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1. MINISTERUL SĂNĂTĂŢI I  

 
3 IANUARIE 

Plan Naţional de acţiune: Ministerul Sănătății doreşte să încurajeze raportarea corectă şi în timp util a 

infecţiilor nosocomiale 

Ministerul Sănătăţii doreşte implementarea unor măsuri care să încurajeze diagnosticarea şi raportarea corectă şi în timp 
util a infecţiilor nosocomiale, acest obiectiv făcând parte dintr-un Plan Naţional de acţiune, se arată într-un comunicat 
transmisde Minister. 
Decizia a fost anunţată în contextul în care, pe 28 decembrie, au fost date publicităţii rezultatele unei evaluări realizate în 
perioada 3 - 16 decembrie de către Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti (DSPB) şi Institutul Naţional de Sănătate Publică 
(INSP), care au analizat activităţile de supraveghere, prevenire şi control în cazul infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare 
care au acordat asistenţă medicală pacienţilor răniţi în incendiul de la clubul Colectiv. 
În urma acestor rezultate, ministrul Sănătăţii a dispus elaborarea unui Plan Naţional de acţiune, cu obiective pe termen 
scurt, mediu şi lung. "Pe termen scurt, se impune înfiinţarea unui grup de monitorizare şi evaluare a activităţilor destinate 
controlului şi prevenirii IN şi a rezistenţei la antibiotice, care să evalueze activităţile desfăşurate în cadrul programului 
naţional de supraveghere şi control a IN derulat de MS şi care aduce modificări şi completări în derularea programului 
pentru anul 2016. De asemenea, o prioritate o va constitui implementarea unor măsuri care să încurajeze diagnosticarea şi 
raportarea corectă şi în timp util a infecţiilor nosocomiale, în vederea instituirii măsurilor de prevenire şi control în cazul 
acestora", se arată în comunicatul MS. 
Pe termen mediu, se au în vedere reînfiinţarea specialităţii de microbiologie medicală, adoptarea curriculei şi a 
documentaţiei necesare formării de specialişti în domeniu şi stimularea angajării de medici infecţionişti şi epidemiologi în 
spitale de urgenţă şi constituirea echipei complexe pentru controlul infecţiilor (microbiolog, epidemiolog, infecţionist). 
"În contextul în care rezistenţa microbiană la antibiotice şi siguranţa pacientului reprezintă o problemă de sănătate publică 
la nivel mondial, Ministerul Sănătăţii va depune toate eforturile pentru elaborarea şi implementarea Strategiilor şi 
Planurilor Naţionale de control în cazul infecţiilor nosocomiale şi de limitare a consumului de antibiotice", mai precizează 
MS. 

 
 

15 FEBRUARIE 

Ministrul Achimaş-Cadariu spune că nu se pune problema de a desfiinţa INSP 

Ministrul Sănătăţii, Patriciu-Achimaş Cadariu, a declarat că nu se pune problema de a desfiinţa structuri care se ocupă de 

profilaxie, precum Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP). "Există structuri care se ocupă de profilaxie. Ele sunt 

Agenţia de Programe pentru Sănătate, Institutul Naţional de Sănătate Publică şi Direcţiile judeţene de Sănătate Publică şi 

nici nu se pune problema de a desfiinţa INSP. Dimpotrivă, dorim să întărim aceste structuri, pentru că, după părerea mea şi 

a echipei pe care o conduc, unul dintre motivele pentru care s-a ajuns în degringolada actuală din sistem este şi faptul că 

DSP-urile nu mai au capacitatea de a controla situaţia din teritoriu", a afirmat ministrul, prezent la "Ora Guvernului", în 

plenul Camerei Deputaţilor. 

Potrivit demnitarului, o dezvoltare "reală" a întregului sistem necesită buget mai mare şi formare de specialişti. "În ceea ce 
priveşte cele trei tipuri de cancer, ele se supun programului de screening din cauza faptului că ele reprezintă programe de 
sănătate publică şi din cauza faptului că avem teste-diagnostic capabile să le depisteze precoce şi putem să le tratăm în 
măsura în care le identificăm. Sigur că o dezvoltare reală a întregului sistem necesită buget şi necesită formarea de 
specialişti. Acest lucru se poate face în zece ani la cerinţa de specialişti pe care o avem, fiindcă sunt două cicluri de formare, 
deci un buget pe măsură, adică de câteva ori mai mare decât cel actual", a explicat ministrul Sănătăţii. 
 
 
 
 

8 MARTIE 
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Ministerul Sănătății a alocat 33 de milioane de lei pentru achiziţionarea de incubatoare 

Ministerul Sănătăţii a alocat în acest an 33 de milioane de lei pentru achiziţionarea a 597 de incubatoare pentru spitalele 
din toată ţara, a declarat ministrul Patriciu Achimaş-Cadariu. 
"Am făcut un pas important în dezvoltarea programului 'Mama şi copilul', respectiv acoperirea necesarului total de 
incubatoare la nivelul unităţilor spitaliceşti din România. La începutul acestui an, am demarat un proces minuţios de 
colectare de date de la toate unităţile spitaliceşti cu secţii de obstretică-ginecologie şi neonatologie din ţară atât de la 
nivelul unităţilor aflate în subordinea MS, cât şi a unităţilor spitaliceşti care, în urma procesului de descentralizare, se află în 
subordinea consiliilor locale". 
"Astfel, cele 123 de unităţi spitaliceşti la nivel naţional au raportat un necesar de 597 de incubatoare, dintre care 132 
acoperă necesarul spitalelor aflate în subordinea ministerului - 9 spitale, iar 465 pentru unităţile spitaliceşti locale. Pentru 
acoperirea acestui necesar, MS a alocat un buget de 33 de milioane de lei, echivalentul a peste 7 milioane de euro", a 
afirmat ministrul, la inaugurarea unei unităţi de excelenţă la Spitalul Polizu. 
Potrivit acestuia, spitalele publice din reţeaua autorităţilor locale au obligaţia de a contribui la achiziţionarea incubatoarelor 
cu 10% din valoarea totală a achiziţiei. "Cu alte cuvinte, MS va aloca 90% din valoarea achiziţionării incubatoarelor pentru 
spitalele din reţeaua publică locală, iar consiliile locale trebuie să vină cu o participare financiară de 10%. După alocarea 
acestei cofinanţări, MS pune la dispoziţie diferenţa de 90% pentru fondurile necesare incubatoarelor", a spus acesta. 
El a subliniat că cele 597 de incubatoare vor acoperi în totalitate necesarul naţional din prezent. "Ne dorim ca până în 1 
iunie, când sperăm să ne reîntâlnim în aceeaşi formulă, să putem finaliza elaborarea unui plan de acţiune bazat pe Strategia 
2014 - 2020, un plan de acţiune realist şi eficient, care să identifice, să acopere principalele nevoi în domeniu. (...) Vom 
organiza o serie de întâlniri strategice la nivelul centrelor universitare, ele vor concentra toate judeţele arondate, cu scopul 
colectării de informaţii şi propuneri, dar şi promovarea acestui program. Calendarul este 18 martie - Constanţa, 25 martie - 
Târgu Mureş, 8 aprilie - Cluj Napoca, 15 aprilie - Timişoara, 13 mai - Iaşi, 20 mai - Craiova. Din această serie de întâlniri-
dezbateri ne dorim să coagulăm sprijinul tuturor specialiştilor implicaţi - ginecologi-neonatologi, medici de familie, pediatri, 
dar şi societate civilă implicată. Putem identifica soluţiile optime pentru realizarea acestui plan dedicat mamei şi copilului", 
a mai spus reprezentantul MS. 
 

13 MARTIE 

"Suntem ultima ţară din UE care nu a finalizat planul naţional oncologic", recunoaște Ministrul 

Sănătăţii  

Ministrul Sănătăţii, Patriciu Achimaş-Cadariu, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Bistriţa, că România 
este singura ţară din Uniunea Europeană care nu a finalizat planul naţional oncologic, dar că acesta va fi lansat la mijlocul 
lunii aprilie. "Toate ţările din comunitatea europeană funcţionează după aşa-numitul plan comprehensiv de control al 
cancerului. Suntem ultima ţară care nu l-a finalizat. În 13-14 aprilie, pot să anunţ oficial, în Bucureşti, va fi lansarea acestui 
plan, care va fi finalizat până în acel moment", a spus ministrul. 
Planul naţional oncologic va trata toate aspectele, plecând de la profilaxie prin educaţie pentru sănătate şi screening, 
diagnostic şi tratament, îngrijire, paleaţie şi ajungând până la cercetare în domeniu. "Acesta e modul prin care poţi crea 
planuri de acţiune. Trecem de la strategii, în zona concretului, a palpabilului. Din momentul în care finalizăm acest plan, din 
care avem componente fără doar şi poate, ştim exact ce avem de făcut în anii care urmează şi ne propunem ca, până în 
2020, ce să facem an de an, cum să bugetăm, astfel încât să ştim foarte clar ce avem de făcut", a adăugat Achimaş-Cadariu. 
 

5 APRILIE 

Achimaş-Cadariu: "Este nevoie de 597 de incubatoare; ministerul a alocat 7,3 milioane euro"  

Ministrul Sănătăţii, Patriciu Achimaş-Cadariu, a declarat că în România s-au făcut paşi importanţi în dezvoltarea 
programelor de asistenţă medicală pentru nou-născuţi, a screening-ului prenatal, precum şi a diferitelor tipuri de servicii 
medicale necesare mamei şi copilului. 
"La începutul acestui an am demarat un proces de colectare de date de la toate unităţile spitaliceşti cu secţii de obstetrică-
ginecologie şi neonatologie din ţară atât de la nivelul unităţilor aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, cât şi a unităţilor 
spitaliceşti care în urma procesului de descentralizare se află în subordinea consiliilor locale sau judeţene. Cele 123 de 
unităţi spitaliceşti de la nivel naţional au raportat un necesar de 597 de incubatoare. Pentru acoperirea acestui necesar, 
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ministerul a alocat un buget de 33 de milioane de lei, adică echivalentul a 7,3 milioane euro", a precizat ministrul Sănătăţii 
la workshop-ul "Analiza mortalităţii infantile şi a situaţiei maternităţilor din România", realizat de Organizaţia Salvaţi Copiii 
în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii. 
El a precizat că prin proiectul de reformă a sistemului sanitar s-a avut în vedere asigurarea de servicii mai accesibile, de 
calitate îmbunătăţită şi cu rezultate medicale îmbunătăţite în domeniul asistenţei maternale şi neonatale. "Până în prezent 
au fost modernizate 19 maternităţi, în conformitate cu standardele actuale în domeniul asistenţei medicale. Investiţiile au 
vizat lucrări de construcţii şi instalaţii sanitare, termice, ventilare, saloane de intervenţii, cezariene, blocuri de naştere, 
blocuri operatorii, saloane de copii, saloane de tratamente. De asemenea, a fost dispusă alocarea de echipamente specifice 
pentru unităţile care acordă servicii mamei şi nou născutului, respectiv în faza întâi a proiectului au fost livrate 8.600 de 
echipamente la 204 spitale, iar în faţa a doua - 500 de echipamente la 63 de spitale", a spus ministrul Achimaş-Cadariu. 
Gabriela Alexandrescu, preşedinte executiv Salvaţi Copiii, a precizat că doreşte să aducă în atenţia publicului domeniul 
neonatologiei, unul "mai vitregit de soartă", şi că prin realizarea studiului despre maternităţile din ţară a vrut să vadă de ce 
au nevoie acestea. 
Diana Păun, consilier de stat în cadrul Administraţiei Prezidenţiale, a precizat că în România se înregistrează cea mai mare 
rată a mortalităţii infantile din rândul statelor membre ale UE, cu o valoare de 9 la mia de născuţi vii, faţă de media de 3,82 
a statelor UE, în anul 2012. "România înregistrează valori cu mult peste media UE şi în ceea ce priveşte mortalitatea 
maternă, numărul de avorturi şi numărul de naşteri prin cezariană. Toate acestea reprezintă cert o consecinţă a precarităţii 
suportului prenatal şi a serviciilor din maternităţi. Deficitul de medici şi finanţarea insuficientă din sistemul de sănătate 
amplifică acest tablou dezolant", a afirmat Diana Păun. 
Potrivit ei, evaluarea situaţiei maternităţilor din ţară, din perspectiva dotării cu echipament medical şi resurse umane 
suficiente, "reprezintă doar un prim pas în procesul de identificare a unor soluţii concrete al căror scop final îl constituie 
îmbunătăţirea stării de sănătate a mamei şi copilului". Potrivit studiului prezentat, media de paturi de terapie intensivă pe 
niveluri este subunitară la nivelul 1 (0,4) şi de 5 paturi pentru nivelul 2. Un număr de 16 paturi de obstetrică sunt, în medie, 
în cadrul maternităţilor de nivel 1, deşi Ordinul MS prevede minim 25, în timp ce pentru nivelurile 2 şi 3, minimul prevăzut 
este de 43, respectiv 90 de paturi. 
Numărul mediu de săli de naştere pe nivele, 3 fiind cel mai ridicat, este de 2 săli la nivelul 1, 3 săli la nivelul 2 şi 4 săli la 
nivelul 3. Şi rata de naşteri chirurgicale este foarte ridicată în ţara noastră, faţă de nivelul considerat optim, de În privinţa 
personalului, arată studiul, maternităţile din România înregistrează un deficit foarte mare, iar numărul de servicii de 
investigare care poate fi acordat este scăzut scăzut, acestea ajungând la o limită alarmantă în zilele libere şi cele de 
sărbătoare. 
Printre propunerile pe care realizatorii studiului le-au făcut se numără elaborarea şi implementarea unui plan de retenţie a 
personalului de specialitate şi auxiliar, elaborarea unor instrucţiuni care să vizeze eliminarea indicaţiei operaţiei cezariene 
abuzive, concomitent cu îmbunătăţirea accesului la investigaţii medicale noaptea şi zilele de sărbătoare, precum şi un 
program naţional pentru dotarea UGON cu echipamente medicale moderne. 
 
 

7 APRILIE 

Ministerul Sănătății a deblocat procedurile de transplant pulmonar 

Transplantul pulmonar va fi reluat în scurt timp ca urmare a demersurilor Ministerului Sănătății, prin semnarea scrisorii de 
intenție între Agenția Națională de Transplant și organizația europeană de profil Eurotransplant. "Ministrul Sănătății, 
Patriciu Achimaș-Cadariu, a avut o serie de întâlniri cu prof. Bruno Meiser, președintele Eurotransplant, și prof. Walter 
Klepetko, șeful Secției de chirurgie toracică și al programului de transplant pulmonar de la Clinica Universitară AKH din 
Viena, acolo unde sunt efectuate operațiile de transplant pentru pacienții români, cu organe prelevate și puse la dispoziție 
prin rețeaua Eurotransplant", precizează ministerul. 
Astfel, s-a stabilit că pentru toți cei 7 pacienți români aflați în evaluare vor fi reactivate procedurile necesare, primii 2 dintre 
aceștia urmând să fie supuși transplantării, imediat ce vor fi identificați donatorii compatibili. 
Potrivit sursei citate, următorii pași stabiliți includ oficializarea relației României cu Eurotransplant, prin semnarea unui nou 
acord - ultimul încheiat expirând la finele anului 2013-, evaluarea și recoltarea plămânilor de la eventualii donatori români 
și, ulterior, înființarea a minimum trei centre regionale de urmărire post-transplant în țara noastră. 
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"Părțile au convenit, totodată, că pe fondul creșterii cererilor pentru acest tip de procedură terapeutică, respectiv de faptul 
că AKH, prin agenția Eurotransplant, nu poate asigura mai mult de 10 transplanturi anual, este imperios necesară 
deschiderea unui Centru Național de Transplant în România", mai precizează Ministerul Sănătății. 
 
 

13 APRILIE 

Noi strategii de control al cancerului în România pentru perioada 2016-2020 

 
Ministerul Sănătății a prezentat primul Plan Național Multianual Integrat de Control al Cancerului pentru perioada 2016-
2020 (PNCC), care înglobează strategii noi de control al cancerului în România, conform direcțiilor comune de la nivel 
european în ceea ce înseamnă lupta împotriva cancerului. 
Ministrul Sănătății, Patriciu Achimaș-Cadariu, a afirmat cu acest prilej că acest plan vizează în principal următoarele direcții 
de acțiune: o mai bună înregistrare a îmbolnăvirilor la Registrele de Cancer, promovarea unui stil de viață sănătos, cu 
înțelegere, evitarea și combaterea factorilor de risc, măsuri de prevenire primară prin politici de vaccinare împotriva 
hepatitelor cronice și a infecțiilor cu virus HPV, continuarea și îmbunătățirea performanțelor programului național de 
screening al cancerului de col uterin. 
Astfel, sunt prevăzute noi programe pilot de screening la nivel regional pentru cancerul de sân și cancerul colorectal, 
strategii de îmbunătățire a performanței actualului Program Național de Screening pentru Cancerul de Col Uterin, cu 
pilotarea regională a screening-ului primar HPV (Human Papilloma Virus), conform recomandărilor recente ale Ghidurilor 
Europene. 
O componentă importantă a planului o reprezintă promovarea unui comportament preventiv, prin informarea populației în 
vederea evitării factorilor de risc, a expunerilor la noxe, pentru reducerea riscului global de cancer, precum și prin politici de 
vaccinare împotriva hepatitei B și a infecțiilor cu virus HPV. 
De asemenea, PNCC vizează și programe pilot regionale noi de screening al cancerelor mamare și colorectale, măsuri de 
asigurare și control al calității diagnosticului, tratamentului multimodal și urmăririi în timp, un nou capitol important de 
măsuri cu caracter social bazat pe colaborări cu multipli actori din alte sectoare guvernamentale și actori 
nonguvernamentali cu portofoliu legat de asistarea bolnavilor de cancer, organizații de pacienți, noi proiecte de formare 
profesională și de cercetare în oncologie. 
Potrivit reprezentanților ministerului, asociațiile de pacienți sunt invitate să participe în grupul de lucru care va funcționa 
sub coordonarea Asociației Ligilor Europene de Cancer, reprezentante pe plan intern de Societatea Română de Cancer și de 
Coaliția Europeană a Pacienților cu Cancer. 
În acest sens, Asociația Ligilor Europene de Cancer va desemna o organizație de pacienți din România, parteneră, ca 
reprezentant în colaborarea din cadrul Parteneriatului Comun CanCon (Cancer Control Joint Action). Aplicarea măsurilor 
incluse în Planul Național de Control al Cancerului se va realiza conform unor strategii pe termen scurt, mediu și lung. 
Ministerul Sănătății va propune planul spre adoptare, prin hotărâre de guvern, pe agenda de lucru a Secretariatului General 
al Guvernului în luna iunie. 
 
 

19 APRILIE 

Victor Strâmbu: "Avem în program crearea a trei centre de urmărire post-transplant pulmonar" 

Ministerul Sănătății are în program crearea a trei centre de urmărire post-transplant pulmonar la București, Cluj, Timișoara, 

a declarat secretarul de stat Victor Strâmbu cu prilejul celei de-a VII-a ediții a Forumului Național al Asociațiilor de Pacienți. 

"Ne dorim să facem transplant pulmonar în România, asta înseamnă muncă de ani. Pentru un transplant pulmonar este 

necesară o echipă de 26 de medici, o infrastructură numeroasă, blocuri operatorii, terapie intensivă. Avem în program 

crearea a trei centre de urmărire post-transplant și care deja au o parte din medici instruiți, iar alții urmează să meargă la 

Viena printr-un acord bilateral cu clinica AKH. Este vorba de pneumologi care să urmărească în țară pacienții transplantați 

pulmonar. Probabil că, pentru început, vor fi trei centre: București, Cluj Timișoara. O să intre și restul centrelor în momentul 

în care există o instrucție la nivelul medicilor", a spus Strâmbu. 
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Referindu-se la medicamente, secretarul de stat a precizat că în prezent se face o analiză de impact privind prețurile. "Acum 

facem o analiză de impact a prețurilor medicamentelor. Avem Canamed-ul (Catalogul național al prețurilor medicamentelor 

autorizate de punere pe piață în România - n.r.) de anul trecut, avem ce s-a înregistrat anul acesta și cam în câteva zile vom 

vedea cum stăm - ce a dispărut, ce nu s-a depus ca dosar, trebuie făcută o analiză riguroasă, după care va trebui să gândim 

o nouă filosofie despre această politică a medicamentului. Sper ca în câteva zile să fie gata noul Canamed. Direcția 

farmaceutică din MS lucrează cu foarte puțini oameni", a explicat Strâmbu. 

La rândul său, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC), Radu Gănescu, a 

semnalat problemele cu care se confruntă pacienții cronici, printre acestea aflându-se lipsa unor medicamente necesare 

pentru anumite arii terapeutice. "Problemele pacienților se axează pe două teme principale: în primul rând, finanțarea 

sistemului de sănătate. (...) Multora dintre noi ni se pare că încă față de contribuția pe care o aducem la buget nu suntem 

compensați cu același nivel de servicii. Încă ne confruntăm cu anumite medicamente care lipsesc de pe piața din România, 

sunt patologii care au întreruperi de tratament sau își modifică liniile terapeutice", a susținut Gănescu. 

 

26 APRILIE 

Ministrul Cadariu rescunoaște că nu avem laboratoare acreditate pentru analiza soluțiilor 

dezinfectante 

România nu are laboratoare acreditate pentru analiza soluțiilor dezinfectante folosite în spitale, a precizat ministrul 

Sănătății, Patriciu Achimaș-Cadariu. "Nu avem laboratoare acreditate. Am dispus controale mixte, corp de control, inspecție 

și DSP, pe de o parte. Pe de altă parte, am identificat finanțare pentru a putea face aceste verificări. În mod evident, pe 

termen scurt nu le putem face în țară și pot fi finanțate prin veniturile proprii ale DSP-urilor. Pe termen lung sunt două 

laboratoare. Institutul de Sănătate Publică se ocupă practic de ele și vor primi acreditare, estimăm, într-un an. Din veniturile 

proprii ale DSP pot să fie plătite sume la laboratoare de referință din afara țării până când le vom avea pe cele două despre 

care am pomenit. Noi nu avem laboratoare acreditate, sunt laboratoare private", a explicat Achimaș-Cadariu. 

Potrivit ministrului Sănătății, în România, avizele pentru soluțiile dezinfectante provin de la instituții europene, conform 

unei directive, și ele sunt acceptate pe baza documentelor emise în afara țării. "Analizele sunt făcute în prezent pentru 

soluțiile aduse în România la laboratoare din străinătate. Avizele se primesc pe seama unor teste de eficacitate care sunt 

probabil făcute în străinătate, se obține o dovadă a eficacității lor, care este după aceea evaluată în România. Ele sunt 

conforme la nivelul UE. Avizul se obține în diverse instituții europene și conform unei directive. Asta este ceea ce mi s-a 

spus, conform unei directive, ele sunt acceptate în România. Avizul este dat de către o autoritate a statului după ce acel 

produs are un aviz de la un laborator de referință din UE. În acel moment se verifică hârtiile", a afirmat demnitarul. 

Întrebat dacă știe de retragerea în ultimele zile a dezinfectanților de la Spitalul Floreasca, ministrul a spus că a dispus 

controale în acest sens. În opinia sa, conducerea spitalelor trebuie responsabilizată cu privire la folosirea acestor 

dezinfectanți. 

20 MAI 

Vlad Voiculescu este noul ministru al Sănătăţii 

Vlad Voiculescu a depus jurământul de învestitură în funcţia de ministru al Sănătăţii, în faţa preşedintelui Klaus Iohannis. La 
ceremonia de la Palatul Cotroceni au participat premierul Dacian Cioloş, miniştri ai Cabinetului său, preşedintele Camerei 
Deputaţilor, Valeriu Zgonea şi consilieri prezidenţiali. Pe 9 mai, Patriciu Achimaş-Cadariu şi-a prezentat demisia din funcţia 
de ministru al Sănătăţii. Ulterior, premierul Dacian Cioloş a convenit, împreună cu preşedintele Klaus Iohannis, să preia 
conducerea interimară a Ministerului Sănătăţii până la numirea unui nou ministru.  
Preşedintele Klaus Iohannis i-a transmis lui Vlad Voiculescu, noul ministru al Sănătăţii, că din această postură are 
posibilitatea să corecteze problemele sistemice din domeniu. "Acum aveţi şansa să vă implicaţi din postura de ministru şi să 
corectaţi problemele sistemice din sănătate", a spus Iohannis, la ceremonia de depunere a jurământului de învestitură de 
către Vlad Voiculescu.  
În opinia sa, este paradoxal că acest Guvern, care a preluat un mandat ''foarte limitat'', trebuie ''să se lupte rând pe rând cu 
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probleme care sunt majoritatea vechi''. "Chit că există unele tendinţe în spaţiul public de a arunca problemele în acest 
Guvern, eu cred că este şi un lucru rău şi un lucru bun. Un lucru rău este că se fac vinovaţi oameni care, de fapt, au fost 
suficient de curajoşi să intre în acest mandat scurt", a declarat Iohannis.  
Şeful statului a arătat că noul ministru are toată libertatea şi sprijinul său să vină cu politici publice în domeniul sănătăţii, 
care să îmbunătăţească net sistemul. "Chiar aveţi şansa să corectaţi lucrurile. Cu siguranţă nu veţi corecta toate problemele, 
nu veţi rezolva toate problemele, dar această independenţă politică vă dă o libertate surprinzătoare în a intra şi a rezolva 
problemele sistemice pe care nu le-au rezolvat alţii, pentru că le-a fost frică de propriul partid şi câteodată şi de Opoziţie şi 
foarte rar de opinia publică. Veţi avea toată libertatea şi tot sprijinul meu să veniţi cu politici publice în acest caz specific, în 
domeniul sănătăţii, care vin să îmbunătăţească net sistemul, în fond pentru singurul scop pentru care merită ca acest sistem 
să funcţioneze pentru oameni, ca expresia 'pacientul în centrul sistemului de sănătate' să nu fie un slogan, ci o realitate", a 
adăugat Iohannis.  
El l-a felicitat pe noul ministru pentru preluarea ''cu mult curaj'' a mandatului. "Dvs. sunteţi cunoscut multora prin faptul că 
v-aţi implicat la un moment dat într-o chestiune a sistemului de sănătate din România când mulţi îşi pierduseră speranţele. 
Aţi reuşit atunci să rezolvaţi o problemă extrem de complicată, cu citostaticele, aţi redat multor bolnavi speranţa, dar cel 
mai important lucru aţi redat speranţa celor care au fost convinşi tot timpul, dar nu au văzut cum se poate corecta 
sistemul", a mai spus şeful statului. 
 
 

30 IUNIE 

Structurile locale de inspecţie sanitară vor fi readuse în coordonarea Inspecţiei Sanitare de Stat din 

Ministerul Sănătății  

Guvernul a adoptat marţi o ordonanţă de urgenţă de modificare a legii prin care structurile locale de inspecţie sanitară vor 
fi readuse în coordonarea Inspecţiei Sanitare de Stat din Ministerul Sănătăţii, informează un comunicat al Executivului. 
Potrivit sursei citate, măsura reprezintă o revenire la normalitate şi o reaşezare a controlului din sistemul sanitar între 
priorităţile actului guvernamental, Executivul urmând să asigure "un control constant, eficient şi coordonat pentru siguranţa 
populaţiei şi respectarea normelor legale din domeniul sănătăţii".  
"Efectul principal al acestei Ordonanţe este asigurarea independenţei inspectorilor, supuşi deseori la presiuni din partea 
mediului politic local. Dovada acestei presiuni o reprezintă rezultatele acţiunilor de control încrucişat, adică acele acţiuni 
care nu se desfăşoară în judeţul de reşedinţă. În cadrul controalelor încrucişate, inspectorii au aplicat măsuri proporţionale 
cu gravitatea deficienţelor identificate şi în concordanţă cu situaţiile reale. Alte controale, în aceleaşi unităţi, dar efectuate 
în judeţul de reşedinţă au arătat alte rezultate", se precizează în comunicat.  
Sursa citată mai arată că rolul Inspecţiei Sanitare este "crucial" în domenii precum produse biocide, apă potabilă, furnizori 
de servicii medicale, unităţi de învăţământ, precum şi alte produse şi activităţi asupra sănătăţii populaţiei.  
În plus, pe domeniile de răspundere, Inspecţia Sanitară raportează Comisiei Europeană rezultatele acţiunilor de control şi 
evaluarea riscurilor la adresa sănătăţii populaţiei. "Premierul Dacian Cioloş şi ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, îşi 
exprimă ferma convingere că sistemul sanitar nu poate fi administrat fără coerenţa activităţilor de control, aspect ignorat în 
ultimii ani", mai informează Guvernul. 
 
 

28 IULIE 

Raed Arafat: "Procedura de licitație pentru noul acord cadru referitor la ambulanțe este în derulare" 

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, secretarul de stat în MAI Raed Arafat, a declarat că procedura de licitație 
pentru noul acord cadru referitor la ambulanțe este în derulare. ''La acest moment este în derulare procedura de licitație, 
realizarea caietului de sarcini și licitație pentru noul acord cadru referitor la ambulanțe. A fost o întârziere de care toată 
lumea știe, dar acum lucrurile sunt în făgașul lor normal, este o comisie mixtă de la Sănătate, de la Interne, care lucrează pe 
această procedură, așa că sperăm ca anul acesta să o finalizăm cât mai urgent, după care să înceapă achizițiile 
ambulanțelor".  
"Pe acordul cadru va fi o cantitate mare prevăzută, din ea se va cumpăra anual o cantitate. (...) Având în vedere întârzierile 
ce au fost în ultimii ani - și au fost întârzieri foarte serioase, pentru că nu am realizat acordul cadru cum a trebuit în ultimii 4 
ani - cel mai probabil în primul an între 200 și 300 de ambulanțe vor trebui și pentru Ambulanță și pentru SMURD. Deci 
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acesta este numărul de început, după care în fiecare an va crește numărul, adică se vor da alte ambulante, până înlocuim 
parcul, pentru că ultima analiză făcută a arătat că parcul și la Ambulanță și la SMURD deja a atins 7-8 ani în mare parte'', a 
spus Arafat, care a participat la un eveniment organizat cu ocazia Zilei Naționale a Ambulanței din România.  
Referitor la personal, el a menționat că anul acesta este o modificare legislativă. ''Anul trecut s-a dat un număr de personal - 
peste 200 la serviciile de ambulanță, anul acesta este o modificare legislativă, este nevoie de ea pentru suplimentarea 
personalului, a fost discutată cu ministrul Voiculescu, cu siguranță vom rezolva suplimentarea și anul acesta și la Ambulanță 
și la unitățile de primiri urgențe, pentru că problemele sunt în ambele locuri. În același timp trebuie sesizat și faptul că în 
unele zone s-au deschis posturi, adică concursuri pe posturi vacante, din păcate nu prea am avut participare sau prezentare 
mare'', a afirmat Raed Arafat.  
El a amintit că, din punct de vedere al gărzilor la Ambulanță, s-a aprobat să facă și asistenții garda. El a menționat că 
modalitatea în care va fi plătită garda va fi de competența Ministerului Sănătății.  
Raed Arafat a vorbit și despre lipsa de personal în unitățile sanitare. ''În țară într-adevăr este lipsă de personal în foarte 
multe locații. Avem lipsă de medici, mai ales pe partea de consultație nu avem medici. Se deschid concursuri, se fac, nu se 
prezintă'', a spus Raed Arafat.  
Întrebat ce soluții sunt pentru situațiile când la concurs nu se prezintă nimeni, secretarul de stat a spus că se repetă 
concursurile. ''Repetăm concursurile și sper ca încurajările care s-au dat și de la nivelul Guvernului pe salarizare, pe partea 
de sporuri, pe care le avem totuși în sectorul de urgență și se mențin, să fie atractive pentru medici și să vină. Mai este un 
lucru pe care lucrăm, poate rezidenții de an mare de medicină de familie, medicină internă care vor să facă garda pe 
consultații să poată să o facă. Am avut o discuție și cu Colegiul Medicilor pe această linie și încercăm să găsim o soluție și 
acolo'', a declarat Arafat.  
 
În altă ordine de idei, întrebat de jurnaliști privind aspectele semnalate de presă referitor la un serviciu de ambulanță privat 
din județul Mureș, Arafat a menționat că acesta a avut dreptul să se adreseze instanței.  
''S-a adresat de două ori, deci și la recurs, și a pierdut pe acuzațiile cu care vine. Nu este reală situația care se prezintă, ei fac 
parte dintr-un sistem când sunt contractați de Casă, pe consultații, transport care la nevoie poate să fie chemat, și acest 
lucru este în protocolul semnat cu serviciul de ambulanță. Într-un control pe care l-am făcut noi la Serviciul de ambulanță 
Mureș și la sistemul de urgență din Mureș recent Departamentul a depistat nereguli foarte serioase în dispecerizare pe altă 
linie, adică nu toate cazurile care sunt plătite de Casă sunt dispecerizate prin dispeceratul public, este o problemă aici. 
Acum aștept raportul final, să luăm și măsuri, să punem lucrurile în făgașul lor normal, însă reclamațiile și plângerile au 
ajuns la Consiliul de Combatere a Discriminării, unde a pierdut, și la Curtea de Apel, unde a pierdut'', a adăugat Arafat. 
 

8 AUGUST 

Guvernul a decis creşterea plăţii pentru gărzile medicilor, sporul pe timpul de noapte lucrat fiind de de 

25% 

Guvernul României a decis că plata gărzilor suplimentare efectuate de medici se va face pornind de la baza salarială 
crescută prin intermediul Ordonanţei de Urgenţă 20/2016, începând cu data de 1 octombrie, informează un comunicat de 
presă al Ministerului Sănătăţii. Potrivit sursei citate, fondurile de circa 100 de milioane de lei necesare creşterii plăţii 
gărzilor pentru medici în 2016 vor proveni din administrarea mai eficientă a resurselor deja existente în sistemul sanitar, iar 
mecanismele găsite nu afectează în niciun fel prognozele de deficit bugetar.  
"Creşterea veniturilor pentru gărzi va fi finanţată printr-un control mai strict al cheltuielilor şi prin măsuri de reducere a 
risipei din sistem. Reglementarea se va face prin Ordonanţă de Urgenţă conform discuţiilor avute în Guvern'', precizează 
sursa citată.  
În acest context, ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, apreciază că ''sistemul sanitar trebuie să aibă grijă în primul rând de 
oameni: de pacienţi şi de medici. Orice măsură decisă în favoarea medicilor este un beneficiu direct şi pentru pacienţi''. 
Demersul privind gărzile se înscrie într-o preocupare mai largă a Ministerului Sănătăţii, împreună cu Ministerul Muncii, de 
reformare a organizării resursei umane în Sănătate", se arată în comunicat.  
Ministerul arată că măsurile luate au în vedere creşterea plăţii gărzilor suplimentare ale medicilor prin raportarea la salariul 
de bază majorat de la 1 august. Termenul pentru definitivarea paşilor legislativi este data de 1 octombrie. ''Au crescut 
salariile de bază ale medicilor din sistemul public de la 1 august, odată cu intrarea în vigoare a OUG 20 /2016. Guvernul a 
prevăzut pentru această creştere un miliard de lei. Gărzile suplimentare vor fi efectuate în baza unui contract individual de 
muncă cu timp parţial. Pentru medici avantajul este că gărzile vor fi considerate atât vechime în muncă, cât şi vechime în 
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specialitate. Contractul de muncă pentru gărzi va da dreptul la concediu de odihnă plătit proporţional cu timpul lucrat 
pentru medicii care efectuează numai gărzi sau pentru cei care fac gărzi în alt spital decât cel la care sunt angajaţi'', arată 
MS.  
Ministerul precizează că aşa numita ''gardă obligatorie'' va beneficia de acordarea sporului de 25% pe timpul de noapte 
lucrat, ceea ce până acum nu se făcea. De asemenea, medicii care au obţinut titlul de doctor în ştiinţe medicale din 2010 
încoace vor primi sporul legal de 15% care, până la 1 august, nu mai fusese acordat. Timpii de lucru şi de odihnă vor fi 
regândiţi în termeni de flexibilizare, de grijă faţă de efortul depus de medici şi de siguranţă a pacienţilor. Totodată, 
ministerul evaluează modalităţi de remunerare a medicilor rezidenţi de anii I şi II pentru gărzile pe care le fac.  
MS arată că măsurile de eficientizare a cheltuielilor din Sănătate vor viza economii la scară naţională prin mecanismul de 
achiziţii publice centralizate care are deja proceduri demarate; evaluarea şi monitorizarea strictă a investiţiilor; controlul 
mai strict al prescripţiei de medicamente (cu precădere antibiotice, dar nu numai) şi al investigaţiilor medicale, precum şi 
controlul serviciilor din spitalizările de zi.  
"Ministrul Sănătăţii este de părere că decizia de creştere a remuneraţiei pentru gărzile din sistemul sanitar e unul din cei 
mai importanţi paşi ai ultimilor ani în beneficiul medicilor. Măsura corectează o nedreptate veche din anul 2009 şi reafirmă 
angajamentul premierului Dacian Cioloş de a face din sectorul sanitar prioritatea mandatului său. În acelaşi timp, Vlad 
Voiculescu mizează în continuare pe cooperarea responsabilă a Federaţiei Sanitas, a Federaţiei Solidaritatea Sanitară şi a 
Federaţiei Hipocrat. De asemenea, sprijinul medicilor pentru implementarea măsurilor de eficientizare a cheltuielilor din 
sistem este esenţial'', se mai arată în comunicat.  
MS precizează că, la solicitarea Federaţiei Sanitas, evaluarea modalităţilor de reglementare a veniturilor celorlalte categorii 
de personal din sistemul sanitar vor fi discutate în cadrul consultărilor cu partenerii de dialog social din procesului de 
elaborare a Legii Salarizării Unitare. 
 
 

15 AUGUST 

Vlad Voiculescu: "Nu va fi niciun fel de privatizare a sistemului de sănătate"  

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a precizat că nu va fi făcută niciun fel de privatizare a sistemului de sănătate şi nici a 
unor spitale.  
"Nu va fi niciun fel de privatizare a sistemului de sănătate şi nici a unor spitale. Dacă vorbim despre parteneriat public-
privat... Parteneriat public-privat prevede ca partenerul privat să construiască spitalul şi apoi să se ocupe de operarea 
clădirii pur şi simplu. Actul medical rămâne în totalitate la stat. Actul medical însemnând tot ceea ce are legătură cu 
pacienţii, asta însemnând de asemenea că nu va exista nicio plată suplimentară pe care pacienţii vor trebui să o facă", a 
subliniat el, la Realitatea TV.  
Pe de altă parte, referindu-se la infecţiile nosocomiale, Voiculescu a spus că raportarea se face lunar şi a susţinut că 
mecanismul actual ar fi trebuit pus în practică încă din anul 2007 când România a intrat în UE. "Raportarea se face acum 
lunar, se face lunar către DSP-uri şi de la Direcţiile de Sănătate Publică către INSP. Acest mecanism ar fi trebuit să fie pus în 
practică din 2007 de la intrarea în UE. Dacă ne uităm pe cifre, cu siguranţă o să vedem o escaladare. Ceea ce avem în vedere 
şi a fost anunţat încă înainte de venirea mea la minister este schimbarea contractelor de management astfel încât 
raportarea infecţiilor nosocomiale să nu mai fie penalizată", a adăugat el. 
 
