bazează pe o sănătate bună.

Ca un pas suplimentar, având în vedere că, într-o oarecare 
măsură, există campanii de prevenție și educare pentru 
sănătate – ca de exemplu în cazul cancerului de sân, un 
domeniu acoperit de proiecte implementate de organizațiile 
de pacienți și alte ONG-uri –, trebuie să ne uităm și la ceea ce 
poate fi optimizat în parcursul pacienților prin sistemul de 
sănătate.

În domeniul oncologiei, noi încercăm să contribuim la 
proiecte de prevenție și educație pentru sănătate, însă și 
la îmbunătățirea parcursului pacienților cu cancer de sân, 
iar recent am lansat un proiect numit „Sfârșitul nu e aici”. 
Rezultatele a două cercetări efectuate în cadrul acestui proiect 
au arătat că principalele bariere cu care se confruntă pacienții 
sunt determinate, printre altele, de lipsa unei proceduri 
unitare privind parcursul pacientelor cu cancer de sân în 
interiorul sistemului medical sau de infrastructura medicală 
dezvoltată neuniform, care oferă acces limitat la investigații și 
tratament, uneori cu timpi lungi de așteptare. A doua cercetare 
a comparat intervalele de timp în care pacientele cu cancer 
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Cancerul și bolile cardiovasculare sunt cele mai 
frecvente boli netransmisibile din România, ce 
provoacă anual zeci de mii de decese. Am stat de vorbă 
cu Marcelo Rainer, Country President, Innovative 
Medicines Novartis Romania, pe care l-am rugat să 
ne explice ce se poate face pentru a limita impactul 
acestora, pe termen lung. 
de Bogdan Guță

Efectul în lanț al bolilor 
netransmisibile în România 

– REZILIENȚA ECONOMICĂ SE BAZEAZĂ 
PE O STARE DE SĂNĂTATE BUNĂ

de sân accesează servicii medicale specifice, în România și în alte țări. 
Rezultatele preliminare arată că o pacientă cu cancer de sân din România 
pierde în medie 276 de zile de la primele semne ale bolii până la începerea 
tratamentului. Acesta este un număr îngrijorător de mare și unul dintre 

motivele pentru care este nevoie de o optimizare incrementală: dacă se 
abordează pas cu pas punctele nevralgice ale sistemului de sănătate, 
lucrurile s-ar putea schimba semnificativ în beneficiul pacienților, la o 
scară mai largă.

Pe lângă schimbările progresive, o altă modalitate de a aborda 
o problemă complexă – precum impactul cancerului și al bolilor 

cardiovasculare – este prin parteneriat. Am semnat anul acesta o 
scrisoare de intenție privind lansarea primului proiect-pilot public-privat, 
care are ca scop implementarea unui program de prevenție secundară 

a bolilor cardiovasculare în două spitale din Cluj-Napoca. Parteneriatul 
a fost încheiat între Novartis, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj- 

Napoca, Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca și se desfășoară în 
colaborare și sub patronajul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu 
Hațieganu” Cluj-Napoca. Acest proiect-pilot va identifica și implementa o 
serie de intervenții de management medical, la nivel spitalicesc, pentru a 
optimiza asistența medicală acordată pacienților aflați la risc cardiovascular 

foarte înalt, în special celor care au suferit un infarct miocardic sau 
accident vascular cerebral. Intervențiile vor fi direcționate 

spre optimizarea managementului factorilor de risc 
cardiovascular și atingerea valorilor-țintă pentru 

colesterolul LDL.
Ați putea să detaliați ce implică acest „efect  

în lanț” pe care îl menționați, cum se traduce  
acest lucru în sistemul de sănătate din 

România, dacă luăm în considerare bolile 
cardiovasculare și cancerul?

Dacă îngrijirile de sănătate sunt privite 
ca o investiție în prezentul și viitorul 

unei țări, imaginea completă arată o 
rețea interconectată, care se reflectă 

pe mai multe dimensiuni. Privind 
statisticile, vedem că vârsta me-
die a populației românești este 
de peste 42 de ani, iar populația 
îmbătrânește. Aproximativ  

30% din populația României  
este reprezentată de persoane între 

40 și 60 de ani, care sunt încă active, și 
contribuie constant la societate și econo-

mie. Se poate presupune că, într-un interval de  
10 până la 15 ani, starea de sănătate a acestei părți 
mari a populației va începe să se degradeze, necesi-
tând intervenții prelungite și costisitoare de asistență 
medicală. Astfel, contribuția acestui segment de 
populație la societate și economie va fi redusă, ceea 
ce s-ar traduce într-o mai mică reziliență economică. 
Cu toate acestea, dacă se iau măsuri eficiente acum, 
impactul pe termen lung al acestui efect în lanț ar 
putea fi limitat și România poate continua să aibă  
o populație mai sănătoasă și mai activă. 

Dacă îngrijirile 
de sănătate 
sunt privite ca 
o investiție în 
prezentul și 
viitorul unei 
țări, imaginea 
completă 
arată o rețea 
interconectată.

INTERVIU CU MARCELO  
RAINER, COUNTRY PRESIDENT, 
INNOVATIVE MEDICINES  
NOVARTIS ROMANIA
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În ediția specială „Răspunsuri imune la nanomateriale 
pentru aplicații biomedicale 2.0” a revistei 
internaționale „Nanomaterials”, al cărei guest editor 
sunteți, se vorbește și despre numărul în continuă 

creștere de nanodispozitive și nanomateriale noi cu aplicații de 
succes. Ce a determinat această creștere?

Creșterea aplicabilității nanotehnologiei în medicină se datorează 
câtorva caracteristici și îmbunătățiri tehnologice din ultimii ani. Astfel, 
dimensiunea mică a nanoparticulelor este avantajoasă în medicină 
pentru că nanoparticulele nu numai că pot circula în tot corpul, dar 
și pot intra în celule, iar legarea de celule poate fi manipulată să fie 
specifică, adresându-se anumitor receptori. Aceste noi proprietăți au 
permis extinderea aplicabilității în medicină, de la creșterea acurateței 
imagisticii la noi modalități de îmbunătățire a imaginilor organelor, 
precum și a tumorilor și a altor țesuturi patologice din organism. 
De asemenea, îmbunătățirea recentă a nanotehnologiei a facilitat 
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Scăderea fondurilor destinate cercetării biomedicale, 
precum și lipsa predictibilității acestor fonduri au generat 
mai multe situații în ceea ce privește, de exemplu, 
dezvoltarea studiilor clinice. Mai mult, „lipsa predictibilității 
duce la migrarea personalului din cercetare în domenii care 
susțin financiar mult mai atractiv cercetătorii, ceea ce are  
ca efect un «brain-drain» național și internațional”,  
atrage atenția dr. habil. Monica Neagu. 
de Bogdan Guță

Pandemia prin 
care am trecut a 
arătat importanța 
transmiterii către 
publicul larg a 
unui mesaj direct 
și corect științific

INTERVIUL COMPLET  
POATE FI CITIT PE
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dezvoltarea de noi metode terapeutice 
în oncologie, cum ar fi prin combinarea 
utilizării hipertermiei cu blocarea neo-
vasculaturii tumorale și furnizarea de 
citostatice. 

Nanoparticulele magnetice au 
fost folosite pentru a înlocui 
technețiul radioactiv pentru 
urmărirea metastazării 
celulelor tumorale în 
ganglionii limfatici. 
Nanoparticulele 
de oxid de fier 
superparamagnetic 
cresc substanțial, 
în domeniul 
imagisticii, 
contrastul în 
rezonanța magnetică 
(RMN). De asemenea, 
nanoparticulele au 
îmbunătățit imagistica în 
fluorescență sau în tomografia cu emisie 
de pozitroni (PET) sau chiar în imagistica 
cu ultrasunete. Medicamente/compuși 
pot fi transportate în nanocapsule sau 
în lipozomi și, cel mai recent exemplu 
sunt vaccinurile pe bază de ARNm, 
unde, datorită înaltei degradabilități a 
ARNm, inocularea lui a putut fi făcută 
doar înglobat într-o nanoparticulă de tip 
lipozom. Bariera hemato-encefalică este 
rezistentă la trecerea unor medicamente 
pentru tratarea tumorilor cerebrale sau a 
bolilor neuro-degenerative ca Parkinson, 
boala Alzheimer, scleroză multiplă. Din 
cauza acestei bariere, 98% din toate 
moleculele mici și aproximativ 100% din 
moleculele mari nu pot ajunge la țesutul 
neuronal. Dezvoltarea de nanoparticule 
care livrează un medicament prin 
bariera hemato-encefalică devine 
singura opțiune terapeutică. 

Care sunt patologiile în care 
nanomedicina a făcut cele mai mari 
progrese și care sunt rezultatele 
concrete pe care ea le aduce 
pacienților?

Nanotehnologia este un domeniu 
multidisciplinar care în ultimii ani 
a utilizat materiale naturale bio-
compatibile, având potențialul de a 
avea aplicabilitate largă în medicină. 
Nanomedicina are câteva ramuri care 

sunt în expansiune în ultimii ani. 
Astfel, nanomedicina se bazează pe 
ingineria țesuturilor și implanturilor 
care utilizează materiale nano-bio-
compatibile. În special, nanotehnologia 
aduce nanomateriale pentru înlocuirea 

țesuturilor și reconstrucția 
organelor. De exemplu, în 

reconstrucția tisulară, 
matricele pe bază 

de nanofibră sunt 
favorabile creșterii, 
proliferării și 
atașării celulare. 
În plus, aceste 
nanofibre 

pot încorpora 
factori de creștere 

susținând celule sau, 
în ultimul an, chiar 

introducerea de gene 
care pot susține regenerarea 

tisulară în diverse patologii. Vindecarea 
leziunilor tegumentare de asemenea 
utilizează recent nanoparticule care 
favorizează vindecarea leziunii și 
menținerea unui mediu steril prin 
compușii cu acțiune antibacteriană 
pe care îi conțin. Acestea sunt folosite 
ca patch-uri, pansamente, pentru 
răni și chiar pot acoperi dispozitivele 
medicale care intră în contact cu fluidele 
biologice ale pacientului (sânge, lichid 
cefalorahidian etc.). Nanoparticulele de 
aur sunt folosite ca agenți antibacterieni 
datorită proprietăților sale specifice de 
acțiune asupra bacteriilor rezistente 
la antibiotic, ca Entercoccus faecium, 
speciile de Staphylococcus aureus, 
Klebisella pneumoniae, Acinetobacter 
baumannii, Pseudomonas aeruginosa și 
Enterobacter spp.

Nanoparticulele pot fi transportori 
de medicamente, cum este, de exemplu, 
în oncologie, inhibitorul de ciclu celular 
(paxiclatel) legat de nanoparticule de 
albumină. Acest nano-medicament este 
aprobat pentru tratamentul cancerului 
de sân și al cancerului pulmonar cu 
celule non-mici.

Nano-imagistica este un alt nou 
domeniu exploatat recent. Astfel, 
Food and Drug Administration (FDA) a 
aprobat utilizarea în imagistica hepatică 

a nanoparticulelor de fier. Testele de 
diagnostic care utilizează nanoparticule 
de aur sunt aplicate pe scară largă, de 
exemplu în testele de sarcină, testele 
de detecție virus gripal și/sau HIV. 
Biosenzorii avansați reprezintă un alt 
domeniu de care medicina profită din 
plin. De exemplu, bio-nanosenzori 
pe baza nanoparticulelor magnetice 
sunt utilizați în izolarea de celule 
stem, utilizate ulterior în medicina 
regenerativă.

Cum răspunde sistemul imunitar 
la interacțiunile pe care le are cu 
nanomaterialele dezvoltate pentru 
aplicații biomedicale?

Aplicabilitatea nanoparticulelor 
poate să se reflecte asupra elementelor 
sistemului imun în două modalități: să 
îi reducă activitatea sau să îi activeze 
procesele imune. În ultimii ani, 
nanotehnologia a evoluat astfel încât 
nanoparticulele pot fi proiectate pentru 
a evita activarea/inhibarea nespecifică 
a elementelor sistemului imun. De 
exemplu, chitosanul – unul dintre cei 
mai abundenți biopolimeri din natură 
(biocompatibil, biodegradabil, nontoxic) 
posedă activitatea antimicrobiană 
intrinsecă, accelerează vindecarea 
rănilor și stimulează sistemul imun 
să activeze procesele reparatorii. 
Autolizina, o proteină asociată suprafeței 
bacteriei S. aureus, este un candidat 
molecular foarte potrivit pentru 
dezvoltarea unui vaccin utilizat în 
protecția față de infecția bacteriană, 
dar eficiența sa nu este atât de ridicată. 
Când acest vaccin este combinat cu un 
co-adjuvant, nanoparticulele de seleniu 
(SeNPs), eficiența vaccinului crește 
semnificativ. În ansamblu, manipularea 
proprietăților fizico-chimice ale 
nanoparticulelor poate influența 
interacțiunea lor cu celulele imune, 
astfel încât să obținem imunomodularea 
dorită evitând imunotoxicitatea 
particulelor. 

INTERVIU CU DR.  
HABIL. MONICA NEAGU,  

ȘEF DEPARTAMENT DE 
IMUNOLOGIE, INSTITUTUL 

NAȚIONAL DE PATOLOGIE „VICTOR 
BABEȘ”, BUCUREȘTI, CERCETĂTOR 

PRINCIPAL, DEPARTAMENT DE 
PATOLOGIE, SPITALUL CLINIC 

COLENTINA, PREȘEDINTE 
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE 

IMUNOLOGIE
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Ce este EFIS și care este misiunea sa?
Federația Europeană a Societăților de Imunologie (EFIS) este o organizație-umbrelă care reprezintă 
35 de societăți imunologice naționale. EFIS, deservită de un consiliu executiv restrâns, își propune 
să sprijine cercetarea și educația în domeniul imunologiei, și să consolideze interacțiunea științifică 
între membrii săi. În acest scop, oferă burse pe termen scurt doctoranzilor și postdoctoranzilor pentru 
formare avansată transnațională, oferă sprijin financiar pentru întâlniri și școli cu tematică în domeniul 
imunologiei și promovează dezvoltarea cercetătorilor din acest domeniu aflați la începutul carierei. Una 
dintre cele mai importante inițiative, o „perlă a coroanei”, EFIS este congresul său trienal - Congresul 
European de Imunologie (ECI) - care oferă o oportunitate de a prezenta rezultatele științifice remarcabile 
realizate atât în Europa, cât și pe plan internațional. Congresul oferă, de asemenea, o ocazie unică 
pentru cercetătorii din întreaga lume de a se reuni într-un mare oraș european. Aflat la cea de-a 7-a 
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De la izbucnirea pandemiei de COVID-19, 
promovarea importanței imunologiei s-a făcut 
cu siguranță la o scară mult mai mare, având 
în vedere acoperirea extinsă a știrilor la nivel 
mondial în legătură cu subiectele legate de infecție 
și vaccinare. „Rezultatul este că multe persoane 
sunt acum mult mai familiarizate cu termenii 
imunologici, cum ar fi anticorpi, celule T, etc.”, 
subliniază prof. Federica Sallusto. 
de Bogdan Guță

Publicul  
este interesat 
să afle mai 
multe despre 
modul în care 
funcționează 
sistemul imun

INTERVIU CU PROF. 
FEDERICA SALLUSTO, 
PREȘEDINTE FEDERAȚIA 
EUROPEANĂ A 
SOCIETĂȚILOR DE 
IMUNOLOGIE (EFIS)
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POATE FI CITIT PE
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ediție, ECI 2024 va fi organizat la Dublin, în perioada 
1-4 septembrie, în colaborare cu Societatea Irlandeză de 
Imunologie și având ca temă „Depășirea provocărilor cu 
ajutorul imunologiei”.

Ați organizat recent o întâlnire importantă cu 
reprezentanții societăților de imunologie din Europa. 
Care au fost principalele teme și subiecte discutate în 
cadrul acestei reuniuni și care au fost concluziile trase 
la final?

Cea de-a doua ediție a întrunirii strategice EFIS a 
avut loc în perioada 17-18 noiembrie la Stresa, Italia, 
un frumos oraș situat pe malul idilicului lac Maggiore. 
Prima reuniune a fost organizată de Andreas Radbruch 
(președintele EFIS 2019-2021) la Berlin, ca o modalitate 
de a reuni reprezentanți ai societăților naționale din 
întreaga Europă pentru a discuta despre modul în care 
EFIS ar putea răspunde cel mai bine nevoilor comunității 
reprezentate de cercetătorii din domeniul imunologiei. 
Întâlnirea de două zile de la Berlin a fost un mare succes, 
reunind reprezentanți de la aproximativ 23 de societăți 
naționale europene, cu multe inițiative noi elaborate în 
timpul reuniunii.

Când am preluat funcția de președinte al EFIS, la 
începutul anului 2022, unul dintre obiectivele mele 
principale a fost să organizez o nouă reuniune strategică. 
Am fost încântați să ni se alăture la Stresa reprezentanți 
din 25 de societăți naționale afiliate la EFIS,  
reprezentanții celor două reviste oficiale ale noastre 
(European Journal of Immunology și Immunology 
Letters), alături de partenerii noștri (Fondation ACTERIA 
și BD Biosciences) și de reprezentanți ai grupurilor de 
lucru și ai grupurilor de studiu EFIS.  

Reuniunea a fost organizată în așa fel încât inițiativele 
EFIS să poată fi prezentate și discutate în detaliu. 
Am aflat cum revistele noastre oficiale contribuie la 
sprijinirea comunității europene de imunologie prin 
publicarea de lucrări științifice de ultimă oră, precum 
și cum sprijină financiar EFIS, permițând, de exemplu, 
acordarea de sprijin pentru reuniunile EFIS-EJI și 
granturi de călătorie și burse de scurtă durată, prin EFIS-
Immunology Letters. Am fost încântată să le înmânez 
laureaților noștri din 2022 Eastern Star, Iva Hafner 
Bratkovič și Felix Wensveen, o mică plachetă în onoarea 
realizărilor lor. De asemenea, am reușit să felicităm 
în cele din urmă doi dintre organizatorii Congresului 
european virtual de imunologie din 2021, Günnur Deniz 
și Haluk Barbaros Oral.

Întrucât trei dintre grupurile de lucru 
EFIS (privind diversitatea, educația, 
vaccinurile) au fost înființate în urma 
recomandărilor de la ultima reuniune, 
un punct culminant al întâlnirii a 
fost acela de a afla despre progresele 
și viziunile lor pentru viitor. Grupul 

operativ EFIS pentru tineri (yEFIS) a discutat, de 
asemenea, despre activitățile lor în curs de desfășurare, 
inclusiv despre primul simpozion yEFIS organizat la 
Berlin în săptămâna dinaintea întrunirii, care s-a bucurat 
de un mare succes. Mai multe subiecte imunologice 
importante au fost, de asemenea, evidențiate de 
grupurile de studiu EFIS. Aceste grupuri sunt susținute 
de EFIS în colaborare cu Immunology Letters pentru 
a stimula și facilita interacțiunea între cercetătorii 
europeni care lucrează în domenii specifice ale 
imunologiei.

În general, cele două zile petrecute la reuniunea 
strategică a EFIS au fost pline de discuții axate pe 
importanța cercetării imunologice în Europa, pe 
promovarea comunicării științifice și a politicilor la 
nivel european și pe asigurarea unor oportunități 
corespunzătoare pentru cercetătorii aflați la începutul 
carierei. Sperăm că toți participanții s-au bucurat de 
timpul petrecut în decorul spectaculos din Stresa.

În contextul pandemiei, s-a vorbit mult despre 
imunologie și despre rolul cercetării în acest domeniu, 
devenind un subiect important pentru populație. 
Credeți că este necesară educarea publicului larg cu 
privire la importanța și beneficiile imunologiei pentru 
a crește gradul de conștientizare și de sprijin din partea 
publicului?

Având în vedere că mi-am dedicat o mare parte din 
cariera mea profesională cercetării științifice, sunt, 
desigur, pasionată de cercetarea imunologică. Acum, în 
calitate de președinte al EFIS, sunt, de asemenea, foarte 
conștientă de importanța împărtășirii acestei pasiuni 
pentru imunologie cu publicul. De fapt, cu mulți ani în 
urmă, EFIS a înființat Ziua imunologiei exact cu această 
intenție - de a încuraja imunologii să vorbească cu 
familiile, prietenii și publicul interesat despre importanța 
imunologiei pentru sănătatea și bunăstarea lor generală. 
În cadrul Zilei imunologiei (care are loc în fiecare an la 
29 aprilie), EFIS, împreună cu Uniunea Internațională a 
Societăților de Imunologie (IUIS), încurajează societățile 
naționale și federațiile regionale afiliate să participe la 
evenimente care să scoată imunologia din laboratoare 
și să o aducă în conștiința publicului. Acest lucru nu a 
fost atât de ușor în timpul pandemiei de COVID-19, așa 
că am schimbat ușor abordarea prin organizarea unui 
webinar științific comun IUIS-EFIS și a unei dezbateri 
de grup pe tema COVID-19 (în 2021) și a vaccinurilor (în 
2022), care a atras o audiență online la nivel mondial 

pentru a sărbători Ziua Imunologiei. Am 
creat, de asemenea, o campanie specială 
de socializare a Zilei Imunologiei cu 
cercetători aflați la începutul carierei de 
la EFIS, IUIS, yEFIS și Immunopaedia 
pentru a contribui la creșterea gradului 
de conștientizare în jurul acestei zile. 
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Institutul Național de 
Endocrinologie „C.I. 
Parhon” este un reper 
național în endocrinologia 

românească, statut datorat, printre 
altele,  și proiectelor derulate de-a 
lungul anilor. Ce loc ocupă cercetarea 
în cadrul acestor proiecte? 

Proiectele de cercetare sunt esențiale 
pentru dezvoltarea sistemului de 
sănătate românesc. Sunt convins de 
faptul că nu poate exista cercetare fără 
investiții, motiv pentru care am investit 
în ultimii 3 ani, din venituri proprii, în 
mai multe proiecte de cercetare. Un 
proiect "de suflet" este cel referitor la 
identificarea secvenței genomului uman 
prin NGS (Next Generation Sequencing), 
pentru a înțelege afecțiunile și pentru a 
afla predispoziția genetică a pacienților 
de a dezvolta sau nu o patologie 
endocrină, nelimitându-se la aceasta. 
În cadrul unui acord de parteneriat cu 
Institutul Național pentru Sănătatea 
Mamei şi Copilului "Alessandrescu-
Rusescu", astăzi, așa cum a fost 
prezentat la ultimul congres al Societății 
Române de Endocrinologie din acest 
an, putem identifica un număr de peste 
4.000 de gene, chiar aici, la noi în țară, 
în laboratorul de cercetare al Institutului 

Național de Endocrinologie „C. I. 
Parhon", fără să fim nevoiți să trimitem 
analizele în țări din Uniunea Europeană.  
Un alt proiect la care țin este acordul de 
parteneriat încheiat în urmă cu un an și 
jumătate cu Queen Mary University of 
London, prin care dezvoltăm activități 
comune și programe care își propun 
schimburile academice și cooperarea 
în domeniul geneticii tumorilor 
endocrine. Acest lucru se realizează 
prin „collaborative teaching", schimburi 
de personal academic, schimburi de 
publicații, schimburi de studenți, 
precum și  prin vizite ale specialiștilor 
din cele două instituții partenere. Nu în 
ultimul rând, tot din venituri proprii am 
investit în proiecte de cercetare inițiate 
de medici din Institut, proiecte ce nu au 
avut șansa unei finanțări prin granturi 
sau alte fonduri nerambursabile. 

Activitatea de cercetare este în 
strânsă legătură o altă componentă 
importantă pentru cu o instituție 
spitalicească – resursa umană. Care 
este rolul acesteia în activitatea 
Institutului? 

Există două elemente esențiale în 
sistemul de sănătate. Personalul medical 
și infrastructura. Țara noastră s-a 
confruntat ani buni cu o criză majoră cu 

privire la resursele umane din sănătate. 
Multe cadre medicale au plecat din 
țară  pentru a-și desfășura activitatea 
în sisteme medicale mai performante, 
unde munca este mai bine remunerată. 
Acest exod a fost diminuat mult 
începând cu anul 2018. În Institut, în 
vederea obţinerii performanţelor, a fost 
importantă calitatea managementului 
resurselor umane. Am aplicat 
recomandări esenţiale: elaborarea unei 
politici coerente de formare profesională 
ce a avut consecință dezvoltarea 
personalului, apoi creşterea numerică 
pentru a putea acoperi nevoile pe toate 
palierele. Am modificat unele aspecte 
legate de condiţiile de muncă, nivelul de 
competenţe şi motivarea personalului.