 

7 SEPTEMBRIE 

Ministerul Sănătății a impus norme tehnice noi privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în spitale 

Ministerul Sănătății a impus norme tehnice noi privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în spitale, printr-un ordin de 
ministru. ''Ordinul ministrului Sănătății (OMS) 961/2016, aprobat și publicat în Monitorul Oficial, reprezintă primul act 
normativ din pachetul legislativ privind controlul infecțiilor nosocomiale. Conform recomandărilor Comisiei Europene, 
termenul de infecții nosocomiale se redefinește și devine 'infecții asociate îngrijirilor medicale' '', se arată într-un comunicat 
al MS. 
Potrivit MS, actul normativ cuprinde: normele tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în spitale, tehnica de 
lucru și de interpretare pentru testele care evaluează eficiența curățeniei și a dezinfecției, procedura recomandată pentru 
igiena și dezinfecția mâinilor personalului din spitale, metodele de aplicare a dezinfectanților chimici în funcție de suportul 
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care urmează a fi tratat, metodele de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare.  
Totodată, în afara normelor tehnice ce vor trebui aplicate în unitățile sanitare, ordinul stipulează că, la achiziția de produse 
de curățenie și dezinfecție, toate spitalele sunt obligate să solicite avizul Comisiei Naționale de Produse Biocide și 
rezultatele testelor de eficacitate în baza cărora a fost emis avizul pentru produsul respectiv.  
"În ceea ce privește testele de autocontrol din unitățile sanitare, acestea vor fi efectuate cu o frecvență care trebuie să țină 
cont de zonele de risc din spital, circulația germenilor în unitate și rezultatele screening-ului la pacienți. Cu alte cuvinte, 
există o frecvență fixă a acestor teste prevăzută în planul anual de combatere și prevenire a infecțiilor asociate îngrijirilor 
medicale, dar se introduce și obligativitatea de a derula teste de autocontrol ori de câte ori o impune situația 
epidemiologică", precizează MS.  
Potrivit reprezentanților MS, în perioada imediat următoare, vor fi adoptate și celelalte acte normative cu impact direct 
asupra prevenirii și controlului infecțiilor asociate îngrijirilor medicale. De asemenea, Ministerul Sănătății subliniază faptul 
că respectarea regulilor de igienă a mâinilor de către personalul medical și de către pacienți este o parte esențială a oricărui 
demers de prevenire a infecțiilor din spitale. 
 
 

8 SEPTEMBRIE 

Ministerul Sănătăţii a adoptat măsuri stricte de autorizare şi verificare a produselor biocide 

Toate produsele biocide din categoriile care se găsesc pe piaţa românească şi au indicaţii de utilizare în unităţi sanitare vor 
fi supuse la teste de eficacitate în laboratoare acreditate la standarde europene, producătorii şi distribuitorii având un 
termen de 120 de zile pentru îndeplinirea acestei cerinţe. Ministerul Sănătăţii a adoptat o serie de măsuri stricte de 
autorizare şi verificare a produselor biocide. 
"Măsurile imediate: toate produsele biocide din categoriile TP1 (n.r. - pentru dezinfecţia tegumentelor) şi TP2 (n.r. - pentru 
dezinfecţia suprafeţelor), care se găsesc pe piaţa românească şi au indicaţii de utilizare în unităţi sanitare, vor fi supuse la 
teste de eficacitate în laboratoare acreditate la standarde europene. Producătorii şi distribuitorii au un termen de 120 de 
zile pentru îndeplinirea acestei cerinţe", precizează Ministerul Sănătăţii.  
Potrivit MS, testele vor fi efectuate pentru fiecare acţiune declarată a fiecărui produs. Cu alte cuvinte, dacă un produs 
biocid are, de exemplu, trei acţiuni diferite (bactericid, sporicid şi virulicid), atunci producătorul/distribuitorul trebuie să 
prezinte trei buletine de analiză a eficacităţii, unul pentru fiecare acţiune, la Comisia Naţională pentru Produse Biocide.  
O măsură nouă luată de MS este aceea potrivit căreia, la intrarea pe piaţă a unui produs biocid nou din categoriile TP1 şi 
TP2, producătorul/distribuitorul trebuie să prezinte odată cu dosarul de avizare rapoarte de eficacitate realizate în două 
laboratoare acreditate distincte pentru fiecare acţiune declarată.  
"Cu alte cuvinte, dacă un produs biocid are, de exemplu, două acţiuni diferite (bactericid şi sporicid), atunci 
producătorul/distribuitorul trebuie să prezinte patru buletine de analiză, două pentru fiecare acţiune, la Comisia Naţională 
pentru Produse Biocide", arată MS.  
Totodată, pentru toate produsele biocide din categoriile TP1 şi TP2 existente pe piaţă, producătorii/distribuitorii au 
obligaţia de a prezenta la fiecare trei ani două rapoarte de eficacitate realizate în două laboratoare acreditate distincte 
pentru fiecare acţiune declarată a produsului. Astfel, dacă un produs biocid are, de exemplu, cinci acţiuni diferite 
(bactericid, mycobactericid, fungicid, sporicid şi virulicid), atunci producătorul/distribuitorul trebuie să prezinte zece 
buletine de analiză, două pentru fiecare acţiune, la Comisia Naţională pentru Produse Biocide la fiecare trei ani.  
MS subliniază că un producător/distribuitor va pierde avizul de punere pe piaţă a unui produs biocid în următoarele situaţii: 
la constatarea modificării cantitative sau calitative a substanţei active şi a altor ingrediente din produsul biocid, la 
nerespectarea obligaţiei de testare în termen de 120 de zile, la nerespectarea obligaţiei de testare recurentă la fiecare trei 
ani, la constatarea încălcării prevederilor din articolul 95 al Regulamentului Uniunii Europene privind produsele biocide.  
"Articolul respectiv reglementează autorizarea produselor biocide la nivel european din punct de vedere al substanţelor 
active permise şi al furnizorilor de substanţe. Aceste prevederi sunt incluse în Ordinul comun al ministrului Sănătăţii, 
Mediului şi al preşedintelui ANSVSA, publicat în Monitorul Oficial. Toate testările sunt în sarcina 
producătorilor/distribuitorilor. Documentul conţine şi alte prevederi legate de produse biocide din alte categorii (TP3, TP4, 
TP5), care nu sunt utilizate în unităţi sanitare", mai arată MS. 
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8 SEPTEMBRIE 

Subprogram de diagnostic generic al tumorilor solide maligne 

Guvernul a adoptat, printr-o hotărâre, introducerea unui subprogram de diagnostic generic al tumorilor solide maligne în 
Programul naţional de oncologie, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Liviu Iolu. 
"Au fost luate noi măsuri pentru asigurarea tratamentului şi îngrijirii copiilor şi adulţilor bolnavi de leucemie printr-un 
subprogram de diagnostic generic al tumorilor solide maligne care este introdus de Guvern în Programul naţional de 
oncologie. (...) Pacienţii bolnavi de leucemie acută vor putea beneficia atât de diagnosticare şi tratament, cât şi de 
monitorizarea corectă a bolii minime reziduale. Fondurile pentru finanţarea serviciilor şi a tratamentului au fost asigurate la 
rectificarea bugetară", a explicat Iolu.  
Potrivit unui comunicat al Guvernului, activitatea de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute 
prin imunofenotipare, examen citogeneric şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară la copii şi adulţi va fi inclusă în 
cadrul Subprogramului de diagnostic imunofenotipic, citogenic şi biomolecular al leucemiilor acute.  
Guvernul a adoptat joi o serie de măsuri în sprijinul bolnavilor înscrişi în programele naţionale de sănătate, fiind modificată 
în acest sens hotărârea privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016. 
 
 

20 SEPTEMBRIE 

Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică un proiect care priveşte raportarea bolilor transmisibile  

Validarea datelor referitoare la bolile transmisibile va fi făcută de medicul epidemiolog din direcţia de sănătate publică, iar 
laboratoarele de analize medicale vor fi introduse în rândul unităţilor care raportează aceste boli, prevede nota de 
fundamentare a unui proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea metodologiei de raportare şi a circuitului 
informaţional pentru supravegherea bolilor transmisibile.  
Potrivit sursei citate, în fişa unică de raportare a bolilor transmisibile vor fi incluse şi infecţiile asociate îngrijirilor medicale şi 
Sindromul Hemolitic Uremic. Proiectul prevede că în cazul neraportării bolilor transmisibile vor fi aplicate sancţiuni, 
conform legislaţiei în vigoare.  
Acelaşi proiect prevede introducerea aplicaţiei web pentru Registrul Unic de Boli Transmisibile, aflată în proprietatea şi 
administrarea Institutului Naţional de Sănătate Publică prin Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor 
Transmisibile, coordonatorul tehnic al Programului naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile, dar şi 
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară.  
Proiectul de HG privind aprobarea metodologiei de raportare şi a circuitului informaţional pentru supravegherea bolilor 
transmisibile precum şi pentru abrogarea unor acte normative este pus în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii 
până pe data de 31 octombrie. 
 
 

2 OCTOMBRIE 

Vlad Voiculescu: “Avem întocmită o hartă a nevoilor pentru fiecare regiune” 

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a declarat, într-o conferinţă de presă susţinută la Iaşi, că a fost întocmită ”o hartă a 
nevoilor fiecărei regiuni în parte”, acestea urmând a fi făcute publice în curând. “O hartă a nevoilor este un element esenţial 
pentru orice planificare a dezvoltării de infrastructură sanitară. Suntem bucuroşi că am început cu regiunea de Nord Est a 
României. Această hartă este deja finalizată, agreată de Comisia Europeană. Cu siguranţă va fi făcută publică în curând”, a 
declarat ministrul Vlad Voiculescu. 
Ministrul Sănătăţii a afirmat în acest sens că sunt câteva planuri ce vizează politica sistemului sanitar, respectiv, medicina 
primară care e reprezentată de medicii de familie şi medicina de ambulatoriu, precum şi medicina terţiară, reprezentată de 
medicii specialişti din spital. “Trebuie să înţelegem că politica sanitară poate merge numai în această direcţie. Trebuie să 
avem această piramidă unde la bază stau întotdeauna medicii de familie, medicina primară, iar medicina terţiară – spitalele 
– trebuie să se adreseze doar nevoilor complexe de sănătate de care are nevoie populaţia”, a declarat Voiculescu. 
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17 OCTOMBRIE 

Valentin Popescu: “Sancţiunile prevăzute în proiectul Registrului de vaccinare nu sunt de dragul de a 

amenda medicii” 

Toţi furnizorii de servicii medicale care se ocupă cu vaccinarea, indiferent dacă sunt din sistemul public sau privat şi 
indiferent de casa de asigurări de sănătate cu care au încheiat contract, sunt obligaţi să se înregistreze ca furnizori de 
servicii medicale de vaccinare în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări (RENV), în cazul neraportării fiind prevăzute 
amenzi, prevede un proiect pus în dezbatere publică de Ministerul Sănătăţii. 
Astfel, nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale care se ocupă cu vaccinarea a obligaţiilor prevăzute constituie 
contravenţii şi se sancţionează cu avertisment la prima constatare, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei la a doua constatare, 
cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei la a treia şi următoarele constatări. 
“Acest Registru Electronic Naţional de Vaccinare este un instrument extrem de util atât pentru Ministerul Sănătăţii, cât şi 
pentru medicii de familie de a vedea statusul vaccinal al copiilor din România. În funcţie de aceste statusuri ne putem face 
planificare legată de stocul de vaccin necesar, de problemele legate de o zonă sau alta în ceea ce priveşte vaccinarea. De 
aceea există această propunere a MS de a îmbunătăţi un instrument care există deja. Acest proiect uşurează munca 
medicilor de familie. Toţi copii care s-au vaccinat sunt în acest registru. Această updatare a registrului se face pentru ca şi 
cei din mediul privat să facă raportările, pentru că au existat situaţii în care nu s-au făcut aceste raportări. Vrem ca 
informaţiile să fie complete”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătăţii, Valentin Popescu, cu prilejul unei 
dezbateri. 
El a precizat că baza de date este securizată astfel încât datele pacienţilor să nu poată fi luate de alte persoane decât cele 
care sunt împuternicite. “Nimeni nu are acces la acea bază de date în afară de medicul de familie. Există această obligaţie 
de a raporta pentru medicul de familie, există acolo şi sancţiuni, însă s-au introdus aceste sancţiuni nu de dragul de a 
amenda medicii de familie, aşa cum există în Codul rutier amenzi pentru modul în care circuli pe drumurile publice. Dacă nu 
încalci aceste reguli, nu primeşte amenzi. Scopul nu este de a da amenzi medicului de familie care nu raportează”, a explicat 
Popescu. 
Preşedintele Asociaţiei Române pentru Educaţie Pediatrică în Medina de Familie, Valeria Herdea,consideră că ar trebui să se 
discute despre sancţionare în perioadele în care vaccinul lipseşte. “Dacă fluxul vaccinal este asigurat şi populaţia informată 
corect, în acest context putem discuta despre penalităţi sau despre avertismente. Problema noastră serioasă este că acesta 
nu este corect să constituie o bază într-o relaţie contractuală. (..) Se raportează din 2011, dar sistemul a fost greoi. (…) Este 
corect să existe un registru naţional de vaccinări”, a spus Herdea. 
Reprezentantul Asociaţiei pentru Apărarea Drepturile şi Libertăţilor, Alexandra Oberschi, a afirmat că sunt necesare 
informarea părinţilor înainte de procedura de vaccinare, verificarea copilului înaintea administrării vaccinului din punct de 
alergologic, imunologic şi genetic. De asemenea, Oberschi a spus că ar trebui să existe o modalitate eficientă de raportare a 
efectelor adverse ale vaccinului. 
Proiectul dezbătut luni prevede că cei care oferă servicii de vaccinare au obligaţia de a introduce datele solicitate în RENV, 
în termen de maximum 7 zile de la data administrării, dar nu mai târziu de ultima zi calendaristică a lunii, pentru toate 
persoanele vaccinate. “La prima înregistrare în RENV a unui copil se vor introduce şi vaccinările efectuate anterior, 
indiferent dacă acest copil a fost vaccinat de utilizatorul respectiv sau de către un alt medic vaccinator, în baza adeverinţei 
de vaccinare. Toţi furnizorii de servicii medicale din Romania, cu excepţia medicilor din maternităţi, au obligativitatea de a 
elibera dovadă de vaccinare cuprinzând datele aferente fiecărei vaccinări efectuate”, mai prevede proiectul. 
 
 

2 NOIEMBRIE 

Ministerul Sănătăţii şi STS ar putea realiza o aplicaţie de monitorizare a stocurilor de medicamente 

compensate şi gratuite 

Ministerul Sănătăţii şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) vor să realizeze o aplicaţie de monitorizare la nivel naţional 
a stocurilor de medicamente compensate şi gratuite, cu scopul garantării pacienţilor dreptul la medicamente, se arată într-o 
scrisoare semnată la 31 octombrie de ministrul Vlad Voiculescu şi transmisă către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 
(CNAS). Conform scrisorii, ministerul este în curs de dezvoltare a unei platforme software pentru declararea sponsorizărilor. 
“Ministerul Sănătăţii este în proces de a elabora o serie de modificări legislative şi operaţionale cu scopul garantării 
accesului pacienţilor la medicamente, realizându-se, în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, o aplicaţie de 
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monitorizare la nivel naţional a stocurilor de medicamente compensate şi gratuite. De asemenea, cu scopul implementării 
Strategiei Naţionale Anticorupţie, este în curs de dezvoltare o platformă software pentru declararea sponsorizărilor de către 
medici şi companiile din industria farmaceutică şi de dispozitive medicale. În acest sens, vă invităm pentru a avea o întâlnire 
în cadrul căreia se va stabili modalitatea de punere la dispoziţie lunar a cheilor publice folosite de medicii de familie, 
farmaciile publice şi private din România pentru autentificarea la Platforma informatică a CNAS, precum şi maparea cheie 
publică – denumire medic sau farmacie. Vă rugăm că la întâlnire să asiguraţi şi participarea coordonatorului IT al CNAS şi a 
unui reprezentant tehnic al companiei software care dezvoltă SIUI”, se arată în scrisoarea semnată de Ministrul Sănătăţii, 
Vlad Voiculescu. 
 

7 NOIEMBRIE 

Ministerul Sănătăţii anunță că a fost mărită durata unor specializări de la rezidenţiat 

O serie de specializări de rezidenţiat, a căror durată a fost redusă în anul 2010, au fost aduse acum la standarde europene, 
perioada acestora fiind mărită. Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătăţii, câteva dintre specialităţile la care creşte 
durata rezidenţiatului sunt: chirurgie toracică – de la 5 la 6 ani, cardiologie – de la 5 ani la 6 ani, endocrinologie – de la 4 la 5 
ani, gastroenterologie – de la 4 la 5 ani, geriatrie şi gerontologie – de la 4 la 5 ani. 
Sursa citată menţionează că întreaga listă de specilităţi se găseşte în Ordinul nr. 1109/2016 pentru modificarea Ordinului 
ministrului sănătăţii publice nr. 1509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi 
farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală. 
MS arată că mai multe comisii de specialitate ale Ministerului au solicitat armonizarea curriculelor de pregătire cu cele 
europene, ceea ce a dus la decizia de a reveni la duratele de pregătire avute anterior anului 2010 sau majorarea duratei de 
pregătire. 
“În opinia specialiştilor, majorarea este susţinută de faptul că şi în celelalte ţări ale Uniunii Europene există o tendinţă 
generală în acest sens, tendinţă agreată şi de Uniunea Europeană a Medicilor Specialişti. Demersul Ministerului Sănătăţii de 
revizuire a duratelor de pregătire a fost susţinut şi de Colegiul Medicilor din România”, afirmă MS. 
O altă noutate este înfiinţarea specialităţilor care vizează patologia pediatrică. În acest sens au fost create noi specialităţi: 
cardiologie pediatrică, gastroenterologie pediatrică, nefrologie pediatrică, oncologie şi hematologie pediatrică, 
pneumologie pediatrică. “Curricula pentru aceste noi specialităţi este în curs de elaborare, având trunchi comun cu 
specialitatea pediatrie în primii ani”, precizează MS. 
Pentru medicina dentară s-a înfiinţat, la solicitarea Colegiului Medicilor Dentişti din România, specialitatea de pedodonţie, 
cu o durată de pregătire de 3 ani. 
 
 

9 NOIEMBRIE 

Ministerul Sănătății a lansat campania “Vaccinurile salvează vieți” 

Ministerul Sănătății a lansat campania de promovare a imunizării copiilor, sub numele “Vaccinurile salvează vieți”, cu scopul 
de a informa părinții despre cea mai importantă și eficientă metodă de prevenire a bolilor care pot provoca moartea. 
“Campania ‘Vaccinurile salvează vieți’ conține un clip video care îl are ca protagonist pe cunoscutul actor Victor Rebengiuc. 
Acesta spune povestea războaielor din secolul trecut care au luat viața a 200 de milioane de oameni, în timp ce bolile care 
ar fi putut fi prevenite prin vaccinare au omorât peste 600 de milioane. Mesajul clipului subliniază importanța vaccinurilor 
pentru prevenția unor boli care pot afecta grav sănătatea sau chiar viața oamenilor”, afirmă MS într-un comunicat de presă. 
O altă componentă importantă a campaniei “Vaccinurile salvează vieți” este informarea, prin noua pagină web dedicată 
vaccinării: desprevaccin.ro. Pagina web prezintă informații despre beneficiile imunizării, Programul Național de Vaccinare, 
vaccinurile esențiale folosite în România, precum și mărturii ale unor personalități publice care și-au vaccinat copiii. 
Sursa citată menționează că specialiștii Institutului Național de Sănătate Publică au descoperit că, în cazul copiilor de 12 
luni, acoperirea vaccinală este sub 81% pentru toate antigenele vaccinale, în timp ce ținta recomandată de Organizația 
Mondială a Sănătății este de 95%. De asemenea, 15% dintre copii au fost incomplet vaccinați în raport cu vârsta, din două 
motive – refuzul și neprezentarea. 
Ministerul Sănătății amintește că a achiziționat și a repartizat către Direcțiile de Sănătate Publică 364.000 de doze de ser 
BCG. Din vaccinul hexavalent au fost achiziționate și distribuite 255.000 de doze, iar în acest moment este în derulare 
licitația pentru achiziția unor noi cantități. Vaccinul ROR este în stocuri suficiente (aproximativ 300.000 de doze). 
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16 NOIEMBRIE 

Guvernul a adoptat schimbări importante în privința selectării managerilor de spitale 

Guvernul a adoptat pe 16 noiembrie o ordonanţă de urgenţă care prevede atât deschiderea funcţiilor de manager în spitale 
pentru toţi cei care au competenţe, cât şi faptul că managerii de spitale nu mai pot deţine funcţii în partide politice, a 
anunţat ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu. 
“Această ordonanţă este (…) despre două lucruri. Unu – este despre deschiderea funcţiilor de manager în spitale pentru toţi 
cei care au competenţe, asta nu înseamnă că scoatem universităţile din spitalele clinice. (…) Orice cadru universitar va 
putea participa în continuare la concursuri, dar alături de el vor putea participa şi profesionişti care nu provin exclusiv din 
mediul academic, din mediul universitar. De ce? Cazurile în care eşti în acelaşi timp şi un chirurg foarte bun şi un profesor 
foarte bun şi un cercetător foarte bun şi un manager foarte bun şi reuşeşti să le faci pe toate în acelaşi timp nu sunt chiar 
atât de frecvente cum credeam. (…) Doi – nu mai vrem politică de partid în spitale. E motivul pentru care managerii de 
spitale nu mai pot, începând de astăzi, deţine funcţii de conducere, administrare sau control în cadrul niciunui partid politic. 
Nu dorim spitale conduse în funcţie de interese politice. Am avut asta în destule cazuri în ultimii 25 de ani în toată ţara şi, 
după cum ştim, şefii partidelor politice în general se tratează la spitale din străinătate, chiar pentru afecţiuni mai puţin 
complexe”, a spus Vlad Voiculescu. 
Potrivit ministrului Sănătăţii, noile reglementări se aplică tuturor spitalelor din România, iar concursurile pentru ocuparea 
funcţiilor de manager ar putea începe în câteva săptămâni. “Lucrăm de ceva vreme deja la ordinele de ministru care 
stabilesc modalitatea de selecţie a managerilor şi, de asemenea, contractul care va suferi schimbări semnificative şi mai ales 
la nivelul indicatorilor de performanţă. (…) Vor fi (…) puse în transparenţă probabil săptămâna viitoare toate ordinele de 
ministru (…). După ce aceste ordine de ministru sunt semnate, concursurile pot începe după noua metodologie. (…) Asta 
înseamnă câteva săptămâni”, a precizat Vlad Voiculescu. 
Ministrul Sănătăţii a mai spus că primele concursuri vor avea loc acolo unde contractele de management au expirat deja sau 
vor expira în câteva săptămâni. “În Bucureşti, sunt mai multe spitale unde vor avea loc concursuri (…) – Institutul Oncologic 
Bucureşti, Bagdasar-Arseni, Spitalul de Arşi. (…) Există mai multe spitale unde există manageri interimari”, a mai afirmat 
Vlad Voiculescu. 
Totodată, prin OUG pentru modificarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, care a fost adoptată miercuri 
de Guvern, au fost extinse şi incompatibilităţile pentru manager şi ceilalţi membri ai comitetului director (director medical, 
director financiar-contabil şi, în spitalele cu peste 400 de paturi, directorul de îngrijiri). Astfel, aceste funcţii devin 
incompatibile cu cele de conducere, administrare şi control la nivelul partidelor politice sau al societăţilor comerciale, se 
arată într-un comunicat al Executivului. 
De asemenea, este extins conflictul de interese pentru persoanele din conducerea spitalelor şi cu deţinerea de către 
soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai managerului, a funcţiei de membru în comitetul director, şef 
de secţie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcţii de conducere, inclusiv de natură administrativă, în cadrul 
spitalului la care persoana în cauză exercită funcţia de şef. 
Totodată, este extins conflictul de interese pentru persoanele din conducerea spitalelor şi cu alte situaţii în care managerul, 
soţul/soţia, rudele ori afinii managerului până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea 
influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei de conducere. 
Un manager sau membrii comitetului director nu vor avea voie să primească finanţare pentru activităţile didactice sau de 
cercetare ştiinţifică din partea furnizorilor de bunuri şi servicii ai spitalului. O eventuală finanţare ar putea afecta exercitarea 
funcţiei de manager în condiţii de imparţialitate, existând riscul avantajării sub diverse forme a respectivilor furnizori în 
relaţia cu spitalul, se arată în comunicat. 
Conform sursei citate, şi pentru şefii de secţii vor fi organizate concursuri. 
 

21 NOIEMBRIE 

Ministerul Sănătăţii a lansat campania “Nu antibiotice la întâmplare!” 

 
Ministerul Sănătăţii a lansat campania “Nu antibiotice la întâmplare!”, care are rolul de a informa asupra riscului 
consumului inutil de antibiotice. 
“Încercăm să ne adresăm cât mai multor categorii: medicilor, pacienţilor, producătorilor. Încercăm să îi facem pe toţi să 
înţeleagă că, pentru a conserva eficienţa antibioticelor, acestea trebuie utilizate doar atunci când sunt necesare. Utilizate 
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atunci când nu este nevoie de ele, nu au cum să aibă eficienţa dorită, dar au riscuri foarte mari”, a explicat ministrul 
Sănătăţii, Vlad Voiculescu, într-o conferinţă de presă. 
Campania constă în difuzarea unui spot TV produs sub coordonarea Ministerului Sănătăţii şi în distribuirea de cutii de 
pseudo-medicamente pe care este scris “Nu antibiotice la întâmplare! şi în care sunt inserate flyere de informare. “Avem 
pentru medicii de familie 12.000 de cutii, avem pentru medicii prescriptori în spitale 13.000 de cutii şi avem pentru pacienţi 
25.000 de cutii, care vor fi distribuite de către asociaţiile de studenţi medicinişti şi studenţii de la Farmacie. Vom avea 
10.000 de postere în spitale”, a precizat ministrul. 
Potrivit ministrului, cu cât antibioticele sunt folosite mai frecvent, cu atât rezistenţa bacteriană la antibiotice este accelerată 
şi astfel s-a ajuns ca în ultimele decenii acest lucru să se amplifice. 
Vlad Voiculescu a mai explicat că sunt boli şi intervenţii medicale majore care afectează apărarea anti-infecţioasă a 
organismului, imunitatea, şi fac ca viaţa pacientului să depindă de antibiotice. Boli grave cum ar fi marile arsuri, tratamente 
pentru transplantul de organe, chimioterapia sau îngrijirea prematurilor riscă să devină fie greu de tratat, fie imposibil de 
tratat din cauza creşterii rezistenţei la antibiotice a bacteriilor periculoase care pot infecta aceşti pacienţi, a susţinut el. 
Voiculescu a afirmat că peste 90% din consumul de antibiotice are loc în afara spitalului, pentru infecţii tratate la domiciliu. 
“Pe de o parte, pacienţii şi familiile lor solicită în mod expres medicilor să le prescrie antibiotice sau farmacistului să li se 
elibereze aceste antibiotice fără prescripţie medicală. Pe de altă parte, prescriptorii recomandă antibiotice inutile din mai 
multe motive: fie din lipsa informaţiilor medicale actualizate, fie la presiunea pacientului sau a familiei, fie din cauza 
persuasiunii companiilor farma, fie din teama de a nu greşi, teama de a fi culpabil dacă nu le prescriu. (…) Dacă nu se vor lua 
măsuri energice, estimările arată că în anul 2050 în toată lumea se vor înregistra cel puţin 10 milioane de decese produse 
de infecţii cu germeni rezistenţi”, a atenţionat ministrul Sănătăţii. 
Gabriel Popescu, consilierul ministrului Sănătăţii, a spus că România a atins al doilea nivel de consum de antibiotice la mia 
de locuitori între statele UE. “Asta înseamnă în termeni mai simpli că peste 600.000 de români iau în fiecare zi antibiotice 
sau, altfel spus, că într-un an de zile media este de cam 12 zile de tratament antibiotic pentru care concetăţean al nostru”, a 
declarat medicul. 
Preşedintele Asociaţiei Colectiv GTG 3010, Eugen Iancu, a vorbit la conferinţa de presă despre fiul său, care a decedat în 
urma incendiului din clubul Colectiv de acum un an şi care “după trei săptămâni de spitalizare a murit cu cinci bacterii”. 
“Între timp am aflat că aceste bacterii se dezvoltă şi din cauza unei neadministrării corecte a antibioticelor. (…) Copilul meu 
a fost tratat din primele săptămâni de internare cu antibiotice date preventiv, pentru că nu erau analize făcute (…). Odată 
ajunşi în străinătate, pacienţii nu au mai beneficiat de acelaşi tratament. Acolo de bază era igiena, izolarea şi de-abia la 
urmă antibioticul. (…) Atât eu, personal, cât şi asociaţia pe care o conduc dorim să ne implicăm în astfel de programe de 
atenţionare a populaţiei, de schimbare în bine a ceea ce nu se întâmplă bine în sistemul medical. Aceste antibiotice luate în 
abuz, din păcate, nu sunt cea mai bună cale”, a afirmat preşedintele Asociaţiei Colectiv GTG 3010. 
 
 

27 NOIEMBRIE 

Ministrul Voiculescu vorbește de nereguli grave la Agenţia Naţională de Transplant în procedurile de 

alocare a organelor şi prioritizarea pacienţilor 

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a declarat sâmbătă că în urma finalizării verificărilor Corpului de Control al ministerului 
la Agenţia Naţională de Transplant (ANT) s-au constatat nereguli grave. “Echipa de control a Ministerului Sănătăţii a 
constatat că nu există criterii şi proceduri de alocare a organelor, iar legile care sunt nu sunt respectate”, a spus Voiculescu, 
la o conferinţă de presă desfăşurată la Ministerul Sănătăţii. 
Printre problemele constatate în urma controlului, ministrul a amintit că nu există o listă de aşteptare la nivel naţional 
pentru fiecare organ, deşi conform regulilor aceasta ar fi trebuit să fie funcţională, nu există un regulament de alocare a 
organelor, ci doar o cutumă în baza căreia se face alocarea, pacienţii de pe listele de aşteptare pentru transplant nu 
beneficiază întotdeauna de şanse egale, fiind posibil ca pacientul aflat în vârful listei să nu intre în sala de operaţie, nu există 
proceduri clare pentru contactarea pacienţilor potenţiali beneficiari ai transplantului. 
“Corpul de control al Ministerului Sănătăţii a descoperit de asemenea existenţa unor fenomene care indică suspiciuni cu 
privire la corectitudinea alocării organelor pentru transplant în primul rând în interesul pacienţilor şi cu respectarea 
criteriilor de prioritizare medicală”, a spus Voiculescu. 
El a menţionat că într-unul din centrele de transplant din România “pentru o singură arie patologică s-au efectuat în anul 
2014 140 de transplanturi”. “60% dintre pacienţii care au beneficiat de aceste transplanturi au fost înscrişi pe lista de 
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aşteptare chiar în acelaşi an, deşi erau pacienţi pe lista de aşteptare încă din anul 2005. De asemenea, într-un centru şi pe o 
singură arie patologică 80% dintre beneficiarii de transplant au fost înscrişi în acelaşi an, 2015”, a precizat ministrul. 
El a anunţat că a dispus realizarea în regim de urgenţă a regulamentului de alocare a organelor şi a sesizat organele abilitate 
cu privire la toate aceste nereguli. “Ministerul Sănătăţii a sesizat de asemenea organele abilitate cu privire la toate aceste 
nereguli. Investigaţiile în acest domeniu continuă şi vor continua, în ciuda oricăror calomnii. Vreau să fac un apel la bunul 
simţ şi umanitatea actorilor politici din România pe care-i rog să înţeleagă că aici vorbim de vieţile unor oameni, de 
încrederea în corectitudinea actului medical, încredere care este esenţială şi în cazul transplantului. Îi rog, de asemenea, să 
înţeleagă că este profund imoral să transformăm un subiect medical atât de delicat şi complex cum este transplantul în cal 
de bătălie electorală. Când viaţa ta depinde de un organ, nu ar trebui să conteze că eşti din Timişoara, Cluj. Nu ar trebui să 
conteze deloc dacă eşti pacientul unui centru de transplant condus de o anumită persoană şi nu de alta. De asemenea, nu 
ar trebui să conteze dacă eşti mai vedetă decât ceilalţi pacienţi pe lista de aşteptare”, a mai spus Voiculescu. 
În privinţa transplantului pulmonar, Vlad Voiculescu a precizat că poziţia Ministerului Sănătăţii este una “foarte clară”. 
“Avem nevoie să dezvoltăm şi acest tip transplant şi în România. Avem nevoie de oameni competenţi, specializaţi în 
transplant de plămâni, avem de nevoie de investiţii în infrastructură pentru a oferi cele mai bune condiţii de siguranţă 
pacienţilor. Avem nevoie de toate aceste lucruri, dar nu avem voie să ne jucăm cu viaţa oamenilor. În măsura în care 
România în acest moment nu are capacitatea de a asigura nici măcar îngrijirea post-transplant a pacienţilor români care 
primesc un transplant de plămâni în străinătate este iresponsabil să spunem că suntem pregătiţi pentru transplantul de 
plămâni”, a spus ministrul. 
El a mai spus că “modul cum s-au cheltuit banii la spitalul Sf. Maria şi măsura în care centrul de acolo corespunde 
standardelor internaţionale va fi lămurit în perioada următoare”, menţionând că “în datele de 8 şi 9 decembrie Corpul de 
Control al MS va fi însoţit de o comisie internaţională de specialişti din centrele de transplant pulmonar din Europa”. 
“Aşteptăm în acest sens acordul doamnei primar Gabriela Firea pentru control. Fără acest acord, conform legii, Corpul de 
Control nu va putea face verificări în acest spital”, a încheiat ministrul. 
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2. INSTITUŢII PUBLICE DE SĂNĂTATE  

 
3 IANUARIE 

Serviciul de Ambulanţă Bihor va avea un sistem de alertă în caz de catastrofe 

 
Managerul Serviciului de Ambulanţă al Judeţului (SAJ) Bihor, Gheorghe Pintea, a declarat că instituţia va implementa în 
ianuarie un sistem de alertare generală a angajaţilor, numit "butonul roşu", folosit doar în situaţii de catastrofe sau 
calamităţi. "Vrem ca până la mijlocul lui ianuarie aplicaţia să fie funcţională, mai ales că nu implică costuri prea mari", a 
afirmat Pintea. 
De la dispeceratul Ambulanţei se vor alerta astfel 364 de angajaţi, cu un apel sonor, care se va opri doar după confirmare. 
Aplicaţia va fi folosită numai în cazul unor evenimente dramatice, cum a fost cel de la Clubul Colectiv, în situaţii de 
cutremur, viitură sau accident cu victime multiple. 
Potrivit managerului Pintea, SAJ Bihor încheie anul cu alte două proiecte importante aproape finalizate. Începând cu 1 
ianuarie 2016, pontarea angajaţilor se va face printr-un sistem de pontaj pe bază de cartelă pentru toţi salariaţii. SAJ Bihor a 
mai implementat un sistem de supraveghere în toate staţiile şi substaţiile din judeţ, prin montarea a 48 de camere video şi 
care urmează să fie conectate la staţia centrală. 
Gheorghe Pintea a mai spus că întregul personal operativ al Ambulanţei va fi la dispoziţia locuitorilor din judeţ în perioada 
20 decembrie-4 ianuarie, fără a fi acordate zile libere sau concedii de odihnă. "Suntem conştienţi că în această perioadă 
solicitările se vor dubla, aşa că avem operative, la nivelul judeţului, 55 de maşini, dintr-un total de 70", a spus acesta. 
Statistica anului 2015 arată un record în activitatea SAJ, fiind efectuate 75.076 de solicitări, din care 11.107 pentru urgenţe 
tip cod roşu. Ambulanţele din judeţ au parcurs în total în acest an, până în 20 decembrie, 3,219 milioane de kilometri. 
 
 

21 IANUARIE 

15 persoane cu funcții de conducere în unități medicale au fost găsite de ANI în incompatibilitate 

Agenția Națională de Integritate a anunțat că a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul a 15 persoane care 
dețin sau au deținut funcții de conducere în unități medicale. Într-un comunicat al ANI, se precizează că este vorba despre 
12 foști sau actuali șefi de secții, doi foști sau actuali directori medicali și un manager de spital. Potrivit inspectorilor de 
integritate, Claudiu Constantin Damian, manager al Spitalului Județean de Urgență Buzău, s-a aflat în stare de 
incompatibilitate în perioada 4 august - 24 septembrie 2014, întrucât a deținut simultan funcțiile de manager interimar al 
Spitalului Județean de Urgență Buzău și director în cadrul unei societăți comerciale. 
Emilia Martin Vereș, director medical în cadrul Spitalului CF Sibiu, este acuzată că se află în stare de incompatibilitate 
începând cu data de 4 noiembrie 2013, întrucât deține, simultan, și funcția de șef al secției de medicină internă, 
actualmente secția de boli cronice. 
Sorana Mihaela Lăzărescu, fost membru al Comitetului Director (director medical) în cadrul Spitalului de Psihiatrie 
Poroschia din județul Teleorman, este acuzată că s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 10 octombrie 2011 - 10 
octombrie 2014, întrucât a deținut simultan și funcția de administrator unic al unui cabinet medical. 
În stare de incompatibilitate s-au mai aflat, potrivit ANI, 12 foști sau actuali șefi de secții de la mai multe spitale din țară. 
Este vorba despre medicii Cristian Popa (Spitalul de Psihiatrie Poroschia, județul Teleorman), Mihai Iulian Ștefănescu 
(Spitalul Municipal Caritas din Roșiori de Vede, județul Teleorman), Gabriel Pretorian (Spitalul Orășenesc Zimnicea, județul 
Teleorman), Ioan Romulus Ușurel, Florea Borțun, Aurel Gavra, Ecaterina Ușurel și Viorel Ioan Stan (Spitalul Județean de 
Urgență Reșița, județul Caraș-Severin), Minodora Bogdan (Spitalul Județean de Urgență Zalău, județul Sălaj), Masoud 
Hashemi (Spitalul Județean de Urgență Slatina, județul Olt), Iuliu Ioan Silveșan Gherman și Victoria Bindea (Spitalul Județean 
de Urgență Bistrița, județul Bistrița-Năsăud). 
"Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și 
drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le 
consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Ușurel Ioan Romulus, Gavra Aurel, Pretorian 
Gabriel și Damian Claudiu Constantin nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la 
apărare", se mai menționează în comunicatul ANI.  
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4 FEBRUARIE 

Cheltuielile din sănătate sunt aproape duble faţă de veniturile încasate din contribuţii în 2015, potrivit 

CJAS Bistriţa-Năsăud 

Cheltuielile din sănătate decontate, anul trecut, prin Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Bistriţa-Năsăud au fost 

aproape duble faţă de valoarea contribuţiilor încasate de la asiguraţi, potrivit datelor prezentate de către directorul acestei 

instituţii, Camelia Ilişuan. 

În timp ce cheltuielile au depăşit 212 milioane lei, veniturile din contribuţii au fost sub 125 milioane lei, ceea ce reprezintă 

circa 59% din necesarul de fonduri, restul de bani venind de la bugetul statului. De altfel, dintre cei 258.473 asiguraţi din 

judeţ, numai 111.396 sunt plătitori, reprezentând 43% din total. 

Directorul CJAS Bistriţa-Năsăud a afirmat că mai bine de 43% din fonduri au fost folosite pentru decontarea serviciilor 

oferite de spitale, iar circa 36% pentru decontarea medicamentelor. În ceea ce priveşte cardul naţional de sănătate, în judeţ 

au fost tipărite circa 232.000 de astfel de documente, însă peste 8.200 încă îşi aşteaptă titularii la sediul CJAS. De asemenea, 

alte 82 de carduri au fost refuzate din motive religioase sau de conştiinţă. 

 
 

6 MARTIE 

Niciun candidat pentru funcţia de director de casă de asigurări de sănătate judeţeană nu a trecut 

proba scrisă a concursului  

Niciunul dintre cei 47 de candidaţi pentru funcţiile de preşedinţi-directori generali ai caselor de sănătate judeţene şi 

OPSNAJ nu au trecut examenul scris al concursului din data de 2 martie, potrivit site-ului Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate. Un număr de 15 candidaţi au absentat, iar unul a fost eliminat din concurs.  

Contractele de management ale preşedinţilor-directori generali ai caselor judeţene de asigurări de sănătate au încetat în 

data de 30 septembrie 2015 în urma actualizării indicatorilor de performanţă, anunţa CNAS în luna octombrie a anului 

trecut. CNAS preciza că până la organizarea concursurilor de ocupare a acestor posturi au fost numiţi preşedinţi-directori 

generali interimari.  

Modificarea în proporţie de peste 50% a indicatorilor de performanţă generali şi specifici şi cerinţele specifice postului de 

preşedinte-director general s-a realizat ţinând cont de actualele obiective ale sistemului de asigurări sociale de sănătate, 

informa la acea dată sursa citată.  

"Am considerat necesară această redefinire a obiectivelor, indicatorii de performanţă erau perimaţi. Preşedinţii-directori 

generali revocaţi din funcţie au posibilitatea să participe la concursurile care vor fi organizate pentru ocuparea acestei 

funcţii în concordanţă cu noii indicatori", declara Vasile Ciurchea, preşedintele CNAS.  

CNAS preciza că introducerea cardului naţional de sănătate dă o nouă dimensiune a activităţii caselor de asigurări de 

sănătate din punct de vedere al monitorizării, evaluării, validării şi decontării serviciilor medicale. Numărul indicatorilor de 

performanţă a crescut de la 65 la 111, menţiona CNAS.  

 

13 MARTIE 

Serviciul de Ambulanţă Bihor vrea să amplaseze cel puţin zece defibrilatoare în spaţiile publice 

aglomerate  

 
Serviciul Judeţean de Ambulanţă Bihor a iniţiat o campanie de popularizare a defibrilatoarelor, aparate pe care instituţia 
doreşte să le amplaseze în spaţiile aglomerate. "Dorim să achiziţionăm cel puţin zece defibrilatoare automate, care sunt 
esenţiale în activitatea de resuscitare pe care să le amplasăm în locurile publice aglomerate din oraş. Dacă este nevoie de 
intervenţie, aceste aparate ultramoderne pot să salveze viaţa unui om, până la sosirea ambulanţelor. Ştim că mai sunt doar 
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în Bucureşti, iar în Europa se află în aproape toate locurile, lângă extinctor", a declarat medicul Emil Boţcău, preşedintele 
Asociaţiei Pentru Viaţă Ambulanţa Bihor. 
Potrivit acestuia, aparatele sunt performante şi pot fi folosite de orice persoană. Cel care vrea să dea primul ajutor trebuie 
să apese pe un singur buton, iar defibrilatorul îl va ghida şi îi spune, în limba română, ce are de făcut. Aparatul avertizează 
când victima nu trebuie să fie atinsă. "Este foarte simplu şi extrem de util. În fiecare minut, şansele unui pacient aflat în stop 
scad cu 15% dacă nu este resuscitat. În Oradea, aproape zilnic o persoană intră în stop cardio-respirator în spaţiile publice. 
Apelăm la mediul de afaceri şi la autorităţi să achiziţioneze astfel de aparate. Un defibrilator costă între 1.000 şi 1.500 de 
euro, iar Asociaţia Pentru Viaţă are posibilitatea legală să primească finanţare", a precizat dr. Emil Boţcău. 
Potrivit acestuia, există defibrilatoare cu apelator, ceea ce înseamnă că, în momentul în care aparatul este scos din cutie, 
numărul 112 este apelat automat, ceea ce reduce mult timpul de alertare, respectiv intervenţia echipajelor medicale. 
Ultimele studii arată că aproximativ 70.000 de români mor anual din cauza faptului că nu sunt resuscitaţi la timp. Din 
momentul în care este efectuat apelul la numărul de urgenţă 112 şi până când ajunge echipajul de salvare pot trece 5 sau 
chiar 15 minute. Tot potrivit statisticilor, 80% dintre români nu ştiu să acorde primul ajutor. 
 
 

22 MARTIE 

Preşedintele CNAS a demisionat 

 
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Vasile Ciurchea, a demisionat, a declarat purtătorul de cuvânt al 
CNAS Mihaela Tănase. Potrivit acesteia, demisia ar fi fost înaintată din motive personale. 
Medicul Vasile Ciurchea a ocupat funcţia de preşedinte al CNAS din iulie 2014. El a mai fost preşedinte al Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate în perioada februarie 2007 - ianuarie 2009, după ce deţinuse funcţia de director general în CNAS. 
 
 

30 MARTIE 

Rodica Biro (CAS Mureş) anunță demersuri pentru înfiinţarea de centre de excelenţă pe domenii 

susţinute prin programe naţionale  

 
Şefa Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Mureş, Rodica Biro, a declarat, în şedinţa Colegiului Prefectural Mureş, că se fac 
demersuri pentru înfiinţarea, la Târgu Mureş, a unor centre de excelenţă pe o serie de domenii susţinute prin programe 
naţionale, cum ar fi Ortopedia, Bolile Cardiovasculare, Oncologia, Diabetul şi altele. 
"Un subiect foarte important care are legătură cu performanţa medicală îl constituie derularea programelor naţionale la 
nivelul judeţului. Am vrea să ne numim şi sper ca în viitor să găsim toată susţinerea pentru a deveni centru de excelenţă în 
anumite categorii de servicii medicale în anumite patologii, care sunt susţinute prin programe naţionale. Bolile 
cardiovasculare reprezintă un program extrem de complex, dar care la nivelul Mureşului a găsit desfăşurare în foarte multe 
programe. Noi derulăm la nivelul judeţului Mureş 12 programe naţionale, ceea ce înseamnă că tratăm bolnavi cu afecţiuni 
grave şi sumele alocate reprezintă o pondere foarte mare din totalul bugetului pe care îl avem la medicamente", a arătat 
Rodica Biro. 
Biro a spus că, spre exemplu, pe Programul de Ortopedie există liste de aşteptare foarte lungi, întrucât la Târgu Mureş 
există o adresabilitate foarte mare pe acest domeniu deoarece în centrul medical de aici există competenţa profesională 
pentru rezolvarea cazurilor grave. "Există la nivelul judeţului Mureş competenţa profesională pentru a rezolva aceste 
probleme şi poate că cele mai importante programe naţionale pe care le derulăm şi au o adresabilitate mare sunt cele pe 
care le-am menţionat: Ortopedia, Bolile Cardiovasculare, Oncologia, Diabetul etc.", a spus şefa CAS Mureş. Potrivit Rodicăi 
Biro, din cele 12 programe naţionale de sănătate cele mai mari fonduri au fost alocate, în 2015, Programului Naţional de 
Oncologie (peste 38,7 milioane de lei), celui de Diabet (31,9 milioane de lei), Neurologie (16,4 milioane de lei), Boli 
cardiovasculare (15,4 milioane de lei), de Supleere a funcţiei renale (10,6 milioane de lei) etc. 
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19 APRILIE 

DSP Brăila a autorizat un singur spital privat de medicină paleativă destinat persoanelor vârstnice  

Direcţia de Sănătate Publică Brăila a autorizat, la nivelul judeţului, un singur spital privat de medicină paleativă destinat 

persoanelor vârstnice, potrivit informaţiilor furnizate în şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic de directorul 

instituţiei, Gabriel Ciochină. Conform sursei citate, unitatea spitalicească funcţionează sub denumirea de Centru integrat de 

medicină paleativă şi are în structură un compartiment de îngrijiri paleative cu 34 de paturi. 

"Această unitate spitalicească are contracte cu CJAS Brăila pentru 34 de paturi. Gradul de utilizare a paturilor a fost anul 

trecut de 85%. În 2015, au fost 360 de internări, iar de la începutul anului 2016 au fost 100 de internări, cu adresabilitate 

bolnavilor cronici cu afecţiuni organice decompensate şi în ultimele stadii evolutive", a spus Ciochină. 

Specialităţile Centrului integrat de medicină paleativă sunt oncologia, gastro-enterologia, pneumologia şi neurologia, iar 

internările în spital se fac la recomandarea medicilor specialişti în specializările menţionate. 

 
3 MAI 

DSP Cluj a deschis o anchetă după ce două persoane au murit în urma transplanturilor renale la ICUTR  

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) a judeţului Cluj a demarat o anchetă, după ce aparţinătorii a două persoane care au 

murit în urma transplanturilor renale acuză Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal (ICUTR) Cluj că decesul ar fi 

survenit din cauza contaminării cu virusul gripei porcine şi a condiţiilor improprii din unitatea medicală.  

"Referitor la aspectele apărute în presă cu referire la pacienţii transplantaţi renal şi care au decedat urmare unei infecţii cu 

virus gripal, vă comunicăm că Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj a demarat o anchetă care este în derulare, iar la 

finalizarea acesteia vom comunica concluziile şi măsurile care se impun", se arată într-un comunicat de presă transmis de 

directorul executiv al DSP Cluj, Mihai Moisescu.  

 

Aparţinătorii celor două persoane decedate au susţinut, într-o conferinţă de presă, că există indicii că şi alte persoane ar fi 

fost infectate în ICUTR Cluj cu acelaşi virus. "Noi, Molnar Iulia, Toth Sigismund, Toth Ana Bianca, copiii doamnei Toth Ana şi 

Bejan Melania, soţia domnului Bejan Viorel, vă (...) prezentăm informaţii despre condiţiile dramatice în care şi-au pierdut 

viaţa rudele noastre, Toth Ana şi Bejan Viorel. Sunt suspiciuni ca Toth Ana şi Bejan Viorel, pacienţi transplantaţi renal, au 

fost infectaţi cu virusul gripei porcine (AH1) în perioada în care au fost internaţi în Institutul Clinic de Urologie şi Transplant 

Renal (ICUTR), aceştia decedând ulterior pe secţia de Terapie Intensivă a Spitalului de Boli Infecţioase Cluj. Există indicii 

importante că în aceeaşi perioadă în care au fost internate rudele noastre la ICUTR au mai fost infectate cu acelaşi virus 

gripal şi alte persoane", au arătat aparţinătorii celor două persoane într-un material de presă.  

 

Reprezentantul ICUTR, medical Adrian Bărbos, a declarat că respinge idea că virusul gripei porcine ar fi fost contractat de cei 

doi din cauza condiţiilor din spital. "DSP a fost informat în momentul în care noi am avut primul diagnostic de gripă cu 

virusul AN1H1. Atunci am diagnosticat cinci pacienţi, pe care, în momentul în care am aflat diagnosticul, i-am transferat la 

Clinica de Boli Infecţioase. Noi am luat măsuri de izolare a secţiei respective, am anunţat DSP despre toate măsurile pe care 

le-am luat. Pacienţii respectivi se aflau într-adevăr internaţi în ICUTR, dar virusul nu l-au luat de pe secţie şi nu are nici o 

legătură cu intervenţia chirurgicală care li s-a făcut. Doamna a fost operată în 19 octombrie, domnul a fost operat în 12 

ianuarie. Dar, fiind internaţi în clinica noastră, pe secţii diferite, aveau acces liber, atât pe secţii, cât şi jos, la ambulatorul 

clinicii, sala de aşteptare, unde se întâlneau cu aparţinătorii. Ori, în acea sală de aşteptare zilnic se perindă peste 100-150 de 

persoane, atât pacienţi, cât şi aparţinătorii lor. Cu cea mai mare probabilitate, virusul putea să fie luat de acolo, pentru că 

noi n-am avut până în acel moment nici un caz de viroză respiratorie cu acel tip de virus", a menţionat Adrian Bărbos. 
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25 MAI 

CNAS anunţă că vor fi introduse noi sub-programe în sprijinul bolnavilor de cancer 

Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Ministerul Sănătății au în vedere dezvoltarea Programului de oncologie și 
introducerea unor sub-programe noi, care să vină în sprijinul bolnavilor de cancer, atât copii cât și adulți, a declarat 
directorul de programe de la CNAS Oana Costan. Potrivit acesteia, programul de oncologie este unul prioritar, având alocat 
cel mai mare buget pentru acest an - peste 1,6 miliarde lei.  
"În anul 2006 au beneficiat de tratament cu medicamente specifice 75.826 de bolnavi, bugetul aprobat fiind la acea vreme 
de 288 milioane de lei. În 2016 bugetul alocat este de peste 1,6 miliarde. Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu 
afecțiuni oncologice a început din 2015. În cele opt luni au fost 11.106 bolnavi, iar bugetul a fost de 69 milioane. În primul 
trimestru al anului 2016 au fost tratați în cadrul sub-programului de radioterapie 5.106 bolnavi cu afecțiuni oncologice, cu o 
cheltuială de 29 milioane. Pentru anul 2016 este prevăzut un buget de 150 milioane de lei", a spus Costan. 
Ea a precizat că au fost introduse pe lista de medicamente compensate și gratuite - lista C2 - patru molecule noi pentru 
tratarea diferitelor tipuri de cancer. "Au fost introduse în lista C2 pentru acest program patru molecule noi și anume cele 
care se eliberează în baza contractelor cost-volum încheiate de CNAS", a precizat oficialul.  
Potrivit Oanei Costan, pentru accesul mai rapid la tratament s-a înființat la nivelul CNAS sub-comisia de hematologie și 
oncologie pediatrică pentru analiza și avizarea inițierii și continuării tratamentelor cu medicamente. "Această sub-comisie 
se întrunește la nevoie ori de câte ori apar solicitări în cazul unor copii", a precizat Oana Costan. Totodată, a fost înființată și 
sub-comisia pentru monitorizarea activă a terapiilor specifice oncologice la copii, care se întrunește ori de câte ori apar 
dosare pentru aprobare.  
 
În ceea ce privește investigațiile prin PET CT, directorul din CNAS a declarat că, în primul trimestru al anului 2016, au fost 
deja investigate prin această metodă 880 de persoane.  
Prezentă la conferință, Carmen Orban, managerul Institutului Clinic Fundeni, a semnalat că există încă foarte multe lucruri 
care nu funcționează în domeniul oncologic. "Dacă nu ar exista ong-urile și societățile de pacienți, am fi cu mulți ani în urmă 
pentru că, din nefericire, singurii de care se tem politicenii și toți factori decidenți au ajuns să fie asociațiile de pacienți. Ei 
știu de nevoile reale ale unui spital sau ale unui doctor pentru a salva pacienți. Există foarte multe lucruri care nu 
funcționează. Va trebui să recunoaștem și să facem ceva. S-au importat foarte multe medicamente, s-au adus medicamente 
noi, dar încă există medicamente care nu sunt pe piața românească și care există în toate protocoalele internaționale 
pentru tratamentul pacienților oncologici. Acele medicamente nu există încă în România. (...) În cadrul unor afecțiuni de 
leucemie se face o procedură de iradiere corporeală în timpul tratamentului chimioterapic, fix într-o anumită zi. Sunt ani de 
când am făcut tot ce se poate pe lumea asta pentru ca pacienții să aibă acces la această terapie. Nici până în acest moment 
nimeni nu a făcut nimic. Este vorba de un număr restrâns de pacienți. Cred că la nivel național ar fi nevoie de 20 de 
proceduri pe an din experiența noastră", a susținut Orban. 
 
 

30 MAI 

Şeful noului Consiliu de Administraţie al Institutului Cantacuzino este Adrian Ionel  

Noul Consiliu de Administraţie al Institutului Cantacuzino, numit după aproximativ un an, este condus de preşedintele - 
director general Eugen-Adrian Ionel. Acesta se află la conducerea Institutului de aproximativ un an.  
Din Consiliul de Administraţie fac parte reprezentantul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, 
Gheorghe Bala, preşedintele Consiliului ştiinţific al Institutului Cantacuzino, Aurora Sălăgeanu, Sorin Luca - reprezentant al 
Ministerului Sănătăţii, Daniel-Mitruţ Farmache - reprezentant al Ministerului Muncii, Anda Băicuş - din partea UMF "Carol 
Davila", Doina Azoicăi - din partea UMF "Grigore T.Popa" Iaşi, Amanda Rădulescu - de la UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca 
şi Carmen-Mihaela Ruxandari - care reprezintă Antibiotice SA Iaşi.  
Potrivit legislaţiei în vigoare, Institutul Cantacuzino este instituţie publică ce desfăşoară activităţi de interes strategic în 
domeniul asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei şi se află în subordinea 
Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare. Anunţul cu privire la noul Consiliu de Administraţie la 
Cantacuzino a fost făcut vineri de ministrul Educaţiei, Adrian Curaj.  
"Prin eforturile colegilor de la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, a fost numit un nou Consiliu de 
Administraţie la Institutul Cantacuzino! Unul dintre obiectivele mele ca ministru este repornirea activităţii Institutului 
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Cantacuzino, dat fiind rolul strategic al acestuia. După aproape un an de derivă, există o echipă de conducere care va putea 
lua deciziile necesare pentru funcţionarea institutului şi readucerea lui la un nivel de înaltă performanţă. Mult succes!", a 
transmis ministrul pe pagina sa de Facebook. 
 

2 IUNIE 

Consiliul Concurenţei susține că medicii recomandă medicamente scumpe şi anumite farmacii, fiind 

sponsorizaţi de companiile din domeniu 

Medicii prescriu medicamente mai scumpe şi direcţionează pacienţii doar spre anumite farmacii, fiind influenţaţi de 
bugetele de marketing ale companiilor din acest domeniu, se arată în concluziile studiului derulat de Consiliul Concurenţei 
pe piaţa farmaceutică.  
Medicamentele generice, deşi cu cel puţin 35% mai ieftine decât variantele lor inovative, nu reuşesc să acapareze o cotă de 
piaţă semnificativă, chiar şi după mai mulţi ani de la intrarea pe piaţă. În acelaşi timp, autoritatea de concurenţă a constatat 
că există pieţe în care, odată cu apariţia variantelor generice ale unui medicament inovativ, creşte cota de piaţă a altor 
medicamente inovative, pentru care nu există încă echivalent generic.  
Concluziile sunt similare cu cele din investigaţia sectorială precedentă, finalizată de Consiliul Concurenţei în 2011, din care a 
rezultat faptul că există un grad ridicat de concentrare a anumitor pieţe, din cauza comercializării cu precădere a unor 
medicamente inovative.  
Totodată, în urma analizei a rezultat că 57% dintre pacienţi solicită o anumită denumire comercială ca urmare a 
recomandării medicului, deşi, în România, prescrierea medicamentelor se realizează pe substanţa activă şi, doar în situaţii 
excepţionale, justificate, pe denumire comercială.  
"Consiliul Concurenţei a identificat ca posibilă cauză a acestor comportamente promovarea intensă realizată de 
producătorii de medicamente inovative. Astfel, în medie, o companie producătoare de medicamente inovative alocă 
aproximativ 9% din cifra de afaceri pentru activităţi de promovare, iar o companie producătoare de medicamente generice 
alocă aproximativ 5%. În anul 2014, cheltuielile cu promovarea şi publicitatea, înregistrate de producătorii de medicamente 
din România, s-au ridicat la aproximativ 362 de milioane de lei", potrivit Concurenţei.  
În cazul medicamentelor unde există referenţiere, pacientul plăteşte diferenţa dintre preţul de referinţă (de obicei al celui 
mai ieftin generic) şi preţul medicamentului care este eliberat efectiv, în funcţie de gradul de compensare. În urma analizei 
realizate, a reieşit că, în cele mai multe cazuri, cel mai ieftin medicament generic lipseşte de pe piaţă sau este comercializat 
în cantităţi mici.  
 
"Ca urmare, medicii recomandă medicamente inovative fiind influenţaţi de companiile producătoare de medicamente prin 
activităţi de marketing, promovare şi publicitate: congrese ştiinţifice, întâlniri promoţionale, materiale şi obiecte publicitare, 
sponsorizări. În ceea ce priveşte specialităţile medicale, cei mai vizaţi sunt medicii de familie/medicină generală, urmaţi de 
medicii cardiologi şi internişti", mai precizează comunicatul citat.  
Consiliul Concurenţei consideră că medicii ar putea fi încurajaţi să prescrie medicamente generice prin oferirea de 
stimulente financiare în cazul în care se încadrează într-un buget lunar stabilit, iar economiile realizate faţă de bugetul 
respectiv ar putea fi utilizate de medici pentru alte scopuri precum stagii de instruire.  
Totodată, Consiliul propune eliminarea din listele de compensare a medicamentelor care sunt puse pe piaţă în cantităţi 
insuficiente, fiind menţinute doar pentru a da preţul de referinţă. De asemenea, Consiliul Concurentei susţine limitarea 
cheltuielilor de marketing pentru anumite categorii de activităţi, respectiv o mai bună definire a cheltuielilor care pot fi 
înregistrate pentru fiecare tip de activitate de marketing sau promovare. Autoritatea de concurenţă mai recomandă 
realizarea unei analize cu privire la posibilitatea reglementării unei sume maxime care poate fi alocată unui medic 
prescriptor, în decursul unui an.  
"În acelaşi timp, din analiza realizată la nivel de farmacii a reieşit că pacienţii sunt direcţionaţi către anumite farmacii pentru 
achiziţia unor medicamente. Ca urmare, un număr foarte mic de farmacii concentrează o mare parte din sumele decontate 
la nivel de judeţ. De exemplu, în judeţul Iaşi, în septembrie 2014, dintr-un total de 386 de farmacii care au eliberat 
medicamente incluse în programele naţionale de sănătate, o farmacie a decontat 69% din totalul medicamentelor eliberate 
pentru Programul Naţional de Oncologie, iar în ceea ce priveşte Programul Naţional de Transplant, prima farmacie a 
decontat 43% din totalul medicamentelor", se precizează în raport.  
Astfel, Consiliul Concurenţei recomandă eliminarea avantajelor ce pot fi oferite medicilor de reprezentaţii farmaciilor sau ai 
distribuitorilor pentru ca aceştia, la rândul lor, să distribuie către pacienţi cupoane promoţionale valabile doar în anumite 
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farmacii. În acest fel, va exista o concurenţă reală între farmacii, bazată pe preţuri competitive şi servicii de calitate.  
În ceea ce priveşte motivarea distribuitorilor şi a farmaciilor de a elibera medicamente ieftine, o soluţie ar fi ca această 
activitate să devină rentabilă prin aplicarea unei sume fixe pe serviciu de distribuţie, respectiv farmacie. De asemenea, 
pentru ca distribuitorii, respectiv farmaciile, să nu mai comercializeze sau promoveze un anumit medicament în detrimentul 
altuia, o posibilă soluţie ar fi limitarea discounturilor ce pot oferite.  
O altă practică semnalată este că majoritatea distribuitorilor condiţionează livrarea medicamentelor foarte solicitate şi care 
se vând bine de achiziţionarea, de către farmacie, a altor medicamente pe care nu le doreşte şi nu le-ar comanda dacă nu ar 
fi nevoită. Această vânzare legată afectează cash-flow-ul farmaciilor şi abilitatea acestora de a se concura efectiv pe piaţă.  
De asemenea, Consiliul Concurenţei recomandă Ministerului Sănătăţii introducerea în Legea sănătăţii a unei prevederi ce 
interzice vânzarea legată (sub formă de pachete) în cazul activităţilor de distribuţie de medicamente.  
În cadrul anchetei sectoriale a fost analizată şi situaţia medicamentelor care au lipsit de pe piaţă, fiind identificat un anumit 
procent de exporturi pentru fiecare dintre acestea. Prin urmare, Consiliul Concurenţei recomandă monitorizarea mai 
eficientă a obligaţiei de serviciu public, de către ANMDM (Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale), 
la fiecare nivel al lanţului de aprovizionare cu medicamente, inclusiv la nivel de farmacie. Astfel, producătorii trebuie să 
asigure, în primul rând, cantităţi suficiente pentru acoperirea nevoii naţionale, iar distribuitorii să aprovizioneze cu 
precădere piaţa internă, exportul fiind posibil în situaţia în care există cantităţi excedentare.  
 
De asemenea, pentru îmbunătăţirea disponibilităţii medicamentelor, autoritatea de concurenţă recomandă distribuitorilor 
aprovizionarea tuturor farmaciilor, nu doar a celor integrate. "În prezent, există încă farmacii integrate vertical care au o 
gestiune comună cu distribuitorul, existând astfel posibilitatea ca marfa să fie transferată de la farmacie către distribuitor 
fără a fi facturată. Conform reglementărilor, de la data de 1 ianuarie 2017, farmacia şi distribuitorul trebuie să devină 
entităţi separate şi, prin urmare, vor fi obligate să aibă gestiuni diferite. În acest fel, nu va mai fi posibil exportul 
medicamentelor care au ajuns în farmacii şi se va reduce posibilitatea apariţiei unor medicamente contrafăcute", mai spun 
oficialii instituţiei.  
De asemenea, Consiliul Concurenţei consideră necesară dezvoltarea unei metodologii pentru definirea mai clară a 
conceptului de serviciu public, reglementare care ar clarifica cadrul legal existent şi ar conduce la o autoevaluare corectă a 
comportamentului agenţilor care au această obligaţie, prin lege.  
"Pentru ca pacienţii români să aibă acces la medicamente noi, eficiente, Consiliul Concurenţei a recomandat includerea unui 
medicament în Listele de decontare de îndată ce acesta a primit autorizaţie de punere pe piaţă şi decizie de preţ. În ceea ce 
priveşte medicamentele generice, Consiliul Concurenţei susţine că preţurile acestora nu trebuie să fie afectate permanent 
de preţul medicamentelor inovative corespondente", se menţionează în raport.  
Consiliul Concurenţei consideră că, după expirarea patentului, ar trebui să existe o concurenţă reală între medicamentele 
inovative şi cele generice, inclusiv în ceea ce priveste preţul. Pentru atingerea acestui obiectiv, Consiliului Concurenţei 
recomandă ca atât preţul medicamentului generic, cât al celui inovativ ieşit de sub brevet, să fie la acelaşi nivel pentru a 
evita discriminările de formare a preţului între medicamente cu aceeaşi substanţă activă (Denumirea Comună 
Internaţională - DCI).  
 
O altă concluzie a Raportului este faptul că nu toţi producătorii au actualizat preţurile medicamentelor, conform 
reglementărilor în vigoare (Ordinul 75/2009). Astfel, suma minimă încasată în plus, în anul 2014, de către aceştia, se ridică 
la circa 467 milioane lei (aproximativ 103 milioane euro). Ca urmare, vânzările totale din România au fost mai mari, iar 
depăşirea bugetului alocat medicamentelor a fost suportată, în parte, de companiile care au actualizat preţurile, prin plata 
taxei claw-back, şi de pacienţi prin intermediul coplăţii, în funcţie de gradul de compensare a medicamentelor.  
În concluzie, Consiliul Concurenţei nu recomandă folosirea unui sistem de distribuţie în detrimentul altuia, însă îşi rezervă 
dreptul de a interveni, printr-o investigaţie, în eventualitatea în care ar apărea indicii privind distorsionarea concurenţei pe 
anumite pieţe.  
În acest context, Consiliul Concurenţei a declanşat o investigaţie având ca obiect un posibil abuz de poziţie dominantă al 
companiei Novartis Pharma Services România SRL prin implementarea unui proiect pilot de distribuţie directă către 
anumite farmacii, în paralel cu distribuţia tradiţională. În cadrul investigaţiei a fost efectuată o inspecţie inopinată la sediul 
Novartis Pharma Services România SRL, documentele ridicate fiind în analiza autorităţii române de concurenţă, în cadrul 
procedurilor specifice investigaţiei.  
De asemenea, Consiliul Concurenţei are în analiză posibila încălcare a legii concurenţei de compania GSK România, prin 
modul de implementare a unui sistem de distribuţie directă către farmacii. 
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27 IUNIE 

Doar 45% din cheltuielile cu medicamente au fost acoperite în 2015 din fonduri publice 

Din totalul cheltuielilor cu medicamente în România, la nivelul anului 2015, doar 45% au fost acoperite din fonduri publice, 
producătorii au acoperit 10% prin taxa clawback, iar diferența de 46% a fost suportată de pacienți prin coplată, susține 
studiul "Impactul sectorului medicamentelor inovatoare asupra economiei din România", prezentat de ARPIM.  
"În 2014, existau 120 de medicamente în așteptare pentru includere în lista medicamentelor compensate, cele mai multe 
pentru afecțiuni oncologice. România se situează peste media europeană în ceea ce privește penetrarea medicamentelor 
generice și fără prescripție (OTC), cu 76% din volumul total al medicamentelor consumate în 2014, față de o medie de 64% 
în alte țări din Europa Centrală și de Est", relevă același studiu.  
Medicamentele inovatoare sunt estimate în anul 2014 la aproximativ 24% ca volum și 60% ca valoare din totalul consumului 
de medicamente din România. Potrivit datelor prezentate, în anul 2014, producătorii de medicamente inovatoare au 
investit 33,9 milioane euro în studii clinice și 37,5 milioane euro în acțiuni de educație medicală continuă, de prevenție și de 
informare în sprijinul comunității medicale și al pacienților. Totodată, 40% dintre studiile desfășurate în România în 2014 au 
vizat afecțiunile hematologice, 27% afecțiunile oncologice și 20% afecțiunile infecțioase.  
Același studiu mai arată că producătorii de medicamente inovatoare au derulat aproximativ 110 programe de prevenție, 
testare, informare și monitorizare adresate unui număr de peste 200.000 pacienți pe parcursul anului 2014.  
Contribuția sectorului producătorilor de medicamente inovatoare la PIB-ul României a fost estimată la 911 milioane euro în 
anul 2014, din care 423 milioane euro în mod direct, prin activitățile din România, iar alte 488 milioane euro în mod 
indirect, prin achizițiile efectuate de la furnizorii locali.  
"O parte importantă din contribuția în PIB o reprezintă taxele și impozitele plătite, estimate la 313 milioane euro în 2014, 
din care 240 milioane euro prin taxa de clawback. Prin această taxa, statul recuperează de la producătorii de medicamente 
diferența dintre bugetul alocat și consumul efectiv de medicamente", arată studiul. 
 
 

18 IULIE 

Directorul medical al Ambulanţei Bihor a fost demis de Ministerul Sănătăţii  

Directorul medical al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Bihor, dr. Daniela Petrişor, a fost demisă, printr-o dispoziţie a 
Ministrului Sănătăţii, după ce s-au descoperit mai multe nereguli din perioada când aceasta era manager al serviciului, a 
declarat Gheorghe Pintea, manager interimar al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Bihor.  
"Această dispoziţie, care a intrat în vigoare astăzi a venit în urma celor două plângeri pe care eu le-am făcut referitor la 
fosta conducere pentru achiziţiile ilegale, pentru numirile în funcţii care nu au fost conform legii şi pentru că domnul lider 
de sindicat nu a fost cuprins în graficul de lucru. În urma unui control de audit intern, domnul lider de sindicat, din 2010 şi 
până la sfârşitul anului 2015, nu a lucrat, dar a fost pontat şi plătit. De aceea am făcut o plângere împotriva doamnei doctor 
şi împotriva domnului lider de sindicat. Dânsul a şi recunoscut, într-o conferinţă de presă, că nu a fost titular în perioada 
respectivă", a declarat Gheorghe Pintea.  
Funcţia de director medical interimar la Ambulanţa Bihor va fi ocupată de dr. Narcisa Simona Maghiar, purtător de cuvânt la 
SAJ Bihor, precizează o adresă a Ministerului Sănătăţii, trimisă luni Ambulanţei Bihor.  
Dr. Daniela Petrişor a condus Ambulanţa Bihor, ca manager interimar, din mai 2009 până în mai 2015, după care a ocupat 
funcţia de director medical. Doctoriţa Daniela Petrişor nu a putu fi contactată pentru a-şi expune punctul de vedere privind 
acuzaţiile care i se aduc.  
Noua conducere interimară, prin Gheorghe Pintea, a atras atenţia imediat după instalare, în mod repetat, asupra mai 
multor nereguli financiare, despre modul de cheltuire a banilor şi de organizare a achiziţiilor publice. SAJ Bihor a depus trei 
plângeri penale pe numele liderului de sindicat judeţean Gheorghe Chiş, în acelaşi timp preşedintele naţional al Federaţiei 
Ambulanţa, a directoarei medicale Daniela Petrişor, fost manager general, şi a fostului director economic Remus Cacuci, pe 
care i-a acuzat de un prejudiciu total de 800.000 lei în dauna unităţii.  
Preşedintele Federaţiei Naţionale Sindicale Ambulanţa, Gheorghe Chiş, a declarat că faptul că nu a fost trecut pe graficul de 
lucru nu este nici vina sa, dar nici nu constituie o problemă. "Având în vedere că, în calitate de preşedinte al organizaţiei 
sindicale Ambulanţa Bihor şi preşedinte naţional al federaţiei, am nişte prevederi clare în contractul colectiv de muncă, ca şi 
zile libere pentru activitatea sindicală, cât şi faptul că, fiind membru în Comisia de medicină de urgenţă, cu rol de observator 
şi în comisia interministerială, cu multe întâlniri oficiale, ca să nu bulversez echipajul, conform legii, am dreptul să fiu a patra 
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persoană în echipaj, în sensul că nu titular de echipaj, ci persoană suplimentară. Dânşii nu recunosc acest lucru şi au făcut o 
plângere nejustificată, dar se va afla adevărul în instanţă", a declarat Gheorghe Chiş.  
Acesta a mai precizat că, după discuţii recente cu ministrul Sănătăţii, în perioada următoare va sosi la Oradea Corpul de 
Control pentru "evaluarea situaţiei conflictuale din SAJ Bihor", dar şi pentru a se lua măsurile de intrare în legalitate a 
conducerii interimare a SAJ Bihor, deoarece, după maximum şase luni de interimat, trebuia organizat concurs de către 
Ministerul Sănătăţii. 
 
 

28 IULIE 

Deficitul de personal la Ambulanţă este de 42% la nivel naţional  

Deficitul de personal la Ambulanţă este de 42% la nivel naţional, iar 80% dintre maşini au peste opt ani, a declarat, joi, 
preşedintele Asociaţiei Serviciilor de Ambulanţă din România, Cristian Grasu. ''Este o aniversare impresionantă, 110 ani de 
activitate a ambulanţei în Bucureşti, Ilfov şi în toată ţara, o zi în care aniversăm, dar în acelaşi timp ne gândim cu îngrijorare 
la viitor, pentru că nu se schimbă nimic de ani de zile, acelaşi deficit de personal, acelaşi ritm extrem de lent de achiziţie de 
ambulanţe în toată ţara. La nivel naţional este un deficit de 42%, în unele locuri este mai mare, 80% dintre maşini dintr-un 
total de peste 1.600 sunt mai vechi de 8 ani'', a spus Cristian Grasu.  
El a precizat că până în prezent, prin muncă suplimentară, s-a reuşit acoperirea acestor lipsuri. ''Timpii de ajungere la caz se 
încadrează în normele legale. (...) Până în momentul de faţă am reuşit să acoperim prin muncă suplimentară aceste lipsuri, 
dar este evident că, dacă aceeaşi oameni muncesc mai mult de 240 de ore pe lună, la un moment dat cedează şi ei, ca şi 
maşinile'', a menţionat Grasu.  
Potrivit acestuia, de ani de zile se solicită achiziţionarea de ambulanţe. ''Ceea ce solicităm şi ca organizaţie profesională, dar 
şi organizaţia sindicală de ani de zile este să se ia foarte în serios achiziţia de ambulanţe, să se facă un memorandum prin 
care să se suplimenteze personalul la serviciile de ambulanţă din ţară. În 2013, 3.000 de posturi de la serviciile de 
ambulanţă au fost desfiinţate'', a declarat Grasu. El a menţionat că în prezent în sistemul de ambulanţă din ţară sunt 
aproximativ 10.350 de angajaţi şi că ar mai fi nevoie de cel puţin 3.000.  
La rândul său, managerul SABIF, dr. Alis Grasu, a semnalat deficitul de personal. ''Suntem în continuare cu un deficit de 
personal la Bucureşti şi Ilfov de 50% la populaţia normată statistic, nu la cea reală. (...) Problema cea mai serioasă este la 
ambulanţieri'', a spus ea.  
 
În perioada 1 iulie 2015 - 30 iunie 2016 serviciile de ambulanţă au intervenit în 2.752.367 de cazuri.  
Prezent la festivitatea ocazionată de Ziua Naţională a Ambulanţei din România, deputatul Călin Potor i-a cerut primarului 
general al Capitalei, Gabriela Firea, să propună ca o piaţetă să poarte numele Ambulanţei. ''Aş vrea să fac o cerere publică 
primarului general a Capitalei - dacă şi aşa face o hotărâre pentru Consiliul General prin care o piaţetă din Bucureşti să 
poarte numele maestrului Radu Beligan - articolul 2 ar putea suna ceva de genul: se acordă numele Piaţa Ambulanţei pieţei 
pe care dumneaei şi Consiliul vor hotărî să o reboteze'', a adăugat Potor. 
 

4 AUGUST 

Locuinţe de serviciu pentru 30 de medici care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Alexandria  

Un număr de 30 de garsoniere şi apartamente ale blocului Modern, situat în centrul municipiului Alexandria, urmează să fie 
predate în vara acestui an medicilor care îşi desfăşoară activitatea în unităţile spitaliceşti din oraş şi care au solicitat locuinţe 
de serviciu, potrivit primarului Victor Drăguşin. Edilul consideră că aceasta este una dintre formele administrative ce oferă 
"stabilitate" pentru cadrele medicale.  
"Suntem în faza finală de terminare a locuinţelor pentru medici, asta înseamnă luna august, sper să nu depăşim acest 
termen, deşi experienţa ne arată că, până acum cel puţin, nu au fost respectate termenele. Urmează ca DSP să facă 
repartizarea către cadrele medicale care sunt îndreptăţite să primească locuinţe. Sunt 30 de locuinţe pentru medici, asta 
înseamnă garsoniere şi apartamente cu două camere. Vorbim despre 12 garsoniere şi 18 apartamente cu două camere. Noi 
suntem administratorii clădirii. Blocul a fost preluat în anul 2006 de la Ministerul Afacerilor Interne, el a fost început de 
primărie, a fost solicitat de MAI, a fost transferat de la UAT Alexandria la MAI, au mai făcut investiţii, nu au mai avut 
fonduri, a fost predat primăriei şi a fost vândut. Eu, ca primar, în 2008 am refuzat să semnez contractul pentru că din 
punctul meu de vedere nu era în regulă, vreo trei ani de procese, am câştigat, am preluat definitiv şi irevocabil acest edificiu 
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şi l-am predat la ANL pentru construcţie de locuinţe", a declarat Victor Drăguşin.  
În prezent, la Primăria Municipiului Alexandria sunt înregistrate aproximativ 1.600 de cereri pentru locuinţe sociale sau de 
serviciu. 
 

8 AUGUST 

Consiliul Concurenței deschide o investigație privind posibila încălcare a reglementărilor de către 

Ministerul Sănătății, cel al Finanțelor și CNAS 

Consiliul Concurenței suspectează că majorarea valorii serviciilor medicale decontate unităților sanitare publice creează 
premisele unei diferențieri între furnizorii privați și cei publici în privința repartizării fondurilor pentru decontarea serviciilor 
medicale de către CNAS și a decis declanșarea unei investigații în acest sens.  
"Consiliul Concurenței suspectează că prin majorarea valorii serviciilor medicale decontate unităților sanitare publice 
(introduse prin HG nr. 791/2015 și menținute prin HG nr. 161/2016) se creează premisele unei diferențieri între furnizorii 
privați și furnizorii publici, cu privire la repartizarea fondurilor destinate decontării serviciilor medicale de către Casa 
Națională de Asigurări de Sănătate. Astfel, am declanșat o investigație având ca obiect posibila încălcare, de către 
Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Finanțelor Publice a reglementărilor din domeniul 
concurenței. Consiliul Concurenței înțelege necesitatea creșterii salariale din domeniul sanitar, investigația declanșată 
având drept scop analizarea conformității măsurilor adoptate cu regulile în materie de concurență", a explicat președintele 
Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu. 
Acesta a subliniat că Autoritatea de concurență acordă o atenție deosebită domeniului sanitar și manifestă preocupare atât 
în ceea ce privește cadrul specific de reglementare, cât și în ceea ce privește comportamentele actorilor activi în acest 
domeniu, respectiv autoritățile publice și companiile. "Declanșarea unei proceduri de investigație nu reprezintă o 
antepronunțare cu privire la constatarea unei încălcări a Legii concurenței (nr. 21/1996)", a precizat Chirițoiu. 
 