La începutul lunii noiembrie a fost 
semnat  decretul de promulgare a Legii 
prin care se aprobă Planul național de 
prevenire şi combatere a cancerului, 
un document  important și pentru 
pacienții cu afecțiuni oncologice 
endocrine.

Cancerul a fost și va rămâne în 
continuare o problemă majoră de 
sănătate publică, atât la nivel național, 
cât și la nivel mondial. Printre obiectivele 
planului național de combatere a 
cancerului se numără crearea unui fond 
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Cercetarea și pregătirea resursei umane sunt două aspecte esențiale în activitatea Institutului  
Național de Endocrinologie „C. I. Parhon”. Printre proiectele de cercetare dezvoltate în ultimii ani, unul 
este „de suflet” pentru dr. Alexandru Velicu , manager, Institutul Național de Endocrinologie „C.I.Parhon”: 
cel referitor la identificarea secvenței genomului uman prin NGS (Next Generation Sequencing). 
de Bogdan Guță

Strategia mea inițială s-a 
transformat repede în planul 
strategic al Institutului 
pentru următorii ani

INTERVIU CU 
DR. ALEXANDRU 
VELICU, 
MANAGER, 
INSTITUTUL 
NAȚIONAL DE 
ENDOCRINOLOGIE 
„C.I.PARHON”

de inovație în sănătate pentru accesul 
pacienților la tratamente inovatoare 
și eficiente, standardizarea acordării 
consilierii specifice pacientului 
oncologic, precum și strategia de 
prevenție și educație a pacienților și 
de alfabetizare în domeniul sănătății 
a comunităților. Aceste obiective sunt 
aplicabile și pacienților cu afecțiuni 
oncologice endocrine. 

 Ce considerați că este, la acest 
moment, reprezentativ pentru 
Institutul Național de Endocrinologie 
„C.I.Parhon”?

Venim în ajutorul pacienților noștri 
cu echipa medicală cu cea mai bogată 
experiență din România în tratarea după 
ultimele recomandări internaționale 
a bolilor neoplazice și non-neoplazice 
endocrine. Odată cu înființarea Comisiei 
de Oncologie, Institutul Național de 
Endocrinologie „C. I. Parhon” intră 
în rândul marilor centre medicale cu 
abord multidisciplinar al afecțiunilor 
oncologice. Astfel, Comisia de Oncologie 
(Tumor Board) este o masă rotundă la 
care participă în mod regulat medici 
de diferite specialități pentru a discuta 

cazurile de cancer care sunt neobișnuite 
și/sau provocatoare. Medicul oncolog, 
medicul endocrinolog, medicul 
specializat în terapie izotopică, medicul 
chirurg, medicul radiolog și medicul 
anatomopatolog se întâlnesc cu scopul 
de a decide asupra celui mai bun plan 
de tratament posibil pentru un pacient. 
Sunt discutate toate cazurile în care sunt 
implicate tipuri mai puțin frecvente de 
cancer, cazurile care nu au o evoluție 
standard sub tratament sau cele la care 
tratamentul curent nu funcționează 
așa cum ar trebui. Medicii din această 
comisie provin din medii diferite legate 
de îngrijirea unui bolnav de cancer, 
își împărtășesc perspectivele asupra 
cazului și la final decid care este varianta 
optimă,  personalizată, pentru pacientul 
aflat în tratament.

Care sunt planurile de viitor pentru 
Institut?

Planurile sunt axate atât pe activitatea 
medicală, cât și pe celelalte activități 
conexe. Toate acestea trebuie să se 
desfășoare în cele mai bune condiții. 
Strategia mea inițială s-a transformat 
repede în planul strategic al Institutului 
pentru următorii ani. Primii doi ani 
m-am asigurat  să nu lipsească nimic din 

spital și mă refer 
aici la materiale 
sanitare, reactivi, 
medicamente, 
dezinfectanți, 
alimente, urmând ca 
în următorii doi ani 
să ne concentrăm 
pe investiții în 
aparatură medicală 

performantă care să faciliteze un 
diagnostic precis și rapid, dublată de 
confort atât din punctul de vedere al 
cazării pacienților, cât și al desfășurării 
unui act medical performant. Astfel, 
avem în implementare mai multe 
proiecte din care două sunt mai mari 
-  unul susținut din venituri proprii, 
respectiv reabilitarea unui corp de clădire 
unde își desfășoară activitatea trei secții 
clinice, și al doilea, susținut cu ajutorul 
Companiei Naționale de Investiții, 
respectiv construirea celei mai mari 
secții de terapie izotopică din țară. 
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Proiectul privind acordarea anumitor grade de 
handicap persoanelor cu afecțiuni oncologice  
a fost postat în transparență decizională până pe  
9 noiembrie. Care sunt rațiunile din spatele acestui 
ordin? Ce alte categorii de patologii sunt incluse? 

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în partene-
riat cu Autoritatea Națională pentru Protecția Dreptu-
rilor Persoanelor cu Dizabilități, cu asistență tehnică 
din partea Băncii Mondiale, implementează proiectul 
„Modernizarea sistemului de evaluare a dizabilității 
din România” Cod SIPOCA/SMIS2014+: 719/129751, 
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Capacitatea Administrativă 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este de a realiza 
și de a implementa, printr-o abordare în acord cu preve-
derile Convenției ONU privind drepturile persoanelor 
cu dizabilități, un set de criterii medico-psihosociale 
în vederea încadrării în grad de handicap a persoanelor 
adulte cu dizabilități. 

Proiectul își propune, totodată, dezvoltarea com-
ponentei de evaluare a nevoilor și cea de reabilita-
re-recuperare, precum și condițiile în care termenul 
permanent de valabilitate a certificatului de încadrare 
în grad de handicap poate fi acordat pentru fiecare grup 
de afecțiuni.

Propunerea actuală de modificare și completare a 
criteriilor medico-psihosociale de încadrare în grad de 
handicap vine în întâmpinarea nevoilor persoanelor 
cu afecțiuni oncologice, afecțiuni care constituie o 
problemă importantă de sănătate publică, reprezentând 
a doua cauză de mortalitate în țările UE.

Spre deosebire de criteriile actuale, care stabilesc 
încadrarea în grad de handicap numai pentru anumite 
forme de cancer, aflate în stadii avansate de evoluție, 
noua propunere de modificare a criteriilor include toate 

formele de cancer, încă de la diagnosticare și inițierea 
terapiei oncologice specifice, pentru o perioadă de 
supraveghere de minimum 5 ani. De asemenea, s-a sta-
bilit modalitatea de acordare a termenului permanent 
al încadrării în grad de handicap pentru neoplasmele 
aflate în afara resurselor terapeutice/în curs de îngrijiri 
paliative/cu complicații ireversibile sub tratament.

O altă propunere de modificare vizează pacienții 
care au suferit transplant de organe, în scopul prevenirii 
complicațiilor post transplant și al reintegrării sociale a 
persoanelor care suferă de aceste afecțiuni.

Aprobarea acestui ordin va avea efect și  
asupra indemnizațiilor acordate pentru diferite 
grade de handicap/diferite patologii?

Propunerea actuală vizează numai modificarea și 
completarea Anexei la Ordinul ministrului muncii, fami-
liei și egalității de șanse și al ministrului sănătății publice 
nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-
psihosociale, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 60/2017 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 
privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, modul de actualizare a cuantumului drep-
turilor acordate persoanelor cu handicap se realizează 
prin raportare la Indicatorul Social de Referință, stabilit 
în baza Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor 
pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și 
actualizat periodic de Guvern.

În ceea ce privește majorarea cuantumului 
prestațiilor sociale acordate persoanelor cu dizabilități, 
vă informăm că potrivit prevederilor Legii nr. 
225/30.07.2021, pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj 
şi stimularea ocupării forţei de muncă, valoarea indi-
catorului social de referinţă se actualizează, din oficiu, 

Diagnosticul de afecțiune neoplazică, prin complicațiile, sechelele produse de afecțiunea de bază, riscul de 
recidivă crescut, necesită asistență medicală îndelungată și presupune și costuri semnificative pentru investigații 
și tratamentul specific. Toate aceste aspecte scad calitatea vieții persoanelor diagnosticate cu afecțiuni 
neoplazice. „Pentru a menține calitatea vieții persoanelor cu afecțiuni oncologice și a preveni situațiile de 
degradare a stării de sănătate, sunt necesare măsuri de protecție și sprijin”, explică Mihai Tomescu.
de Valentina Grigore
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Reforme sociale în sprijinul 
pacienților oncologici și  
al vârstnicilor
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în fiecare an, la data de 1 martie, cu rata medie anuală a 
inflaţiei din anul precedent, indicator definitiv, comuni-
cat de Institutul Naţional de Statistică.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, 
împreună cu Direcția Politici Servicii Sociale din cadrul 
Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, analizea-
ză în prezent modalitatea de majorare a cuantumului 
prestațiilor sociale actualizate cu rata medie anuală a 
inflaţiei din anul 2021.

SERVICII DE ÎNGRIJIRE  
PE TERMEN LUNG

Toate autoritățile din domeniul sănătății atrag 
atenția că ne confruntăm cu o îmbătrânire accentuată 
a populației. Care sunt nevoile de îngrijire și cum 
poate răspunde statul român cât mai bine acestora? 

Într-adevăr, România se confruntă cu o îmbătrânire 
rapidă a populației, având în prezent aproximativ 3,7 
milioane de persoane în vârstă de 65 de ani sau mai mult, 
ceea ce reprezintă aproximativ 19,2% din populație. 

Se preconizează că ponderea populației adulte 
vârstnice din România cu vârsta de 65 de ani sau  

mai mult va crește și mai mult, ajungând la 27,7%  
până în anul 2050.

În acest context, Ministerul Muncii şi Solidarităţii So-
ciale și-a asumat, în cadrul Planului Naţional de Redresare 
şi Rezilienţă, componenta Reforme sociale, dezvoltarea 
unui cadru pentru asigurarea serviciilor de îngrijire pe 
termen lung pentru persoanele vârstnice. Cu asistență 
tehnică din partea Băncii Mondiale, MMSS a elaborat un 
studiu de fundamentare pentru dezvoltarea Strategiei 
naționale privind îngrijirea de lungă durată și îmbătrânirea 
activă pentru perioada 2023-2030, incluzând informații 
privind îmbătrânirea demografică a populației și estima-
rea nevoilor de îngrijire a persoanelor vârstnice. Raportul 
privind maparea persoanelor vârstnice estimate cu nevoi 
de îngrijire de lungă durată (ÎLD), la nivel de macroregiuni, 
județe și localități a fost publicat pe site-ul MMSS și poate 
fi accesat prin linkul: http://www.mmuncii.ro/j33/index.
php/ro/transparenta/anunturi/6730-20220929_raport-
mapare-persoane-varstnice.

Care sunt elementele esențiale ale Strategiei 
naționale privind îngrijirea de lungă durată și 

îmbătrânirea activă 
pentru perioada  
2023-2030? 

În cadrul reformei 
îngrijirii de lungă 
durată și al sistemului 
național de asistență 
socială, MMSS are în 
vedere reglementarea 
mecanismului de 

implementare a principiilor prevenției, subsidiarității 
și al dreptului beneficiarului la libera alegere a 
furnizorului cu care încheie contractul de servicii 
sociale acordate ca măsură de asistență socială.

Respectarea principiului prevenției presupune 
acordarea cu prioritate a îngrijirii în comunitate (la 
domiciliu și în centrele de zi), pentru prevenirea 
agravării situației de dependență și, implicit, prevenirea 
instituționalizării, internarea în cămin reprezentând 
numai o măsură cu titlu de excepție, fiind aplicabile 
criterii clare de prioritate. Din aceste considerente, 
propunerea de investiții are în vedere înființarea de 
centre de zi și unități de îngrijire la domiciliu.

Obiectivul general al strategiei este creșterea 
numărului persoanelor vârstnice care reușesc să 
trăiască o viață independentă cât mai mult timp 
posibil pe măsură 
ce îmbătrânesc și 
îmbunătățirea accesului 
la servicii adecvate de 
îngrijire de lungă durată 
pentru persoanele 
vârstnice dependente. 