 

8 SEPTEMBRIE 

CNAS susține eliminarea aprobării dosarelor în comisii 

Orice sistem de asigurări de sănătate îşi instituie mecanisme de control când este vorba despre valori mari ale 
medicamentelor acordate pacienţilor, a precizat purtătorul de cuvânt al CNAS, Augustus Costache, adăugând că instituţia 
intenţionează să propună instituirea de registre electronice de medicamente, pentru eliminarea actualelor mecanisme de 
aprobare a dosarelor prin comisie. 
Afirmaţia a fost făcută după ce Asociaţia Dăruieşte Viaţă a semnalat că CNAS "foloseşte proceduri birocratice, 
neperformante, cu termene neclare, toate acestea având ca efect punerea în pericol a vieţii bolnavului".  
"Medicamentele a căror acordare este condiţionată de aprobarea comisiilor de experţi de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate sau a CNAS au valori cuprinse între 6.000 şi 120.000 de lei. Orice sistem de asigurări de sănătate din lume îşi 
instituie mecanisme de control când este vorba despre valori atât de mari ale medicamentelor acordate pacienţilor. În ceea 
ce priveşte legalitatea comisiilor de experţi, acestea sunt înfiinţate în baza Legii 95/2006, care prevede că, citez, "pe lângă 
CNAS şi casele de asigurări de sănătate funcţionează comisii de experţi pentru implementarea programelor naţionale de 
sănătate finanţate din Fond, precum şi alte activităţi stabilite prin ordin al preşedintelui CNAS"", a explicat Costache.  
Potrivit acestuia, medicamentele pentru care comisiile respective acordă aprobări sunt stabilite de Agenţia Naţională a 
Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (ANMDM) pe baza criteriilor prevăzute într-un ordin al ministrului Sănătăţii. 
"Asociaţia Dăruieşte Viaţă a solicitat în instanţă anularea unui ordin CNAS care instituie subcomisii în special pentru copiii cu 
afecţiuni oncologice, astfel încât aceştia primesc aprobarea pentru medicaţie şi investigaţii în maximum 3 zile de la 
depunerea dosarelor. O eventuală anulare a ordinului respectiv ar însemna o îngreunare a situaţiei copiilor bolnavi de 
cancer", a spus purtătorul de cuvânt.  
El a arătat că CNAS intenţionează să propună instituirea de registre electronice de medicamente, pentru eliminarea 
actualelor mecanisme de aprobare prin comisie. "Trebuie menţionat că, deoarece numărul medicamentelor pentru care 
sunt necesare aprobările comisiilor de experţi este în creştere, implicit şi al dosarelor, ajungându-se la circa 50.000 de 
dosare anual, CNAS intenţionează să propună modificarea de procedură. Este vorba despre instituirea de registre 
electronice de medicamente, care vor permite eliminarea actualelor mecanisme de aprobare prin comisie. Dacă 
propunerea CNAS va fi acceptată, va conduce la modificarea legislaţiei ANMDM", a mai arătat Augustus Costache.  
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Asociaţia Dăruieşte Viaţă a anunţat că a dat în judecată CNAS, susţinând că pacienţii bolnavi de cancer "sunt nevoiţi să 
aştepte şi trei luni ca să primească un medicament prescris de către medicul curant sau aprobarea pentru un PET/CT". 
"Asociaţia Dăruieşte Viaţă a dat în judecată Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, care pune în pericol vieţile a mii de 
pacienţi bolnavi de cancer. Pacienţii sunt nevoiţi să aştepte şi trei luni ca să primească un medicament prescris de către 
medicul curant sau aprobarea pentru un PET/CT. Asociaţia Dăruieşte Viaţă semnalează felul în care Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate foloseşte proceduri birocratice, neperformante, cu termene neclare, toate acestea având ca efect 
punerea în pericol a vieţii bolnavului", se arată într-un comunicat de presă al asociaţiei.  
Reprezentanţii asociaţiei afirmă că în data de 7 aprilie 2016 au sesizat, în scris, CNAS cu privire la procedura anevoioasă prin 
care un bolnav de cancer poate accesa tratamentul medicamentos în cadrul Programului Naţional de Oncologie. "(...) Pe 1 
septembrie, Asociaţia Dăruieşte Viaţa a introdus acţiune în contencios administrativ şi a chemat în judecată CNAS, pentru a 
obţine drepturile pacienţilor bolnavi de cancer şi de a încerca să găsească soluţia în instanţă", afirmă sursa citată. 
 
 

4 OCTOMBRIE 

Scădere continuă a numărului medicilor de familie din Delta Dunării 

Localităţile izolate din Delta Dunării sunt deservite de patru medici de familie, numărul acestora fiind cu 50% mai mic decât 
cel din anul 2014, atunci când doctorii din Rezervaţie nu primeau sporul de izolare de 200%. Potrivit Casei Judeţene de 
Asigurări de Sănătate (CJAS), patru cabinete ale medicilor de familie din Deltă, cele situate în oraşul Sulina şi în comunele 
Chilia Veche, Sfântu Gheorghe şi CA Rosetti, beneficiază de sporul de izolare de 200% acordat începând de anul trecut. 
Spre comparaţie, în anul 2014, potrivit conducerii de la acea vreme a Direcţiei de Sănătate Publică, în Delta Dunării 
funcţionau şase cabinete medicale. 
De foarte mulţi ani, autorităţile tulcene reclamă deficitul de medici specialişti din judeţ, iar pentru atragerea specialiştilor în 
Tulcea CJAS a propus ministerului de resort dublarea sporului de izolare acordat medicilor din Delta Dunării. Acest bonus 
financiar se acordă începând de anul trecut, în perioada anterioară medicii specialişti din Rezervaţie primind un spor de 
100%. 
Cele opt unităţi administrativ-teritoriale din Delta Dunării numără circa 12.000 de persoane. 
 

5 OCTOMBRIE 

Primul pacient cu hepatită C care şi-a câştigat în instanţă dreptul la tratamentul fără interferon 

Un pacient cu hepatită C, care nu putea beneficia gratuit de tratamentul fără interferon conform protocolului în vigoare, va 
primi acest tratament rambursat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în urma unei decizii a Curţii de Apel Bucureşti. 
“Curtea de Apel Bucureşti a publicat pe 4 octombrie 2016 prima decizie prin care un pacient cu Hepatita C, care nu putea 
beneficia gratuit de tratamentul fără interferon conform protocolului în vigoare, primeşte acest tratament rambursat de 
către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Potrivit deciziei aferente dosarului 5780/2/2016, instanţa “obligă pârâta 
(CNAS – n.r.) la acordarea către reclamant, pe bază de prescripţie medicală, în regim de compensare 100% (fără contribuţie 
personală) a medicamentelor Ombitasvirum + Paritaprevirum + Ritonavirum + Dasabuvirum până la soluţionarea definitivă 
a dosarului nr. 5778/2/2016″”, se arată într-un comunicat al Asociaţiei Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România. 
Potrivit sursei citate, decizia va fi pusă în aplicare imediat. 
Pacientul care şi-a câştigat acest drept în instanţă este bărbat, are 43 de ani şi trei copii, suferă de hepatita C, în stadiul F3 al 
bolii, şi a trecut deja prin două cure de interferon, de fiecare dată suferind recăderi. 
Procesul a început în august 2016 şi este primul de acest fel pentru obţinerea tratamentului fără interferon. 
“Până în prezent, mai puţin de 5.000 de pacienţi români au primit gratuit tratamentul fără interferon, iar contractul încheiat 
de CNAS pentru oferirea tratamentului expiră pe data de 9 octombrie 2016. Din informaţiile APAH-RO, negocierile pentru 
continuarea programului şi pentru semnarea unui nou contract nu au început încă”, atenţionează reprezentanţii asociaţiei. 
Conform statisticilor, România se află pe primul loc la nivel european din punct de vedere al numărului total de cazuri de 
hepatită C, rata generală de depistare a hepatitei C este foarte scăzută în România, iar majoritatea pacienţilor sunt depistaţi 
în contextul unor analize sau la internarea în spital pentru alte afecţiuni. 
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10 NOIEMBRIE 

ANMCS anunţă începerea procesului de monitorizare a spitalelor acreditate 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Management a Calităţii în Sănătate (ANMCS), Vasile Cepoi, a declarat că începe 
procesul de monitorizare a spitalelor acreditate şi a avertizat că vor avea loc controale inopinate acolo unde raportarea nu 
este credibilă. 
“A apărut zilele trecute ordinul, iar săptămâna viitoare va începe procesul de monitorizare a spitalelor acreditate, am 
pregătit toate chestionarele şi le trimitem la spitale. Iar spitalele urmează să ne transmită, cu o anumită periodicitate, 
informaţii de care avem nevoie ca să calculăm indicatorii de monitorizare. Dacă indicatorii ne relevă că evoluţia nu e cea 
dorită, facem aceste controale inopinate şi reevaluăm acreditarea spitalului. Controalele inopinate vor apărea atunci când 
tendinţa indicatorilor raportaţi ne arată că acolo este o problemă. O raportare care nu este credibilă va genera un astfel de 
control”, a spus Vasile Cepoi. 
El a adăugat că există mai multe scopuri ale acestui demers. “Acreditarea nu este un scop în sine, ci este o dovadă că, la un 
moment dat, spitalele îndeplinesc condiţiile ca să facă ceea ce spun că fac, adică au ce le trebuie, dotări, personal, resurse. 
Certificatul de acreditare nu confirmă faptul că personalul medical din unitatea respectivă face corect ceea ce face. Am 
introdus acest proces de monitorizare prin care încercăm să identificăm care este tendinţa de evoluţie a procesului de 
management a calităţii”, a menţionat Cepoi. 
Potrivit acestuia, la nivel naţional există 429 de spitale acreditate dintr-un total de 433, iar nivelul de conformitate este de 
85% la 70%, ceea ce, spune el, înseamnă un nivel înalt de conformitate. 
Preşedintele ANMCS, Vasile Cepoi, a participat la conferinţa internaţională “Sigmed – viziuni ale managementului calităţii – 
siguranţa pacientului – gestionarea riscurilor clinice“, organizată la Cluj-Napoca, eveniment la care au participat peste 200 
de persoane din sistemul medical. 
 
 

14 NOIEMBRIE 
 

500 de posturi noi ar putea fi înființate în cadrul serviciilor de ambulanţă 

 
Potrivit notei de fundamentare a proiectului, postată pe site-ul MS, ca urmare a analizei efectuate de Comisia 
interministerială pentru suport tehnic a rezultat că, pentru unele servicii de ambulanţă numărul de posturi alocat 
categoriilor de medici, asistenţi medicali şi ambulanţieri raportat la numărul populaţiei este mai mic de 90% faţă de media 
naţională. 
“În vederea ajungerii la media naţională de 90% este necesară suplimentarea numărului maxim de posturi alocat pentru 
serviciile de ambulanţă cu un număr de 500 posturi. Suplimentarea numărului de posturi este determinată şi de necesitatea 
constituirii echipajelor în vederea respectării timpului de răspuns la solicitări atât la sediul central cât şi la substaţiile de 
ambulanţă. Influenţa financiară determinată de creşterea cu 500 de posturi a numărului de posturi finanţat integral de la 
bugetul de stat este în suma lunară de 2158 mii lei, fără cote şi de 2645,7 mii lei inclusiv cote. Urmare acestui fapt este 
necesar a se suplimenta numărul maxim de posturi pentru unităţile aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii finanţate 
integral de la bugetul de stat cu un număr de 700 posturi”, se menţionează în documentul citat. 
Sursa citată arată că se prevede suplimentarea numărului maxim de posturi pentru unităţile finanţate integral de la bugetul 
de stat, cu un număr de 700. “Astfel, numărul maxim de posturi la unităţile finanţate integral de la bugetul de stat va fi de 
18196, din care pentru medici rezidenţi 200 posturi. Impactul financiar determinat de majorarea numărului maxim de 
posturi pentru unităţile finanţate integral de la bugetul de stat, pentru ambulanţe şi pentru medicii rezidenţi, este de 2659,6 
mii lei lunar, fără cote şi de 3260,7 mii lei lunar inclusiv cote”, se precizează în document. 
Totodată, în nota de fundamentare a proiectului este menţionată şi mărirea numărului de posturi pentru Şcoala Naţională 
de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB). “De asemenea, prin acest 
proiect, se urmăreşte eficientizarea modului de funcţionare al SNSPMPDSB. Prin hotărârea de Guvern de înfiinţare, 
organizare şi funcţionare a Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar 
Bucureşti, instituţia are aprobat un număr de 108 posturi. Numărul de posturi a fost diminuat ca urmare a aplicării OUG 
nr.77/2013. Întrucât OUG nr.77/2013 prin Legea de aprobare a fost declarată neconstituţională, propunem pentru 
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SNSPMPDSB revenirea la numărul de posturi avut anterior, aprobat prin Hotărâre de Guvern nr.1421/2009, respectiv, 108 
posturi”, se mai arată în nota de fundamentare a proiectului MS. 
 
 

24 NOIEMBRIE 

La Iaşi a fost inaugurat Centrul de cercetare fundamentală şi dezvoltare experimentală în medicină 

translaţională 

Autorităţile locale şi medicale din Iaşi au luat parte la inaugurarea Centrului de cercetare fundamentală şi dezvoltare 
experimentală în medicină translaţională, Transcend Iaşi. 
Directorul medical al Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iaşi, Gabriel Dimofte, a declarat că Transcend este un proiect 
cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională care îşi propune ca scop consolidarea, dezvoltarea şi amplificarea 
capacităţii de cercetare biomedicală în institut prin crearea unei platforme interdisciplinare capabile să genereze cunoştinţe 
ştiinţifice cu potenţial ridicat de translare în practica clinică. 
“Este un centru care realizează o integrare a clinicii medicale oncologice, a oncologiei în general. Partea de cercetare 
fundamentală şi cercetare aplicată este un centru translaţional în care se pleacă de la partea de cercetare fundamentală şi 
până la obţinerea unui medicament, a unui trasor sau a unui marker. Pentru noi e foarte important pentru că noi suntem 
într-un singur loc. Avem aceeaşi pacienţi, avem acelaşi scop de a trata şi de a obţine rezultate mai bune”, a precizat Gabriel 
Dimofte. 
În plan structural, vor fi înfiinţate condiţii necesare aplicării unui model creativ de personalizare a actului medical, utilizând 
abordările exploratorii orientate către realizarea de instrumente moleculare de diagnostic cuplate cu identificarea de noi 
ţinte terapeutice – concept formal consacrat în cadrul noţiunii de teranostic. 
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3. SPITALE, SERVICII PUBLICE 

 
 
3 IANUARIE 

Ambulatoriul Spitalului Judeţean Târg-Jiu a fost modernizat şi echipat printr-un proiect de peste 16 

milioane de lei 

Consiliul Judeţean Gorj a finalizat implementarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu", valoarea investiţiei fiind de peste 16 milioane de lei, a declarat preşedintele CJ, 
Ion Călinoiu. 
Potrivit acestuia, printre lucrările care s-au realizat se numără montarea unui termosistem, a unui grup generator, a unui 
sistem de detecţie-avertizare şi alarmare incendiu şi a unei centrale voce-date, înlocuirea învelitorii, jgheaburilor şi 
burlanelor, execuţia hidroizolaţiei de la subsol, montarea de uşi metalice şi PVC, dar şi de ferestre PVC la subsol, parter, 
etajul unu şi etajul doi, montarea de gresie şi faianţă în grupurile sanitare, casa scării şi cabinete, reabilitarea instalaţiilor 
termice, electrice şi sanitare, dar şi montarea echipamentelor termice climatizare şi a mobilierului specific dotării 
infrastructurii de sănătate. 
"Au fost dotate cu aparatură medicală şi nemedicală cabinetele ambulatoriului, după cum urmează: Cabinet ORL, Cabinet 
Gastroenterologie, Cabinet Neurologie, Cabinet Oftalmologie, Cabinet Ortopedie, Cabinet Cardiologie, Cabinet Urologie, 
Cabinet BFT, Cabinet Obstretică şi ginecologie şi Laborator explorări funcţionale. De asemenea, au fost realizate de spaţii 
corespunzătoare pentru arhivă, bibliotecă, sală şedinţe, cabinet documentare şi vestiare pentru personalul unităţii. 
Obiectivul general al proiectului a vizat îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală şi ridicarea 
acestora la standarde europene în cadrul ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, cu impact direct asupra 
calităţii serviciilor medicale oferite de către acestea şi asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la serviciile de sănătate", a 
precizat Ion Călinoiu. 
Valoarea proiectului, conform contractului de finanţare şi a actelor adiţionale aferente acestuia s-a ridicat la 16 164 886,74 
lei cu TVA, iar durata de implementare a proiectului este de 58 luni, de la semnarea contractului de finanţare până la data 
de 31 decembrie 2015. Proiectul a fost finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013. 
 

 
5 IANUARIE 

Cea mai performantă metodă de diagnostic şi tratament pentru afecţiunile cardiovasculare, la IUBCvT 

Târgu Mureş 

Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant (IUBCvT) Târgu Mureş va pune în funcţiune, în această lună, 
un angiograf biplan care oferă cea mai performantă metodă de diagnostic şi tratament pentru toate afecţiunile 
cardiovasculare, atât în cazul copiilor cât şi al adulţilor, a anunţat şefa institutului, dr. Klara Brînzaniuc. 
Potrivit acesteia, angiograful biplan a fost achiziţionat printr-un proiect POSCCE al Academiei de Ştiinţe Medicale în 
colaborare cu Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş, a fost instalat şi testat începând 
cu finele lunii decembrie 2015 şi urmează să fie funcţional poate chiar din această săptămână. 
"IUBCvT încheie un an cu realizări şi momente deosebite. Am avut şansa să derulăm în parteneriat două proiecte mari 
europene: un proiect POSCCE împreună cu Academia de Ştiinţe Medicale, unde IUBCvT a beneficiat de o dotare specifică şi 
de suport pentru activitatea de cercetare de peste 1 milion de euro. În contextul acestei activităţi de cercetare, care se va 
derula, începând din 2015, timp de 5 ani, folosindu-ne de un aparat de înaltă performanţă, un angiograf biplan, singurul 
care permite investigarea atât a copiilor cu malformaţii congenitale, cât şi a adulţilor cu sindroame coronariene. Aparatul 
permite realizarea unor proceduri de cardiologie intervenţională deosebit de complexe, care pentru copii este o premieră 
naţională şi care are mari şanse ca să crească performanţa centrului cardiovascular pediatric, prin rezolvare nu numai prin 
intervenţii chirurgicale de către echipa noastră de specialişti, chirurgi şi anestezişti a acestor cazuri, dar şi într-o echipă de 
cardiolog intervenţionist anestezist şi, la nevoie, chirurg cardiovascular prin metode noi, minim invazive, metode care în 
2016 dorim, prin expertiza unui centru european cu care colaborăm, să le extindem şi la proceduri pe care în 2015 nu am 
reuşit să le abordăm", a declarat Klara Brînzaniuc. 
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Potrivit şefei IUBCvT Târgu Mureş, pe lângă proiectul în parteneriat cu Academia de Ştiinţe Medicale în cadrul Proiectului 
POSCCE, Institutul, în parteneriat cu Universităţile de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş şi din Cluj-Napoca, a finalizat şi 
Proiectul CORDISPED finanţat prin POSDRU, în valoare de peste 4,7 milioane de euro. 
În cadrul CORDISPED, 270 de medici şi asistenţi medicali din ţară au beneficiat de pregătire de specialitate în domeniul 
chirurgiei cardiovasculare şi cardiologiei pediatrice şi a unor specialităţi conexe. 
''Pentru instituţia noastră, Proiectul CORDISPED a permis, pe lângă formarea şi upgradarea unui număr mare de specialişti 
(medici şi asistenţi medicali), introducerea unor proceduri noi de diagnostic şi tratament şi crearea specialiştilor (în prezent 
singurii din România) ce vor completa activitatea specialiştilor cardiologi şi chirurgi cardiovasculari pediatri în domenii 
practicate până acum doar în unele centre medicale europene: Munchen, Praga, Londra sau Paris. Aceste domenii, care din 
acest an au specialişti şi din unitatea noastră, sunt Cardiologie intervenţională pediatrică şi Electrofiziologie pediatrică'', a 
precizat Brînzaniuc. 
La implementarea proiectului au participat şi 10 experţi din centre de Cardiologie şi Chirurgie cardiovasculară pediatrică din 
Europa, Munchen, Praga, Varşovia, Budapesta şi Zagreb. 

 
 

7 IANUARIE 

Investiţii de peste 30 de milioane de lei în Spitalul Municipal din Cluj-Napoca 

 
Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca a fost dotat recent cu aparatură medicală performantă, printr-un proiect european 
care a vizat inclusiv modernizarea ambulatoriului. Valoarea proiectului se ridică la peste 32 de milioane de lei, din care 22 
de milioane sumă nerambursabilă. 
Proiectul a fost depus spre finanţare de municipalitatea clujeană în anul 2009, iar în 2014 au fost demarate lucrările. În 
afara reamenajării ambulatoriului, a spaţiilor de tratament şi a cabinetelor, prin acest proiect s-au achiziţionat şi 142 de 
aparate medicale pentru imagistică ecografică şi radiologică, pentru cardiologie, endoscopie, recuperare medicală, pentru 
laboratoare sau pentru sălile de chirurgie. 
Având în vedere toate aceste modernizări, reprezentanţii primăriei Cluj-Napoca, instituţie care administrează spitalul, au 
luat decizia, împreună cu conducerea acestuia, de a demara un proiect pentru a prelungi activitatea Compartimentului de 
primire a urgenţelor existent în spital la 24 de ore din 24. În prezent acest compartiment funcţionează doar până la ora 
15,00, dar, potrivit autorităţilor, când va funcţiona 24 de ore, va fi singurul Compartiment de primire a urgenţelor din ţară 
cu un astfel de orar. Pentru a susţine acest proiect, bugetul dedicat spitalului a fost suplimentat cu 4 milioane de lei pe 
lângă cheltuielile obişnuite de funcţionare, care pentru anul 2016 se ridică la 11,5 milioane de lei. "Potrivit legii, o Unitate 
de Primire a Urgenţelor nu este decât una pe judeţ. La nivelul spitalului municipal nu există UPU, este un compartiment de 
primire urgenţe care funcţionează până la ora 15,00 şi propunerea este de analiza implicaţiile financiare, logistice şi de 
dotări pentru a extinde funcţionarea compartimentului la 24 de ore din 24", a declarat primarul clujean Emil Boc, în cadrul 
unei întâlniri cu presa. 
Acesta a explicat că în total, în 2015 şi 2016, sumele investite în acest spital se vor ridica la 13 milioane de euro care 
reprezintă bani folosiţi atât pentru modernizare şi achiziţionare de echipamente, dar şi pentru asigurarea materialelor 
necesare funcţionării spitalului. "Deci dacă avem o asemenea investiţie, este păcat ca ea să fie folosită până la ora 15,00 
după care să închidem uşa şi să plecăm acasă. Iar ultimul şi cel mai important argument este viaţa clujenilor. Vă daţi seama 
că, în momente dificile şi delicate, un minut, o jumătate de oră, zece minute pot salva vieţi, poţi ajunge la o unitate de 
primire a urgenţelor. Prin faptul că vom avea o alternativă la ce există la UPU, înseamnă că la Cluj vom avea şanse să salvăm 
şi mai multe vieţi printr-o intervenţie mai rapidă", a spus Boc. 
Pentru ca acest compartiment de primire a urgenţelor să poată funcţiona 24 de ore din 24 vor fi angajate 69 de persoane - 
12 medici, 20 asistenţi medicali, 10 infirmieri, 11 îngrijitori, 6 registratori medicali şi 10 brancardieri. Compartimentul va 
putea funcţiona în acest nou sistem din a doua jumătate a anului. 
Urgenţele medicale care vor putea fi tratate aici sunt de medicină internă, de cardiologie (n. red. - fără chirurgie), 
gastroenterologie, urologie şi ginecologie. În cursul anului 2016 vor mai fi alocate câteva milioane de lei pentru cumpărarea 
unui angiograf şi a altor aparate medicale. Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca are o capacitate de 340 de paturi. 
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13 IANUARIE 

Clinica de Chirurgie Vasculară a Spitalului Judeţean Timişoara a fost modernizată după o investiţie de 

aproape 150.000 de euro 

Proiectul de renovare şi modernizare a Clinicii de Chirurgie Vasculară a Spitalului Judeţean Timişoara s-a finalizat, după o 
investiţie totală de aproape 150.000 de euro, din care 55.000 de euro au fost alocaţi de Consiliul Judeţean Timişoara, 
diferenţa fiind acoperită din donaţii şi sponsorizări de la firme private şi de la pacienţi. 
"Finalizarea proiectului coincide cu împlinirea, în acest an, a unui deceniu de când a fost înfiinţată Clinica de Chirurgie 
Vasculară, fiind cea mai tânără secţie din centrul medical universitar timişorean. În momentul de faţă, clinica dispune de 
nouă saloane şi 27 de paturi. În cadrul Secţiei de Chirurgie Vasculară activează în prezent 19 medici, nouă asistente şi cinci 
infirmiere, care asigură îngrijirea a peste 2.000 de pacienţi anual", susţine prof. univ. dr. Mihai Ionac, şeful Secţiei de 
Chirurgie Vasculară a Spitalului Judeţean Timişoara. 
În urma acestor lucrări, fiecare salon include sursă de oxigen şi de aspiraţie, baie dotată cu toate accesoriile pentru 
persoanele cu dizabilităţi, fiecare pat are alarmă şi lumină individuală. Pacienţii dispun de acces la internet prin reţea wifi. 
Finisările sunt realizate cu materiale speciale destinate uzului în spitale. 

 
 
14 IANUARIE 

Cele şase spitale din subordinea Consiliului Judeţean Braşov au încheiat anul 2015 fără arierate 

Toate cele şase spitale din subordinea Consiliului Judeţean Braşov (Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Spitalul Clinic de 
Copii, Spitalul de Boli Infecţioase, Spitalul de Neurologie, Spitalul de Pneumoftiziologie şi Maternitatea), au încheiat anul 
trecut fără arierate, a informat într-o conferinţă de presă preşedinta Comisiei de Sănătate din Consiliul Judeţean, Mariana 
Câju. 
"Este pentru prima dată când toate cele şase spitale încheie anul fără datorii. În fiecare an era câte unul-două spitale care 
încheiau fără datorii, dar anul trecut toate cele şase au încheiat anul fără arierate. Cel mai mare excedent, de 12 milioane 
de lei, îl are Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, urmat de Spitalul de Neurologie cu şase milioane de lei, Spitalul de Boli 
Infecţioase cu cinci milioane de lei, iar cele mai puţine economii, de până la un milion de lei, s-au înregistrat la Spitalul Clinic 
de Copii. Sunt fonduri pe care spitalele le pot folosi la achiziţia de aparatură sau alte necesităţi. Consider că toate aceste 
economii s-au putut face şi datorită faptului că în cursul anului trecut la toate spitalele s-au organizat concursuri pentru 
posturile de manageri, au fost ocupate peste tot, şi observ că fac treabă bună. De asemenea, trebuie să menţionez şi buna 
colaborare dintre Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate şi spitale", a subliniat Mariana Câju. 
Ea a mai afirmat că în luna martie vor începe lucrările de modernizare a corpului B de la Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă, cel mai mare din judeţ, cu 875 de paturi, cu fonduri de la Consiliul Judeţean în valoare de 20 de milioane de lei. 
"După cum ştiţi, corpul A a fost modernizat în anul 2008, cu fonduri de la Guvern, iar lucrările care se vor face la corpul B 
sunt cu fonduri din bugetul Consiliului Judeţean. Astfel, toate saloanele vor avea grupuri sanitare proprii, vor fi cu două, 
patru, şase paturi, dar vor fi şi rezerve. În prezent lucrăm la un studiu de fezabilitate pentru că dorim ca în curtea Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţă să mai facem o anexă pentru a mări capacitatea spitalului, iar condiţiile pentru bolnavi să fie 
dintre cele mai bune', a mai arătat preşedinta Comisiei de Sănătate din Consiliul Judeţean. La jumătatea acestui an se vor 
încheia lucrările de modernizare a corpului vechi al Maternităţii cu fonduri de la Ministerul Sănătăţii în valoare de 23 de 
milioane de lei, lucrări care au început în toamna anului trecut. Pentru dotarea acestui corp de clădire al Maternităţii este 
necesară suma de 3,5 milioane de lei pentru achiziţia de aparatură nouă, bani care au fost ceruţi de Maternitate de la 
Consiliul Judeţean, a mai precizat sursa citată. 
Mariana Câju a adăugat că se încearcă accesarea de fonduri europene pe exerciţiul bugetar 2014-2020 pentru extinderea 
Unităţii de Primiri Urgenţe (UPU) de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă. 

 
14 IANUARIE 

Compartiment de neurochirurgie creat în premieră la Spitalul Judeţean de Urgenţă Mavromati din 

Botoşani 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani va dispune de un compartiment de neurochirurgie, a declarat purtătorul 
de cuvânt al unităţii medicale, medicul Ştefan Bercea. Noua structură, constituită în premieră la Botoşani, va fi deservită de 
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doi medici rezidenţi, angajaţi începând din această lună. Cei doi medicii vor prelua bolnavii care, până acum, erau 
direcţionaţi către Clinica de neurochirurgie din Iaşi. 
"Ei asigură deja consultaţiile pe secţii, iar după amenajarea acesteia vor fi făcute şi intervenţii chirurgicale ca să nu mai 
meargă pacienţii la Iaşi. Pacienţii care necesită consult chirurgical nu mai sunt trimişi la spitalele din Iaşi, ci consultaţiile se 
acordă la Botoşani", a afirmat Bercea. 
Compartimentul, care va funcţiona cel mai probabil de la începutul lunii februarie, va avea zece paturi. 
Consiliul Judeţean Botoşani urmează să asigure, în şedinţa din această lună, fonduri de circa 600.000 de lei pentru achiziţia 
de aparatură medicală. Potrivit reprezentanţilor spitalului, peste 200 de pacienţi din Botoşani au fost transferaţi, în 2015, la 
Spitalul Clinic de Neurochirurgie Iaşi. 

 
 

18 IANUARIE 

Aparatură nouă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa a reuşit să achiziţioneze aparatură nouă pentru investigaţii şi tratamente pentru secţiile 
Pneumologie, Ortopedie şi Traumatologie, Urologie şi Chirurgie, unice la nivelul judeţului Caraş-Severin, a declarat dr. 
Dumitru Secăşan, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa. 
"Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa, în preocuparea permanentă pe care o are pentru a creşte şi diversifica oferta de 
servicii medicale pentru populaţie, a reuşit, doar în ultimele trei luni, performanţa de a introduce noi manopere de 
investigaţii şi tratament unice în judeţul Caraş-Severin, pentru Secţiile Pneumologie, Ortopedie şi Traumatologie, Urologie şi 
Chirurgie. Este foarte important ca spitalele judeţene să ţină pasul, iar noi încercăm să facem acest lucru. În plus, la noi, mai 
întâi formăm oamenii, după care se aduce şi aparatura. În acest fel, nu am avut nicio situaţie în care să achiziţionăm 
aparatură, care mai apoi să stea nefolosită, pentru că nu avem specialişti", a precizat dr. Secăşan. 
Mai exact, în cadrul secţiei de Pneumologie se poate efectua bronhoscopia, adică diagnosticarea cu mai mare acurateţe a 
afecţiunilor căilor respiratorii superioare şi inferioare, cu ajutorul aparaturii achiziţionate din fondurile proprii ale spitalului 
din Reşiţa. Pentru somnologie - diagnosticarea şi monitorizarea sindromului de apnee în somn - aparatura a fost 
achiziţionată de către Consiliul Judeţean Caraş-Severin. Tot prin Consiliul Judeţean a fost asigurată aparatura din cadrul 
Secţiei Urologie, pentru nefrectomia parţială laparoscopică şi nefrectomia totală laparoscopică. De asemenea, Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Reşiţa, din fonduri proprii, poate oferi, la Secţia Ortopedie şi Traumatologie, chirurgie spinală, cura 
chirurgicală a herniei de disc şi a patologiei coloanei vertebrale, iar în cadrul Secţiei Chirurgie generală, cura laparoscopică a 
herniei TAPP (transabdominopreperitoneal cu plasa de polipropilenă). Potrivit managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Reşiţa, avantajele pentru pacient ale tehnicilor chirurgicale laparoscopice se referă la faptul că nu implică secţionarea 
musculaturii abdominale, sângerarea este mult redusă, recuperarea pacientului este mai rapidă, cu integrare imediată în 
familie şi activităţi cotidiene. Totodată, nu se pune problema interdicţiei efortului fizic. "Toate acestea înseamnă şi unele 
avantaje pentru spital, cum ar fi reducerea semnificativă a duratei de spitalizare şi, implicit, reducerea costurilor aferente, 
inclusiv a costurilor cu medicamentele", a precizat Dumitru Secăşan. 

 
 
19 IANUARIE 

Spitalul de Pediatrie Iaşi s-a dotat cu peste 200 de paturi noi, din excedentul bugetar pe 2015 

Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţe pentru Copii "Sf. Maria" din Iaşi a achiziţionat 228 de paturi din 
excedentul bugetar provenit din serviciile decontate de Casa Judeţeană de Asigurări. Directorul Spitalului, Radu Terinte, a 
declarat că, la sfârşitul anului 2015, unitatea medicală a contractat, din fonduri proprii, 136 de paturi mari de spital cu 
suport de perfuzie şi 92 de paturi de spital pediatrice. 
Achiziţia era necesară întrucât în instituţia medicală încă mai există mobilier fabricat înainte de 1989, a precizat Terinte. 
"Paturile erau într-o stare deplorabilă şi trebuiau schimbate pentru că nu mai puteau fi reparate sau vopsite. Mobilierul 
achiziţionat a fost livrat la mijlocul lunii ianuarie şi repartizat pe secţiile clinice. Mai dorim să achiziţionăm 60 de paturi 
pentru sugari, tot din fonduri proprii, şi 45 de paturi pentru Clinica de Oncologie, cu fonduri europene", a spus managerul 
Spitalului Sf Maria. 
Din fondurile proprii, unitatea medicală a mai cumpărat un autoclav şi un aparat de radiologie, care urmează să fie montate 
în cel mai scurt timp. 
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Conform lui Terinte, unitatea medicală, care este cel mai mare spital de copii din Moldova, mai are nevoie de un RMN, 
osteodensitometru, un analizor de laborator şi un aparat de anestezie, dar şi de mobilier. Toate acestea urmează să fie 
achiziţionate în cursul acestui an, cu fonduri europene. 

 
 
20 IANUARIE 

Spitalul Universitar Bucureşti va avea un heliport funcţional cel mai probabil la începutul lui 2017 

Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti va avea, cel mai probabil în prima parte a anului viitor, un heliport funcţional, în 
urma semnării de către managerul unităţii medicale şi reprezentantul Grupului de companii MaxBet a unui protocol de 
colaborare. Heliportul va fi amplasat în curtea spitalului, împreună cu un culoar suprateran de transfer al pacienţilor direct 
către Unitatea de Primiri Urgenţe a unităţii medicale. 
Managerul spitalului, Cătălin Cîrstoiu, a declarat că implementarea proiectului vizează şi toate demersurile administrative, 
respectiv obţinerea avizelor pentru construcţia propriu-zisă, dar şi pentru rezervarea culoarului de zbor necesar şi pentru 
amplasarea şi funcţionarea sistemului de balizaj. 
El a spus că tot ceea ce a fost realizat până în prezent legat de heliport s-a făcut din sponsorizări, donaţii şi lucrări executate 
în regim de sponsorizare şi a precizat că nici în viitor nu vor fi cheltuiţi bani publici pentru realizarea acestui proiect. 
"Orice spital mare de urgenţă dintr-o capitală europeană îşi doreşte să aibă toate acele facilităţi care să îi facă posibil un 
tratament cât mai corect şi cât mai rapid pentru pacienţii care reprezintă urgenţe medico-chirurgicale majore. Cred că 
începând de la anul, cel mai probabil, vom putea fi un spital complet din acest punct de vedere, reîntregind tot ce înseamnă 
medicină de urgenţă cu un heliport pe care îl gândeam de mai mult timp, care va fi amplasat în curtea Spitalului Universitar. 
Încercările de a avea un heliport la SUUB sunt extrem de lungi în timp", a declarat managerul spitalului, medicul Cătălin 
Cîrstoiu, cu prilejul semnării protocolului. 
"Pentru tot ce s-a făcut până acum s-au folosit numai bani veniţi din sponsorizări, donaţii, sau să spunem lucrări executate 
în regim de sponsorizare. Nu a fost cheltuit niciun ban public şi nu va fi cheltuit niciun ban public nici de acum înainte. Cei 
doi parteneri vor face tot ceea ce înseamnă lucrări în SUUB legate de heliport. Sper ca, până la sfârşitul anului 2016 - 
începutul anului 2017, acest heliport să fie funcţional, aceasta însemnând infrastructură, loc de aterizare, semnalizare 
luminoasă, culoar pentru zbor. Practic partenerii noştri vor face toate diligenţele şi toate demersurile pentru a ne face 
această surpriză enormă şi anume un heliport funcţional", a explicat managerul Spitalului Universitar. Cîrstoiu a subliniat că, 
în urma realizării heliportului, timpul de intervenţie ar fi mult mai scurt. "Timpul de acţiune şi de acordare a tratamentului 
ar fi mult mai scurt în situaţia în care ar putea ateriza aici şi ar fi preluat pacientul imediat de unitatea de primiri urgenţe. 
Este o facilitate care i-ar asigura pacientului un tratament mult mai rapid. Clipele acestea pot însemna viaţă", a mai spus 
managerul spitalului. Conform acestuia, un culoar de zbor presupune schimbarea semaforizării din zonă. 
"În urma unei reevaluări complete a proiectului, costurile necesare finalizării heliportului ajung undeva la aproximativ 
150.000 de euro. Din partea noastră nu a existat niciun dubiu că ne vom implica până la finalizarea proiectului, indiferent de 
ce ar presupune asta şi că vom oferi sumele suplimentare necesare astfel încât SUUB să aibă o unitate de primiri urgenţe cu 
un heliport integrat", a precizat, la rândul său, Maxim Pasik, MaxBet Chairman. Reprezentantul IPTANA SA, Gabriel Bulgaru, 
a estimat ca avizele necesare realizării heliportului să fie obţinute în aproximativ două - trei luni. "Locul amplasării 
heliportului va trebui aprobat de autorităţile aeronautice şi celelalte autorităţi. Sigur vor fi analizate mai multe soluţii 
privind amplasarea. Este un amplasament cu numeroase constrângeri", a spus acesta. Heliportul va fi realizat de MaxBet, cu 
sprijinul IPTANA SA. 

 
 
21 IANUARIE 

Finanţarea spitalelor din ASSMB în perioada 2009-2015 a fost de peste 900 de milioane de lei 

Unităţile sanitare care fac parte din Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB) au primit din bugetul 
local o finanţare de peste 900 de milioane de lei în perioada 2009-2015, se arată într-un document al ASSMB privind 
strategia pentru perioada 2016 - 2020. "Finanţarea spitalelor din ASSMB din bugetul local în perioada 2009 - 2015 a fost de 
916.840.280 de lei, iar pentru proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile din aceeaşi perioadă a fost în 
sumă totală de 116.023.757 de lei. Execuţia bugetară anuală a variat între un minim de 68.926.707 de lei în 2014 şi un 
maxim de 172.927.150 de lei în 2009, în 2015 execuţia bugetară fiind de 102.758.269 de lei", se precizează în document. 
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ASSMB îşi asumă administrarea, la nivel local, a unui număr de 19 dintre cele peste 50 de unităţi sanitare publice cu paturi 
din Capitală. "Rol şi obiective (ale ASSMB sunt - n.r.): administrarea unităţilor spitaliceşti din subordine, activităţi de 
coordonare a unei reţele ambulatorii care presupune: medicină desfăşurată în unităţi de învăţământ, inclusiv ale studenţilor 
şi ale grădiniţelor, cabinete de pediatrie, stomatologie, medicină generală şi puncte de prim-ajutor, cât şi asistenţă medicală 
comunitară. Evaluarea situaţiei prezente a ASSMB: principala problemă identificată în istoricul activităţii acestor spitale a 
fost subfinanţarea, utilizarea nefuncţională şi ineficientă a paturilor de spital, lipsa unei strategii unitare de management şi 
dezvoltare la nivelul Capitalei care să permită o planificare eficientă şi transparentă a alocării resurselor financiare şi 
umane", se arată în strategia pentru următorii ani. 

 
 
21 IANUARIE 

O nouă clinică a fost inaugurată de Gral Medical în Băneasa 

O nouă clinică cu 17 specialităţi medicale şi aparatură de ultimă generaţie care oferă servicii cu plată, dar şi decontate de 
casa de asigurări, pe baza biletului de trimitere, a fost inaugurată joi de Gral Medical în Băneasa. 
"De ce această clinică aici având în vedere că în zonă mai există şi alţi jucători? Pentru că intră în politica noastră de 
dezvoltare să putem oferi servicii medicale de calitate cât mai aproape de pacienţi, noi având destul de mulţi pacienţi din 
această zonă. În al doilea rând, este o extensie a ideii pe care o avem să oferim servicii şi un abonament 'altfel' - 
abonamentul 'Favor', cu care mergem acum în piaţă. Ce aduce el ca noutate? Aduce posibilitatea de acumulare a banilor. 
Ce servicii ai utilizat, acelea s-au scăzut din abonamentul tău. Serviciile se doresc a fi efectuate cât mai repede, să putem să 
asigurăm clienţilor accesul rapid la serviciile medicale. Planul este 24-48 de ore de la solicitare", a declarat acţionarul Gral 
Medical Robert Şerban. 
El a precizat că noua clinică va oferi servicii de laborator, dar şi servicii de ambulatoriu. "Ne mai dorim să venim în 
întâmpinarea cererilor celor care ne accesează serviciile, să le dăm servicii de calitate cu care sunt obişnuiţi şi anume: 
servicii de laborator de o calitate extraordinară, pe care le avem şi care să vină foarte aproape către aceştia, partea de 
clinică de ambulatoriu care va veni mult mai aproape de ei şi care va fi susţinută şi de celelalte clinici din Bucureşti", a spus 
Robert Şerban. Deschiderea clinicii Gral Medical Băneasa face parte dintr-un plan investiţional pe anul 2016 de 3,5 milioane 
de euro, a informat, la rândul său, Georgeta Şerban, acţionar Gral Medical. "Am început anul cu prima inaugurare. Pe anul 
2016 avem în vedere încă trei inaugurări în provincie. Planul nostru pe 2016 este de a investi încă 3,5 milioane de euro. Vom 
da drumul la cel de-al doilea accelerator în sediul din Bucureşti. Vom avea două acceleratoare, două secţii de chimioterapie, 
secţia de chirurgie şi încă 40 de paturi. În locaţia centrală vom avea spitalul de 100 de paturi. Suntem printre cei mai buni în 
ceea ce priveşte diagnosticul rapid în 24-48 de ore", a afirmat acţionarul. 
Şeful Departamentului dezvoltare-promovare Gral Medical, Robert Chiţan, a declarat că noua clinică întruneşte 17 
specialităţi medicale şi are în dotare un ecograf performant 4D. "Clinica Gral Băneasa are 17 specialităţi medicale, oferă 
servicii cu plată, dar şi decontate de casă, cu bilet de trimitere. Toate analizele de laborator se pot face şi cu bilet de 
trimitere. Noutatea o reprezintă dotarea cabinetelor cu un ecograf performant 4D care oferă un plus de valoare actului 
medical pe mai multe specialităţi. Ca noutate avem în regim de ambulatoriu tratamentul hemoroizilor printr-o tehnică 
modernă. În cadrul clinicii lucrează 15 medici şi şase asistente medicale. Noi preconizăm că o să avem dublu medici decât 
acum. Clinica Gral Băneasa este deschisă de luni până sâmbătă", a anunţat Chiţan. 

 
 
25 IANUARIE 

A fost sistată finanţarea proiectului european de modernizare a Spitalului Judeţean Timişoara 

Consilierii judeţeni timişeni au aprobat încetarea Contractului de finanţare a proiectului "Modernizare Ambulator de 
Specialitate Spital Clinic de Urgenţă "Pius Brânzeu' Timişoara", după ce banii europeni pentru acesta au fost pierduţi 
întrucât nu s-a prezentat nimeni la cele două licitaţii organizate de CJ Timiş. "S-a votat încetarea finanţării pentru 
modernizarea Ambulatorului Spitalului Judeţean pentru că nu am reuşit, până la 31 decembrie 2015, să fie atraşi banii 
pentru aparatură din fonduri europene. Rămân banii (alocaţi de Consiliul Judeţean Timiş, n.r.) pentru reparaţii şi 
modernizări în construcţii şi am propus proiectul în continuare pentru finanţarea europeană 2014-2020. De această dată, l-
am pus pe primele locuri, nu pe listă de rezervă. Va fi realizat, dar cu întârziere", a declarat Titu Bojin, preşedintele 
Consiliului Judeţean Timiş. 
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Administraţia judeţeană a început, deja, pregătirile pentru montarea aparaturii care va fi achiziţionată, alocând în acest 
scop, până acum, 1,4 milioane de lei. Consilierii liberali au cerut, în plen, schimbarea abordării în ceea ce priveşte proiectele 
cu finanţare europeană, întrucât toate cele trei astfel de proiecte ale CJ Timiş au fost pierdute. "Viitorul finanţării 
proiectelor mari este cel al fondurilor europene. De aceea, solicităm schimbarea abordării lor, pentru a evita eşecuri, pe 
viitor", a punctat consilierul Marian Constantin Vasile, fost vicepreşedinte al CJ Timiş. 
Pentru Proiectul "Modernizare Ambulator de Specialitate Spital Clinic de Urgenţă 'Pius Brânzeu' Timişoara, în valoare de 10 
milioane de euro, s-a dorit finanţare pe POR 2007-2014, iar cele două runde ale licitaţiilor vizau achiziţionarea aparaturii de 
specialitate necesară unităţii medicale. 
Titu Bojin a precizat că proiectul de modernizare a Ambulatoriului Spitalului Judeţean s-a pierdut întrucât, iniţial, a fost 
trecut pe lista secundară de proiecte, reuşindu-se trecerea lui pe lista principală destul de târziu, iar aparatura solicitată de 
medici este una ultraperformantă şi nu se află în stocul comercianţilor, ci trebuie comandată. "Timpul a fost foarte scurt şi 
de aceea, nimeni nu s-a prezentat la licitaţia europeană", a spus Bojin. 

 
 
27 IANUARIE 

Dotare cu echipamente medicale de patru milioane de lei pentru Spitalul Judeţean Zalău 

Primul aparat de imagistică prin rezonanţă magnetică - IRM, un videobronhoscop, o staţie centrală de monitorizare şi 
monitoare pacienţi şi ecografe sunt câteva dintre noile dotări ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău, achiziţionate printr-
o finanţare asigurată de Consiliului Judeţean Sălaj. 
"Continuând proiectul european de reabilitare şi modernizare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău - care în acest 
moment asigură condiţii confortabile de tratament şi cazare pentru pacienţi - Consiliul Judeţean Sălaj a dezvoltat o Strategie 
de dotare cu echipamente şi aparatură medicală modernă a spitalului şi ambulatoriului integrat, care să asigure o 
funcţionalitate completă şi complexă a serviciilor medicale. Încă de anul trecut, Consiliul Judeţean a finanţat şi încheiat 
contracte cu o valoare totală de 3.865.101 lei, pentru achiziţia din bugetul propriu a unor echipamente performante, utile şi 
necesare pentru o diagnosticare cât mai corectă a afecţiunilor pacienţilor", precizează Tiberiu Marc, preşedintele CJ Sălaj. 
Astfel, secţia de pneumologie a fost dotată cu un videobronhoscop, echipament medical în valoare de 204.000 lei, utilizabil 
pentru diagnosticul precis şi la timp al cancerului bronhopulmonar şi a altor afecţiuni pulmonare. Pentru secţiile de 
medicină internă, infecţioase şi obstetrică - ginecologie, cât şi pentru Unitatea de Primire Urgenţe au fost achiziţionate un 
număr de patru ecografe performante, în valoare totală de 640.065 lei. 
Secţia de anestezie şi terapie intensivă a fost dotată cu o staţie centrală de monitorizare şi monitoare pacienţi, în valoare de 
274.860 lei, destinată tratării şi monitorizării pacienţilor critici şi post-operator. De asemenea, au mai fost achiziţionate 49 
de injectomate şi 17 infuzomate, aparate care au avantajul că pot asigura o administrare de mare acurateţe a soluţiilor 
medicamentoase pacienţilor. 
O achiziţie importantă atât ca valoare - 2.577.000 lei, cât şi ca funcţionalitate, este aparatul de imagistică prin rezonanţă 
magnetică - IRM (cunoscut şi sub denumire de RMN - rezonanţă magnetică nucleară). Aparatul a fost livrat în ianuarie şi va 
putea fi utilizat în circuitul medical după punerea în funcţiune şi instruirea personalului care va folosi echipamentul. "La 
nivelul Consiliului Judeţean Sălaj există documentaţii tehnice şi proiecte care vizează dotarea Ambulatoriului de specialitate 
şi Spitalului Judeţean de Urgenţă cu echipamente şi aparatură medicală performantă pentru care urmează a se identifica 
surse de finanţare sustenabile", se mai arată în comunicatul menţionat. 

 
 

27 IANUARIE 

Institutul Oncologic din Cluj-Napoca va avea un aparat RMN performant pentru depistarea cancerului 

la copii 

Institutul Oncologic "Ion Chiricuţă" din Cluj-Napoca (IOCN) urmează să fie dotat cu un aparat RMN performant pentru 
depistarea în stadiu incipient a cancerului la copii. Aparatul, în valoare de 1,5 milioane de euro, este achiziţionat din fonduri 
norvegiene. 
"Patru centre oncologice din România - Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca şi Iaşi - au lansat un proiect finanţat din fonduri 
norvegiene de 5,6 milioane de euro, privind îmbunătăţirea serviciilor acordate în domeniul hematologiei şi oncologiei 
pediatrice. În cadrul acestuia, IOCN va fi dotat cu cel mai performant aparat de Rezonanţă Magnetică Nucleară (RMN) din 
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judeţ, în valoare de 1,5 milioane de euro, care va fi folosit pentru depistarea precoce a cancerului la copii. De asemenea, va 
mai fi achiziţionat un aparat de anestezie şi un sistem de monitorizare la distanţă pentru investigaţiile medicale care vor 
avea loc la copii cu ajutorul acestui RMN", a declarat coordonatorul proiectului, Cătălin Vlad. 
La rândul său, directorul IOCN, Anca Bojan, a declarat că depistarea precoce a cancerului la copii este foarte importantă, cu 
atât mai mult cu cât este a doua cauză de mortalitate la vârsta respectivă. "Cancerul este a doua cauză de mortalitate la 
copii cu vârste între un an şi 14 ani, depistarea precoce fiind foarte importantă în unele afecţiuni oncologice. Rata de 
vindecare a acestor pacienţi diagnosticaţi din timp poate ajunge la 80%. Din păcate, centrele oncologice mari din România, 
care se ocupă de tratamentul acestor copii, nu sunt întotdeauna dotate cu astfel de aparate. Pentru copiii mici, care au 
nevoie de un RMN, trebuie anestezie generală şi de aceea am decis dotarea şi cu aparate de anestezie şi monitorizare la 
distanţă. Noi nu avem la IOCN un astfel de RMN, care este foarte bun în examinarea tumorilor cerebrale", a menţionat Anca 
Bojan. 
Potrivit datelor statistice, anual sunt luate în evidenţă, în România, circa 500 de cazuri noi de astfel de cancere, la care se 
adaugă aproximativ 5.000 de cazuri de copii şi adolescenţi cu cancere în diferite stadii. 

 
 
28 IANUARIE 

La Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie din Cluj-Napoca a avut loc o intervenţie endoscopică 

în premieră pentru Europa de Sud-Est 

O intervenţie endoscopică în premieră pentru România şi pentru Europa de Sud-Est a fost realizată la Institutul de 
Gastroenterologie şi Hepatologie "Prof. Dr. O. Fodor" Cluj-Napoca, unui copil de patru ani şi jumătate care nu se mai putea 
alimenta din cauza unei afecţiuni motorii esofagiene. Prof. Dr. Marcel Tanţău, care a realizat intervenţia endoscopică, a 
explicat, într-o conferinţă de presă, că intervenţia endoscopică vine în contextul eşuării tratamentului anterior 
medicamentos şi procedurilor de dilatare endoscopică cu balonaş. 
"Intervenţia intitulată miotomie perorală endoscopică a durat aproximativ 38 minute, a decurs fără incidente intra şi post-
intervenţional, astfel că, la 48 de ore de la intervenţie, alimentaţia orală se desfăşoară normal în regimul lichidelor şi 
solidelor. Primele simptome au debutat în urmă cu aproximativ doi ani, prin acuze respiratorii, ulterior în urma unor 
investigaţii amănunţite s-a stabilit diagnosticul de achalazie. Starea de sănătate a copilului s-a degradat treptat, astfel că, în 
urmă cu aproximativ o lună, alimentaţia orală era foarte dificilă, aproape imposibilă, motiv pentru care a fost îndrumat 
către Institutul Regional de Gastroenterologie şi Hepatologie 'Prof. Dr. O. Fodor' Cluj-Napoca. Reuşita intervenţiei a fost 
posibilă datorită unei colaborări interdisciplinare excepţionale între clinicile de pediatrie din Bucureşti şi Cluj, care au 
asigurat diagnosticarea corectă, asigură monitorizarea şi serviciile spitaliceşti pre şi post- intervenţionale şi Institutul 
Regional de Gastroenterologie şi Hepatologie 'Prof. Dr. Octavian Fodor' Cluj-Napoca, unde a avut loc intervenţia 
endoscopică salvatoare", a declarat medicul Marcel Tanţău. El a mai spus că această intervenţie în premieră pentru 
România a mai fost efectuată în circa zece cazuri, în centre din Europa de Vest şi Asia. 
Marcel Tanţău a explicat că, practic, muşchiul esofagian care închide şi deschide calea spre stomac rămânea într-o poziţie 
contractată, blocând trecerea alimentelor spre stomac, iar în esofag se acumulau alimente, ceea ce ducea la mărirea 
acestuia. De asemenea, cea mai mare parte a alimentelor erau vomitate de pacient şi exista pericolul ca alimentele 
acumulate în esofag să intre pe căile respiratorii şi să provoace asfixierea. "E vorba de o patologie rară şi, la copil, foarte 
rară, care alterează foarte mult calitatea vieţii. (...) Am secţionat un muşchi al esofagului care rămânea contractat. Când am 
văzut prima dată această procedură mi s-a părut absolut SF. Prima operaţie a fost făcută în Japonia şi lumea medicală 
europeană a fost puţin sceptică în privinţa acestei tehnici. Profesorul japonez care a inventat acest tip de intervenţie a fost 
invitat şi de către noi la un workshop şi apoi ne-am împrietenit şi am făcut un stagiu la dânsul", a mai spus Marcel Tanţău. 

 
3 FEBRUARIE 

Camera de Conturi a constatat plăţi nelegale ale Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina pentru lucrări 

supraevaluate la UPU 

 Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Slatina, administrat de Consiliul Judeţean Olt, a efectuat plăţi nelegale de aproape 

 700.000 în anul 2014, pentru lucrări "la preţuri nerealiste" la modernizarea şi extinderea Unităţii de Primiri Urgenţe (UPU), 

 potrivit raportului Camerei de Conturi Olt privind rezultatele auditului desfăşurat la CJ Olt pentru anul 2014. 
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 Potrivit documentului citat, au fost efectuate plăţi nelegale de 668.000 lei de către SJU Slatina, "reprezentând contravaloare 

 categorii de lucrări decontate la preţuri supraevaluate, care nu pot fi justificate ca fiind practicate pe piaţa liberă de profil, la 

 obiectivul de investiţii Extindere şi modernizare Secţie de Primiri Urgenţe Spitalul Judeţean Slatina". 

 Camera de Conturi a mai constatat la spital plăţi nelegale de 36.000 lei pentru lucrări neefectuate în cantitatea facturată şi 

 plătită la obiectivul de investiţii "demolare cabină poarta 1 şi 2, reamenajare acces spital". 

 Consiliul Judeţean Olt a contribuit cu 1,5 milioane lei la finanţarea lucrărilor de extindere şi modernizare a Unităţii de Primiri 

 Urgenţe a Spitalului Judeţean Slatina, obiectiv inaugurat pe 24 decembrie 2014, în prezenţa ministrului Finanţelor de atunci, 

 Darius Vâlcov. Lucrările de extindere şi modernizare a UPU s-au ridicat la 3,5 milioane lei potrivit unei declaraţii a 

 preşedintelui CJ Olt, Paul Stănescu, la inaugurarea obiectivului. Pentru echiparea UPU Slatina finanţarea a fost asigurată de 

 Ministerul Sănătăţii. 

 În urma constatărilor, Camera de Conturi Olt a dispus "extinderea verificărilor asupra tuturor contractelor de achiziţie 

 publică încheiate de Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina pentru obiectivele de investiţii finanţate de la bugetului CJ Olt în 

 vederea stabilirii întinderii prejudiciului produs ca urmare a decontării unor categorii de lucrări la preţuri nerealiste, care nu 

 sunt rezultatul liberei concurenţe şi nu pot fi justificate, înregistrarea în contabilitate a sumelor stabilite, recuperarea 

 acestora în condiţiile legii, inclusiv a beneficiilor nerealizate". 

 
3 FEBRUARIE 

Medicii de la Socola propun înfiinţarea unui centru de cercetare modern în psihiatrie 

 Aproape 7.000 de copii şi adolescenţi au beneficiat pe parcursul anului 2015 de consultaţii medicale de specialitate şi 

 tratament în cadrul Compartimentului Neuropsihiatrie Infantilă - Secţia VI acuţi din cadrul Institutului de Psihiatrie “Socola” 

 Iaşi, motiv pentru care conducerea unităţii medicale doreşte înfiinţarea unui centru de cercetare modern în psihiatrie. 

 Medicul Andreea Szalontay, şef Secţie VI Acuţi din cadrul Institutului de Psihiatrie Socola din Iaşi, atrage atenţia că în 

 contextul contemporan aflat sub presiunea supratehnologizării şi informaţiei se exercită asupra copilului şi adolescentului o 

 influenţă semnificativă cu "impact distorsionant până la a invalida câmpul dezvoltării psihocomportamentale pe termen 

 scurt, mediu şi lung". 

 "În cultura noastră, suprastimularea creierului prin orele petrecute în faţa televizorului, calculatorului, tabletelor, jocurilor, 

 conduce la lipsa motivaţiei astfel încât copilul nu mai ştie şi nu mai poate fi creativ, inventiv. La nivel cerebral se produce un 

 clivaj care se conectează la o realitate virtuală 'hrănită' şi potenţată de stimularea în exces. Sistemul de control al motivaţiei 

 şi atenţiei este subminat şi înlocuit de către 'drumul lung al dependenţei' sub toate aspectele: jocuri, alimentaţie, băutură, 

 îmbrăcăminte, droguri", a declarat Andreea Szalontay, şef Secţie VI Acuţi din cadrul Institutului de Psihiatrie Socola. 

 Potrivit statisticilor unităţii medicale, pe parcursul anului 2015 doar în cadrul Compartimentului Neuropsihiatrie Infantilă - 

 Secţia VI acuţi din cadrul Institutului de Psihiatrie 'Socola' Iaşi au fost asistaţi 6.993 de copii şi adolescenţi până la vârste de 

 18 ani, din care 5.713 de copii au fost internaţi, iar alţii 1.280 au beneficiat de spitalizare de zi. 

 "O proporţie de aproximativ 40 - 45% dintre aceştia au prezentat diverse tipuri de tulburări emoţionale şi de comportament 

 legate de dependenţa de calculator, tulburări consecinţă a abandonului, separării de familie şi abuzului fizic sau emoţional. 

 Efectele petrecerii unui timp tot mai îndelungat jucându-se pe calculator sau alte gadgeturi pot fi anxietate, depresie, 

 izolare, comportament agresiv faţă de cei apropiaţi, probleme de adaptare şi socializare, scăderea capacităţii de 

 concentrare, tulburări alimentare şi ale somnului. Mulţi copii văd în jocurile video sau petrecerea timpului în faţa  

 calculatorului o metodă de relaxare, un mod de viaţă sau îl privesc ca pe un loc în care se simţ în siguranţă, liberi şi 

 înconjuraţi de prieteni. Cei mai mulţi dintre ei şi-au creat aceste impresii tocmai datorită neimplicării părinţilor în viaţa 

 acestora", a mai spus dr Andreea Szalontay, şef Secţie VI Acuţi din cadrul Institutului de Psihiatrie Socola din Iaşi. 

 Potrivit specialistului, utilizarea excesivă a calculatorului sărăceşte copilăria şi adolescenţa de multe experienţe care sunt 

 esenţiale în evoluţia şi dezvoltarea unui tânăr, determinând o mai slabă dezvoltare a abilităţilor de viaţă. 

 “Înfiinţarea unui Centru de Cercetare modern în psihiatrie ar permite acestor pacienţi o abordare complexă cu oferirea unui 

 plan de suport şi consiliere pentru resemnificarea traseului de viaţă, socializarea directă, reinventarea copilăriei în scopul 
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 reînvăţării bucuriei contactului cu sine în realitatea prezentă, nu cea virtuală, folosind ancorele mesajului inocenţei 

 copilăriei din poveştile lui Creangă. Casa Creangă ar putea deveni astfel un punct de reper pentru redarea sensului pentru  

 existenţă şi viaţă adaptat etapelor de dezvoltare caracteristice - copil sau adolescent”, a precizat Andreea Szalontay. 

 Înfiinţarea unui astfel de centru ar fi posibilă în imobilul unde pe vremuri a funcţionat seminarul în care povestitorul Ion 

 Creangă a urmat cursurile pentru a deveni preot. Fiind o clădire istorică aflată într-o avansată stare de degradare, 

 conducerea singurului Institut de Psihiatrie din România, Institutul Socola, a lansat recent o campania de strângere de 

 fonduri intitulată 'Salvaţi istoria Iaşului - Salvaţi Casa Creangă'. Campania nu doreşte doar reabilitarea clădirii unde pe 

 vremuri a funcţionat primul seminar teologic din ţară, ci şi înfiinţarea unui Centru de Cercetare modern în psihiatrie. 

 
3 FEBRUARIE  

Un spital de boli cronice, primul construit după 40 de ani în municipiul Botoşani 

 Compania Naţională de Investiţii (CNI) va finanţa construirea, în municipiul Botoşani, a unui spital de boli cronice şi îngrijiri 

 paleative. CNI a lansat licitaţia pentru stabilirea firmei care va asigura proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru obiectivul de 

 investiţii inclus în Programul naţional de construcţii de interes public sau social “Subprogramul Unităţi sanitare din mediul 

 urban”. 

 Primarul Botoşaniului, Ovidiu Portariuc, consideră că noul spital reprezintă cea mai mare investiţie realizată în sectorul 

 sanitar din municipiu din ultimele patru decenii. “Poate este cea mai importantă investiţie din ultimii 40 de ani în sistemul 

 de sănătate din Botoşani. Mă bucur că, în vreme ce alţii au închis spitale, a venit timpul să începem construcţia unor noi 

 unităţi medicale”, a afirmat Portariuc. 

 Noul spital, care va costa 14,7 milioane de lei, va avea o capacitate de peste 100 de paturi şi va crea peste 50 de noi locuri 

 de muncă. Investiţia ar putea fi finalizată în următoarele 18 luni. 

 
 
3 FEBRUARIE 

A fost inaugurată unitatea de tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici de la Institutul "C. C. 

Iliescu" 

 Unitatea de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici, dotată cu 23 de paturi şi monitoare mobile, a 

 fost inaugurată la Institutul de Boli Cardiovasculare "C. C. Iliescu" din Capitală. 

 "Suntem un departament care internează urgenţe cardiace de orice fel şi de nivelul de comorbidităţi. Adică nu ne este 

 teamă să internăm pacienţi care au probabil şi alte boli necardiace sau care au infecţii. Sunt şi rezerve unde putem izola 

 aceşti pacienţi. Lucrul pe care ţin neapărat să îl menţionez este schimbarea totală a filosofiei îngrijirii pacientului 

 cardiovascular. Noi trebuie să monitorizăm şi să luăm atitudine în acelaşi timp. Practic, pacienţii severi, după ce au stat aici 

 două sau trei zile, sunt transferaţi în zona de telemetrie - nişte mici dispozitive care le înregistrează continuu tensiunea şi 

 frecvenţa cardiacă, iar în caz de alarmă acestea sunt declanşate. Pacienţii se pot mişca şi nu au nevoie de repaus 

 permanent. Telemetria imită foarte bine un mediu de acasă, un mediu familiar", a explicat şeful unităţii nou-inaugurate, 

 medicul Ovidiu Chioncel. 

 El a spus că secţia este prevăzută cu un sistem modern anti-calamitate, astfel încât la cea mai mică scădere a tensiunii 

 electrice, a prezenţei fumului sau a vibraţiilor, uşile se blochează în poziţia deschis. Investiţia totală, reprezentând 

 reabilitarea secţiei şi aparatura modernă, a fost de 600.000 de euro. 
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4 FEBRUARIE 

Spitalul Militar a obţinut avizul pentru înfiinţarea Centrului pentru melanomul malign şi cancere 

cutanate 

 Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" a obţinut avizul conducerii Ministerului Sănătăţii pentru 

 înfiinţarea Centrului pentru melanomul malign şi cancere cutanate, structură care va funcţiona în cadrul Secţiei Dermato-

 venerologie. 

 "Având în vedere gravitatea, evoluţia imprevizibilă şi rapidă a afecţiunilor oncologice cu localizare cutanată, recomandarea 

 formulată Centrului pentru pentru melanomul malign şi cancere cutanate de către Ministerul Sănătăţii, prin Direcţia 

 Management şi Structuri Unităţi Sanitare, este ca acesta să dezvolte colaborarea cu Societatea şi Comisia de profil, în 

 vederea: îmbunătăţirii depistării şi diagnosticării precoce a acestor afecţiuni; elaborării şi implementării celor mai noi 

 protocoale chirurgicale şi terapeutice în domeniu, precum şi pentru asigurarea monitorizării, pe termen lung, a cazurilor 

 rezolvate astfel încât să se reducă semnificativ incidenţa complicaţiilor care pot surveni", informează site-ul unităţii 

 medicale. 

 Centrul pentru melanomul malign şi cancere cutanate este o structură specializată, cu o plaja largă din punct de vedere al 

 adresabilităţii, şi va funcţiona ca centru metodologic atât pentru reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale, cât şi 

 pentru reţeaua civilă, ca urmare a dezvoltării colaborării cu secţiile de profil din cadrul Spitalului Clinic Colentina, în 

 principal, dar şi cu alte secţii sau compartimente ale unităţilor sanitare din ţară. 

 
4 FEBRUARIE 

Consiliul Judeţean Sibiu va investi două milioane de lei în Spitalul de Psihiatrie  

 Consiliul Judeţean Sibiu a anunţat că în acest an va investi două milioane de lei în Spitalul de Psihiatrie. Şase şantiere vor fi 

 deschise în 2016 la Spitalul de Psihiatrie din Sibiu. Cea mai mare investiţie, de 692.000 lei, este destinată construirii unui 

 etaj şi a unei mansarde la Pavilionul 14 al spitalului. "Aceste lucrări de reabilitare sunt necesare în vederea mutării secţiei 

 exterioare de la Boiţa, decizie luată pentru a reduce costurile de funcţionare a acestei secţii aflate la o distanţă de 30 km", 

 se arată într-un comunicat remis presei. 

 O altă mare investiţie, de 600.000 de lei, va fi făcută în 2016 în Secţia Psihiatrie 1, situată în Pavilionul central, şi care are o 

 suprafaţă de 1.380 de metri pătraţi. Reparaţiile care se vor face la faţada Pavilionului central vor costa alte 500.000 de lei. 

 Acest pavilion a fost construit în urmă cu 153 de ani, potrivit CJ Sibiu. Conducerea spitalului estimează că lucrările vor 

 începe în mai-iunie şi se vor finaliza în luna septembrie. 

 De asemenea, reparaţii capitale vor începe şi la Pavilionul 5, destinat persoanelor cu dependenţă, pentru care Consiliul 

 Judeţean a alocat 450.000 lei. Pavilionul 5 a beneficiat în cursul anului 2015 de lucrări de subzidire în valoare de 230.000 lei. 

 CJ Sibiu va mai realiza şi alte investiţii în acest an, la Spitalul de Psihiatrie, după ce în 2015 a investit aici peste un milion de 

 lei. 

 
9 FEBRUARIE 

Zeci de milioane de lei investiţi de Consiliul Judeţean Alba în modernizarea Spitalului Judeţean de 

Urgenţă 

 Consiliul Judeţean Alba a investit în ultimii ani 30 de milioane de lei în reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

 alte 10 milioane de lei fiind preconizate a fi alocate în acest an în reparaţii capitale, dotări independente şi noi construcţii, a 

 precizat conducerea SJU. După ce în anii trecuţi au fost reabilitate integral şi dotate cu aparatură modernă mai multe secţii 

 ale spitalului, pentru perioada 2016-2018 se are în vedere un amplu plan de investiţii care cuprinde reparaţii capitale şi 

 dotarea secţiilor amenajate cu aparatură. 

 Directorul economic al SJU Alba Iulia, Diana Mîrza, a precizat că în curând vor începe lucrările la secţiile de 

 Gastroenterologie şi Nefrologie şi la Compartimentul de Diabet, o investiţie de aproape două milioane de lei. După nouă 
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 luni, cât se estimează că vor dura lucrările, fiecare salon va avea maximum patru paturi, grup sanitar propriu, aer 

 condiţionat etc. Tot în acest an vor fi reabilitate farmacia spitalului, căile de acces şi subsolul, dar şi Laboratorul de 

 Endoscopie, care în prezent îşi desfăşoară activitatea în condiţii improprii. 

 De asemenea, tot în 2016 vor demara lucrările de amenajare a clădirii care va găzdui secţia de Recuperare fizică şi 

 Balneologie, care va dispune şi de o bază modernă de tratament. Perioada de execuţie este de doi ani, CJ urmând să 

 investească în acest sens patru milioane de lei. 

 Şi secţiile de Cardiologie şi Medicină Internă vor intra în acest an în reabilitare. Pentru lucrările din acest an, banii necesari, 

 respectiv 600.000 de lei, provin de la un partener privat, urmând ca anul viitor, când se va finaliza reabilitarea şi dotarea cu 

 aparatură nouă, CJ Alba să aloce 1,5 milioane de lei. Directorul economic al SJU a precizat că în acest an va începe şi 

 mansardarea corpurilor de clădire C şi D, unde vor fi mutate secţia de Neurologie, cu 73 de paturi, şi compartimentul de 

 Recuperare Neurologie, cu 15 paturi. Pentru acest an a fost aprobată de la CJ suma de 926.000 de lei, urmând ca în 2017 să 

 fie alocate 5 milioane de lei. 

 După ce mansardarea va fi finalizată, va începe amenajarea parterului clădirilor C şi D, unde funcţionează în prezent 

 Neurologia, aici urmând să se mute Ambulatoriul de specialitate al spitalului. "Aici este întocmit un studiu de fezabilitate 

 pentru a accesa pe fonduri europene. Avem nevoie de un milion de lei pentru refuncţionalizarea parterului şi dotarea 

 ambulatoriului", a precizat Diana Mârza. Ea a estimat că în 2018 Ambulatoriul de specialitate va putea fi mutat în aceeaşi 

 clădire în care funcţionează spitalul, în prezent acesta desfăşurându-şi activitatea într-un imobil situat la câteva sute de 

 metri distanţă, pe o altă stradă. 

 La rândul său, managerul SJU Alba Iulia, Nicoleta Coşarcă, a spus că în curând vor demara lucrările şi la cabinetul de 

 Stomatologie al spitalului, care în prezent arată ca la nivelul anilor 1980. Nicoleta Coşarcă a adăugat că CJ Alba a alocat 

 pentru reparaţia capitală a Centrului multifuncţional de sănătate de la Ocna Mureş, aflat în administrarea spitalului, suma 

 de 926.000 de lei. Aici vor funcţiona specializările Pediatrie, Ginecologie şi Interne, cu 20 de paturi de spitalizare de zi, 

 precum şi un punct de laborator. După 2018 se are în vedere modernizarea secţiilor de Ortopedie, Ginecologie şi a Blocului 

 Operator. 

 SJU Alba Iulia are 763 de paturi şi 1.280 de angajaţi. 

 
11 FEBRUARIE 

Serviciile de urgenţă a spitalelor din Vişeul de Sus şi Borşa au fost acceptate la finanţare 

 Spitalul de Recuperare Borşa şi Spitalul Orăşenesc din Vişeu de Sus vor primi finanţare din partea Ministerului Sănătăţii, 

 începând cu luna aprilie, pentru realizarea unor Compartimente de primiri Urgenţe (CPU), precizează un comunicat al 

 Prefecturii Maramureş. În prezent, cazurile de urgenţă din zona oraşelor Borşa şi Vişeul de Sus sunt preluate de Spitalul 

 Judeţean de Urgenţă din Baia Mare. 

 Potrivit comunicatului, decizia a fost anunţată de prefectul judeţului Maramureş la întâlnirea cu directorii celor două spitale 

 şi a reprezentanţilor Direcţiei de Sănătate Publică Maramureş. 

 "Pentru importanţa acestei decizii, pentru sănătatea oamenilor din respectiv zonă, având în vedere starea spitalelor din 

 Borşa şi Vişeu, este un câştig din punct de vedere financiar care nu trebuie neglijat. Am înţeles că în momentul acesta s-ar 

 putea acoperi şi un necesar de medici pe ambele spitale", a spus prefectul Anton Rohian în timpul discuţiilor purtate. 

 Un alt subiect de discuţie a fost modul de finanţare a celor două spitale. " În ceea ce priveşte finanţarea, CPU Vişeu va avea 
 structura inclusiv la Borşa. Personalul de acolo, cu tot ce este, va fi plătit prin CPU Vişeu. Toată structura va fi CPU Vişeu, 
 care va face solicitarea de finanţare, inclusiv pentru cheltuiala de personal, medicamente, materiale sanitare, şi de la Borşa. 
 Întreg personalul va fi unitar. Veţi rămâne angajaţi ai spitalului Borşa şi Vişeu, banii îi primeşte CPU Vişeu de Sus ca unitate 
 de sine stătătoare şi de implementare a programului de urgenţă prespitalicească, şi trimite banii pentru CPU Borşa, pentru 
 cheltuiala de acolo, aceasta fiind singura schimbare", a precizat directorul Direcţiei de Sănătate Publică Maramureş, dr. 
 Rareş Pop. 
 Analiza privind funcţionarea sistemului de urgenţă din cele două spitale orăşeneşti a fost determinată de primirea unei 
 adrese din partea Secretarul de Stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, dr. Raed Arafat, pentru a stabili care 
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 unitate sanitară va prelua rolul de a organiza activitatea compartimentului de primiri urgenţe. Finanţarea va începe din luna 
 aprilie 2016, până atunci urmând a se efectua un raport privind cheltuielile necesare. 
 
 

15 FEBRUARIE 

Compartiment de primire pacienţi, inaugurat la Institutul Clinic Fundeni 

 Compartimentul de primire pacienţi, care cuprinde un birou de internări pacienţi cronici şi sala de aşteptare pacienţi şi 

 aparţinători, unde au fost efectuate multiple lucrări de reamenajare şi reabilitare, a fost inaugurat la Institutul Clinic 

 Fundeni. Au fost delimitate şi reamenajate intrări diferite pentru pacienţii cronici care vin cu programare şi a fost construit 

 un spaţiu amplu, care va conţine pe lângă birourile de internare şi un spaţiu modern pentru aşteptare. 

 Birourile de internări vor avea afişaj electronic, astfel încât să se evite aglomeraţia, statul în picioare şi întârzieri în procesul 

 de internare pentru pacienţii aduşi în regim de urgenţă, a fost reamenajată intrarea dinspre şoseaua Fundeni, unde pot 

 parca ambulanţele şi pacientul să aibă acces direct către camerele de gardă din clădirea A. Proiectul s-a derulat pe parcursul 

 unui an, iar valoarea investiţiei este de 3.000.000 lei, 80% din sumă provenind de la Ministerul Sănătăţii, iar 20% de la ONG-

 uri, persoane fizice şi persoane juridice. 

 "Putem inaugura un nou concept - conceptul Fundeni -, care arată respect atât pentru personalul medical, cât şi pentru 

 pacienţi. Dacă anul trecut pe vremea aceasta ne lăudam cu Centrul de Uronefrologie şi Transplant Renal care era la nivel 

 european, anul acesta, la moment de bilanţ, putem să vă spunem că am finalizat deja tot ce înseamnă prosectură şi 

 laboratoare anatomo-patologice, care sunt deja finisate, terminate la cheie, o secţie de neurologie, pentru prima oară în 

 istoria spitalului avem secţie de recuperare medicală şi secţia de pre-transplant medular care este finalizată. Ce inaugurăm 

 astăzi este un concept nou, acela prin care am delimitat foarte clar căile de acces în spital. Internarea de face cu bon de 

 ordine cu afişaj electronic, pacienţii stau pe scaun. Toate circuitele sunt separate, astfel încât arătăm că profilaxia infecţiilor 

 nosocomiale este un principiu care trebuie respectat atât afară, cât şi la noi", a declarat, la inaugurare, managerul IC 

 Fundeni, Carmen Orban. 

 Potrivit acesteia, timpul de aşteptare a fost redus cu o oră, chiar două ore în anumite situaţii. "Condiţiile din spitale 

 reprezintă unul dintre motivele de insecuritate şi insatisfacţie ale pacienţilor şi totodată unul din motivele exodului 

 personalului medical. Or infrastructura spitalicească de standard european reprezintă în cazul de faţă un element care vine 

 să susţină elementul de creştere a performanţei sistemului sanitar", a afirmat consilierul prezidenţial Diana Păun, care a 

 felicitat conducerea IC Fundeni pentru lansarea conceptului "care corespunde obiectivului creşterii calităţii serviciilor 

 medicale". 

 Secretarul de stat în MS Corina Pop consideră că investiţia vine în spiritul respectului faţă de pacient, dar şi faţă de cadrele 

 medicale care pot să lucreze în "condiţii civilizate". "Este un element important Planul naţional de control şi de diminuare a 

 infecţiilor nosocomiale. Investiţia poate să facă parte din acest plan", a spus secretarul de stat. "IC Fundeni este cel mai 

 mare spital din ţară şi era absolut normal să aibă un centru de primiri urgenţe ca acesta. Cu acest centru şi cu alte lucruri 

 care s-au făcut în spital chiar începe să se vadă că pacientul ajunge în centrul sistemului şi că toţi actorii sunt sau ar trebui să 

 fie interesaţi pentru binele pacientului. Să fie un pic mai bine", a spus, la rândul său, preşedintele CNAS, Vasile Ciurchea. 

 
17 FEBRUARIE 

Medicul Victor Maliborschi este noul manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă din Drobeta Turnu 

Severin 

 Medicul ortoped Victor Maliborschi este manager cu drepturi depline al Spitalului Judeţean de Urgenţă din Drobeta Turnu 

 Severin pentru următorii trei ani, a declarat purtătorul de cuvânt al SJU dr. Cristian Jianu. Potrivit sursei citate, Consiliul de 

 administraţie al spitalului a validat rezultatul concursului susţinut de Victor Maliborschi pentru funcţia de manager al SJU 

 din Drobeta Turnu Severin, pe care a ocupat-o până acum cu titlu de interimat. 
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 "Printre obiectivele managerului se află dezvoltarea unor proiecte de reabilitare a secţiilor spitalului, achitarea arieratelor şi 

 stabilirea unor noi proceduri de achiziţii. De asemenea, o altă prioritate a dr. Maliborschi este identificarea de resurse 

 financiare pentru achitarea către angajaţi a tichetelor de masă restante de trei luni", a precizat Jianu. 

 La rândul său, managerul Victor Maliborschi a afirmat că are în intenţie să realizeze un proiect de reabilitare şi extindere a 

 Unităţii de Primiri Urgenţe, cu fonduri europene şi de la Consiliul Judeţean Mehedinţi. "O atenţie deosebită o voi acorda 

 aducerii spitalului la standarde europene. O comisie din cadrul Agenţiei Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate va 

 veni la Drobeta Turnu Severin pentru evaluarea şi acreditarea unităţii spitaliceşti", a afirmat Maliborschi. El a mai arătat că 

 în perioada august 2015 - februarie 2016 ca manager interimar a reuşit să achiziţioneze aparatură medicală în valoare de 

 750.000 euro, să modernizeze mai multe secţii cu bani de la bugetul judeţului şi să asigure permanent un stoc de 

 medicamente şi materiale de strictă necesitate. 