INTERVIU CU MIHAI 
TOMESCU, PREȘEDINTE 
AUTORITATEA 
NAȚIONALĂ PENTRU 
PROTECȚIA DREPTURILOR 
PERSOANELOR CU 
DIZABILITĂȚI (ANPD)
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Cum pot fi cei 4 piloni 
îmbunătățiți în România?

Investițiile susținute pe 
fiecare din cei patru piloni 

ai cadrului strategic internațional pentru 
perioada 2021-2025 pentru asistenți 
medicali și moașe sunt fundamentale în 
procesul de reconstrucție și redresare. 
Acestea pot genera schimbări reale la 
nivelul calității exercitării profesiei, 
precum și asupra modalității în care 
cele două categorii profesionale sunt 
percepute în societate.

Este important să ne regândim 
continuu strategiile și abordările, să 
adaptăm mereu răspunsurile la nevoile 
pacienților, ale membrilor organizației 
și ale sistemului de sănătate în care 
operăm. Cadrul strategic al OMS este, 
astfel, integrat în viziunea strategică a 
OAMGMAMR pentru perioada 2022-
2030, document adoptat recent de către 
Consiliul Național al organizației. 

În același timp, trebuie menționat 
că, în conformitate cu liniile de mandat 

delegate organizației prin lege, am 
urmărit la nivelul OAMGMAMR încă 
de la înființarea prin lege, acum mai 
bine de 20 de ani, să valorificăm 
constant oportunități de dezvoltare 
organizațională și de finanțare prin 
care să putem gestiona provocările 
contextului actual.

Ca exemple de rezultate, aș 
menționa printre altele contribuția 
importantă în promovarea și actualizarea 
continuă a cadrului de reglementare 
pentru profesiile de asistent medical 
și moașă, elaborarea normelor de 
practică independentă, negocierea și 
punerea în practică a programului de 
revalorizare, dezvoltarea programelor de 
specializare și reconversie, promovarea 
programului de educație medicală 
continuă, actualizarea protocoalelor de 
practică, digitalizarea registrului unic al 
profesioniștilor noștri.

De asemenea, începând cu anul 2019, 
membrii OAMGMAMR au acces gratuit 
la platforma națională de cursuri online 

de educație medicală continuă. Demersul 
s-a dovedit extrem de util și oportun, 
în special considerând contextul 
epidemiologic dramatic al ultimilor doi 
ani. Astăzi, platforma online numără 
peste 130.000 de utilizatori unici.

În același timp, suntem conștienți 
că forța de muncă din domeniul 
sănătății în sine îmbătrânește, la care 
se adaugă provocări de retenție din 
cauza condițiilor de muncă, deficitului 
de personal în anumite specializări, 
inechităților în distribuția forței de 
muncă și a salariilor relativ scăzute în 
unele ocupații în sănătate. 

Sistemul trebuie să găsească soluții 
inovatoare care depind de o forță de 
muncă motivată, înzestrată cu abilitățile 
necesare pentru a face față cerințelor 
dinamice și care acționează în echipe 
multidisciplinare în furnizarea de 
îngrijiri centrate pe pacient.

Pentru a oferi rezultate de sănătate 
îmbunătățite, asistenții medicali trebuie 
sprijiniți puternic printr-un parteneriat 

INTERVIU CU MIRCEA TIMOFTE, PREȘEDINTE ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI,  
MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA. (OAMGMAMR)

Politici  
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Noile direcții strategice pentru profesiile de asistent medical și moașe 
pentru perioada 2021-2025, aflate în discuție în plan internațional, 
promovează patru piloni strategici ai viziunii de reconstrucție în materie: 
locuri de muncă, condiții de muncă adecvate, educație și leadership. „În 
calitate de președinte al OAMGMAMR, am susținut importanța acestor 
direcții strategice în intervenții succesive în cadrul sesiunilor de lucru ale 
Adunării Mondiale a Sănătății, la care am avut onoarea să particip ca 
membru al delegației României”, a explicat Mircea Timofte. 
de Valentina Grigore

Investiții susținute pentru 
leadershipul asistenților  
medicali și al moașelor

INTERVIUL COMPLET  
POATE FI CITIT PE
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al actorilor cu responsabilități. Aș 
menționa, în acest sens, o serie de 
direcții pe care le consider importante 
pentru a ghida acțiunea:

 investiția în starea de bine 
a profesionistului, incluzând aici 
preocuparea constantă pentru condiții 
de muncă și salarizare adecvate, mediu 
motivant care să permită ancorarea 
angajatului în misiunea și viziunea 
organizației, prin valorizare și apreciere 
și, nu în ultimul rând, asigurarea 
siguranței psihologice. Nu trebuie să 
uităm să acordăm o atenție deosebită 
implicațiilor burnoutului și necesității 
de a crește capacitatea de consiliere 
psihologică la nivelul unităților sanitare. 

 investiția în competențe adecvate 
dinamicii îngrijirilor și provocărilor, 
inclusiv competențe digitale care 
să răspundă presiunii în creștere a 
implementării pe scară largă a inovației 
digitale și a platformelor de teleconsult 
și telehealth.

 investiția în calitatea instruirii. 
Cred că este nevoie de eforturi 
importante în redefinirea cadrului de 
acreditare și de verificare a calității 
desfășurării învățământului postliceal.

 investiția în leadership. Mesajul 
explicit al campaniei dedicate zilei 
internaționale a asistentului medical 
din acest an pune în centru leadershipul 
profesiei. Avem nevoie de oameni 
dedicați care să promoveze rolul esențial 
al acestei profesii pentru furnizarea de 
îngrijiri de calitate la toate nivelurile și în 
toate mediile de exercitare a profesiei.

Pentru că vorbeam de leadership, 
România va fi, în 2023, gazda a două 
reuniuni internaționale extrem de 
importante. Care este rolul OAMGMAMR 
în derularea acestor evenimente și ce 
așteptări aveți la nivel de dezvoltare a 
profesiei? Care sunt concluziile după 
reuniunea OMS din acest an? 

Într-adevăr, anul viitor, la data de 24 
martie, România va găzdui întâlnirea 
Rețelei GCNMO la București. Această 
rețea este alcătuită din asistenții-șefi și 
moașele-șefe desemnate de guvernele 
celor 53 de state ale regiunii Europene a 
Organizației Mondiale a Sănătății, alături 
de reprezentanți ai asociațiilor naționale 

cu rol de reglementare a profesiei de 
asistent medical și moașă.

Este cel mai important eveniment în 
materie de elaborare de recomandări 
pentru profesiile noastre și schimb de 
bune practici pentru regiunea europeană 
a OMS. OAMGMAMR este onorată să 
găzduiască acest eveniment în parteneriat 
cu Ministerul Sănătății. Lucrăm atât 
împreună cu colegii din România, cât și cu 
echipa asistentului-șef al OMS EURO în 
pregătirea programului evenimentului. 

Apreciem în acest sens încrederea 
acordată de ministrul sănătății, prof. 
dr. Alexandru Rafila, care a mandatat 
OAMGMAMR să inițieze demersurile de 
pregătire a sesiunii. Avem privilegiul de 
a avea susținerea ministrului sănătății în 
proiectele pe care le derulăm, iar acest 
parteneriat susținut a reprezentat un 
punct important în creșterea vizibilității 
organizației și valorizarea inițiativelor în 
plan extern.

În același timp, suntem onorați 
de sprijinul pe care consilierul 
prezidențial conf. dr. Diana Loreta 
Păun și Administrația Prezidențială 
îl acordă organizației noastre și, 
specific, organizării acestui eveniment 
la București. Vreau să reamintesc cu 
acest prilej prezența Excelenței Sale 
Klaus Iohannis, Președintele României, 
la celebrarea zilei internaționale a 
asistenților medicali și moașelor din acest 
an, prilej cu care domnia sa a discutat cu 
profesioniștii noștri privind provocări și 
perspective din practica medicală. A fost 
un moment extraordinar, care a onorat 
profesiile noastre și care a fost apreciat 
în mod deosebit în plan european și 
internațional ca model de leadership și 
sprijin pentru resursa cea mai numeroasă 
din sistemul de sănătate, atât în România, 
cât și global. Mai mult, conf. dr. Diana 
Păun ghidează științific, începând cu anul 
2020, un program de leadership pilot 
dezvoltat de organizația noastră și care 
are ca grup-țintă directorii de îngrijiri și 
moașele-șefe.

Trebuie menționat că OAMGMAMR a 
susținut pe lângă conducerea OMS EURO, 
în contextul pre-pandemic, interesul de 
a găzdui această reuniune la noi în țară. 
Ne bucură decizia pozitivă a Biroului 

Regional, care a luat în considerare 
impresionanta organizare și desfășurarea 
Conferinței de nivel înalt a OMAGMAMR 
„A look back to lead forward”, care a 
avut loc în luna iulie a.c., la București, în 
prezența a numeroși parteneri europeni și 
internaționali.

În același timp, în perioada 23-24 
martie 2023, România va găzdui un 
eveniment de nivel înalt al Regiunii 
Europene a OMS, având ca subiect forța 
de muncă în sănătate. Ne-am exprimat 
intenția de a lucra în parteneriat cu 
Ministerul Sănătății în pregătirea 
acestei reuniuni de anvergură, întrucât 
o conferință de nivel înalt care asumă 
tema sustenabilității forței de muncă 
trebuie să plaseze în centrul discuției 
indiscutabil asistenții medicali și moașele 
din România.  

OAMGMAMR derulează un 
„Program de leadership în îngrijiri 
medicale pentru directorii de îngrijiri 
și asistenții-șefi”. Care sunt premisele/
stadiul acestui program? Ce rezultate 
se doresc în materie de leadership în 
asistența medicală?

OAMGMAMR implementează 
proiectul începând cu data de 1 iulie 
2021. Obiectivul principal al proiectului 
a constat în realizarea unui program de 
formare în domeniul leadershipului în 
îngrijiri medicale, destinat directorilor de 
îngrijiri și asistenților-șefi. Curriculum-
ul a fost creat cu sprijinul Facultății de 
Asistenți Medicali și Moașe din Irlanda 
(RCSI), partenerul nostru strategic. 
Lectorii implicați sunt personalități în 
plan internațional dedicate promovării 
profesiilor de asistent și moașe precum 
Thomas Kearns, director executiv al 
Facultății de asistenți și moașe al RCSI 
și ex-CEO al Consiliului Internațional al 
Asistenților Medicali, Magrieta Langins, 
asistent șef al Biroului regional pentru 
Europa al OMS, sau Howard Catton, 
CEO al Consiliului Internațional al 
Asistenților Medicali. 
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Au acces facil la metodele de diagnostic acești 
copii? Sunt analizele decontate de stat? 

Un copil cu scleroză multiplă este, în general, 
internat în spital. Problema este că o parte dintre 

investigațiile de care spitalul sau secția are nevoie nu pot 
fi realizate în laboratoarele unității medicale. Acest lucru 
evident că implică un cost suplimentar din partea spitalului 
și externalizarea acestor servicii. Și apoi vorbim de DRG și 
de faptul că o foaie cu scleroză multiplă este slab codificată, 
astfel încât e posibil, în anumite situații în care pacientul nu 
are comorbidități, să primești pe o foaie de observație 500- 
600 de lei, iar analizele, evident, depășesc această sumă. Dacă 
vorbim și de alte investigații, precum IRM-uri, consulturi 
oftalmologice, OCT (tomografie în coerență optică), consult 
cardiologic etc., evident că suma pe care o primim din partea 
CNAS la sfârșitul spitalizării unui caz complex e foarte mică. 
De multe ori, ne aflăm în situația de a apela la părinți sau la alte 
entități/ONG-uri pentru a putea acoperi aceste sume, într-o 
oarecare măsură. 

Nu putem să ne axăm doar pe investigațiile pentru diagnosticul 
pozitiv, pentru că avem nevoie, de exemplu, să excludem alte 
patologii demielinizante care ar putea fi mai frecvente la copil 
decât scleroza multiplă. Și atunci se adaugă costului investigațiilor 
pentru diagnostic pozitiv. Când pornești diagnosticul unui copil 
cu scleroză multiplă, pornești de la premisa unei boli inflamatorii 
cerebrale care are nevoie de un diagnostic diferențial – sunt 
necesare o multitudine de investigații în urma cărora nișăm 
investigațiile spre scleroză multiplă. 