 
18 FEBRUARIE 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc a câştigat un proces cu Ministerul Finanţelor pentru 

recuperarea unor sume "tăiate" din salarii 

 Spitalul Judeţean de Urgenţă din Miercurea Ciuc a câştigat un proces cu Ministerul Finanţelor, pentru recuperarea unor 

 sume reţinute din salarii în anul 2010, banii intrând deja în contul angajaţilor unităţii sanitare. 

 Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Miercurea Ciuc, dr. Demeter Ferenc, a declarat că, după tăierile salariale din 

 2010, sindicatul Sanitas a dat în judecată unitatea sanitară pentru a recupera sumele reţinute de la angajaţi şi a câştigat 

 acest proces, urmând ca banii să fie plătiţi de spital. Drept urmare, conducerea SJU a decis să acţioneze, la rândul său, în 

 instanţă Ministerul Finanţelor, pentru a primi înapoi sumele respective. 

 Iniţial, Tribunalul Harghita nu a dat câştig de cauză Spitalului Judeţean, dar Curtea de Apel din Târgu Mureş, care a judecat 

 recursul, a decis că Ministerul Finanţelor trebuie să restituie sumele luate în 2010. 

 "Am luat această decizie pentru că era normal ca sumele luate abuziv de la angajaţii noştri să fie recuperate şi consider că 

 hotărârea Curţii de Apel Târgu Mureş a fost una justă, pe baza dovezilor prezentate", a declarat managerul Spitalului 

 Judeţean de Urgenţă din Miercurea Ciuc. Potrivit sursei citate, banii au fost primiţi de toţi angajaţii spitalului, fie că sunt sau 

 nu membrii vreunui sindicat. 

 
21 FEBRUARIE 

Spitalul Clinic Judeţean Mureş va achiziţiona aparatură medicală de peste 4 milioane de lei 

 Managerul Spitalului Clinic Judeţean Mureş, dr. Dan Sîmpălean, a anunţat că din totalul bugetului unităţii sanitare din acest 

 an, de peste 123 milioane de lei, peste 4 milioane de lei vor fi investiţi în achiziţionarea de aparatură medicală modernă. 

 Potrivit managerului SCJ, investiţiile sunt asigurate de Consiliul Judeţean Mureş şi vizează, pe lângă achiziţionarea de 

 aparatură medicală, continuarea programului de reparaţii şi renovări, care a fost început în anii precedenţi. 

 "În ceea ce priveşte planul de investiţii pentru anul 2016, Consiliul Judeţean Mureş a mai alocat Spitalului Clinic Judeţean 

 Mureş suma de 500 de mii de lei pentru reabilitarea clădirilor care funcţionează ca secţii sau compartimente spitaliceşti şi 

 dotarea cu ascensoare, acolo unde este cazul. În acest an vor intra în acest program clinica de ortopedie şi clinica de 

 pneumologie. De asemenea, se au în vedere efectuarea lucrărilor necesare pentru realizarea unui laborator nou de 

 anatomie patologică, care necesită un spaţiu anume destinat şi dotat pentru a-şi desfăşura activitatea. Un alt punct finanţat 

 de noul buget sunt reparaţiile la ambulatoriile de specialitate din spital, care funcţionează în Policlinica nr.2 din Târgu 

 Mureş", a arătat dr. Sîmpălean. 

 Acesta a spus că SCJ Mureş a mai inclus în proiectele din acest an şi achiziţionarea unui aparat RMN, precum şi realizarea 

 unei staţii de sterilizare, dar că nu a omis nici politica de personal. "Politica de personal a Spitalului Clinic Judeţean Mureş 

 urmăreşte angajarea personalului de specialitate necesar desfăşurării activităţii. În acest sens, în anul 2015 au avut loc 149 
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 de angajări, iar până în prezent, în anul 2016 au avut loc 137 de angajări", a mai afirmat dr. Dan Sîmpălean, care a precizat 

 că SCJ Mureş nu are doar cheltuieli, ci şi venituri, care se ridică la circa 129 de milioane de lei. 

 
21 FEBRUARIE 

SJU din Drobeta Turnu Severin a fost acreditat pentru prelevarea de organe umane 

 Spitalul Judeţean de Urgenţă din Drobeta Turnu Severin a fost acreditat la începutul acestui an să efectueze prelevări de 

 organe de la donatori şi persoane în moarte cerebrală, a declarat purtătorul de cuvânt al unităţii spitaliceşti, dr. Cristian 

 Jianu. Potrivit acestuia, pentru a obţine acest drept "a fost nevoie de specializarea a patru asistenţi şi doi medici la Centrul 

 de Transplant din Bucureşti şi dotarea acestora cu echipamente specifice acestui gen de intervenţii medicale". "SJU din 

 Drobeta Turnu Severin este cuprins din luna februarie în Programul naţional de transplant, lucru care îi ridică standardul şi îl 

 înscrie în rândul celor care pot furniza organe pentru salvarea altor vieţi omeneşti", a precizat Jianu. 

 El a arătat că "organele prelevate vor fi conservate şi predate unei bănci de date naţionale pentru a fi utilizate în 

 transplanturile care se pot face în centrele universitare Bucureşti şi Cluj". La rândul său, medicul chirurg Radu Iman a 

 afirmat că "echipa de prelevări de organe se va activa în momentul când va exista un caz de prelevare de organe" şi că 

 membrii aceştia "sunt bine pregătiţi în domeniu". 

 
21 FEBRUARIE 

Spitalul de Neurochirurgie din Iași va putea efetua în curând transplant de cornee 

 Clinica Oftalmologică a Spitalului de Neurochirurgie "Prof. Dr. Nicolae Oblu" din Iași este în curs de acreditare pentru a 

 putea efectua operaţii de transplant de cornee. Mai există un singur astfel de centru de transplant la nivelul Moldovei, care 

 se află la Spitalul "Sfântul Spiridon" din Iaşi. "Spitalul are acreditare, dar mai este necesară o acreditare a Clinicii de 

 Oftalmologie. Dosarul a fost depus zilele trecute la Ministerul Cercetării pentru aviz. Acum suntem în proces de acreditare", 

 a precizat medicul Lucian Eva, managerul spitalului, citat de Ziarul de Iași. 

 Clinica de Oftalmologie a funcţionat mai întâi la Spitalul "Parhon" din Iași şi a fost mutată odată cu înfiinţarea Spitalului de 

 Neurochirurgie "Prof. Dr. Nicolae Oblu". "Pentru pacient înseamnă foarte mult, dar un astfel de centru de transplant este 

 foarte greu de acreditat. Noi suntem în faza de documentaţie, deocamdată. În străinătate sunt mai multe astfel de centre, 

 nu este ceva excepţional. La începutul anilor '70, primul transplant din Moldova s-a făcut în această clinică, de către 

 profesorul Buiuc", a declarat prof.dr. Dănuţ Costin, şeful Clinicii de Oftalmologie din cadrul Spitalului de Neurochirurgie. 

 Astfel de centre sunt rare pentru că şi donatorii sunt puţini. Pentru a creşte numărul de transplanturi, este nevoie de un 

 număr crescut de acorduri ale familiilor sau ale pacienţilor. În România, o astfel de practică este abia la început. "Dacă cei 

 de aici nu vor fi dispuşi să facă transplant, vor face cei de la Neurologie. Vor putea avea şi de la altfel de donatori, ca de 

 exemplu pacienţi care au suferit un stop cardio-respirator. Va trebui să găsim familii dispuse pentru transplantul de cornee. 

 Bineînţeles, ei pot aduce cornee din afară sau pot face un contract cu o bancă de cornee", a declarat doctorul Raluca Neagu, 

 coordonatoarea Centrului Regional de Transplant (CRT). 

 
 
23 FEBRUARIE 

Primăria Timişoara va extinde Spitalul de Boli Infecţioase cu două noi corpuri pentru pacienţii cu 

probleme respiratorii 

 Spitalul de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Victor Babeş" din Timişoara va fi extins cu două noi corpuri destinate 

 pacienţilor cu probleme respiratorii, clădiri care vor fi construite de municipalitate. "Tocmai s-a terminat licitaţia studiului 

 de fezabilitate (...), iar contractul s-a adjudecat la valoarea de 162.000 de lei. Termenul de elaborare a tuturor acestor 

 documentaţii este de 180 de zile", a declarat primarul Nicolae Robu. 
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 Potrivit edilului, etapa întâi cuprinde extinderea Centrului de Recuperare Medicală Respiratorie (CRMR) a spitalului, cu un 

 regim de înălţime de P+2E, iar etapa a doua extinderea ansamblului construit la acelaşi spital, cu un corp nou cu secţii 

 medicale integrate, D+P+2E+etaj retras. 

 Suprafaţa totală a CRMR este de 1.900 mp, iar a celui de-al doilea corp de 7.320 mp. "În etapa a treia se va face reabilitarea 

 spaţiilor interioare şi a faţadelor ansamblului construit a Spitalului Victor Babeş. Suprafeţele avute în vedere sunt de 

 aproape 10.000 mp", a adăugat edilul. 

 Nicolae Robu a subliniat că în ultimii trei ani municipalitatea a alocat foarte mulţi bani pentru dotarea spitalelor, pentru 

 lucrări de extensie de spaţii şi chiar a oferit clădiri întregi spitalelor aflate în jurisdicţia municipalităţii. "Trei dintre clădirile 

 spitaliceşti care erau pierdute prin retrocedări au fost recuperate de municipalitate în instanţă şi acestea vor fi ale 

 municipalităţii, nu mai plătim chirie şi nu mai avem controverse cu nimeni. (...). În mandatul meu nu s-a pierdut nicio clădire 

 către niciun clan, dimpotrivă, am recuperat clădiri importante, respectiv una care aparţine Spitalului de Copii "Louis 

 Ţurcanu" şi două care aparţin Spitalului Municipal, Clinicii de Balneofizioterapie", a detaliat primarul în aceeaşi conferinţă 

 de presă. 

 Totodată, primăria a pus la dispoziţia Clinicilor de Oncologie şi de Dermatologie şi Policlinicii nr. 3 locaţii noi care aparţin 

 municipalităţii, reabilitate complet şi dotate la ultimele standarde medicale, întrucât fostele sedii au fost retrocedate. 

 
25 FEBRUARIE 

Poveștile lui Creangă devin terapie pentru dependența de tehnologie, la Institutul Socola din Iași 

 Specialiștii de la Institutul de Psihiatrie Socola propun un tratament inedit pentru copiii și adolescenții dependenți de 

 tehnologie, rețelele de socializare virtuale și jocurile video: terapia cu poveștile lui Creangă. Medicul Andreea Szalontay, șef 

 Secție VI Acuți din cadrul Institutului de Psihiatrie Socola din Iași, a declarat că speră să îi determine pe copii să petreacă mai 

 puțin timp în fața monitoarelor, televizoarelor, jocurilor virtuale și în rețelele de socializare. Medicul a spus că intenționează 

 să îi facă pe copii să se întoarcă la "adevărata copilărie", cu ajutorul poveștilor și personajelor scriitorului Ion Creangă. 

 În opinia specialistului, din cauza utilizării excesive a calculatorului, copilăria și adolescența sunt lipsite de multe experiențe 

 considerate a fi esențiale în evoluția și dezvoltarea unui tânăr. Acest fapt determină o mai slabă dezvoltare a abilităților de 

 viață iar în unele cazuri, chiar inadaptabilitatea la cotidian. 

 "Este un proiect ambițios. (...) Este frumos să învățăm să vorbim unii cu alții, să ascultăm o poveste, să ne reantrenăm 

 imaginația, pentru că am uitat să o folosim. E frumos să trăim într-o lume a concretului, a prezentului, a comunicării dintre 

 noi și nu a comunicării cu unele creaturi sau așa-ziși prieteni care nu există în realitate, pe care îi creăm noi, pe care îi facem 

 noi să facă ce vrem noi. Trebuie să învățăm să comunicăm, să trăim", a declarat dr. Andreea Szalontay. 

 Medicul susține că a ajuns la această decizie după ce a constatat că, în anul 2015, aproape 7.000 de copii și adolescenți au 

 ajuns la Compartimentul de Neuropsihiatrie Infantilă - Secția VI Acuți din cadrul Institutului de Psihiatrie Socola pentru a fi 

 tratați de specialiști. Conform medicului, jumătate din copii și adolescenți prezentau diverse tulburări emoționale și 

 comportamentale datorate dependențelor de calculator, jocurilor video, rețelelor de socializare sau alte gadgeturi. În astfel 

 de cazuri au fost constatate stări de anxietate, depresie, izolare, comportament agresiv față de cei apropiați, probleme de 

 adaptare și socializare, scăderea capacității de concentrare, tulburări alimentare și ale somnului. 

 "Nu am uitat să comunicăm dar comunicăm altfel. Nu spun că nu e utilă această comunicare sau acea tehnologie pe care o 

 folosim cu toții dar trebuie să o folosim într-un mod inteligent, rațional. Copilul încă nu are rațiunea concretului, a modului 

 în care să folosească o astfel de tehnologie. Și aici intervine părintele. Dacă este depășit de situație, poate interveni și 

 specialistul. Asta înseamnă că noi vrem să oferim consiliere și suport atât părintelui, familiei dar, mai ales, copilului, pentru 

 a-și retrăi realul, concretul și copilăria într-un mod frumos", a mai spus dr. Andreea Szalontay. 

 Terapia cu poveștile lui Creangă va fi folosită în cadrul unui Centru de Cercetare modern în psihiatrie, ce urmează a fi 

 înființat în Casa Creangă, imobil care se află în curtea Institutului de Psihiatrie Socola. 
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1 MARTIE 

Institutul "Socola" din Iaşi va fi dotat cu un computer tomograf  

 Ministerul Sănătăţii a aprobat solicitarea Institutului de Psihiatrie "Socola" Iaşi privind alocarea de fondurilor în vederea 
 achiziţionării unui computer tomograf, a anunţat managerul instituţiei medicale Gabriel Oprişanu. Potrivit sursei citate, 
 reprezentanţii Ministerului Sănătăţii au transmis Institutului de Psihiatrie Socola acordul prealabil de finanţare în valoare de 
 1,9 milioane de lei, pentru achiziţionarea dispozitivului medical. 
 "Investiţia este necesară ţinând cont că foarte mulţi pacienţi ai Institutului necesită investigaţii la computerul tomograf 
 pentru stabilirea unui diagnostic precis. Pentru că investigaţia este foarte costisitoare, până acum aceasta se realiza cu 
 precauţie din cauza fondurilor limitate. Achiziţionarea acestui dispozitiv va aduce economii la bugetul Institutului în valoare 
 de 600.000 de lei pe an", a explicat dr. Oprişanu. 
 În următoarea perioadă, reprezentanţii Institutului urmează să demareze procedurile de licitaţie, aparatul urmând să fie 
 amplasat în spaţiul unde funcţionează Radiologia. "Şi în acest an vom continua seria investiţiilor necesare pentru creşterea 
 calităţii actului medical. Achiziţionarea unui computer tomograf este o investiţie necesară atât pentru bolnavi cât şi pentru 
 domeniul de cercetare a Institutului", a precizat dr. Gabriel Oprişanu, managerul Institutului de Psihiatrie Socola. 
 
 
1 MARTIE  

SJU Baia Mare a fost dotat cu un rotablator de Asociaţia "Prietenii Spitalului"  

 Preşedintele Asociaţiei "Prietenii Spitalului", Romana Furtună, a declarat, într-o conferinţă de presă găzduită de SJU Baia 
 Mare, că Laboratorul de angiografie şi cateterism cardiac a fost dotat cu un rotablator, aparat utilizat de medici la implantul 
 de stent. Valoarea aparatului, achiziţionat din donaţii, este de 19.000 de euro. 
 "Suntem bucuroşi să vă anunţăm că am reuşit să strângem fondurile necesare şi am achiziţionat şi donat Laboratorului de 
 Angiografie şi Cateterism Cardiac rotablatorul, un aparat necesar intervenţiilor de implant de stent (...) A fost un efort serios 
 care s-a bucurat de sprijinul unor firme din Baia Mare, a unor persoane care au donat acei 2%, conform legilor în vigoare, 
 dar şi a celor care, la fiecare acţiune a noastră, înţeleg să se implice în sprijinul comunităţii. Mottoul nostru: "Ajută pentru a 
 fi ajutat" a devenit, în ultimii ani, un mod firesc de a ne implica în viaţa comunităţii şi a sprijini Spitalul Judeţean de Urgenţă 
 din Baia Mare", a spus Romana Furtună. 
 Potrivit acesteia, urmează a fi demarată următoarea campanie pentru strângerea de fonduri necesare dotării viitoarei secţii 
 de accidente cerebrale acute, care urmează a fi acreditată să funcţioneze în cadrul SJU Baia Mare. 
 De asemenea, managerul SJU Baia Mare, Sorina Pintea, a remarcat 'modul elegant' al Asociaţiei "Prietenii Spitalului" de a se 
 implica şi susţine constat cu dotări anumite nevoi ale principalei unităţi medicale din judeţ. "Am remarcat de-a lungul 
 timpului modul elegant prin care asociaţia şi reprezentanţii acesteia s-au implicat în a susţine SJU Baia Mare, dar şi mai 
 important e că aceşti oameni au reuşit sădetermine agenţii economici locali sau străini să participe, să înţeleagă că acea 
 contribuţie financiară se regăseşte la nivelul comunităţii în una dintre cele mai solicitate unităţi medicale aşa cum e Spitalul 
 de Urgenţă. Fiecare achiziţie din aceste donaţii se face în urma unor înţelegeri cu personalul de specialitate şi căutăm să 
 avem un acces direct către principalul furnizor. Gestul celor din asociaţie e remarcabil şi trebuie să le mulţumim pentru tot 
 ce fac", a spus Sorina Pintea. 
 În cei cinci ani de când sprijină SJU Baia Mare, Asociaţia "Prietenii Spitalului" a efectuat donaţii constând în aparatură 
 medicală în valoare de 120.000 de euro. SJU Baia Mare a fost dotat cu un laparoscop, ecograf pentru secţia de oncologie, un 
 ecograf pentru secţia pediatrie, un ecocardiograf destinat secţiei de neonatologie, iar recent, rotablatorul care a ajuns în 
 Laboratorului de Angiografie şi Cateterism Cardiac. 
 Managerul SJU Baia Mare a mai precizat că aproape 10.000 de pacienţi au beneficiat de intervenţii medicale de cele mai 
 înalt nivel, unele neinvazive, în urma dotărilor efectuate cu sprijinul asociaţiei. 
 

3 MARTIE 

Terapie prin creaţie, pentru copiii internaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila 

 Un proiect de terapie prin creaţie destinat copiilor internaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă a fost demarat la Brăila de către 
 Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati", în parteneriat cu Librăria "Carioca", potrivit informaţiilor furnizate de purtătorul de 
 cuvânt al Bibliotecii, Laura Caplea. Denumit "Adevăratul sens al vieţii", proiectul prevede ca din două în două săptămâni 
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 copiii internaţi la Secţia de Pediatrie a Spitalului Judeţean să fie atraşi la atelierele de creaţie organizate de bibliotecara Irina 
 Ene şi reprezentanta Librăriei "Carioca", Maria Vasile, iniţiatoarea proiectului. 
 "Ne dorim să le oferim momente plăcute prin diverse activităţi recreative, gen desen şi pictură, lucru manual, lectură, 
 vizionare de filme de desene animate, activităţi menite să aducă zâmbete, râsete şi voie bună copiilor aflaţi în aceste 
 ipostaze nefericite. După primul atelier concluzia a fost şocantă pentru noi, o acţiune atât de simplă a avut o încărcătură 
 emoţională enormă. Timp de două ore niciun copilaş nu şi-a amintit de ce afecţiune suferă, plecând cu zâmbetul pe buze", a 
 spus Maria Vasile. 
 
 

8 MARTIE 

Un incubator performant şi un monitor de funcţii vitale au fost donate Maternităţii Braşov  

 Un incubator performant şi un monitor de funcţii vitale în valoare de 25.000 de euro au fost donate marţi Spitalului de 
 Obstretică şi Ginecologie "Dr. Ioan Aurel Sbârcea" din Braşov de Salvaţi Copiii România şi reprezentanţii unei librării online. 
 În ultimii trei ani, Salvaţi Copiii a mai donat maternităţii braşovene un monitor electroencefalograf, un ventilator de suport 
 respirator şi alte echipamente, în valoare totală de 48.000 de euro. 
 "Este a patra donaţie pe care Salvaţi Copiii o face pentru Maternitatea din Braşov. Astăzi am adus un incubator performant 
 şi un monitor de funcţii vitale cu sprijinul Libris.ro, care a creat posibilitatea oricărei persoane care cumpără o carte să facă 
 şi o donaţie şi iată că, în ultimele 15 luni peste 100.000 de persoane au făcut donaţii de peste 70.000 de euro. Le mulţumim 
 tuturor celor care s-au gândit şi la copiii care se nasc cu probleme şi au nevoie de îngrijire pentru a putea trăi. Ne dorim să 
 continuăm să ajutăm spitalul braşovean pentru că aici au loc un număr mare de naşteri, peste 4.000 anual, şi anual peste 
 620 de copii au nevoie de acest gen de aparat pentru că se nasc cu probleme, a declarat preşedintele executiv "Salvaţi Copii 
 România", Gabriela Alexandrescu, într-o conferinţă de presă la Maternitatea Braşov. Managerul Maternităţii, dr. Valeria 
 Badea, a precizat că este una dintre cele mai importante donaţii, într-o perioadă în care Maternitatea din Braşov trece prin 
 mari greutăţi şi orice sumă de bani este bine venită. 
 "În condiţiile în care tehnica, aparatura evoluează de la un an la altul, astfel de aparate sunt esenţiale în viaţa bebeluşilor 
 pentru că salvarea lor o punem pe primul plan. Nici nu-şi pot imagina oamenii cât de mare nevoie de bani şi de aparatură 
 avem nevoie. Niciodată nu este prea mult în acest domeniu. Aparatura este o investiţie care are nevoie de foarte mulţi bani, 
 iar pentru această donaţie le mulţumim din inimă tuturor celor care, odată cu achiziţia unei cărţi au făcut şi o donaţie. Iată 
 că a însemnat foarte mult", a spus dr. Valeria Badea. 
 Sursa citată a adăugat că spitalul mai are nevoie, după finalizarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a corpului vechi a 
 clădirii, de o centrală termică, o staţie centrală de sterilizare, ecograf de înaltă performanţă, mobilier, aparatură pentru 
 dotarea cabinetelor medicale. 
 Şefa secţiei de neonatologie a maternităţii braşovene, dr. Olimpia Petrescu, a afirmat că incubatorul de mare performanţă 
 donat permite şi o serie de proceduri specifice. "Este un aparat extraordinar pentru îngrijirea micuţilor. Acum în incubator 
 avem un copil în greutate de 700 de grame care s-a născut de 600 de grame, mama fiind în vârstă de 14 ani. Următoarele 
 două-trei luni le va petrece în incubator. A început să ia în greutate, iar aceste incubatoare ne ajută foarte mult în munca 
 noastră", a precizat dr. Olimpia Petrescu. 
 În anul 2015, în Spitalul "Dr. Ioan Aurel Sbârcea" au avut loc 4.083 de naşteri, au fost îngrijiţi 626 de copii prematuri, iar în 
 ambulator a fost acordată asistenţă medicală pentru 10.000 de persoane. 
 

8 MARTIE 

Unitate de asistenţă materno-fetală de excelenţă, inaugurată la Spitalul "Polizu"  

 O unitate de asistenţă materno-fetală de excelenţă, prima din România de acest fel, a fost inaugurată la Spitalul Cinic de 
 Obstretică şi Ginecologie "Polizu", în prezenţa ministrului Sănătăţii, Patriciu Achimaş-Cadariu. În cadrul laboratoarelor 
 ultraspecializate ale unităţii vor fi realizate investigaţii specifice - genetică, periconcepţionalitate, genetică moleculară. 
 Departamentul de screening neinvaziv prenatal imagistic va putea face ecografii morfologice fetale, precum şi proceduri 
 diagnostice şi terapeutice invazive eco-ghidate. În cadrul blocului operator multifuncţional, vor fi făcute intervenţii 
 chirurgicale fetale deschise, chirurgie minim invazivă fetoscopică, precum şi proceduri complexe ex-utero intrapartum. 
 Sala de operaţii multifuncţională va permite, în sistem de telemedicină, vizionări şi modalităţi interactive de participare a 
 rezidenţilor şi specialiştilor focusaţi pe medicina materno-fetală. De asemenea, se pot face intervenţii chirurgicale simultan 
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 atât asupra mamei, cât şi fătului de către două echipe operatorii în aceeaşi locaţie. Unitatea dispune şi de un amfiteatru cu 
 dispozitive media pentru telemedicină. 
 Clădirea inaugurată, cu o suprafaţă desfăşurată de 1.740 de metri, are două etaje de subsol, parter şi alte trei etaje, fiind 
 finanţată integral din fonduri europene - 55.183.850 lei. "Prin investigaţiile specifice ale laboratoarelor ultra-specializate se 
 vor da soluţii genomice şi de afecţiuni moleculare aproape la orice patologie care există în istoricul familiei şi medicul de 
 familie le are consemnate. Vom putea răspunde aproape la orice provocări atât prin achiziţia aparaturii, a softului, cât şi 
 prin pregătirea specialiştilor. La nivelul I avem un departament de screening prenatal neinvaziv care evaluează calitatea 
 produşilor de concepţie şi în funcţie de evaluările la care s-a ajuns permit să dea certitudini sau asigurări familiei de 
 calitatea produsului sau dacă sunt probleme să se lărgească investigaţiile", a afirmat managerul Institutului Naţional pentru 
 Sănătatea Mamei şi a Copilului "Alessandrescu-Rusescu", Nicolae Suciu. 
 În opinia ministrul Sănătăţii, Patriciu Achimaş-Cadariu, înfiinţarea unităţii deschide noi perspective în obstretica şi 
 ginecologia românească, constituind un punct de plecare în dezvoltarea unor noi domenii precum fetoscopia, terapiile in-
 utero. "Mă bucur că gravidele din ţara noastră şi bebeluşii cu probleme vor putea beneficia de aceste terapii de ultimă oră. 
 Mama şi copilul reprezintă pentru noi o prioritate atât din perspectiva asistenţei medicale pentru nou-născuţi, a 
 screeningului prenatal, dar şi a diferitelor tipuri de servicii medicale necesare deopotrivă mamei şi copilului", a spus 
 ministrul. "Sănătatea reprezintă un domeniu cheie pentru un guvern responsabil orientat către nevoile, grijile şi dorinţele 
 oamenilor. De aceea, dintre priorităţile asumate la nivel guvernamental cele gestionate de Ministerul Sănătăţii sunt printre 
 cele mai importante atât pentru sistemul medical, cât şi mai ales pentru cei care beneficiază de serviciile acestuia. Mă bucur 
 că o prioritate strategică pentru dezvoltarea asistenţei medicale în pediatrie şi pentru nou-născuţi îşi găseşte astăzi 
 confirmarea prin inaugurarea unităţii de asistenţă fetală de excelenţă din cadrul Spitalului de Obstretică şi Ginecologie 
 'Polizu' al Institutului Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului. Dotarea tuturor maternităţilor cu incubatoare este nu 
 doar o veste bună pentru mamele care nasc prematur, dar mai ales o şansă în plus la viaţă pentru micuţi", a transmis 
 premierul Dacian Cioloş, printr-un mesaj care a fost prezentat de ministrul Sănătăţii. 
 
 

10 MARTIE 

Spitalul Sf. Constantin Brașov lansează cinci programe gratuite pentru prevenția afecțiunilor grave 

 Pe 10 martie, Spitalul Sf. Constatin din Brașov împlinește cinci ani de la înființare, perioadă în care au fost internați în 
 spitalul privat peste 30.000 de pacienți, au fost efectuate mai mult de 140.000 de servicii în regim ambulatoriu și peste 
 6.500 intervenții chirurgicale. 
 Spitalul Sf. Constantin, primul spital privat multi-disciplinar inaugurat în Brașov, dezvoltat prin investiții private 100% 
 românești, a reușit să atragă o echipă de medici specializați și dispuși să se dedice exclusiv acestui proiect de nivel 
 internațional, unii dintre aceștia renunțând chiar la carierele în străinătate, contribuind astfel în mod semnificativ la 
 transformarea Brașovului în centru regional de dezvoltare în domeniul serviciilor medicale private. 
 “Din păcate, sunt numeroși pacienți care ajung la noi prea târziu, când afecțiunile lor sunt foarte avansate și nu mai putem 
 face nimic. În țara noastră conceptul de prevenție nu este suficient conturat și însușit de populație. Ne dorim ca, pe lângă 
 metodele moderne de tratament și condițiile deosebite de spitalizare pe care le punem la dispoziția pacienților, să 
 promovăm și metodele de prevenire a afecțiunilor grave, oncologice, prin intermediul câtorva programe de screening pe 
 care le vom derula în perioada următoare cu sprijinul Fundației Clinica Sf. Constantin. Ne dorim ca în urma acestor campanii 
 să transmitem un semnal de alarmă tuturor persoanelor care se află în grupa de risc și care trebuie să conștientizeze faptul 
 că o consultație la medic le poate salva viața”, spune Camelia Șamotă, Directorul General al spitalului. 
 Astfel, cu ocazia împlinirii a 5 ani de activitate, Spitalul Sf. Constantin va lansa în perioada următoare 5 programe gratuite de 
 prevenție adresate anumitor categorii de afecțiuni. Primele două programe care vor începe din luna martie sunt programele 
 de screening pentru urologie și gastroenterologie. 
 Cele două programe, care vor include fiecare câte 100 de pacienți, se vor întinde pe mai multe luni. Screeningul pentru 
 cancerul de prostată se adresează persoanelor de sex masculin, cu vârsta peste 45 de ani sau cu antecedente de cancer de 
 prostată în familie. Etapele acestuia presupun în primă fază recoltarea unor analize de sânge, inclusiv antigenul PSA, ce pot 
 fi efectuate pe bază de programare. După efectuarea analizelor de sânge, pacienții vor fi programați pentru consult urologic 
 și ecografie, efectuate tot gratuit. 
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 Cel de-al doilea program, al secției de gastroenterologie, se adresează persoanelor cu vârsta peste 50 de ani, ce vor efectua 
 gratuit, pe bază de programare, o consultație la cabinetul de gastroenterologie, o colonoscopie la indicație și un set de 
 analize de sânge. Pacienții aflați în grupele de risc se pot programa la Call-Center 0268300300. 
 Pentru perioada următoare, Spitalul Sf. Constantin își propune dezvoltarea unor noi arii de activitate cum ar fi transplantul 
 renal, precum și extinderea într-o nouă locație. 
 

13 MARTIE 

Centru de Radioterapie la Spitalul Județean Baia Mare, investiţe din fonduri de la Banca Mondială  

 Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Baia Mare, Sorina Pintea, a declarat că unitatea medicală va beneficia până la 
 sfârşitul anului de o secţie de radioterapie, investiţie realizată cu fonduri de la Banca Mondială. 
 "Centrul de Radioterapie se realizează cu o linie de finanţare în valoare de 3 milioane euro, asigurată de Banca Mondială. 
 Secţia presupune o serie de dotări specifice, personal specializat care să acorde asistenţa medicală necesară. În acest 
 moment, cred că noul centru de radioterapie va reprezenta una dintre cele mai importante investiţii din SJU Baia Mare, 
 care va veni în sprijinul multor bolnavi nevoiţi să urmeze aceste tratamente în Cluj-Napoca sau Oradea. Spitalul a mai 
 deţinut o asemenea secţie în urmă cu ani de zile, însă activitatea a fost oprită din cauza aparaturii uzate moral, aparatură 
 veche care nu mai făcea faţă cerinţelor", a spus Sorin Pintea. 
 Managerul SJU Baia Mare a mai precizat că personalul care urmează să lucreze în Centrul de Radioterapie va fi pregătit 
 pentru a lucra cu aparatură "de ultimă generaţie în domeniu". " Unul dintre fizicienii care va deservi Centrul de Radioterapie 
 urmează un curs de specialitate la Viena, iar o altă parte din personalul medical ar putea fi realocat din secţia de oncologie, 
 unde a fost transferat după închiderea fostei secţii de radioterapie, acum mulţi ani. Aşa că avem personalul medical necesar 
 doar că trebuie să-i pregătim pentru a lucra cu aparatură de ultimă generaţie în domeniu", a mai spus Sorina Pintea. 
 Potrivit acesteia, contractul de finanţare al investiţiei va fi semnat pe 14 martie, la Bucureşti, în prezenţa reprezentanţilor 
 Ministerului Sănătăţii şi a reprezentanţilor Băncii Mondiale. Centrul de Radioterapie ar putea fi funcţional din luna 
 noiembrie a acestui an sau cel mai târziu în primul trimestru al anului 2017. 
 Recent, SJU Baia Mare a finalizat un proiect complex de modernizare şi reabilitare a clădirii, investiţie care a durat mai bine 
 de patru ani, evaluată la aproape 60 milioane de euro. 
 
 

14 MARTIE 

SJU Maramureş reînfiinţează serviciul de urgenţă în stomatologie, închis în urmă cu 20 de ani  

 Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) din Baia Mare a reînfiinţat serviciul de urgenţă stomatologie, desfiinţat în urmă cu 
 aproape 20 de ani, în urma privatizării celor două policlinici stomatologice din municipiu, a declarat managerul SJU Baia 
 Mare, ec. Sorina Pintea. 
 "Serviciul de gardă specialitatea stomatologie va funcţiona în cadrul UPU (Unitatea de Primire Urgenţă), începând cu 1 
 aprilie. A fost efort apreciabil din partea noastră pentru a aduce patru medici stomatologi care vor lucra 24 din 24 de ore, 
 plus personalul aferent, indiferent de situaţie". 
 Practic, la aproape 20 de ani de la dispariţia serviciului de stomatologie urgenţă care funcţiona în cadrul unei policlinici de 
 specialitate, închis, imediat după privatizarea clinicii, redeschidem în interiorul UPU un serviciu de gardă în stomatologie. 
 Pacienţii care vor acuza dureri, chiar şi-n timpul nopţii, vor putea beneficia de ajutorul medicilor care vor lucra permanent în 
 aceste cabinete. Din nefericire, pacienţii care acuzau suferinţe trebuiau să aştepte până a doua zi la unul dintre cabinetele 
 din oraş sau, mai rău, să fie programaţi pentru a putea beneficia de asistenţă medicală, deşi plăteau serviciul", a spus Sorina 
 Pintea. 
 Potrivit acesteia, cabinetele de stomatologie vor fi dotate cu echipamente şi tehnologii de ultimă generaţie în domeniu, iar 
 medicii urmează să stabilească de comun acord cu administraţia SJU, programul cabinetelor, numărul de gărzi care revin 
 fiecărui medic pe durata unei luni de zile, programul de lucru în schimburi pentru a avea o activitate neîntreruptă. 
 În municipiul Baia Mare, funcţionează peste 100 de cabinete de stomatologie în regim privat, însă niciunul nu asigură 
 serviciu de urgenţă. 
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16 MARTIE 

Spitalul Matern din Arad este singurul din ţară atestat în folosirea operaţiei de cezariană "Vejnovic"  

 Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie din Arad, singurul din ţară atestat în folosirea tehnicii operaţiei de cezariană "Vejnovic" 
 de către autorul ei, a prezentat această tehnică în cadrul unei manifestări cu caracter ştiinţific intitulată "Consilium 
 Semestrae Arădean"- ediţia a II-a. 
 La evenimentul organizat de Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" Arad, în parteneriat cu Societatea de Obstetrică şi 
 Ginecologie din România, Fundaţia Ştiinţifică "Egon and Ann Diczfalusy", Divizia de Tineret a Fundaţiei "Diczfalusy", 
 Departamentele de Obstetrică-Ginecologie ale Universităţilor din Novi Sad (Serbia), Szeged (Ungaria), Bucureşti, Timişoara, 
 Oradea, Deva, Reşiţa, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, Colegiul Medicilor din România, au participat peste 180 de 
 medici şi studenţi din anii terminali, cărora le-a fost prezentată această tehnică operatorie, cât şi alte noutăţi în domeniul 
 obstetricii şi ginecologiei. Între participanţi s-au aflat lectori şi specialişti în domeniu din ţară şi din străinătate. 
 "În cadrul manifestării ne-am propus să educăm medici mai tineri, studenţi, dar şi medici care au trecut de o anumită 
 vârstă, să-i învăţăm lucruri şi tehnici mai noi. La prima ediţie am abordat specialitatea de ginecologie, iar acum am continuat 
 cu colegii de la Anestezie, Terapie Intensivă şi de la Neonatologie. Datorită interesului manifestat şi având posibilitatea de a 
 aduce lectori de mare valoare din Serbia, Ungaria, dar şi din ţară, am gândit să avem o parte teoretică cât şi una practică, 
 operaţia de cezariană fiind în sine ceva foarte practic. Am început cu trei zile de parte teoretică, în cursul căreia am avut 
 totuşi şi parte demonstrativă multă, după care am continuat exclusiv cu practică, această parte urmând să se încheie 
 vineri", a declarat dr. Cristian George Furău, şef Departament Rezidenţiat în cadrul UVVG Arad. Potrivit sursei citate, în 
 partea a doua a evenimentului, cei care au dorit să vadă practic o operaţie de cezariană cu tehnica 'Vejnovic' au fost primiţi 
 în sala de operaţie, cu acceptul pacientei, pentru a asista. "În Maternul din Arad folosim de patru ani, cu rezultate foarte 
 bune, tehnica profesorului Vejnovic din Novisad pentru operaţia de cezariană, avantajul acestei tehnici fiind acela că 
 femeile pot suporta mai multe operaţii de cezariană (...) Profesorul Vejnovic, care a descris această tehnică în urmă cu 15 
 ani, ne-a primit în clinica sa pentru a învăţa această tehnică, iar în 2012 ne-a validat, iar acum ne-a înmânat şi un certificat 
 prin care atestă faptul că facem corect această operaţie. Tehnica se mai foloseşte şi în alte centre din România, dar noi 
 suntem singurii care am primit un asemenea certificat, acesta fiind un lucru foarte important atât pentru spital, cât şi 
 pentru oraş", a spus dr Furău. 
 La rândul său, prof Tihomir Vejnovic, autorul acestei tehnici operatorii, s-a arătat mulţumit de modul în care a fost preluată 
 şi asimilată tehnica sa operatorie la Arad. "Această tehnică înseamnă mult mai puţină sângerare în timpul operaţiei, 
 materialul pentru sutură este mai puţin, iar timpul operaţiei este mult mai scurt. Prin această tehnică se demonstrează că şi 
 durerea pacientei, dar şi medicaţia folosită pentru anestezie este mai puţină. Cu alte cuvinte, este mult mai bună atât 
 procedura în sine, cât şi refacerea pacientei în urma operaţiei', a subliniat prof Tihomir Vejnovic. 
 În continuare, acesta a mai spus că un profesor de la Universitatea Politehnică din Novisad a creat o animaţie 3D prin care 
 doritorii pot să înveţe, animaţia fiind aproape finalizată şi urmând să fie postată pe un site pentru a fi accesibilă tuturor. "Un 
 subiect care a fost abordat cu acest prilej a fost şi cel al cezarianei la cerere, un subiect foarte fierbinte, care cred că ar 
 trebui legiferat. Un coleg din Bucureşti, care a susţinut o teză de doctorat pe această temă, lucrează acum la o iniţiativă 
 legislativă ca cezariana să fie reglementată şi să fie făcută la cererea pacientei", a conchis dr. Cristian George Furău. 
 