Boala demielinizantă reprezintă un diagnostic foarte complex 
astăzi și există numeroase protocoale care reclamă anumite 
intervenții și investigații. Însă, ca să avem un protocol, trebuie 
să îl și finanțăm. Noi avem un protocol pe boli demielinizante la 
nivelul secției și ni l-am asumat într-o măsură, pentru că restul 
investigațiilor realmente nu le putem acoperi.

Care sunt soluțiile pentru a nu se ajunge în situația  
în care costurile trebuie acoperite printr-un ONG,  
cum se întâmplă uneori, sau părintele plătește  
din propriul buzunar?

Politici  
de Sănătate | MANAGEMENTUL BOLILOR CRONICE

În România sunt diagnosticați, în medie, pe an, 20 de copii cu scleroză multiplă (SM) în cele două centre 
de profil dedicate, însă incidența exactă nu se cunoaște, deoarece nu există un registru de boală. La nivel 
european, incidența SM este de aproximativ 5% din toată populația adultă și pediatrică, însă tendința este de 
creștere, chiar spre 10%, atât din cauza factorilor de mediu, cât și a accesibilității la investigații. Din păcate, fiind 
o boală rară, se știu mult prea puține lucruri privind un management eficient, iar pe parte de educație medicală 
a părinților, lucrurile stau și mai rău. „Este nevoie de campanii de conștientizare privind existența acestei boli 
la copii, cu atât mai mult cu cât este una rară. În bolile rare, diagnosticul este de multe ori întârziat, cu efecte 
dezastruoase asupra dezvoltării copiilor”, atrage atenția dr. Oana Vladâcenco. 
de Valentina Grigore

Semnale 
de alarmă 
în scleroza 
multiplă 
pediatrică

Avem nevoie de un program de sănătate coerent.  
În prezent, lucrurile sunt separate. Programele de diagnostic 
sunt la Ministerul Sănătății, cele de tratament, la Casa 
Națională de Asigurări de Sănătate. Nouă ne-ar trebui și un 
program de diagnostic pentru boli demielinizante, am ajuta  
și alte patologii. 

În momentul în care, premergător introducerii 
tratamentului, avem și partea de finanțare pe diagnostic, atunci 
lucrurile devin coerente. La momentul actual, programul 
nostru se adresează doar celor diagnosticați, dar efortul în 
neurologia pediatrică se concentrează pe diagnostic. Analizele 
nu pot fi făcute în ambulator, de exemplu un IRM cu sedare 
are un cost prohibitiv, pe care părintele trebuie să-l plătească. 
În plus, sunt foarte puține centre în România unde se poate 
face un astfel de IRM în contract cu Casa de Sănătate, iar acolo 
timpii de așteptare sunt mari.   

Medicul de familie și medicul pediatru nu pot recomanda 
asemenea analize și nici neurologul nu poate da trimitere 
pentru a fi decontate prin CNAS. Nu sunt finanțate într-un 
regim ambulatoriu, iar singura variantă e spitalul. Și în spital 
ar trebui să avem această finanțare pe program, care să acopere 
costurile pentru diagnostic. 

Este nevoie de registru, în paralel cu un program unitar pe 
boală, care să se adreseze pacientului.

Care este adresabilitatea centrului de SM pediatrică  
de la „Victor Gomoiu“? Cum se poate îmbunătăți accesul 
copiilor din toată țara la îngrijiri de calitate pentru SM? 

Ne vin cazuri din toată țara, deoarece colegii din teritoriu 
știu că acești copii au acces la mai multe investigații într-un 
spital de pediatrie cu specialiști în domeniu. 

Ne-am propus să facem un board de scleroză multiplă, 
pe care să îl desfășurăm o dată pe trimestru și dacă e nevoie, 
evident, mai des. Toți specialiștii 
implicați în îngrijirea acestor copii pot 
fi updatați cu informațiile medicale, 
iar cazurile pot fi discutate în echipa 
multidisciplinară. 

În board există oameni de alte 
specialități și dacă alți neurologi pediatri 
din țară vor să îl acceseze, să o poată 
face. De asemenea, endocrinologul 
nostru evident că are o altă expertiză pe 
tot ce înseamnă boli neurologice în care 
e nevoie de corticoterapie. 

Ce înseamnă echipă 
multidisciplinară în SM pediatrică?

În afară de urmărirea pe care o fac 
neurologii, este nevoie de urmărire pe 
partea de imagistică, de progresie a bolii 
– avem nevoie de un radiolog care să fie 
la curent cu protocoalele de efectuare 
a IRM-urilor cerebrale și spinale. Avem 
nevoie de oftalmolog și acum, în ultimul 
timp, se pune accentul pe tomografia în 

coerență optică. OCT-ul este, la momentul actual,  
biomarker de progresie a bolii.

Apoi avem nevoie de cardiolog, pentru că unii copii au 
tratamente imunomodulatoare modificatoare de boală ce pot 
avea efecte adverse pe parte de ritm cardiac, de modificări 
ale sistemului cardiovascular. Avem nevoie de psihiatru – 
nevoia este din ce în ce mai acută, pentru că trebuie să facem 
legătură între leziunile cerebrale și felul în care ei evoluează din 
punct de vedere psihiatric. Sunt studii care arată că afectarea 
anumitor structuri determină elemente care apar în tabloul 
psihiatric al pacientului – anxietate, depresie, de scăderea 
coeficientului de inteligență, chiar de tulburări de limbaj (la 
copii, tulburarea de limbaj este mai frecventă decât la adulți). 
Echipa multidisciplinară este alcătuită din psihiatru, psiholog, 
medic de recuperare, kinetoterapeut, pediatru, medicu de 
familie, endocrinolog, medic de ATI în anumite momente, 
uneori asistent social, necesar pentru a sprijini familia și a 
ajuta-o să ajungă la timp la controalele periodice, iar uneori să 
se alăture medicului curant astfel încât familia să conștientizeze 
nevoia introducerii unui tratament care, pe lângă influența pe 
care o are asupra progresiei bolii, poate avea și efecte adverse 
care, de multe ori, nu sunt de neglijat. De asemenea, avem nevoie 
de dermatolog care să evalueze copilul înaintea introducerii 
unor tratamente modificatoare de boală și care, de altfel, 
să îl monitorizeze periodic. Din fericire, spitalul nostru are 
constituită o astfel de echipă multidisciplinară.

Cât ar trebui să dureze un diagnostic în mod ideal? 
Suspiciunea de diagnostic o poți ridica imediat ce tabloul 

clinic devine sugestiv, mai ales pentru un specialist, ulterior, 
elementul-cheie îl reprezintă IRM-ul cerebral și spinal. Accesul 
la această investigație poate să ne ajute la formularea unui 
diagnostic cert și, astfel, diagnosticarea poate dura de la două 

zile, în cazurile fericite, până la chiar 
două săptămâni. Însă dacă avem o 
suspiciune clinică înaltă, copilului i 
se instituie tratament pentru tratarea 
puseului acut imediat după efectuarea 
imagisticii. 

Dacă suntem convinși că este boală 
demielinizantă, recoltăm toate analizele și 
intervenim cu corticoterapie (cortizonul 
acoperă mai multe indicații). Se poate 
întâmpla însă ca pacientul să piardă 1-2 
luni până găsește medicul potrivit.  

Dezvoltarea emoțională și statusul 
psihiatric sunt foarte conectate cu 
precocitatea diagnosticării, monitorizării 
și a instituirii tratamentului. 

INTERVIUL COMPLET  
POATE FI CITIT PE

www.politicidesanatate.ro 

În concluzie, aș vrea să subliniez 
importanța colaborării între 
specialități, a creșterii gradului 
de cunoaștere a semnelor de 
alarmă atunci când vorbim 
despre scleroza multiplă 
pediatrică atât în rândul 
medicilor de familie și al 
pediatrilor, cât și al populației 
generale. 

În ceea ce privește programul 
național de scleroză multiplă, 
consider că nevoia majoră este 
aceea de a fluidiza drumul de la 
diagnostic la tratament, oferind 
pacienților noștri șansa la un 
diagnostic precoce pentru a opri 
progresia bolii și a oferi copiilor 
un prognostic mai bun. 
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INTERVIU CU CONF. 
DR. CSABA L. DEGI, 
PREȘEDINTE EUROPEAN 
CANCER ORGANISATION 
(2023- 2026)

Cât de multă importanță se acordă, la 
nivel european, nevoilor psihosociale 
ale persoanelor afectate de cancer?

Cred cu tărie că această nouă 
politică europeană împotriva cancerului, începută 
în februarie 2021 cu Planul european de combatere 
a cancerului pentru a promova îngrijirea completă 
a pacientului oncologic, nu este doar o forță care 
reunește toți membrii, ci și o forță care contribuie la 
Uniunea Europeană a Sănătății împreună cu pacienții, 
profesioniști, organizații de caritate și industrie. Lupta 
împotriva cancerului este o prioritate comună în 
Uniunea Europeană și nu numai. Astfel, supraviețuirea 
trebuie să fie la bază. Prin supraviețuire mă refer, de 
asemenea, la recunoașterea și gestionarea impactu-
lui psihosocial, deoarece suferința cauzată de cancer 
poate fi o povară enormă atunci când vorbim despre 
supraviețuitorii cancerului și carierele lor. La urma 
urmei, acest tip de suferință este destul de comună 
în rândul persoanelor afectate de cancer. De cele mai 

Politici  
de Sănătate | ONCOLOGIE

În oncologie  
nu adăugăm  
doar ani vieții,  
ci și viață anilor
În oncologie, accesul la îngrijire medicală și sprijin psihosocial 
ar trebui să fie recunoscut ca un drept universal al omului. 
„Cred că atunci când ne unim forțele în European Cancer 
Organisation, vom avea într-adevăr puterea de a ne mișca 
împreună și, de asemenea, puterea de a aborda unele nevoi 
critice, deoarece, așa cum am văzut în datele din știință, 
numărul de cancere în Europa se va dubla în următorii 15 ani”, 
a atras atenția conf. dr. Csaba Laszlo Degi.  
de Valentina Grigore

multe ori, suferința provocată de cancer 
nu este deloc recunoscută, deoarece este 
văzută drept ceva mai puțin important 
în traseul supraviețuitorilor cancerului. 
Dar cred că trebuie să abordăm problema, 
deoarece supraviețuirea în cancer este mult 
mai mult decât a scăpa de o tumoare. Este 
vorba despre noi toți, este vorba de a ne 
recupera viața.

Care vor fi prioritățile dvs.,  
odată cu preluarea mandatului ECO?

Voi valorifica toate oportunitățile în fie-
care zi, astfel încât să facem mai mult pen-
tru supraviețuitorii cancerului, îngrijirea, 
drepturile sociale și problemele financiare, 
cum ar fi șomajul din cauza cancerului și 
dreptul de a fi uitat. Nu sunt un nou venit 
la ECO. Împreună cu colegii din Societatea 
Internațională de Psiho-Oncologie, suntem 
membri ai mai multor rețele din ECO: 
Rețeaua de supraviețuire și calitatea vieții, 
Rețeaua de îngrijire de calitate a cance-
rului, Rețeaua de acțiune HPV, Rețeaua 
de sănătate digitală, Rețeaua de forță de 
muncă, Rețeaua de prevenție și Rețeaua 
de optimizare a sistemelor de sănătate și a 
tratamentului. De asemenea, sunt membru 
al Grupului de contact al părților interesate 
pentru combaterea cancerului pe Platfor-
ma UE pentru politicile de sănătate, una 
dintre principalele metode de comunicare 
și dialog cu părțile interesate ale Comisiei 
Europene. În calitate de expert invitat în 
proiectul ECO Essential Requirements for 
Quality Cancer Care, am fost coautor a trei 
lucrări despre cancerul pulmonar, gliomul 
pentru adulți și îngrijirea primară, ca parte 
a unui proces de colaborare pentru a crea o 
foaie de parcurs pentru îngrijirea multidis-
ciplinară de calitate a cancerului.