 
18 MARTIE 

Aparat de imagistică prin rezonanţă magnetică, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău  

 Un performant aparatul de imagistica prin rezonanţă magnetică - IRM a fost dat în funcţiune la Spitalul Judeţean de Urgenţă 
 Zalău, în cadrul unui amplu program de dotare cu aparatură medicală, finanţat de Consiliul Judeţean Sălaj. Aparatul IRM, 
 cunoscut anterior sub denumire de RMN - rezonanţă magnetică nucleară, este primul de acest tip aflat în dotarea celei mai 
 mari unităţi spitaliceşti din judeţul Sălaj. 
 "Acesta este o achiziţie importantă atât ca valoare - 2.577.000 lei, cât şi ca funcţionalitate, cu aparatul de imagistică prin 
 rezonanţă magnetică va fi posibilă stabilirea mai exactă şi rapidă a unui diagnostic, astfel încât medicul să stabilească un 
 tratament adecvat pacientului", se arată într-o postare pe pagina de facebook a CJ Sălaj. 
 Cei şase tehnicieni şi medicul Lucian Negru, şeful Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală, au urmat, anterior 
 punerii în funcţiune a aparatului, cursuri de specializare privind modul de utilizare şi funcţionare a aparatului IRM. 
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 "Intenţia noastră nu este aceea de a introduce tehnica între medic şi pacient ca un obstacol, ci de a ajuta specialistul 
 radiolog în obţinerea de informaţii preţioase pentru un diagnostic radiologic de calitate", a precizat Tiberiu Marc, 
 preşedintele CJ Sălaj. 
 Încă din 2015, Consiliul Judeţean a finanţat şi încheiat contracte cu o valoare totală de 3.865.101 lei, pentru achiziţia din 
 bugetul propriu a unor echipamente performante, utile şi necesare pentru o diagnosticare cât mai corectă a afecţiunilor 
 pacienţilor. 
 
 

18 MARTIE 

Spitalul Orasenesc Buhusi a fost acreditat de catre ANMCS 

 Spitalul Orasenesc Buhusi, a fost incadrat prin Ordin al presedintelui Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in 

 Sanatate in categoria "Nivel Acreditat". Acest lucru reprezinta faptul ca peste 85% din indicatorii specifici procesului de 

 acreditare au fost indepliniti si este cel mai inalt grad de acreditare pe care il poate obtine un spital public sau privat din 

 Romania. 

 "Obtinerea acestui rezultat a fost posibila datorita muncii in echipa, incepand de la echipa manageriala si pana la 

 medici,asistente si toate celelalte categorii profesionale. Inainte de a incepe implementarea standardelor, institutia noastra 

 era o institutie 'no name', datorita implicarii si rezultatelor obtinute in acest moment spitalul buhusean este recunoscut, 

 atat la nivel judetean, cat si national ca un spital unde se lucreaza dupa standarde, unde se ofera conditii hoteliere si 

 medicale de calitate. Am fost vizitati de multe spitale din tara care au vrut sa vada cum se lucreaza intr-un spital acreditat, 

 iar acest lucru ne obliga si noisuntem constienti de aceasta", a declarat managerul de calitate al spitalului, Constantin 

 Poiana. 

 Managerul Spitalul Orasenesc Buhusi, Dr. Toron Mouhannad, custine ca acreditarea a insemnat pentru institutia sanitara 

 buhuseana revizuirea modului de lucru, de abordare a pacientului, elaborarea de protocoale/ proceduri de lucru specifice 

 fiecarui sector de activitate, refacerea circuitelor functionale, modernizarea si reabilitarea diferitelor sectii si, nu in ultimul 

 rand, schimbarea mentalitatilor la care de altfel se lucreaza si in acest moment. "Cu toate ca am obtinut nivelul maxim de 

 acreditare ne pregatim pentru reevaluarea ce va avea loc in a doua jumatate a anului 2016, nu vrem sa dezamagim, avem o 

 imagine, tinem la ea si incercam sa demonstram ca aceasta incadrare a spitalului nu a fost ceva intamplator", sustine Dr. 

 Toron Mouhannad. 

 

22 MARTIE 

SJU Baia Mare a investit 180.000 de lei într-o nouă secţie de Chirurgie oftalmologică  

 Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare (SJU) a investit peste 180.000 de lei într-o nouă sală de Chirurgie oftalmologică, a 
 precizat managerul spitalului, Sorina Pintea. "Investiţia era necesară pentru a face faţă numărului mare de cereri din partea 
 pacienţilor, dar şi pentru a folosi echipamente şi aparatură de ultimă generaţie în domeniu. Noua sală de intervenţii 
 chirurgicale în oftalmologie a fost refăcută şi dotată din venituri proprii. În total, estimăm o investiţie de peste 180.000 de 
 lei", a spus Sorina Pintea. 
 Potrivit medicului coordonator şef al secţiei Oftalmologie din cadrul SJU Baia Mare, Maria Truş, noua sală chirugicală va fi 
 utilizată pentru examinarea şi diagnosticarea afecţiunilor ochilor. "Din acest moment, dispunem de o sală modernă, dotată 
 cu echipamente şi tehnologii medicale de ultimă generaţie unde vom putea efectua intervenţii pe cataractă, glaucom, 
 strabism, pterigion s-au chirurgia palpebrală, dezobstrucţia canalului lacrimal, extracţia corpilor străini corneeni şi 
 intraoculari, chirurgia plăgilor oculare cât şi alte intervenţii mai complexe făcute împreună cu echipa medicală", a spus 
 medicul Maria Truş. 
 În cadrul secţiei de Oftalmologie a SJU Baia Mare activează patru echipe de medici secondaţi de mai multe asistente 
 medicale. 
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22 MARTIE 

Rețeaua Regina Maria semnează un parteneriat pentru dezvoltarea primului spital privat din Cluj-

Napoca 

 Rețeaua de sănătate Regina Maria inițiază un proiect comun de dezvoltare a primului spital privat integrat la Cluj-Napoca - 
 printr-o investiție totală de 15 milioane de euro. Spitalul, construit de la zero, urmează să fie finalizat în prima jumătate a 
 anului viitor și reprezintă cea mai mare investiție a rețelei de sănătate din afara Bucureștiului. 
 Cu o suprafață de 7.000 mp, noul spital regional reprezintă un proiect de dezvoltare construit în totalitate după specificațiile 
 Rețelei de sănătate Regina Maria. Acesta va aduce în Cluj-Napoca experiența și know-how-ul Regina Maria, devenind al 
 cincilea spital al Rețelei. 
 Noul centru medical regional va oferi o gamă complexă de specialități medicale, axate pe chirurgia minim-invazivă 
 laparoscopică, printre care: ginecologie, chirurgie generală, chirurgie pediatrică, ortopedie. În plus, spitalul va dispune de 
 maternitate, un centru de imagistică, un laborator integrat de analize medicale, un ambulatoriu multi-disciplinar și cameră 
 de gardă. 
 „Deschidem seria investițiilor din acest an prin cel mai mare proiect Regina Maria din afara Bucureștiului - primul spital 
 generalist, integrat, construit de la zero, în Cluj-Napoca. Decizia de a deschide această unitate medicală de excelență a venit 
 natural, ca urmare a prezenței noastre de 8 ani în Cluj. Ne simțim foarte bine în Ardeal, iar pentru construcția acestui spital 
 avem un partener solid, cu o reputație foarte bună, domnul Horia Ciorcilă. Îi mulțumesc că dezvoltăm împreună poate cel 
 mai important proiect de pe segmentul serviciilor medicale din Ardeal. Vom crea peste 300 de locuri noi de muncă și 
 suntem convinși că vom atrage echipe medicale cu experiență, orientate pe calitate și grija pentru pacient. Pentru noi, mai 
 important decât orice rămâne promisiunea de a oferi același standard înalt de calitate în îngrijirea și siguranța pacientului”, 
 a declarat Fady Chreih, Directorul General al Rețelei de sănătate Regina Maria. 
 În Cluj, rețeaua de sănătate Regina Maria operează deja două clinici multidisciplinare, un laborator de analize medicale, un 
 Centru specializat în Diabet, Nutriție și Boli Metabolice coordonat de Prof. Dr. Academician Nicolae Hâncu, un Centru de 
 Medicina Muncii și un Centru de Kinetoterapie și Recuperare Medicală. De asemenea, Rețeaua reunește o echipă puternică 
 de peste 100 de medici cu experiență pe toate specialitățile medicale. 
 
 

22 MARTIE 

Primul Centru de îngrijiri paleative pediatrice din România se va construi la Bacău  

 Piatra de temelie a primului Centru de îngrijiri paleative pediatrice din România a fost pusă la Bacău, în prezenţa iniţiatorilor 
 şi finanţatorilor acestui proiect, în valoare de 1,8 milioane de euro, destinat copiilor cu boli incurabile.  
 Preşedintele Consiliului Judeţean Bacău, Dragoş Benea, a declarat, cu acest prilej, că autorităţile "trebuie să se implice în 
 astfel de proiecte umanitare, nu să-şi facă un titlu de glorie din sprijinirea lor", salutând operativitatea de care a dat dovadă 
 Consiliul Local în punerea la dispoziţia inţiatorilor proiectului a terenului pe care se va ridica construcţia.  
 Cele patru corpuri de clădire vor cuprinde spaţii pentru cabinete medicale, pentru desfăşurarea activităţilor specifice 
 recreative pentru cei aproximativ 200 de copii pe care Centrul îi va găzdui, spaţii de cazare pentru aceştia şi părinţii lor, o 
 sală de servire a mesei.  
 "E foarte important ca, în sfârşit, copiii bolnavi (...) vor avea un loc special dotat unde vor primi îngrijirile necesare şi vor fi 
 antrenaţi în activităţi care să le uşureze şi îmbogăţească timpul de viaţă care le-a mai rămas alături de membri ai familiei", a 
 spus, la rândul ei, Mihaela Dumitrache, director executiv al Asociaţia "Lumina" din Bacău, căreia îi aparţine iniţiativa 
 realizării proiectului.  
 Arhiepiscopul Romanului, Ioachim, a oficiat, în cadrul evenimentului, o slujbă "spre binecuvântarea aşezământului care se 
 va ridica" şi "spre vindecarea bolilor" şi a oferit "Diplome de Excelenţă" iniţiatoarelor proiectului, Mihaela Dumitrache şi 
 Mara Matei.  
 Complexul de Îngrijiri Paliative va avea, pe o suprafaţă de peste 1000 de metri pătraţi, 14 saloane, 14 săli de baie adaptate, 
 cabinete medicale, psihologice, de kinetoterapie, consiliere, bucătărie, sală de mese, sală de conferinţe, o capelă, dar şi 
 terenuri de joacă amenajate în aer liber. Valoarea proiectului este de 1,8 milioane de euro, din care 1,2 milioane sunt 
 asigurate de Fundaţia Velux din Danemarca, restul sumei fiind asigurată de Consiliul Judeţean Bacău.  
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23 MARTIE 

Spitalul Judeţean Miercurea Ciuc ar putea avea heliport 

 Consiliul Judeţean Harghita doreşte construirea unui heliport şi amenajarea unui laborator propriu la Spitalul Judeţean de 
 Urgenţă din Miercurea Ciuc. Preşedintele CJ Harghita, Borboly Csaba, a declarat că încă de anul trecut s-au făcut demersuri 
 pentru construirea unui heliport lângă spital, pentru elicopterele care vin şi preiau bolnavii ce necesită îngrijire în centre 
 universitare din ţară. 
 Potrivit sursei citate, s-au purtat discuţii cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind locul unde acest 
 heliport s-ar putea amenaja şi în a doua parte a anului se vor putea aloca bani din bugetul Consiliului Judeţean Harghita. 
 La rândul său, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Miercurea Ciuc, dr. Demeter Ferenc, a precizat că se are în 
 vedere terenul din faţa unităţii medicale, acolo unde este amenajată acum o parcare, care ar fi potrivit pentru aterizarea şi 
 decolarea elicopterelor. Elicopterele care preiau bolnavi de la Spitalul din Miercurea Ciuc şi îi transportă, de cele mai multe 
 ori la Târgu Mureş, folosesc în prezent stadionul din municipiu pentru aterizare şi decolare. 
 Dr. Demeter a mai spus că ar fi important să existe un heliport în vecinătatea spitalului, pentru că, în unele situaţii, orice 
 minut de întârziere contează pentru bolnavii care necesită transportarea în alte centre. "Majoritatea bolnavilor ori au 
 suferit accidente majore, politraume, ori cei mai mulţi pacienţi au suferit un infarct. Ori, în cazul unui infarct fiecare minut 
 de întârziere contează. Plimbându-l din spital până la terenul de fotbal durează câteva minute. Ridicându-l, aşezându-l din 
 nou iarăşi este o traumă suplimentară. În acest mod, de la Urgenţă ar putea să zboare direct la Târgu Mureş", a explicat 
 managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă. 
 În context, Borboly Csaba a anunţat că s-a decis la nivelul Consiliului Judeţean şi realizarea unui laborator propriu al 
 spitalului, în condiţiile în care acest serviciu este externalizat, iar în ultima perioadă au existat neînţelegeri cu firma care a 
 câştigat licitaţiile în ultimii 16 ani. În cadrul conferinţei de presă, preşedintele CJ l-a prezentat şi pe noul director medical al 
 Spitalului Judeţean, dr. Konrad Judit, care a activat în sistemul medical din judeţul Mureş şi a câştigat concursul organizat de 
 unitatea medicală din Miercurea Ciuc. 
 
 

24 MARTIE 

Municipalitatea va aloca un milion de euro pentru dotarea cu aparatură a Spitalului din Blaj  

 Administraţia locală din Blaj va investi un milion de euro în dotarea cu aparatură a Spitalului Municipal, suma fiind egală cu 
 valoarea totală a investiţiilor de care a beneficiat unitatea în ultimii 20 de ani şi în care ministerul de resort nu a mai alocat 
 pentru acest domeniu niciun ban din 2008. 
 Primarul Gheorghe Valentin Rotar a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că anul acesta vor fi finalizate marile proiectele 
 de infrastructură ale oraşului, iar atenţia administraţiei locale s-a putut îndrepta astfel şi spre domeniul sănătăţii. 
 "Marile investiţii atât de necesare în urmă cu câţiva ani se vor finaliza anul acesta. Vom putea spune din acest punct de 
 vedere că vom avea un oraş la cheie. Împreună cu echipa din Primărie şi cu Consiliul Local (CL) am decis să ne îndreptăm, 
 aşadar, atenţia spre alte domenii importante vieţii noastre de zi cu zi", a afirmat primarul municipiului Blaj. 
 În consecinţă, CL Blaj a adoptat în această săptămână o hotărâre privind programul de finanţare multianuală "1 000 000 de 
 euro pentru sănătatea blăjenilor. 1 000 000 de euro în aparatură de performanţă la Spitalul Blaj", proiect care se întinde pe 
 durata a doi ani. 
 "Considerăm că printr-o dotare la nivelul cel mai înalt cu aparatură performantă, vom ţine pasul atât cu medicina modernă, 
 dar şi cu alte unităţi medicale importante din ţară în ceea ce priveşte performanţa în îngrijirea medicală, în investigaţii şi 
 tratamente moderne de înalt nivel care să permită pacienţilor din Blaj şi de pe Valea Tîrnavelor să fie investigaţi şi trataţi 
 fără a se deplasa la alte spitale", a declarat managerul Spitalului Municipal Blaj, Mihai Nemeţi. 
 În legătură directă cu această investiţie majoră, Spitalul Municipal Blaj a semnat deja contracte cu 16 tineri medici rezidenţi, 
 care vor începe să profeseze în următoarea perioadă la Blaj, a menţionat Mihai Nemeţi. 
 Pentru partea de diagnosticare, Spitalul Municipal Blaj va achiziţiona cu banii primiţi de la Consiliul Local un computer 
 tomograf, un aparat radiologic mobil C ARM pentru sala de operaţii ortopedie şi traumatologie, alături de un turn 
 artroscopic. Un alt sector care va primi o atenţie specială va fi blocul operator, care va fi dotat cu un aparat laparoscopic 
 pentru operaţii chirurgicale, acesta scurtând durata de spitalizare a bolnavilor cu peste 70%. 
 Dotarea secţiei de boli interne este, de asemenea, prioritară, urmând a fi instalat un sistem centralizat de monitorizare non-
 stop pentru pacienţii cu probleme cardiace. Secţia de oftalmologie care, până în prezent, putea oferi doar consultaţii 
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 pacienţilor, va beneficia în curând de un tomograf în carenţa optica şi de un laser retinian, ambele asigurând necesarul 
 pentru viitoare intervenţii chirurgicale. 
 Potrivit directorului economic al unităţii, Iacob Suciu, ultimii bani alocaţi de Ministerul Sănătăţii pentru dotarea cu 
 aparatură au fost daţi în 2008, când au fost primiţi 70 000 de euro. Înfiinţat în 1965, spitalul din Blaj are în prezent 277 de 
 paturi şi funcţionează cu 8 specialităţi. Unitatea deserveşte peste 50 000 de locuitori din Blaj şi localităţile învecinate. 
 

29 MARTIE 

Echipamente medicale de ultimă generaţie, în valoare de peste un milion de euro, la Spitalul Clinic 

Judeţean de Urgenţă Cluj 

 Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj anunță achiziția a două aparate medicale performante, care vor fi 
 instalate în Laboratorul de angiografie și cateterism cardiac și în Laboratorul de radiologie și imagistică medicală. Este vorba 
 despre un angiograf, în valoare de 2.916.000 lei (cu TVA) cu garanție completă pentru 10 ani, cu piese incluse, și un aparat 
 de mamografie, în valoare de 1.580.000 lei (cu TVA), cu garanție completă pentru 5 ani și piese incluse. Fondurile pentru 
 achiziția celor două aparate sunt asigurate de Ministerul Sănătății. 
 După 14 ani de funcționare, angiograful din dotare este în afara perioadei de suport tehnic, prin urmare, nu se poate 
 garanta remedierea defecțiunilor. Deși, în 2014, s-au alocat peste 200.000 lei pentru reparație, aparatul prezintă erori de 
 funcționare. Echipamentul medical este indispensabil pentru diagnosticul și tratamentul intervențional al urgențelor cardio-
 vasculare. Anual, de angiograf beneficiază aproximativ 1500 de pacienți. În plus, spitalul asigură două zile pe săptămână 
 garda de infarct miocardic acut, cu acoperirea zonei de nord-vest a țării. 
 Angiograful digital nou are “o rezoluție foarte bună a imaginilor, permițând un diagnostic precis, cu doze de iradiere mult 
 reduse, față de echipamentul folosit anterior. Având la dispoziție un angiograf modern, pot fi urmărite și alte direcții de 
 dezvoltare, cum ar fi proceduri terapeutice valvulare, de implantare a unor proteze valvulare aortice sau reparație de valvă 
 mitrală, fără a fi necesară intervenția chirurgicală pe cord. De asemenea, defectele structurale cardiace pot beneficia de o 
 terapie percutană, mult mai puțin invazivă, în comparație cu intervențiile chirurgicale pe cord”, declară dr Călin 
 Homorodean, de la Secția Cardiologie II - Intervențională. 
 Dotarea cu un mamograf performant a fost necesară, ținând seama că, la momentul actual, se fac anual examinări pentru 
 peste 4000 de paciente, iar aparatul existent (din 2001) și-a depășit durata normală de funcționare, iar cheltuielile de 
 întreținere sunt substanțiale. 
 Noul mamograf digital va permite efectuarea unor manopere intervenționale (biopsii mamare și ganglionare ori localizări 
 preoperatorii ghidate mamografic și ecografic) și, prin tehnologia utilizată, diagnosticul va putea fi stabilit cu mai multă 
 precizie și acuratețe, fapt care va reduce semnificativ incidența intervențiilor chirurgicale și a rezultatelor fals negative. În 
 plus, dr Cristiana Ciortea, de la Laboratorul radiologie și imagistică medicală, subliniază impactul pozitiv pe care noul 
 echipament îl va avea “asupra activităţii de învăţământ şi formare profesională a studenţilor, medicilor rezidenţi şi a 
 medicilor specialişti care se pregătesc pentru obţinerea atestatului de senologie imagistică”. 
 “Contractual, în termen de 60 de zile lucrătoare de la primirea comenzii ferme, furnizorii se obligă să instaleze și să pună în 
 funcțiune noile aparate. În 2016, Spitalul va achiziționa, pe lângă cele două aparate de înaltă performanță și alte 
 echipamente medicale: ecografe de medie și înaltă performanță pentru Ginecologie, Cardiologie, Medicină internă, ATI, 
 echipamente RX digitale fixe și mobile, paturi de ATI, ventilatoare, aparate de anestezie și incubatoare pentru nou-născuți”, 
 a precizat managerul SCJU Cluj, Petru Șușca. 

 
30 MARTIE 

Sală de kinetoterapie inaugurată la Institutul Clinic Fundeni 

 Pacienții cu hemofilie vor putea beneficia de servicii de recuperare, pe baza recomandării medicilor de specialitate, în noua 

 sală de kinetoterapie inaugurată la Institutul Clinic Fundeni. Sala este dotată cu spalieri, bandă de mers, bicicletă 

 ergometrică, cușcă Rocher, masa Bobath pentru exerciții pasive și scripetoterapie, bare paralele pentru reeducarea 

 mersului, placă de balans pentru echilibru, fizioball. 

 "Acest compartiment se adresează întregii patologii din IC Fundeni. (...) Punctul foarte important este că se adresează 

 pacienților hemofilici. Acești pacienți hemofilici au nevoie acută de acest tip de tratament și de aceste săli de kinetoterapie, 

 care nu au existat până acum în România. (...) Deși vorbim despre un număr mic de pacienți la nivel național, în jur de 1.200, 
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 pentru mine este important ca orice pacient să aibă tratament corect. Din acești 1.200 cel puțin 200 sunt în evidențele IC 

 Fundeni. Cu această sală putem să îndrăznim, să sperăm că le putem asigura tratamentul corect tuturor celor care au 

 nevoie", a declarat managerul IC Fundeni, Carmen Orban. 

 La rândul său, profesorul Daniel Coriu a afirmat că nu este vorba doar de o sală de kinetoterapie, ci un nou concept pentru 

 România de îngrijire a pacienților cu hemofilie. "Până acum, pacientul cu hemofilie era îngrijit în spital pentru că venea 

 pentru un eveniment hemoragic, îl tratam cum trebuie, după care pleca acasă. Noi nu știam ce se întâmplă acasă. Pacientul 

 avea nevoie de suportul nostru. Aceasta este piesa care lipsea - kinetoterapia. Tratamentul pacienților cu hemofilie necesită 

 o echipă complexă, formată din specialist hematolog, specialist pediatru, specialist în laborator, chirurg, ortoped, 

 stomatologi, gastroenterolog, asistente medicale. De azi avem lângă noi și o echipă specializată în kinetoterapie, este o 

 echipă cu un rol extrem de important pentru că le oferă pacienților cu hemofilie șansa de a merge, de a avea o viață 

 normală", a spus Coriu. 

 Președintele Asociației Române de Hemofilie, Daniel Andrei, a pledat pentru introducerea în programul de hemofilie a unui 

 indicator special pentru activitatea de kinetoterapie. "CNAS și MS ar trebui să introducă în Programul național de hemofilie, 

 la capitolul indicatori, și finanțarea, pentru că în momentul de față un pacient cu hemofilie poate să meargă, în urma unei 

 intervenții chirurgicale, în recuperare, numai că această perioadă este foarte scurtă și aici intervine necesitatea că fiecare 

 pacient cu hemofilie are nevoie de kinetoterapie. Avem nevoie în mod special de recuperarea medicală. Trebuie bugetată. 

 Pledăm pentru introducerea în Programul de hemofilie a unui indicator special pentru activitatea de kinetoterapie. (...) 

 Avem nevoie de o rețea de centre de tratament în România", a atenționat Daniel Andrei. 

 La rândul său, președintele Asociației Naționale a Hemofilicilor din România, Nicolae Oniga, a subliniat că, pentru hemofilici, 

 kinetoterapia ar trebui să fie o activitate permanentă. "Este insuficient, însă este un mare pas, pentru că până acum nu se 

 putea face, dar este insuficient să faci kinetoterapie numai după o intervenție chirurgicală și pe termen scurt. Se deconta un 

 tratament de recuperare doar pentru zece zile. Este foarte puțin pentru un hemofilic. MS ar trebui să înțeleagă că noi avem 

 nevoie de mișcare permanent. Activitatea fizică este benefică pentru un pacient cu hemofilie, într-un final conduce chiar la 

 reducerea hemoragiilor spontane", a arătat Oniga. 

 Hemofilia este o boală rară, în care procesul coagulării sângelui este afectat datorită absenței sau prezenței în cantități 

 insuficiențe a unor factori ai coagulării (factorul VIII al coagulării, respectiv factorul IX). Hemofilia este o boală ereditară, 

 transmisă de mamă băieților, cei care fac boala. Această boală se manifestă doar la băieți, fetele fiind doar purtătoare ale 

 genei. Incidența hemofiliei este de 20 - 25 bolnavi la 100.000 persoane de sex masculin, respectiv un bolnav la 10.000 de 

 persoane din populația totală. În România există aproximativ 2.000 de pacienți cu hemofilie, dintre care 1.200 prezintă o 

 formă severă care necesită tratament cu factor de coagulare. 

 
30 MARTIE 

Managerul Institutului Clinic Fundeni vrea un spital nou, care să reunească toate institutele existente 

pe platformă 

 Managerul Institutului Clinic Fundeni, Carmen Orban, și-ar dori construirea unui spital mare, modern pe platforma Fundeni, 
 care să reunească toate cele trei institute din prezent - Institutul Clinic Fundeni, Institutul “C. C. Iliescu”, Institutul Oncologic 
 București. 
 "Visul meu este, dacă mai rămân la conducerea acestui institut, să fiu cea care a reușit să dărâme acest spital și să pună 
 prima cărămidă la un spital nou, mare, frumos, modern, care să cuprindă exact ce trebuie și cum trebuie. Platforma aceasta 
 poate să susțină acest proiect, unde să existe un spital în România care să reunească toate aceste spitale, să aibă circuite, să 
 fie nou, funcțional, să fie condus de orice fel de manager numai să fie performant". 
 "Nu îmi doresc să îl conduc eu, dar îmi doresc să știu că măcar am reușit să spun lumii întregi: faceți un spital nou, bun și 
 frumos pentru toată lumea! Acesta este viitorul. Să ne apucăm să renovăm, unde s-a putut eu am făcut, dar aici chiar cred 
 că nu se mai poate, este o structură care nu știu ce mai permite fără consolidări masive, cu costuri masive. Eu cred că ar 
 trebui cu toții să ne unim, pentru că singuri nu putem face nimic, să înțelegem că a venit vremea schimbării și trebuie să 
 punem bazele corecte ale noii medicine moderne, care să cuprindă toate circuitele", a afirmat Orban. 
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 Ea a explicat că se vorbește degeaba despre infecții nosocomiale având în vedere că este vorba despre aceleași structuri și 
 circuite vechi cu care este greu să se păstreze standardele internaționale. 
 "Vorbim despre infecții nosocomiale degeaba, pentru că pe aceleași structuri vechi, pe aceleași circuite este greu să poți să 
 păstrezi toate standardele internaționale. Ceva nou, bun, corect, funcțional, pe care să vină un cap luminat să îl conducă, nu 
 eu, oricine, numai să îl facă, cred eu că este viitorul", a spus Carmen Orban. 

 
1 APRILIE 

Patru şefi de secţie din spitale au fost declaraţi în incompatibilitate de ANI  

Agenţia Naţională de Integritate a constatat existenţa stării de incompatibilitate în cazul a patru persoane care deţin sau au 
deţinut funcţia de şef de secţie în cadrul unor spitale. Potrivit unui comunicat al ANI, Soran Gavril, şef al Secţiei Chirurgie din 
cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, s-a aflat în stare de incompatibilitate, în perioada 7 octombrie 2010 - 29 
octombrie 2014, întrucât a deţinut simultan şi calitatea de administrator al Dr. Gavril Soran Chirurgie SRL, având ca obiect 
de activitate "asistenţă medicală specializată". 
Niculina Faur, şef al Secţiei Psihiatrie Acuţi II din cadrul Spitalului de Psihiatrie Poroschia, judeţul Teleorman, se află în stare 
de incompatibilitate, începând cu data de 10 octombrie 2011, deoarece exercită simultan şi calitatea de asociat unic şi 
funcţia de administrator în cadrul SC Psihomed SRL. Gheorghe Vasile Basarab, şef al Secţiei de Cardiologie din cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva, judeţul Hunedoara, se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 23 mai 
2007, întrucât exercită şi funcţia de administrator al SC Laura BGCL SRL. 
De asemenea, ANI susţine că Benedek Imre Sandor, fost şef Secţie în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş, 
s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât a deţinut în perioada mai 2006 - februarie 2011 şi funcţia de administrator al 
SC Locativ SA. Benedek Imre Sandor a îndeplinit funcţia de şef secţie în cadrul spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. 
Mureş în perioada 1 iulie 2000 - 26 ianuarie 2015. 

 
 
5 APRILIE 

Premieră în chirurgia toracică din România, realizată la Spitalul Militar Central  

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central "Carol Davila" anunţă realizarea pe 31 martie în Secţia Chirurgie Toracică, în 
premieră pentru sistemul medical din România, a unei intervenţii chirurgicale de rezecţie a unui segment tumoral mare 
folosind un nou dispozitiv medical care asigură reducerea la minim a riscului de apariţie a complicaţiilor post-operatorii de 
tip sângerări, infecţii, fistule, pierderi de aer sau lichide şi reducerea necesarului de transfuzie. 
"În Secţia Chirurgie Toracică din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central 'Dr. Carol Davila' s-a realizat, în 
premieră pentru sistemul medical din România, intervenţia chirurgicală de rezecţie a unui segment tumoral mare, excavat şi 
extins dorsal în lobul superior pulmonar drept şi la nivelul apical al lobului inferior drept, utilizând pentru realizarea 
aerostazei un dispozitiv medical care asigură eliberarea în câmpul operator, complet automatizat, a unei soluţii de fibrină 
autologă, dispozitiv care a intrat în dotarea secţiei, în luna ianuarie a acestui an", se arată într-un comunicat al Spitalului 
Militar Central. 
Intervenţia chirurgicală a fost efectuată la un pacient în vârstă de 76 de ani, cunoscut şi cu multiple comorbidităţi asociate 
(diabet zaharat; hipertensiune arterială esenţială; cardiomiopatie ischemică) la care în urmă cu două săptămâni a fost 
decelată, în urma examenelor clinice şi paraclinice, o formaţiune tumorală excavată pulmonară dreaptă cu diametrul de 
67/35 mm. 
Potrivit sursei citate, datorită atât procedurilor chirurgicale pentru care a optat echipa de medici condusă de colonel medic 
dr. Constantin Grozavu, medic primar Chirurgie toracică şi Chirurgie generală, cât şi a tehnicii şi dispozitivelor medicale de 
ultimă generaţie, operaţia s-a desfăşurat fără evenimente care ar fi putut pune în pericol viaţa pacientului. 
"În chirurgia toracică, una dintre cele mai frecvente complicaţii care pot surveni, în timpul actului chirurgical şi, ulterior, 
post-operator, cu potenţial crescut de morbiditate, este pierderea prelungită de aer. În acest sens, utilizarea acestui 
dispozitiv de aplicare a soluţiilor de fibrină a permis întărirea/securizarea hemostazei, sigilarea punctelor şi liniilor de 
sutură, precum şi umplerea, într-un interval extrem de scurt de timp de la aplicare (aprox. un minut), a defectelor de ţesut 
(inclusiv a traiectelor de fistulă)", se precizează în comunicatul Spitalului Militar. 
A doua zi după operaţie, pacientul a intrat în regim de viaţă cvasinormal prin: mobilizare precoce; hidratare şi alimentare 
normală, iar antibioterapia profilactică a fost redusă la 24 de ore. În prezent, pacientul este într-o stare clinică foarte bună. 
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8 APRILIE 

Fonduri europene de peste două milioane euro pentru maternitatea din Ploieşti  

Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie (SOG) Ploieşti va beneficia de fonduri europene în valoare de peste două milioane de 
euro prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, banii urmând a fi folosiţi pentru finanţarea a două proiecte. 
Consilierii judeţeni au adoptat două proiecte privind aprobarea studiilor de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru reabilitarea termică a SOG Ploieşti, dar şi pentru extinderea, reabilitarea modernizarea şi dotarea infrastructurii de 
primiri urgenţe a spitalului, proiectele urmând a fi finanţate din fonduri europene. 
Potrivit unui comunicat de presă emis anterior de Consiliul Judeţean Prahova, proiectul "Reabilitarea termică şi creşterea 
eficienţei energetice a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploieşti' are o valoare estimată de peste şapte milioane de lei cu 
TVA. Investiţia presupune îmbunătăţirea izolaţiei termice a clădirii, realizarea hidroizolaţiei, reabilitarea şi modernizarea 
instalaţiilor pentru prepararea şi transportul agentului termic, dar şi achiziţionarea şi instalarea unor sisteme alternative de 
producere a energiei din surse regenerabile. 
Totodată, vor fi înlocuite corpurile de iluminat existente cu corpuri de iluminat tip LED, cu eficienţă energetică ridicată şi 
durată mare de viaţă. 
Cel de-al doilea proiect - "Extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea infrastructurii de primiri urgenţe a Spitalului de 
Obstetrică Ginecologie Ploieşti" - are o valoare estimată de peste 4,5 milioane de lei cu TVA. 
Implementarea acestuia presupune realizarea unui corp de clădire nou în extinderea corpului "D' al spitalului, care va 
cuprinde o Cameră de Primiri Urgenţe (CPU) complet utilată şi echipată, dar şi sistematizarea incintei. 

 
 
8 APRILIE 

Premieră în sistemul medical public românesc: intervenţie neurochirurgicală la pacient treaz  

Medicii români au reuşit o nouă premieră: prima intervenţie neurochirurgicală cu pacient treaz. Intervenţia chirurgicală a 
avut loc la Spitalul Clinic Colentina din Capitală. Potrivit unui comunicat al spitalului, pacienta de 48 de ani prezenta o 
tumoră în aria motorie primară, aria senzitivă primară şi aria care deserveşte percepţia hemispaţială. 
"Medicii anestezişti implicaţi - dr. Lelia Iliescu medic primar ATI şi dr. Adriana Badea medic specialist ATI - au avut un rol 
cheie, făcând posibilă o operaţie pe creier în timp ce pacienta era perfect trează, vorbea, râdea şi desena pe hârtie", 
precizează sursa citată. 
"Este cea mai spectaculoasă tehnică anestezică: pacienta primeşte iniţial anestezie generală intravenoasă totală, este setată 
neuromonitorizarea şi neuronavigaţia, apoi începe intervenţia chirurgicală. Când se ajunge la formaţiunea tumorală, adică 
după 20 - 30 minute, pacienta este trezită. Pe parcursul intervenţiei neurochirurgicale, care a durat 4 ore, pacienta în vârstă 
de 48 ani a fost perfect trează, foarte cooperantă şi a efectuat diferite teste de evaluare a funcţiilor motorii şi senzitive, în 
vederea stabilirii marginilor de rezecabilitate, astfel încât aceasta nu va rămâne cu deficite", a precizat medicul Lelia Iliescu, 
citată în comunicat. 
Intervenţia este decontată prin contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate, iar pacienta nu a trebuit să suporte niciun fel de 
coplată. "Cel mai important lucru în reuşita acestui tip de intervenţii complexe este formarea unei echipe complete, din 
care fac parte neurochirurgi, neuroanestezişti, neurolog cu specializare în electrofiziologie, precum şi personal mediu care 
trebuie să fie bine pregătit şi să aibă o colaborare perfectă, aşa cum a avut echipa noastră", a explicat dr. Adriana Badea. 
Alături de medicii neuroanestezişti, la intervenţia în premieră au participat neurochirurgii dr. Ionuţ Gobej şi dr. Dorin Bica, 
precum şi medicul neurolog dr. Laura Crăciun şi, nu în ultimul rând, echipele de asistenţi medicali şi personalul secţiilor de 
Terapie intensivă, Neurochirurgie şi Bloc operator. 

 
 
11 APRILIE 

Un centru de robotică medicală va fi realizat la Spitalul de Recuperare Iaşi, până la sfârşitul anului  

 
Managerul Spitalului de Recuperare din Iaşi, Carmen Cumpăt, a declarat că intenţionează să dezvolte în cadrul unităţii 
medicale pe care o conduce un centru de robotică medicală. Potrivit sursei citate, până la sfârşitul anului va fi achiziţionat 
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un robot medical pentru membrele superioare, în valoare de 15.000 de lei, necesar reabilitării persoanelor care au rămas 
imobilizate în urma unor traumatisme. 
"Intenţia noastră este să dezvoltăm un departament de robotică medicală şi prin achiziţia altor echipamente, pentru a 
dezvolta şi partea de cercetare. Sperăm să depunem şi un proiect pentru accesarea de fonduri europene", a declarat 
Carmen Cumpăt, managerul Spitalului de Recuperare. 
Decizia acesteia vine după ce, în cursul anului trecut, în Spitalul de Recuperare a fost achiziţionat un robot medical de tip 
Lokomat, pentru partea inferioară a corpului. Cu ajutorul aparaturii de ultimă oră, persoanele care au afecţiuni sau 
traumatisme şi sunt imobilizaţi în scaune cu rotile sau la pat vor reuşi să înveţe să meargă din nou. 
 
 

21 APRILIE 

Computer tomograf pentru UPU şi secţiile Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca 

Echipamentul medical va fi instalat la parterul Unității de Primire a Urgențelor, din cadrul Spitalului Clinic Județean de 
Urgență Cluj-Napoca. Noul aparat CT va deservi nu numai Unitatea de Primire a Urgențelor, ci toate secțiile spitalului aflate 
în vecinătate, datorită unor softuri speciale, care permit efectuarea de endoscopie digestivă virtuală, vizualizare 
angiografică 3D și evaluare dinamică a fluxului sanguin, examinare cardiacă 3D sau imagistică specială oncologică. De 
asemenea, vor putea fi oferite și servicii de imagistică la cerere. 
Valoarea echipamentului de tomografie computerizată multislice cu sistem de postprocesare (CT cu 128 secțiuni) este de 
3.360.000 lei, cu TVA (aproximativ 750.000 euro), și are inclusă în preț o garanție extinsă, full service, cu piese de schimb pe 
o perioadă de 10 ani. Această garanție va elimina total costurile de întreținere; costuri care, pentru acest tip de 
echipamente, sunt foarte ridicate. Fondurile pentru achiziția CT-ului provin din veniturile proprii ale instituției, obținute din 
excedentul bugetar cu care spitalul a încheiat anul 2015. 
Achiziția acestui echipament modern și performant va asigura pacienților critici un acces rapid la investigațiile imagistice. În 
plus, calitatea bună a imaginilor va duce la un diagnostic precis și prompt, crescând calitatea actului medical. Vor crește în 
mod decisiv și confortul și siguranța pacienților, ținând seama de faptul că aceștia nu vor mai fi transportați cu ambulanța 
către Laboratorul de radiologie și imagistică medicală al spitalului ori către alte centre private. 
Mai mult, montarea unui CT în UPU va permite o “examinare rapidă a pacientului politraumatizat, stabil sau stabilizat, 
evitând riscul transportului. Va fi posibilă efectuarea trombolizei în cazul accidentelor vasculare cerebrale ischemice, care se 
prezintă sub patru ore de la debut. Dincolo de toate, importante sunt reducerea timpilor până la precizarea diagnosticului/ 
internării și reducerea nemulțumirilor pacienților și ale aparținătorilor legate de timpii de așteptare. Desigur, un alt avantaj 
îl constituie eliberarea rapidă a echipajelor de SAJ/SMURD și evitarea transporturilor secundare, cu creșterea capacității de 
asistență în prespital a urgențelor”, a precizat dr Adela Golea, medic-șef UPU-SMURD Cluj. 
De asemenea, spitalul va economisi sume importante de bani, deoarece, de exemplu, doar în 2015, spitalul a achitat către 
serviciul de Ambulanță Cluj facturi în valoare totală de 1.285.360 lei. Nu în ultimul rând, prin achiziția CT-ului, Serviciul de 
Ambulanță va putea să răspundă mai prompt solicitărilor de urgență, datorită faptului că timpii de staționare vor scădea 
considerabil. 
Contractul cu firma furnizoare a fost deja semnat, iar aceasta este obligată, prin contract, să instaleze și să pună în 
funcțiune, în termen de 60 de zile lucrătoare, noul computer tomograf. 