Am susținut cu insistență, am cola-
borat și am coordonat multe inițiative 
pentru a satisface mai bine nevoile de 
supraviețuire și calitatea vieții pacienților 
cu cancer, astfel încât mai mulți pacienți 
și supraviețuitori cu cancer să poată trăi 
fără cancer și consecințele acestuia. În 
calitate de membru al Consiliului ECO 
(2020-2023) și de copreședinte al rețelei de 
supraviețuire și calitatea vieții, am fost im-
plicat în studiul „Consolidarea Europei în 
lupta împotriva cancerului” comandat de 
Comisia ENVI a Parlamentului European și 
în Raportul Quality of Life Networks „Free 

From Cancer: Achieving Quality of Life for 
All Cancer Patients and Surviors”. În tim-
pul focarului de COVID-19, am co-organi-
zat Time To Act – campania din România, 
inițiată de Rețeaua specială ECO privind 
impactul COVID-19 asupra cancerului, 
pentru a sensibiliza publicul cu privire la 
impactul uluitor al pandemiei asupra în-
grijirii cancerului în întreaga Europă, care 
a câștigat Premiul de Excelență în Comu-
nicarea și Utilizarea Datelor. În 2022, am 
devenit membru al Comitetului Director 
al Societății ECO-Americane de Oncologie 
Clinică Special Network privind impactul 
războiului din Ucraina asupra cancerului. 
Ca parte a acestei rețele speciale, care a 
înființat portalul de resurse multilingve 
onco-help.org, am oferit ajutor extins 
la categoria suport psihosocial. În cele 
din urmă, am consolidat munca pentru 
pacienții ucraineni cu cancer prin colecta-
rea de informații actualizate pentru site. 

Noua comisie europeană pentru 
cercetarea cancerului – European 
Groundshot, din care faceți parte, a emis 
un raport îngrijorător, potrivit căruia 
ne-am putea confrunta cu epidemii 
de cancer în viitorul deceniu dacă 
problemele sistemelor de sănătate și 
cercetarea cancerului nu sunt remediate 
urgent. Cum se poate implica ECO în 
evitarea unei astfel de situații? 

Vom avea o mulțime de cancere și 
povara psihologică și socială care vine cu 
ele. Și când vorbesc despre povara socială, 
vorbesc despre inegalitățile în tratamentul 
cancerului, despre problemele financiare 
cu care se confruntă bolnavii de can-
cer. În calitate de președinte al ECO, voi 
evidenția oportunitățile pentru o abordare 

proactivă a gestionării și menținerii unei 
calități mai bune în îngrijirea canceru-
lui în întreaga Europă. Ca priorități, am 
identificat aplicația UE Cancer Survivor 
Smartcard, proiectele de cercetare ale 
Consorțiului Horizon Europe, cum ar fi 
EU NAVIGATE, EU on QOL, INTERACT-
EUROPE și Rețeaua interparlamentară 
privind inegalitățile, extrem de importantă 
în contextul creșterii inegalităților dintre 
Europa de Est și cea de Vest. În plus, noul 
navigator de date European Cancer Pulse 
completează domeniul de aplicare a Regis-
trului european al inegalităților în cancer 
cu noi indicatori, inclusiv supraviețuirea și 
calitatea vieții.

Care sunt recomandările  
Comisiei European Groundshot?

Una dintre cele mai 
importante propuneri este 
dublarea bugetului european pentru cer-
cetarea cancerului și lansarea unei agende 
ample de cercetare a cancerului, care să 
permită prevenirea optimă și diagnostica-
rea precoce, precum și să asigure cel mai 
bun tratament, supraviețuire și calitate a 
vieții pacienților actuali și viitori în con-
textul unor sisteme de îngrijire a sănătății 
stabile și durabile. Pentru a realiza acest 
lucru, raportul formulează 12 puncte de 
acțiune pentru cercetătorii, finanțatorii și 
guvernele europene.

Printre studiile realizate se numără 
și CANPRIM - primul studiu la nivel 
naţional care îşi propune să contureze 
un cadru de lucru destinat evidenţierii 
problemelor majore ale pacienţilor 
neoplazici ambulatori. Care sunt  
nevoile acestora?

Nevoile pacientului realmente nu s-au 
schimbat. În anul 2000, când mergeam 
săptămânal în spital, pacienții recla-
mau aceleași suferințe psihice, aceleași 
probleme de nesiguranță legate de viitor, 
de siguranța financiară, pe care le spun și 
acum.  Știm că a te simți neputincios, fără 
speranță și singur în fața cancerului este un 
adevărat obstacol. Dar cel mai mare obsta-
col este să nu faci nimic. De aceea, fac un 
apel către societățile membre ECO să ofere 
acces la îngrijiri integrate, de susținere și 
paliative pentru toți pacienții cu cancer din 
Europa, deoarece, în oncologie, nu adău-
găm doar ani vieții, ci și viață anilor. 

DE MULTE ORI, 
SUFERINȚA PROVOCATĂ 
DE CANCER ESTE 
VĂZUTĂ DREPT 
CEVA MAI PUȚIN 
IMPORTANT ÎN TRASEUL 
SUPRAVIEȚUITORILOR.

decembrie 2022  57



58  www.politicidesanatate.ro

Care este situația diabetului 
în România? Câți pacienți 
diagnosticați cu diabet 
trăiesc în țara noastră?  

Este diabetul o boală subdiagnosticată?
Diabetul zaharat astăzi este o im-

portantă problemă de sănătate publică 
- datele publicate la sfârșitul anului 2021 
de către Federația Internațională de 
Diabet arată că, la nivel mondial, 537 de 
milioane de persoane sunt diagnosticate 
cu diabet zaharat. 

Datele din România, conform studiu-
lui PREDATOR (evaluarea prevalenței 
diabetului în populația adultă a României 
- n.red.) al Societății Române de Dia-
bet, Nutriție și Boli Metabolice, arată o 
prevalență de 11,6% în populația adultă cu 
vârsta peste 19 ani. Aceste date subliniază, 
o dată în plus, importanța unui screening 
al diabetului zaharat, ținând cont de 
faptul că la fiecare pacient diagnosticat 
cu diabet zaharat există cel puțin încă un 
pacient nediagnosticat.

De aceea, în cadrul Legii prevenției, 
adoptate la noi în țară, un loc important 
este alocat screeningului diabetului 

zaharat, prin testarea tuturor celor care au 
suprapondere sau obezitate și mai mulți 
factori de risc asociați, cum ar fi seden-
tarismul, boli cardiovasculare, ereditate 
diabetică sau dislipidemie și hipertensiu-
ne arterială.

Pacienții cu diabet ajung în general 
la timp la medic pentru diagnostic și 
tratament sau ajung târziu? Cât de 
importantă este educația medicală a 
pacienților?

Prin determinarea unei glicemii avem 
criterii clare de diagnostic. Problema 
comunicării între persoana cu diabet za-
harat și medic - fie că vorbim aici despre 
medicul de familie, fie că vorbim despre 
medicul diabetolog - se bazează pe ceea 
ce înseamnă și educația persoanei cu 
diabet zaharat, iar prezentarea la medic, 
cu cât este realizată mai rapid, cu atât 
riscul apariției altor complicații devine 
mult mai mic. 

În aceste condiții, este important să 
informăm ce înseamnă diabetul zaharat la 
nivel public, prin ce se caracterizează din 
punct de vedere clinic - pacientul bea mai 
multă apă, urinează mai des, scade în gre-

utate etc. Sunt elementele de diagnostic 
clinic, la care se adaugă valoarea glicemiei.

Cât de importantă este și educația 
cadrelor medicale în acest context,  
mai ales a celor din alte specialități?  
Ce înseamnă echipă multidisciplinară  
în diabet?

Vorbim despre tema acestui an, legată 
de Ziua Internațională a Diabetului, pe 14 
noiembrie, respectiv „Educație pentru a 
proteja ziua de mâine”. În diabet este foarte 
important să realizăm un diagnostic cât 
mai precoce. Dar managementul diabetu-
lui zaharat este un management integrat, 
centrat pe pacient, în care echipa multidis-
ciplinară are un rol extrem de important. 
Iar aici vorbim atât despre medicul diabe-
tolog, cât și despre nutriționist, vorbim de 
asemenea despre podiatru, iar în con-
textul existenței și a altor complicații sau 
comorbidități, vorbim și despre mulți alți 
colegi din specialități implicați în îngrijirea 
persoanelor cu diabet zaharat.

Avem suficienți medici care să trateze 
pacienți cu diabet? Sunt ei suficient de 
bine distribuiți în zonele țării sau există 
zone cu deficit?

Politici  
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La fiecare pacient 
diagnosticat cu diabet 
zaharat  există cel 
puțin încă un pacient 
nediagnosticat

ÎN CADRUL LEGII 
PREVENȚIEI, ADOPTATE 
LA NOI ÎN ȚARĂ, UN 
LOC IMPORTANT ESTE 
ALOCAT SCREENINGULUI 
DIABETULUI ZAHARAT, PRIN 
TESTAREA TUTUROR CELOR 
CARE AU SUPRAPONDERE 
SAU OBEZITATE ȘI MAI 
MULȚI FACTORI DE RISC 
ASOCIAȚI.

Din punctul de vedere al îngrijirii 
pacientului cu diabet zaharat, România are 
privilegiul de a avea specialitatea medicală 
„Diabet, nutriție și boli metabolice”. Cu 
alte cuvinte, specialiștii acestei ramuri 
din medicină sunt formați tocmai pentru 
îngrijirea persoanelor cu diabet, ceea ce, 
consider eu, reprezintă un lucru funda-
mental atunci când vorbim despre mana-
gementul diabetului. Dar, de fiecare dată, 

distribuția medicilor specialiști nu este 
uniformă la nivelul teritoriului țării - o 
coagulare mai mare este în centrele uni-
versitare, acolo fiind numărul cel mai mare 
de specialiști. Există și județe deficitare, 
cum ar fi Călărași sau Tulcea. Dar ne dorim 
foarte mult ca tinerii noștri specialiști - 
care au susținut examenul nu mai departe 
de luna octombrie 2022 și au devenit tineri 
specialiști în specialitatea Diabet, nutriție 
și boli metabolice - să se gândească și la 
aceste zone, pentru că acolo există un 
număr foarte mare de pacienți cu diabet 
zaharat care au nevoie de implicarea lor. 

Care sunt prioritățile Societății 
Române de Diabet, Nutriție și 
Boli Metabolice în îmbunătățirea 
managementului diabetului zaharat  
de tip 1 și 2?

Societatea Română de Diabet, Nutriție 
și Boli Metabolice, ca societate profesio-
nală, are mai multe priorități în abordarea 
planului de activitate pentru următorii ani. 

În primul rând, ne dorim foarte mult 
să creștem calitatea îngrijirii persoanelor 
cu diabet zaharat, iar în acest context 
desfășurăm o largă campanie de cursuri 

adresate specialiștilor, cursuri de formare 
profesională, în care, bineînțeles, temati-
ca abordată vizează cele mai noi aspecte 
ale managementului diabetului, așa cum 
rezultă din ultimul consens, publicat în 
septembrie 2022 - Consensul ADA – EASD. 

Pe de altă parte, o abordare impor-
tantă o constituie promovarea tinerilor 
specialiști și implicarea lor în cercetarea 
științifică, în condițiile în care ne dorim să 
obținem și alte date legate de epidemiolo-
gia diabetului și de complicațiile sale.

De asemenea, continuăm activitatea 
extrem de importantă de colaborare cu 
celelalte societăți profesionale, pentru 
asigurarea acestui management integrat în 
echipa multidisciplinară.

Nu în ultimul rând, ne dorim și pro-
grame de screening, ne dorim să apară și 
normele de aplicare ale Legii prevenției, 
astfel încât să putem vorbi despre un 
diagnostic cât mai precoce al diabetului 
zaharat în populație și să putem institui cât 
mai rapid și măsurile terapeutice specifice, 
pentru că în mod prioritar ne interesează 
creșterea calității vieții persoanelor cu 
diabet zaharat. 

Prevalența diabetului în populația adultă 
a României este de 11,6%, potrivit datelor 
oficiale, însă la fiecare pacient diagnosticat cu 
diabet zaharat există cel puțin încă un pacient 
nediagnosticat, declară prof. dr. Gabriela Radulian, 
medic primar Diabet zaharat, nutriție și boli 
metabolice, președintele Societății Române de 
Diabet, Nutriție și Boli Metabolice. În acest context, 
prevenția și screeningul în diabetul zaharat sunt 
deosebit de importante și reprezintă două dintre 
prioritățile Societății Române de Diabet, Nutriție 
și Boli Metabolice, alături de cursurile de formare 
profesională adresate specialiștilor, promovarea 
tinerilor specialiști și implicarea lor în cercetarea 
științifică și colaborarea cu celelalte societăți 
profesionale, pentru asigurarea unui management 
integrat într-o echipă multidisciplinară. 
de Alina Neagu

INTERVIU CU PROF. DR. GABRIELA RADULIAN, MEDIC 
PRIMAR DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE ȘI 
PREȘEDINTELE SOCIETĂȚII ROMÂNE DE DIABET, NUTRIȚIE  
ȘI BOLI METABOLICE
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Cu ocazia Săptămânii Mondiale de Conştientizare a 
Rezistenţei la Antimicrobiene (World Antimicrobial 
Awareness Week), marcată anual în perioada 18-24 noiembrie, 
Societatea Română de Rinologie și Societatea Națională de 

Medicina Familiei, cu sprijinul Reckitt, a lansat campania „WAAW! Tot ce 
nu știai despre antibiotice și cum să tratezi corect o răceală comună“, cu 
scopul de a oferi românilor informații educaționale despre tratarea corectă a 
răcelii în sezonul rece. În 2019, s-au înregistrat aproape 5 milioane de decese 
la nivel global care au fost asociate cu rezistența la antibiotice (din care 1,3 
milioane de decese au fost atribuite direct acesteia). 

DUREREA ÎN GÂT NU SE TRATEAZĂ CU ANTIBIOTICE

Studiul Sore Throat & Antibiotic Resistance (STAR), inițiat de 
Parteneriatul Global pentru Infecții Respiratorii (GRIP) cu sprijinul 
Reckitt, realizat în mai 2022 și dat publicității recent, dezvăluie amploarea 
abuzului de antibiotice pentru o durere în gât. Studiul a constatat că peste 
jumătate dintre adulții chestionați au luat antibiotice pentru o afecțiune 
respiratorie precum durerea în gât în ultimele șase luni, în ciuda faptului 
că antibioticele sunt ineficiente pentru 9 din 10 dureri în gât. Studiul, 
realizat pe 12.000 de persoane din întreaga lume, arată că în ultimele  
6 luni cele mai întâlnite simptome cu care s-au confruntat respondenții  
au fost durerea în gât, strănutul, nasul înfundat și rinoreea. 

SEZONUL RECE ESTE ÎN TOI ȘI 
VEDEM O EXPLOZIE A CAZURILOR 
DE VIROZE ATÂT LA ADULȚI, CÂT 
ȘI LA COPII. ÎN ROMÂNIA ÎNCĂ 
NE CONFRUNTĂM DESEORI CU 
PACIENȚI CARE VIN ÎN CABINETE 
SAU LA FARMACIE PENTRU A 
CERE ANTIBIOTICE PENTRU A 
TRATA SIMPLE RĂCELI SAU DURERI 
ÎN GÂT. ESTE IMPORTANT SĂ 
CREȘTEM GRADUL DE EDUCAȚIE, 
PENTRU A AVEA ARME SĂ TRATĂM 
INFECȚII MAI GRAVE CARE CHIAR 
AU NEVOIE DE ANTIMICROBIENE” 

Dr. Dina Mergeani,  
președintele Societății Naționale  
de Medicina Familiei
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Un nou studiu global lansat în Săptămâna Mondială de Conștientizare 
a Rezistenței la Antimicrobiene (WAAW, 18-24 noiembrie) arată o 
dependență ridicată de antibiotice pentru tratarea afecțiunilor respiratorii, 
cum ar fi durerile în gât. Antibioticele sunt ineficiente pentru 9 din  
10 dureri în gât  și pentru majoritatea cazurilor de răceală comună. Cu 
toate acestea, aproximativ 50% dintre românii de 25-34 de ani cred că 
antibioticele sunt eficiente pentru răceli și dureri în gât.   
de Bogdan Guță

Jumătate dintre 
români apelează  
la antibiotice pentru 
răceli comune sau 
dureri în gât

ESTE IMPORTANT CA ROMÂNII SĂ 
ÎNȚELEAGĂ CUM PUTEM TRATA CORECT 
O RĂCEALĂ COMUNĂ SAU O DURERE 
ÎN GÂT, APELÂND DE CELE MAI MULTE 
ORI LA TRATAMENTE SIMPTOMATICE. 
NE PROPUNEM SĂ EDUCĂM CU PRIVIRE 
LA OBICEIURILE DE CONSUM DE 
ANTIBIOTICE ȘI LA ROLUL ACESTORA ȘI 
AL ALTOR MEDICAMENTE ÎN TRATAREA 
INFECȚIILOR CĂILOR RESPIRATORII 
SUPERIOARE” 

Dr. Vlad Budu, președinte executiv  
al Societății Române de Rinologie

INFECȚIILE CĂILOR RESPIRATORII 
SUPERIOARE (NAS, SINUSURI, 
FARINGE, LARINGE) SUNT 
RESPONSABILE DE O MARE 
PARTE A CONSUMULUI 
NEJUSTIFICAT DE ANTIBIOTICE. 
CEI MAI MULȚI PACIENȚI NU 
AU NEVOIE DE ANTIBIOTICE, 
CI DOAR DE MEDICAȚIE 
SIMPTOMATICĂ (ANTITERMICE, 
ANTIINFLAMATOARE, 
DESCONGESTIONANTE NAZALE, 
VITAMINA C ETC.) PENTRU A 
SE RECUPERA. ÎN JUR DE 90% 
DIN DURERILE ÎN GÂT AU O 
ETIOLOGIE VIRALĂ ȘI NU NECESITĂ 
ANTIBIOTICE. RATA RIDICATĂ DE 
PRESCRIERE A ANTIBIOTICELOR 
PENTRU VIROZE RESPIRATORII 
CONTRIBUIE SEMNIFICATIV 
LA CREȘTEREA REZISTENȚEI 
BACTERIENE”

Prof. dr. Codruț Sarafoleanu,  
secretar general al Societății  
Române de Rinologie

NICIUN NOU ANTIBIOTIC  
NU A FOST DESCOPERIT ÎN ULTIMII ANI

Antibioticele reprezintă una dintre cele mai mari 
descoperiri ale ultimului secol, care au dus la progres 
medical. Din nefericire, niciun nou antibiotic nu a fost 
descoperit în ultimii ani, iar folosirea neadecvată a 
lor a dus la creșterea alarmantă a rezistenței la aceste 
medicamente. Experții la nivel mondial atrag atenția că, 
fără acțiuni constante de conștientizare a consumului 
responsabil de antibiotice, până în anul 2050, infecțiile 
rezistente la antibiotice ar putea provoca 10 milioane de 
decese pe an. Dezvoltarea unui nou antibiotic poate dura 
10-15 ani și implică anumite costuri ce depășesc 1 miliard 
USD . În 2019, OMS a identificat 32 de antibiotice aflate 
în dezvoltare clinică ce se adresează listei OMS de agenți 
patogeni prioritari și doar 6 din cele 32 au fost clasificate 
ca inovatoare. Lipsa accesului la antimicrobiene de calitate 
rămâne o problemă majoră. 
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Care sunt principalii indicatori ai Programului 
Healthcare Quality Indicator, lansat de OCDE în 
2001, și cum sunt aceștia utilizați pentru a face o 
evaluare comparativă internațională a calității și 

siguranței sistemelor de sănătate?
În ultimii 20 de ani, Divizia Sănătate din cadrul Organizației 

pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a fost 
activă în dezvoltarea și raportarea indicatorilor comparativi 
internaționali privind calitatea asistenței medicale. Acest 
lucru s-a întâmplat la cererea miniștrilor sănătății din statele 
membre ale OCDE, care au dorit, pe lângă informațiile privind 
speranța de viață și costurile, să aibă informații mai detaliate și 
mai ușor de aplicat cu privire la calitatea îngrijirii în țările lor.

Indicatorii elaborați variază de la date specifice privind 
mortalitatea, cum ar fi ratele de supraviețuire la 5 ani pentru 
anumite tipuri de cancer și ratele de mortalitate la 30 de zile 
pentru persoanele internate în spital pentru infarct miocardic 
acut sau accident vascular cerebral, până la indicatori legați de 
posibilele internări evitabile în spital (internări neplanificate 
pentru boli care pot fi tratate în asistența medicală primară, 
cum ar fi diabetul, BPOC și insuficiența cardiacă cronică) și 
utilizarea adecvată a medicamentelor (de exemplu, antibiotice, 
benzodiazepine). În ultimii 10 ani au fost adăugați indicatori 
specifici privind siguranța pacienților, cum ar fi indicatorii 
clinici legați de sepsis sau de infecțiile postoperatorii.

INDICATORII DE CALITATE A ASISTENȚEI MEDICALE

Mai recent, setul de indicatori a fost extins la indicatorii 
raportați de pacienți (PROMs-  măsuri ale rezultatelor raportate 
de pacienți și PREMs - măsuri ale experienței raportate de 
pacienți), precum și la indicatorii legați de cultura de siguranță, 
așa cum este ea percepută de lucrătorii din domeniul sănătății. 
Indicatorii sunt raportați în publicații precum „Health at a 
Glance” (toate țările OCDE) și „Health at a Glance Europe” (țările 
UE) și sunt disponibili pentru public pe site-ul OCDE. Sunt 
disponibile numeroase rapoarte tehnice detaliate și articole 
științifice care descriu detaliile tehnice și contextul. În special 
datele privind tendințele în timp oferă informații  cu privire la 
modul în care o țară se descurcă și dacă tendințele sale în ceea 
ce privește calitatea și siguranța asistenței medicale sunt în 
concordanță cu cele ale țărilor care se află într-o situație socio-
economică similară.

Care sunt principalele provocări în ceea ce privește 
monitorizarea calității asistenței medicale într-o  
regiune/țară?

Indicatorii de calitate a asistenței medicale utilizați pentru 
comparații internaționale se bazează pe date provenite din 
diverse surse, cum ar fi statisticile privind mortalitatea, registrele 
specifice unei boli (cum ar fi registrele de cancer), bazele de date 
administrative (cum ar fi cele ale spitalelor sau ale asigurătorilor) 

Politici  
de Sănătate | SĂNĂTATE PUBLICĂ

Importanța sănătății publice a devenit evidentă în timpul pandemiei.  
În acest sens, „încrederea publicului în profesioniștii din domeniul sănătății și  
în guvern s-a dovedit a fi crucială pentru a obține punerea în aplicare a unor 

măsuri potențial eficiente”, subliniază prof. dr. Nicolaas Sieds Klazinga,  
unul dintre ei mai apreciați și renumiți specialiști în sănătate publică. 

de Bogdan Guță

Sănătatea întregii  
populații ar trebui să rămână 

punctul central al evaluării 
performanței sistemului  

de sănătate
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și diverse sondaje. Caracterul complet, fiabilitatea 
și actualitatea depind, desigur, de calitatea bazelor 
de date care stau la fundamentul acestora. De 
aceea, lucrul la indicatorii de calitate merge în 
paralel cu consolidarea infrastructurii de date 
privind asistența medicală dintr-o țară. În afară 
de eforturile de standardizare și de codificare, 
indicatorii de calitate depind de maturitatea 
dosarelor electronice de sănătate care sunt utilizate 
și, în special, de capacitatea de a lega baze de date 
specifice cu ajutorul unui identificator unic al 
pacientului (UPI). 

ÎNCREDEREA PUBLICULUI  
ÎN PROFESIONIȘTII DIN DOMENIUL 
SĂNĂTĂȚII

Multe țări OCDE au adaptat legislația pentru a facilita 
utilizarea datelor, asigurând în același timp confidențialitatea 
datelor (GDPR), iar în ultimul deceniu s-au înregistrat progrese 
substanțiale, cu o accelerare a inițiativelor în timpul pandemiei. 
OCDE a sprijinit în mod activ țările în luarea acestor măsuri 
pentru o mai bună utilizare a datelor.

Importanța sănătății publice a devenit evidentă  
în timpul pandemiei din ultimii doi ani. Care sunt 
principalele lecții care trebuie învățate, pentru sănătatea 
publică, mai ales că Europa se confruntă acum și cu dificultăți 
economice, există oficial o recesiune în economiile multor 
state membre și un război în curs 
de desfășurare, toate, cu implicații 
majore pentru populație?  

Pandemia ne-a învățat multe 
lucruri, iar discuțiile actuale despre 
„reziliență” și „recuperare” arată cum 
o combinație de utilizare la timp a 

datelor, leadership și încredere determină modul 
în care o țară face față schimbărilor și provocărilor 
bruște. Acele țări care dispuneau de o structură de 
date pentru a monitoriza nu numai răspândirea și 
utilizarea resurselor aferente pandemiei (testare, 
echipamente de protecție individuală - EPI, 
utilizarea secțiilor de terapie intensivă și a paturilor 
de spital, ratele de vaccinare), ci și consecințele 
pentru toate celelalte servicii de asistență medicală 
(amânarea programelor de screening, întârzieri 
ale intervențiilor chirurgicale elective, reducerea 
volumului de vizite medicale) și impactul asupra 
sănătății cetățenilor (nutriție, mobilitate, stare de 
sănătate mintală) au putut să facă față provocărilor 
mai eficient. Încrederea publicului în profesioniștii 
din domeniul sănătății și în guvern s-a dovedit 
a fi crucială pentru a obține punerea în aplicare 
a unor măsuri potențial eficiente. Prin urmare, 
pentru mine, principalele lecții sunt legate de 
menținerea încrederii, optimizând în același timp 
utilizarea datelor pentru a facilita luarea deciziilor 
în cunoștință de cauză.

Medicina personalizată este un concept  
care este din ce în ce mai des menționat atunci 
când se vorbește despre îngrijirea sănătății.  
Dar care sunt principalele cerințe pentru un 
sistem de medicină personalizată?

Medicina personalizată sau medicina de 
precizie este un concept care promovează ideea că 
tratamentul ar trebui să fie adaptat la caracteristicile 
specifice ale unui individ. Este asociată cu noi 
tipuri de medicamente, adesea costisitoare, care ar 
trebui să fie furnizate pe baza unor diagnostice care 
identifică gene, proteine sau alte substanțe specifice 
la un individ. Sistemele de asistență medicală ar 
trebui să abordeze aceste noi evoluții în conformitate 

cu modul în care au gestionat accesul pe piață și rambursarea 
din fonduri publice în cazul altor terapii sau medicamente noi. 
Este recomandabilă o abordare rațională, bazată pe rezultatele 
evaluării tehnologiilor medicale. Cu toate acestea, accentul nu ar 
trebui pus doar pe medicina personalizată, ci în același timp și 
pe îngrijirea centrată pe persoană. Multe țări OCDE au adoptat 
noțiunea de asistență medicală bazată pe valoare și s-au asigurat 
că asistența medicală aduce o valoare adăugată reală pentru 
persoane. Prin urmare, un sistem de medicină personalizată ar 
trebui să se bazeze pe un sistem de asistență medicală centrat 
pe persoană și pe valoare. În consecință, transparența societală 

cu privire la ceea ce constituie valoarea 
în domeniul asistenței medicale 
și la ceea ce este adecvat, având în 
vedere situația economică existentă, 
ar trebui să constituie fundalul în 
care se iau deciziile privind medicina 
personalizată. 
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Bolile cardiovasculare (BCV) reprezintă în prezent 
principala cauză de morbiditate și mortalitate în 
Uniunea Europeană, înaintea cancerului. Prin 
urmare, credeți că este necesar un plan similar 

Planului european de combatere a cancerului pentru bolile 
cardiovasculare? 

În conformitate cu misiunea noastră de a atinge obiectivul 
sănătății inimii pentru toată lumea, WHF s-a alăturat Alianței 
Europene pentru Sănătate Cardiovasculară (EACH) în încercarea 
de a se concentra pe îmbunătățirea sănătății cardiovasculare și 
pe reducerea poverii bolilor cardiovasculare la nivel european. 
Astfel, la începutul următorului mandat politic vor fi lansate un 
plan de acțiune dedicat sănătății cardiovasculare și o misiune 
dedicată sănătății cardiovasculare (CVH) la nivelul UE. Coaliția 
EACH este formată din 17 organizații europene și internaționale 

INTERVIU CU PROF. DR. 
FAUSTO PINTO, PREȘEDINTE 
FEDERAȚIA MONDIALĂ 
A INIMII (WHF), ȘEF AL 
DEPARTAMENTULUI DE 
CARDIOLOGIE, SPITALUL 
UNIVERSITAR SANTA MARIA, 
CHULN E.P.E., LISABONA, 
PORTUGALIA 

La Congresul Mondial de Cardiologie, desfășurat 
anul acesta la Rio de Janeiro, Federația Mondială 
a Inimii (WHF) a lansat World Heart Vision 2030, 
un document despre care prof. dr. Fausto Pinto, 
președinte WHF, spune că este „orientat spre viitor 
și care încearcă să abordeze principalele provocări 
și oportunități pentru anii următori”. De asemenea, 
prof. dr. Fausto Pinto subliniază că „documentul 
se adresează în primul rând factorilor de decizie 
și guvernelor, dar abordează și aspecte relevante 
pentru profesioniștii din domeniul sănătății și 
pentru susținători”. 
de Bogdan Guță

Aplicarea  
planului  
de sănătate 
cardiovasculară  
va pune accentul 
pe prevenția 
primară
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din domeniul sănătății, care și-au unit 
forțele pentru a solicita UE să elaboreze 
un plan ambițios pentru a aborda povara 
bolilor cardiovasculare și pentru a face cu 
adevărat o diferență, prin îmbunătățirea 
vieții a milioane de oameni.

Care ar trebui să fie prioritățile/
obiectivele unui astfel de plan sau ale 
unei strategii la nivel european?

Viziunea generală pentru un viitor plan 
de sănătate cardiovasculară este că, până 
în 2030, decesele premature și evitabi-
le din Europa din cauze legate de boli 
cardiovasculare vor fi reduse cu o treime, 
în conformitate cu ținta 3.4 a Obiectivu-
lui de dezvoltare durabilă (ODD 3.4) al 
Organizației Națiunilor Unite. Fiecare per-
soană care trăiește în Europa va avea acces 
la evaluări de înaltă calitate ale riscului 
cardiovascular pe tot parcursul vieții, iar 
toți pacienții cu boli cardiovasculare vor 
avea acces la un parcurs de îngrijire care se 
concentrează pe nevoile și obiectivele lor.

În acest an, la Congresul Mondial de 
Cardiologie de la Rio de Janeiro, WHF 
a lansat World Heart Vision 2030, un 
document orientat spre viitor care în-
cearcă să abordeze principalele provocări 
și oportunități pentru anii următori. 
Documentul se adresează în primul rând 
factorilor de decizie și guvernelor, dar 
abordează și aspecte relevante pentru 
profesioniștii din domeniul sănătății și 
pentru susținători.

WHF a publicat o serie de foi de parcurs 
globale pentru a impulsiona eforturile 
în cadrul agendelor naționale în vederea 
atingerii obiectivului ambițios stabilit în 
ODD 3.4 al ONU, cu scopul de a identifica 
potențialele obstacole pe calea prevenirii, 
depistării și gestionării eficiente a bolilor 
cardiovasculare, împreună cu soluții 
bazate pe dovezi pentru a le depăși. De la 
lansarea sa în 2014, au fost publicate foi de 
parcurs globale privind fibrilația atrială, 
boala Chagas, colesterolul, BCV la persoa-
nele care au diabet, sănătatea digitală în 
cardiologie, insuficiența cardiacă, hiper-
tensiunea arterială, boala reumatismală 
cardiacă, prevenirea secundară, controlul 
tutunului. Toate țările pot utiliza foaia de 
parcurs relevantă privind BCV drept cadru 
în contextul țării pentru a ajuta la luarea 
deciziilor politice.

Țările din Europa Centrală și de Est 
se confruntă cu o serie de inegalități în 
ceea ce privește bolile cardiovasculare, 
cum ar fi ratele de prevalență și de 
mortalitate, care sunt mai mari în aceste 
regiuni. Care sunt principalele motive și 
cum pot fi ele eliminate?

În pofida unei scăderi constante a 
poverii bolilor cardiovasculare în regiu-
nea UE, disparitățile Est-Vest sunt încă 
semnificative. Acest lucru poate fi explicat 
prin prevalența ridicată a factorilor de 
risc cardiovascular, inclusiv prin unele 
dintre cele mai ridicate rate de fumat la 
bărbați și prin prevalența hipertensi-
unii arteriale și a dietelor nesănătoase 
– ambele contribuind major la povara 
bolilor cardiovasculare în regiunea estică 
a UE. Europa de Est (împreună cu Europa 
Centrală) are cele mai mari rate de deces 
din lume, standardizate pe vârstă, în ceea 
ce privește bolile cardiovasculare, care 
pot fi atribuite efectelor combinate ale 
nivelurilor ridicate de tensiune arterială, 
colesterol, glucoză plasmatică și indice de 
masă corporală.

Acest lucru este bine demonstrat pe 
platforma World Heart Observatory, care 
utilizează informații valoroase pentru bo-
lile cardiovasculare și alte boli netransmi-
sibile, inclusiv NCD Risk Factor Collabo-
ration, Global Burden of Disease, PURE 
Study, Prospective Studies Collaboration. 
Într-adevăr, lumea nu a avut niciodată 
mai multe astfel de inițiative în materie de 
date. WHF a lansat la începutul acestui an 
World Heart Observatory pentru a pro-
mova coordonarea și alinierea proiectelor 
de date pentru a transforma datele de 
sănătate în cunoștințe utile.

Punerea în aplicare a planului de 
sănătate cardiovasculară va pune accentul 
pe prevenția primară, pentru a reduce 
mortalitatea și morbiditatea prematură la 
nivelul populației, și va identifica cele mai 
eficiente politici și măsuri pentru a ajunge 
și a gestiona persoanele cu risc ridicat de 
a dezvolta boli cardiovasculare, precum și 
pentru a le testa în mod specific ca parte a 
planurilor naționale de acțiune în dome-
niul sănătății cardiovasculare. În timp ce 
sunt necesare eforturi majore în domeniul 
prevenirii, sunt necesare, de asemenea, 
acțiuni îndrăznețe care să vizeze toate 

grupele de vârstă cu risc. Ar trebui adop-
tată o abordare pe parcursul vieții pentru 
depistarea factorilor de risc metabolici 
și ereditari, detectarea și diagnosticarea 
de precizie, la naștere, pe tot parcursul 
copilăriei, pe lângă vârsta adultă și la 
vârste mai înaintate, în cadrul acțiunii 
„European Cardiovascular Health Check” 
și încorporată în planurile naționale de 
acțiune în domeniul sănătății cardiovas-
culare ale statelor membre.

Federația Mondială a Inimii (World 
Heart Federation – WHF) a lansat 
raportul World Heart Vision 2030: 
Driving Policy Change (Viziunea 
mondială a inimii 2030: Schimbarea 
politicilor) cu ocazia Congresului 
Mondial de Cardiologie. Care sunt 
principalele concluzii și recomandări ale 
acestui raport? Care este locul măsurilor 
de screening și de prevenție în acest 
raport?

World Heart Vision 2030 stabilește 
patru direcții de îmbunătățire a sănătății, 
de economisire a costurilor și de asigurare 
a accesului tuturor la asistență medicală. 
Concluziile și recomandările noastre se 
concentrează pe extinderea următoare-
lor: măsuri de prevenire, oportunități de 
depistare timpurie a factorilor de risc și 
a bolilor, tratamente esențiale, taxe pe 
produsele nocive, intervenții digitale în 
domeniul sănătății și o coordonare mai 
puternică între disciplinele de sănătate. 
Prin urmare, implicarea tuturor sectoare-
lor este vitală: guvernele, sectorul privat, 
industria farmaceutică și cea a dispoziti-
velor medicale, medicii și aparținătorii, cu 
toții au un rol esențial. În plus, cercetă-
torii ne pot ajuta să reducem decalajul 
dintre ceea ce știm și ceea ce facem 
în materie de prevenire, inclusiv prin 
încorporarea datelor din comunitățile 
insuficient deservite. Întreaga societate 
civilă și, foarte important, pacienții înșiși 
sunt participanți-cheie și beneficiari ai 
investițiilor în sănătate pentru un viitor 
mai sănătos și mai productiv. 
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