 
 

21 APRILIE 

Noua Maternitate din Buzău a fost inaugurată a doua oară  

Noua Maternitate din Buzău, secţie exterioară a Spitalului Judeţean, realizată prin investiţii de peste 20 de milioane de 
euro, a fost inaugurată pe 21 aprilie în prezenţa conducerii CJ şi a consilierilor judeţeni. Noua Maternitate a fost inaugurată 
iniţial pe 1 iunie 2012, înainte cu câteva zile de alegerile locale din acel an, fără a fi însă pe deplin finalizată şi cu 
echipamente închiriate de Consiliul Judeţean Buzău de la o firmă particulară, iar ulterior fostul preşedinte al CJ, Victor 
Mocanu, s-a ales cu dosar penal deschis de DNA cu privire la banii cheltuiţi de instituţie pentru aceste echipamente 
medicale. 
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"De această dată s-au achiziţionat toate echipamentele medicale necesare şi s-au obţinut toate avizele, investiţia se ridică la 
16,8 milioane de euro, la care se adaugă echipamente medicale şi auxiliare în valoare de patru milioane de euro", a declarat 
preşedintele CJ Buzău, Petre Emanoil Neagu. 
Potrivit sursei citate, noua Maternitate are 165 de paturi şi poate oferi servicii medicale pentru circa 2.600 de naşteri anual. 
"Oferim standarde de calitate medicală şi de cazare la nivel de clinică europeană, dotarea medicală este foarte bună şi pe 
această platformă ne vom putea diversifica paleta de servicii medicale", a declarat şeful Maternităţii Buzău, dr. Dorin 
Neacşu. 
Vechea maternitate din Buzău datează din 1960 şi a fost iniţial proiectată pentru a fi închisoarea oraşului, fiind vorba de o 
clădire care nu a fost reabilitată adecvat în ultimele decenii. 

 
21 APRILIE 

Managerul Spitalului de Urgență Floreasca a fost demis 

Managerul Spitalului de Urgență Floreasca, Nicușor Louchi, a fost demis "pentru incapacitate managerială", a anunțat 
ministrul Sănătății, Patriciu Achimaș Cadariu, care s-a deplasat la această unitate sanitară pentru a verifica dacă secția 
specială pentru arși grav este funcțională. 
"Am venit să verific personal ceea ce se anunțase ieri. Este absolut revoltător faptul că nici în acest moment, dacă Doamne 
ferește se întâmplă o nenorocire în București sau în țară, acest bloc nu funcționează la întreaga lui capacitate. Sunt banii 
bucureștenilor, sunt banii românilor, românii nu acceptă să se facă afirmații care nu corespund cu realitatea. Nu am venit să 
tai panglici și nu cred că acesta este scopul de a anunța triumfalist realizări. Sunt lucruri normale, investiții pe care românii 
le fac din banii lor bani față de care suntem responsabili. Barocamera nu funcționează nici în acest moment, personalul nu 
era la serviciu. L-am demis pe managerul instituției", a spus ministrul. 
El a adăugat că funcția de manager va fi ocupată de directorul medical Sorin Păun. "Din acest moment, domnul director 
medical Păun preia conducerea. Îmi va transmite în cel mai scurt timp când va fi funcțional acest bloc în totalitate. 
Ministerul Sănătății a făcut mari eforturi în ultima vreme prin prisma personalului, fiindcă asta a fost principala problemă - 
lipsa personalului, asta s-a spus. În paralel, era, sigur, problema unor aparate. Prin programul de la Bancă Mondială am 
reușit să trimitem oameni la specializare în Franța", a completat demnitarul. 
O altă neregulă constatată joi de ministru la Spitalul Floreasca a fost aceea că personalul angajat al unității speciale de arși 
grav nu era la serviciu. "Am constatat că nici dintre cei care ar fi trebuit să fie astăzi la serviciu, sub un pretext stupid cred, 
nu sunt. Mi se pare absolut inadmisibil. Cred că avem o responsabilitate față de concetățenii noștri, cred că afirmațiile 
neadevărate trebuie urgent retractate. În cel mai scurt timp, această mare investiție să poată să fie funcțională", a declarat 
ministrul. 
Patriciu Achimaș Cadariu a precizat că i s-au dat "explicații abracadabrante". "Cred că am avut multă răbdare și am așteptat 
până în aprilie. Eu am dat un termen. În decembrie, dădeam un termen de trei luni. Cred că este luna aprilie, luna a patra. 
Chiar cred că nu am forțat pe nimeni să facă imposibilul. Așa mi s-a spus atunci că în trei luni poate să fie rezolvată 
problema", a declarat ministrul Sănătății. 
Spitalul de Urgență Floreasca anunța miercuri într-un comunicat remis presei că unitatea pilot specializată în tratamentul 
pacienților arși grav a devenit operațională "la nivelul standardelor impuse de exigențele internaționale". "Spitalul Clinic de 
Urgență București anunță faptul că, în conformitate cu Programul Național de Îngrijire a Pacienților Arși Grav, unitatea pilot 
specializată în tratamentul acestor pacienți din cadrul spitalului nostru devine operațională la nivelul standardelor impuse 
de exigențele internaționale, beneficiind și de cunoștințele și abilitățile dobândite de personalul medical instruit în centre 
de elită din Franța (Paris, Bordeaux, Lille). Unitatea de Îngrijire a Pacienților Arși Grav beneficiază și de facilități de 
tratament prin terapie hiperbară atunci când pacienții au această indicație de excepție", se arăta în comunicatul de presă. 

 
21 APRILIE 

Rețeaua de sănătate Regina Maria preia Centrul Medical Helios din Craiova 

 
 Rețeaua de sănătate Regina Maria își continuă dezvoltarea la nivel național prin preluarea Centrului Medical Helios din 
 Craiova, oraș în care compania mai are o policlinică și un laborator propriu, ambele deschise în anul 2014. Centrul Medical 
 Helios a fost fondat în anul 1999. 
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 “Continuăm seria de achiziții importante, demarate încă de la începutul anului, cu preluarea Centrului Medical Helios. Nu ne 
 uităm la volume, ci la ‘dealuri’ strategice, care ne consolidează poziția de lider într-o anumită regiune sau poziția de lider pe 
 zona de calitate”, a declarat Fady Chreih, directorul general al Rețelei de sănătate Regina Maria. 
 În 2015, Centrul Medical Helios a înregistrat o cifră de afaceri de peste 800 de mii de euro. Regina Maria va continua 
 investițiile în sectorul medical din Craiova, prin extinderea gamei de servicii ale centrului Helios, și va deschide în 2016, ca 
 parte a clinicii, un centru performant de imagistică. Doar investiția în centrul de imagistică se ridică la un milion de euro. 
 Preluarea Centrului Medical Helios vine după anunțul altor investiții, precum preluarea Spitalului Ponderas, din București și 
 anunțul dezvoltării unui spital generalist cu servicii integrate din Cluj. În perioada următoare, Regina Maria va continua 
 planul de dezvoltare la nivel regional. 
 

27 APRILIE 

CJ Gorj a alocat circa 2 milioane lei pentru realizarea sediului administrativ al Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Târgu-Jiu  

Consilierii judeţeni au aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie "Amenajare spaţiu administrativ Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu". Potrivit respectivului document, prin 
bugetul propriu al judeţului pentru anul în curs au fost alocate fondurile necesare pentru achiziţionarea serviciilor de 
proiectare şi execuţia lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiţie. Valoarea totală este de 1.927.000 lei, durata de 
realizare fiind de şase luni. 
"Pentru buna funcţionare a activităţii administrative din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, locaţia din strada 
Progresului, nr. 18, se impune amenajarea unui nou spaţiu administrativ, în care îşi va desfăşura activitatea întregul 
personal administrativ, format din minim 20 de birouri, sală şedinţe, grupuri sanitare etc. În spaţiile în care şi-a desfăşurat 
activitatea personalul administrativ din cadrul unităţii medicale se află în execuţie lucrările de amenajare şi modernizare 
spitalizare de zi. Amenajarea spaţiilor administrative propuse se va realiza prin extinderea, pe verticală, a construcţiei cu 
regim de înălţime P, aflată în partea de est a clădirii spitalului", se menţionează în proiectul de hotărâre. Din valoarea totală 
a lucrărilor, 1.709.000 lei reprezintă construcţiile şi montajul. 

 
 

3 MAI 

Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași a fost reabilitat și 

modernizat 

Consiliul Judetean Iași a implementat proiectul "Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Urgență Prof. Dr. Nicolae 
Oblu” Iași, cod SMIS 18650, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 - Axa prioritară 3 ”Îmbunătățirea 
infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.1 ”Reabilitarea/ modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor 
de sănătate”, finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management 
pentru Programul Operațional Regional 2007-2013 (AM POR) prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est în calitate 
de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007-2013. Valoarea totală a proiectului este de 
6.1946.05,72 lei, din care finanțare nerambursabilă de 4.852.591,68 lei.  
Durata de implementare a proiectului a fost de 33 luni. Obiectivul general al proiectului l-a constituit îmbunătățirea 
infrastructurii serviciilor de sănătate din regiunea Nord Est pentru asigurarea populației cu servicii de asistență medicală, 
contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice și sociale.  
Obiectivul specific al proiectului a fost reabilitarea, modernizarea și echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de 
Urgență ”Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași, în vederea îmbunătățirii calității infrastructurii serviciilor de asistență medicală și 
repartizarea teritorial-regională echilibrată a acestora, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la serviciile de 
sănătate.  
Lucrările de reabilitare realizate în cadrul ambulatoriului, cât și dotarea celor 7 cabinete medicale cu mobilier specific și 
echipamente medicale de actualitate vor asigura creșterea numărului de consultații în ambulatoriu cu 20 %, reducerea cu 
30 % a duratei de spitalizare prin modernizarea serviciilor medicale, cât și creșterea eficienței energetice a clădirii reabilitate 
cu 10%. Implementarea proiectului conduce la realizarea unui sistem de sănătate modern, eficient, compatibil cu sistemele 
de sănătate din UE, pus permanent în slujba cetățeanului. 
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6 MAI 

Investiţii în infrastructura spitalicească de oncologie a municipiului Drobeta Turnu Severin  

Consiliul Judeţean Mehedinţi a alocat suma de 726.000 lei pentru amenajarea unei noi secţii de oncologie în Spitalul 
Judeţean de Urgenţă din municipiul Drobeta Turnu Severin, a declarat purtătorul de cuvânt al unităţii, Cristian Jianu. 
Potrivit sursei citate, lucrările demarate în această săptămână se vor finaliza în maximum două săptămâni, acestea 
constând în înlocuirea uşilor şi ferestrelor, a instalaţiilor de încălzit şi de iluminat şi în renovarea pereţilor interiori de la 
etajul cinci al unităţii spitaliceşti.  
"Spaţiile în care funcţionează secţia de oncologie sunt inadecvate şi nu permit creşterea numărului de paturi pentru a 
asigura asistenţă spitalicească tuturor bolnavilor", a precizat Jianu.  
El a arătat că, din cauza condiţiilor precare existente în secţia de oncologie, medicii specialişti "ocolesc" SJU din Drobeta 
Turnu Severin care are în evidenţă 6.400 de bolnavi în condiţiile în care aici sunt doar 45 de paturi. "Credem că odată cu 
mutarea secţiei de oncologie, celor doi medici aflaţi în activitate li se vor mai adăuga alţi doi, astfel încât să se asigure un 
tratament eficient tuturor", a mai adăugat Jianu. 

 
6 MAI 

Spitalul de la Comăneşti, trecut în urmă cu 5 ani pe lista desfiinţării, a fost modernizat  

Spitalul orăşenesc "Ioan Lascăr" din Comăneşti, trecut în urmă cu cinci ani pe lista unităţilor medicale ce urmau a fi 
desfiinţate, şi-a redeschis Ambulatoriul, după ce în ultimele 13 luni acesta s-a aflat într-un proces complex de reabilitare, 
modernizare şi dotare cu aparatură şi tehnică medicală de ultimă generaţie.  
"Această întorsătură de destin a spitalului a fost posibilă ca urmare a demersului comun al comunităţii locale, Consiliului 
Local, firmelor din zonă şi oamenilor de bine din această ţară. Au fost depăşite momente dificile, când nimeni de la nivelul 
autorităţilor centrale nu voia să discute cu noi. Ne-a fost sistată finanţarea prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi 
implicit plata salariilor pentru personalul medical. Unii dintre medici şi asistenţi au fost îndrumaţi să se încadreze în alte 
unităţi spitaliceşti. Dar cum nici medicii şi nici asistenţii medicali nu doreau să plece şi au spus că rămân alături de 
autorităţile locale şi de oamenii de pe Valea Trotuşului, şi nu sunt puţini - peste 80.000 de persoane cu adresabilitate la 
Spitalul din Comăneşti -, am decis să susţinem financiar această unitate la bugetul local şi din sponsorizări. Am dovedit 
voinţă şi determinare, dar nu ne-am oprit aici, ci am căutat soluţii şi am găsit sprijin la Agenţia de Dezvoltare Nord-Est, 
împreună cu specialişti ai acesteia, cu arhitecţii din judeţ, dar şi beneficiind de sfaturile unor renumite personalităţi ale 
medicinei româneşti care s-au născut în zonă ori şi-au început activitatea aici, în frunte cu prof. univ. dr. Ioan Lascăr şi 
academicianul Leon Dănăilă, concepând şi punând în aplicare un proiect ce a devenit eligibil pentru alocarea de fonduri 
europene", a declarat Viorel Miron, primarul Comăneştiului.  
În 2011 el anunţa că intră în greva foamei dacă nu vor fi găsite soluţii de menţinere a funcţionării spitalului din oraş. După 
cinci ani de la anunţatul său "faliment", unitatea medicală din Comăneşti este, potrivit prof. univ. dr. Ioan Lascăr, "nu doar 
unul dintre cele mai bine dotate cu aparatură de ultimă generaţie spitale din România, dar şi foarte bine repartizat din 
punct de vedere al circuitului funcţional, adaptabil la cerinţele tehnologiei actuale".  
"În oraşul meu natal am găsit oameni ambiţioşi, dispuşi la eforturi care să compenseze iresponsabilitatea unor decizii 
pripite, dar mai ales având voinţa nu doar de a menţine pe linia de plutire o unitate medicală, ci de a construi mai bine, la 
nivelul cerinţelor actuale, de a o conduce la performanţă. Sunt mândru de ceea ce au făcut con-orăşenii mei, cei care m-au 
şi făcut să nu rămân impasibil la eforturilor lor responsabile. Sunt foarte fericit că, într-o vreme când se vorbeşte doar de 
probleme, uneori supradimensionate artificial, prin această investiţie se dovedeşte faptul că în România se poate face 
medicină la nivel de performanţă chiar şi în localităţi mai mici, că medicii au şi în România teren de activitate pentru 
performanţă", a precizat prof. univ. dr. Ioan Lascăr.  
El a subliniat că blocul operator al Spitalului din Comăneşti este realizat "după un concept cu totul revoluţionar în 
domeniu". "Personal, am mai întâlnit un astfel de bloc operator în aceeaşi formă, ce permite circuite distincte pentru 
accesul materialelor sterile, al materialelor biologice, deşeurilor ce rezultă în urma operaţiilor, doar la un renumit Spital din 
New York", a spus el.  
Academicianul Leon Dănăilă, cel care şi-a început cariera de excepţie în medicină la spitalul din Comăneşti, a subliniat 
importanţa investiţiei de la Comăneşti "atât din punct de vedere al asigurării sănătăţii populaţiei din zonă prin dotările de 
excepţie, dar şi în ceea ce priveşte dezvoltarea unei cariere profesionale la nivelul performanţei mondiale pentru personalul 
ce deserveşte spitalul". "Eu sunt convins că la Comăneşti, precum şi în alte unităţi medicale din România, acum se poate 
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face cu adevărat medicină. În general, medicii români care pleacă să lucreze în străinătate nu au acces decât până la o 
anumită treaptă de dezvoltare în cariere. Medicii locului nu acceptă, în general, ca străinii să le fie superiori, stânjenind 
accesul românilor la performanţă. Cei ce au părăsit România sunt dirijaţi, în general, către medicina de familie ori ca medici 
de mâna a doua în unităţi medicale. În România, aşa cum am făcut şi eu în anii tinereţii, se poate face şi performanţă, chiar 
cercetare de nivel mondial. Aşa se şi explică succesul medicinii româneşti în lume. Prin asemenea investiţii, cum este cea de 
la Comăneşti, absolut incredibilă dotarea spitalului de aici, tinerii medici români, deşi poate mai prost plătiţi decât în 
străinătate, pot accede mai uşor la perfomanţă profesională. Şi nu este puţin lucru pentru cei ce au depus jurământul 
medical", a spus academicianul Leon Dănăilă, şeful Secţiei Neurochirurgie Vasculară de la Institutul Naţional de Neurologie 
şi Boli Neurovasculare.  
Valoarea totală a proiectului investiţional, fără TVA, pentru Ambulatoriul Spitalului din Comăneşti este de 21.573.264,53 lei, 
din care 16.168.677,00 lei este finanţare nerambursabilă, iar 5.404.587,53 lei cofinanţarea de la bugetul local.  
Spitalul orăşenesc Comăneşti este prima unitate din domeniu construită în România după al Doilea Război Mondial. Este 
realizată pe baza unui proiect german. În decursul anilor nu a mai cunoscut decât minime investiţii privind întreţinerea 
interioarelor şi exterioarelor. 

 
13 MAI 

Spitalul Judeţean Baia Mare a deschis un serviciu de gardă în regim permanent la Secţia Ortopedie  

Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Baia Mare a deschis prima linie permanentă de gardă în cadrul Secţiei Ortopedie, a 
declarat directorul instituţiei, Sorina Pintea. "De-a lungul timpului am constat o creştere a numărului de pacienţi care ajung 
să primească asistenţă medicală, îndeosebi în urma unor accidente rutiere sau casnice, oamenii sunt aduşi în stare gravă la 
spital. Linia de gardă pe Secţia Ortopedie demarată experimental, în urmă cu o lună de zile, şi-a arătat eficienţa în ceea ce 
înseamnă timpii de intervenţie în cazul unor situaţii dificile pentru pacienţi", a spus Sorina Pintea.  
Managerul SJU Baia Mare a precizat că cei şase medici ai Secţiei Ortopedie şi-au arătat interesul în deschiderea şi 
funcţionarea unui serviciu de gardă permanentă în acest domeniu medical. "Medicii au îmbrăţişat ideea serviciului de gardă 
după ce, experimental, am avut numai gărzi scurte pe durata a 12 ore, cu sfârşit de săptămână şi sărbători legale acoperite. 
Cu cât se intervine mai repede în cazurile grave, cu atât mai bine pentru pacienţi", a precizat Pintea.  
Recent, SJU Baia Mare a deschis o linie de gardă permanentă la Stomatologie, serviciu care a fost închis în municipiul Baia 
Mare, în urmă cu 20 de ani, odată cu privatizarea celor două policlinici stomatologice din oraş şi după ce s-a constat că 
niciun cabinet privat nu asigură un astfel de serviciu. 

 
 

18 MAI 

Conducerea Spitalului Judeţean Tulcea doreşte să atragă fonduri de peste 20 de milioane de euro  

 Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă din Tulcea intenţionează să atragă finanţări de 20 de milioane de euro prin 
 instrumentul financiar Investiţii Teritorial Integrate (ITI)-Delta Dunării. "Una din sursele principale de finanţare pentru noi 
 este ITI-Delta Dunării. Finanţarea pe Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi vorbim de o sumă de 20 de milioane de 
 euro, va fi folosită pentru Ambulatoriul spitalului şi Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU), iar conceptul de dezvoltare va fi al 
 tuturor medicilor din cele două unităţi", a declarat directorul SJU, Tudor Năstăsescu.  
 Prin ITI-Delta Dunării, conducerea celei mai mari unităţi spitaliceşti din judeţ doreşte să achiziţioneze un computer 
 tomograf, dotările necesare unui cabinet de radiografie şi să amenajeze două noi spaţii medicale din cadrul UPU.  
 Pentru Ambulatoriul SJU, managerii unităţii intenţionează să atragă fondurile necesare modernizării actualei dotări şi să 
 achiziţioneze un RMN. "O altă finanţare importantă aşteptăm de la Ministerul Sănătăţii pentru blocul operator, staţia 
 centralizată de sterilizare şi secţia Anestezie şi Terapie Intensivă. Lucrăm deja la o prioritizare a investiţiilor, având în vedere 
 că spaţiile funcţionează la acelaşi etaj şi trebuie avută în vedere o abordare integrată", a mai spus directorul SJU.  
 Mecanismul financiar ITI-Delta Dunării, aplicabil la nivel european pentru prima dată începând cu actualul exerciţiu 
 financiar, oferă unor zone clar delimitate posibilitatea atragerii de fonduri din programele operaţionale fără a concura cu 
 reprezentanţii altor zone din acelaşi stat. Delta Dunării este singura zonă din România în care se aplică acest instrument 
 teritorial de dezvoltare, în baza unei strategii care vizează comunităţi locale din judeţele Tulcea şi Constanţa, valoarea totală 
 a fondurilor de care vor dispune acestea fiind de peste un miliard de euro. 
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19 MAI 

Modernizarea ambulatoriului Spitalului Judeţean Craiova este întârziată cu peste doi ani pentru 

nerespectarea normelor sanitare  

Proiectul de modernizare a ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgenţă din Craiova a fost întârziat doi ani şi jumătate, 
pentru că firma care l-a realizat iniţial nu a respectat normele sanitare şi de securitate la incendiu, apoi şi-a încetat 
activitatea în România, motiv pentru care Consiliul Judeţean Dolj a aprobat prelungirea perioadei de finalizare a respectivei 
investiţii europene până la 31 martie 2017.  
CJ a votat şi alocarea de fonduri de la bugetul judeţului pentru realizarea lucrărilor necesare respectării normelor sanitare şi 
obţinerea avizului ISU, lucrări considerate neeligibile în proiectul cu fonduri europene, cu o valoare iniţială de peste 8,2 
milioane euro, întrucât acestea nu au fost prevăzute de la început. "Motivele pentru care nu au putut fi respectate 
termenele acordate s-au datorat, pe de o parte dificultăţilor întâmpinate în contractarea execuţiei lucrărilor şi, pe de altă 
parte, problemelor generate de neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor contractuale de către prestatorii 
de servicii de proiecte, situaţie ce nu a fost sub controlul beneficiarului Consiliului Judeţean Dolj", se precizează în raport 
întocmit de Direcţia Afaceri Europe a CJ Dolj.  
Consilierul PNL Cosmin Călin a afirmat, în cadrul şedinţei extraordinare a CJ Dolj, că multe proiectele cu finanţare europeană 
care nu au fost finalizate de CJ până la finalul anului 2015 au devenit "o corvoadă" pentru administraţia judeţeană care a 
solicitat mai multe termene pentru finalizarea acestora. "În continuare nu reuşim să finalizăm niciun proiect european şi se 
pare că pentru Dolj fondurile europene au devenit o corvoadă, pentru că folosim circa 20 milioane de euro din banii 
judeţului pentru finalizare în loc să fi utilizat din fonduri europene", a spus Călin.  
La rândul său, preşedintele CJ Dolj, Ion Prioteasa, a menţionat că este nevoie ca plenul CJ să prelungească perioadele de 
finalizare a proiectelor cu fonduri europene - proiectul de modernizare a ambulatoriului SJU Craiova, de peste 8,2 milioane 
euro, şi cel pentru realizarea Centrului Internaţional "Constantin Brâncuşi", de peste 7,3 milioane euro - şi să aloce fondurile 
necesare acestora, întrucât pe 24 mai la Ministerul Fondurilor Europene se analizează prelungirea perioadei de 
implementare a acestora. Pentru proiectul privind modernizarea ambulatoriului SJU Craiova, CJ Dolj a organizat prima 
licitaţie în august 2010, iar durata de implementare era până la 30 iunie 2016, conform ultimului act adiţional. CJ Dolj a 
votat joi pentru prelungirea perioadei de implementare până la 31.03.2017. 

 
 
20 MAI 

Ministerul Sănătăţii a alocat un milion de lei pentru reţeaua de apă, canalizare şi hidranţi a Spitalul 

Judeţean din Sfântu Gheorghe 

Spitalul Judeţean de Urgenţă din Sfântu Gheorghe a primit un milion de lei din partea Ministerului Sănătăţii pentru 
extinderea şi reabilitarea reţelei de apă şi canalizare, a hidranţilor pentru stingerea incendiilor şi instalaţiei de epurare a 
apelor uzate, a declarat managerul instituţiei, András Nagy Robert.  
El a precizat că termenul limită pentru finalizarea lucrărilor este sfârşitul anului 2018, iar proiectul prevede şi construirea 
unui rezervor de apă cu o capacitate de 250 metri cubi, care va asigura rezerva de apă a spitalului în cazuri de forţă majoră, 
aceasta fiind o condiţie pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare. De asemenea, va fi ridicată presiunea apei de la 
hidranţi, deoarece normativul prevede un debit de 20 de litri pe secundă, iar reţeaua urbană de alimentare cu apă asigură o 
presiune la jumătatea acestei valori.  
Reţeaua de hidranţi exteriori a spitalului a fost realizată odată cu construirea clădirii principale, deci are o vechime de 
aproximativ 40 de ani şi a fost executată în conformitate cu normele în vigoare la vremea respectivă. Andras Nagy Robert a 
menţionat că şi Consiliul Judeţean Covasna a alocat pentru aceste lucrări suma de 300.000 de lei.  
Spitalul Judeţean de Urgenţă din Sfântu Gheorghe a beneficiat în ultimii ani de ample lucrări de consolidare şi modernizare, 
care au fost realizate în mai multe etape. Lucrările de consolidare a spitalului au început în anul 2005, după ce specialiştii au 
pus bulina roşie pe clădire, avertizând că structura de rezistenţă este extrem de şubrezită şi nu va rezista unui nou 
cutremur. În prima fază au fost reabilitate corpurile B şi C, cu finanţare de la Ministerul Sănătăţii şi Consiliul Judeţean 
Covasna, iar apoi corpul A, Policlinica şi laboratorul, printr-un proiect finanţat din fonduri europene, prin Programul 
Operaţional Regional.  
Spitalul a fost dotat, tot din fonduri europene, cu aparatură medicală performantă. Modernizarea a vizat atât 
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echipamentele şi circuitele medicale, cât şi spaţiile destinate angajaţilor şi pacienţilor, aceştia din urmă având la dispoziţie, 
în majoritatea cazurilor, saloane cu câte două paturi dotate cu grupuri sanitare proprii. 

 
24 MAI 

SCJU Târgu Mureş a beneficiat de o donaţie de 1 milion de lei pentru achiziţionarea de paturi speciale 

pentru ATI  

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Târgu Mureş a anunţat, marţi, că a beneficiat de o sponsorizare în valoare de 
1.000.000 lei pentru achiziţionarea unor paturi pentru ATI cu dotarea specială necesară pentru desfăşurarea activităţii de 
anestezie şi terapie intensivă. 'Aş dori, în primul rând, să le mulţumesc celor de la ROMGAZ pentru sponsorizarea 
consistentă care au făcut-o Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, pentru interesul pe care l-au manifestat de a 
veni în sprijinul pacienţilor, şi în special al pacienţilor care se află în terapie intensivă. Este un gest lăudabil ca o mare 
companie să se implice activ în sprijinirea posibilităţii de a oferi pacienţilor servicii medicale la standarde de înaltă calitate', 
a declarat dr. Claudiu Puiac, managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş.  
Potrivit unui comunicat de presă al SCJU Târgu Mureş, din fondurile primite de la companie, unitatea sanitară a achiziţionat 
28 de paturi de ATI, care beneficiază de o serie de facilităţi. SCJU Târgu Mureş a arătat că aceste paturi permit manipularea 
mai facilă şi mai rapidă a pacientului de către personalul medical atât în timpul manevrelor de rutină, cât şi în caz de 
urgenţă, asigură pacientului o poziţie confortabilă datorită posibilităţii de a modifica diferitele segmente ale corpului în 
funcţie de necesităţile acestuia.  
În plus, paturile facilitează realizarea diferitelor manopere necesare prin poziţionarea pacientului, cântărirea acestuia, oferă 
posibilitatea de suport pentru el şi stand pentru perfuzie, masă de serviciu, au câte patru laterale colapsabile, pot fi reglate 
pe înălţime, deţin dispozitiv PCA, pe acestea putând fi folosită orice tip de saltea. 

 
 

25 MAI 

"Butonul de panică" - sistem de alertare internă a angajaţilor de la Ambulanţa Bihor, introdus în 

premieră naţională 

Cei 404 angajaţi ai Serviciului de Ambulanţă al Judeţului (SAJ) Bihor vor putea fi sesizaţi, concomitent, prin apelare 
telefonică, în cazuri majore, ca accidentele cu multiple victime, sau dezastre, printr-un sistem intern de alertare unic în 
România, denumit "Butonul de panică".  
"Pentru că mesajele nu sunt citite, de multe ori, foarte repede, am prevăzut să sune telefonul fiecărui angajat până 
confirmă persoana. Când le sună telefonul, fiecare dintre ei trebuie să apese tasta 1 ca să confirme şi să se prezinte urgent 
la staţia la care lucrează şi tasta 0 dacă nu pot să vină, fiind în concediu, plecaţi din ţară sau chiar având o problemă din 
cauza căreia nu pot să se prezinte. În viitorul apropiat, dorim să extindem sistemul şi la cei 165 de voluntari", a declarat 
Gheorghe Pintea, managerul SAJ Bihor.  
Pintea a precizat că sistemul de alertare a fost pus în funcţiune începând de marţi, fiind o aplicaţie gândită în urma tragediei 
de la Colectiv şi realizată de personalul IT al Serviciului, în colaborare cu o firmă din Braşov. "Am avut în calcul să găsim o 
modalitate prin care să putem să anunţăm şi să solicităm ajutorul colegilor noştri într-un timp cât mai scurt. De azi, avem 
acest buton de panică, prin care, din 30 în 30 de secunde, se trimite apelare către numere. Această apelare se poate face 
doar de către două persoane: managerul serviciului şi directorul medical", a precizat Gheorghe Pintea.  
Butonul de panică este amplasat pe telefonul fix din biroul managerului şi pe telefonul mobil de serviciu al acestuia şi va fi 
folosit doar în cazuri majore, de catastrofe sau accidente cu multe victime. 

 
30 MAI 

A fost inaugurat noul compartiment de neurochirurgie al Spitalului Judeţean Mavromati din Botoşani 

Noul compartiment de neurochirurgie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani a fost inaugurat în prezenţa 
autorităţilor, dar şi a unor medici de la Clinica de Neurochirurgie din Iaşi. Noua structură medicală va fi deservită de un 
medic, de şase asistenţi medicali şi de cinci infirmieri, costurile de înfiinţare a acesteia fiind de aproape un milion de lei.  
"Faptul că avem un compartiment de neurochirurgie este în avantajul pacienţilor din Botoşani. Doamne fereşte de 
accidente, traumatisme! Sunt cazuri în care, dacă nu se intervine în primele trei - patru ore, şansele de a supravieţui, chiar 
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la operaţii într-un centru universitar, sunt mult mai scăzute", a declarat managerul spitalului, Corneliu Mihai.  
Neurochirurgul Petre Kiss este primul medic de această specialitate angajat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Mavromati. El 
are 33 de ani şi a lucrat, până acum, la o clinică din Cluj. "Mi-am dorit să practic meserie. Opţiunea străinătăţii a existat, dar 
mi-am dorit să lucrez acasă", a afirmat Petre Kiss.  
La venirea sa la Botoşani, spitalul nu avea echipamentele medicale necesare unei secţii de neurochirurgie, însă acestea au 
fost achiziţionate. Medicul acuză, în acest moment, lipsa medicilor anestezişti, fapt care creează probleme la realizarea 
intervenţiilor chirurgicale. 
 

30 MAI 

A fost aprobată construirea primului centru de transplant multi-organ din sud-estul Europei în cadrul 

Spitalului "Sf. Maria" din București 

Consilierii generali ai Capitalei au adoptat o hotărâre privind construirea primului centru de transplant multi-organ din sud-
estul Europei în cadrul Spitalului Clinic "Sfânta Maria". Potrivit hotărârii introduse pe ordinea de zi suplimentară, 
municipiul București își exprimă acordul, în calitate de proprietar al terenului situat în bd. Ion Mihalache nr. 37-39 sector 1, 
cu privire la construirea pe acesta a centrului respectiv. De asemenea, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale 
București este împuternicită să negocieze clauzele Acordului de parteneriat care se va încheia între Municipiul București, 
Consiliul local al sectorului 1 și Spitalul "Sfânta Maria". 
Conform raportului de specialitate, se dorește construirea unui "spital deosebit de complex, care să corespundă 
standardelor naționale și europene de referință în domeniu și care să servească atât pacienților din București și Ilfov, cât și 
din alte zone ale țării și nu numai, prin acordarea de servicii medicale la un înalt nivel de profesionalism și cu dotările 
corespunzătoare în specialități precum chirurgie generală, chirurgie hepatică, chirurgie plastică și microchirurgie 
reconstructivă, chirurgie oro-maxilo-facială, gastroenterologie, ORL, ATI, medicină internă, oncologie, reumatologie, 
recuperare medicală, cardiologie, neurologie, analize medicale de laborator și investigații imagistice complexe de înaltă 
performanță". Pe termen lung, urmează să fie extinse cu specialitățile gastroenterologie, chirurgie generală, pneumologie, 
chirurgie toracică, chirurgie infantilă, chirurgie cardiovasculară.  
Proiectul de investiții vizează realizarea unui corp de spital unit prin pasarele de clădirea existentă și care să funcționeze 
împreună cu aceasta. Terenul pe care este situat Spitalul "Sfânta Maria" se află în zona de nord-vest și are acces principal 
din bd. Ion Mihalache.  
"Cu toate că Spitalul Clinic Sfânta Maria este în mod tradițional spitalul municipalității pentru zona de nord a Capitalei, 
având o adresabilitate foarte mare și pentru provincie (proximitatea Gării de Nord), în momentul de față spitalul poate oferi 
o gamă limitată de servicii, având în vedere structura cu doar cinci secții, respectiv Medicină internă, Reumatologie, 
Chirurgie I și II, ATI și ORL. Crearea de noi secții medicale și extinderea ambulatoriului de specialitate, care în momentul de 
față funcționează în condiții foarte dificile, în spațiul deosebit de redus avut la dispoziție la etajul 1 al corpului B, este o altă 
justificare a necesității realizării proiectului menționat", reiese din raportul de specialitate.  
Construcția clădirii are o valoare estimată de circa 50 de milioane de lei (minim 5.500 mp desfășurați), dar lipsesc resurse 
prioritare alocabile de la bugetul municipal pentru a susține acest proiect. În aceste condiții, se constituie un parteneriat 
între Municipiul București și Sectorul 1, în baza căruia Sectorul 1 va construi imobilul pe terenul aflat în administrarea 
ASSMB și îl va preda în exploatare în scop medical Spitalului "Sfânta Maria", fără nicio pretenție pecuniară.  
De asemenea, a fost adoptată hotărârea privind împuternicirea CL Sector 1 în vederea asocierii cu Spitalul "Sfânta Maria" și 
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București. Din raportul de specialitate atașat proiectului reiese că noul corp 
ce urmează a fi construit va avea un regim minim de trei etaje subterane, parter și șapte etaje supraterane. 

 
30 MAI 

Centru de Excelenţă în Medicina Translaţională, inagurat la IC Fundeni  

Centrul de Excelenţă în Medicina Translaţională, inaugurat pe 27 mai la IC Fundeni, îşi propune să devină "o forţă naţională 
şi internaţională" pentru implementarea rezultatelor cercetării preclinice în practica clinică, în domenii ca oncogenomică, 
genomica transplantului sau terapiile celulare, potrivit managerului institutului Carmen Orban. Afecţiunile vizate sunt 
cancerele digestive şi pulmonare, infecţiile virale şi bacteriene, bolile metabolice, afecţiuni hepatice şi ale tubului digestiv.  
CEMT îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei clădiri noi, structurată pe patru nivele, în incinta căreia se regăsesc patru 
laboratoare: Chirurgie experimentală, Gastroenterologie şi hepatologie, Biologie moleculară, Anatomie patologică, la care 
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se adăugă spaţii de studiu, învăţământ, spaţii tehnice, toate însumând o suprafaţă desfăşurată de aproximativ 3.500 de 
metri pătraţi.  
Centrul dispune de o dotare cu tehnologie de vârf în cercetarea biomedicală, peste 200 echipamente medicale de 
cercetare-dezvoltare, la care se adaugă echipamente IT. De asemenea, noul centru dispune de o infrastructură educaţională 
de învăţământ corespunzătoare pentru studenţi, doctoranzi, cercetători, medici rezidenţi, urmând să atragă tineri specialişti 
cu înaltă calificare din ţară şi străinătate pentru stagii doctorale şi postdoctorale prin crearea de noi laboratoare/centre de 
training bazate pe simulare, programe de pregătire hands-on în sălile de chirurgie experimentală.  
Institutul Clinic Fundeni a derulat începând cu 21 decembrie 2012, pe durata a 41 de luni, proiectul Centrul de Excelenţă în 
Medicina Translaţională, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare regională în baza contractului de finanţare încheiat 
cu Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică în calitate de organism intermediar.  
Valoarea totală a proiectului este de 43.652.966 lei, din care 34.968.118 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă. 
"Institutul Clinic Fundeni are o tradiţie în domeniul medical deja cunoscută mult peste hotare şi zi de zi ne străduim ca 
această tradiţie să o păstrăm şi să o ducem mai departe. Trebuie să ştiţi cu toţii că în domeniul activităţii de cercetare IC 
Fundeni are de foarte mulţi ani o preocupare. Această preocupare este cu mult înainte de venirea mea în cadrul acestui 
spital, inclusiv acest proiect are sămânţa din care s-a născut cu mult înainte de venirea mea în spital", a declarat managerul 
IC Fundeni Carmen Orban.  
Directorul proiectului CEMT şi director al Centrului de boli digestive şi transplant hepatic din IC Fundeni, Irinel Popescu, a 
afirmat că noul centru de excelenţă este un proiect dedicat în primul rând cercetării. "De la bun început Platforma Fundeni 
era una dintre cele mai indicate să aplice pentru un asemenea centru având în vedere şi numărul mare de bolnavi, 
cazuistica foarte importantă pe care o are. Deşi destinaţia principală a centrului este cercetarea, în ziua de astăzi obligatoriu 
aceasta trebuie integrată procesului de educaţie. Procesul de educaţie are mai multe faţete: în primul rând, educaţia celor 
care urmează cariera academică începând cu doctoranzii care pot să facă teze de doctorat - laboratoarele le stau de 
dispoziţie, urmând cu cei care sunt deja lansaţi într-o carieră universitară dar care de la an la an trebuie să îşi 
îmbunătăţească CV-ul, să publice, să efectueze experimente din care să rezulte lucruri care să le permită avansarea în 
carieră până la nivel de certificare post-universitară. Centrul care se deschide astăzi oferă nişte facilităţi extraordinare, 
poate chiar unice pentru că, în viitor, în specialităţile pe care este focalizat acest proiect şi anume chirurgia, anestezia şi 
terapia intensivă şi gastroenterologia a apărut această componentă care se cheamă trainingul, pregătirea, inclusiv în 
capacităţile, abilităţile manuale ale celor care vor practica aceste profesii. Cei care vor lucra aici sunt în primul rând titularii 
şi şefii laboratoarelor de cercetare, dar angajaţii, mai ales noii angajaţi vor trebui să fie participanţi la proiecte finanţate", a 
declarat prof. dr Irinel Popescu.  
Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii Răzvan Teohari Vulcănescu a subliniat că proiectul se încadrează în categoria 
proiectelor mari din cadrul instituţiilor publice de cercetare existente, care îşi extind aria de activitate şi, în acelaşi timp, 
deschid noi direcţii de cercetare şi dezvoltare, în conformitate cu priorităţile cuprinse în strategia naţională în domeniu. "MS 
a susţinut acest proiect. Este absolut vital pentru dezvoltarea şcolii medicale româneşti. Proiectul răspunde unei necesităţi a 
sistemului sanitar în vederea dezvoltării capacităţii de cercetare şi educaţie", a spus reprezentantul MS. 

 
31 MAI 

Medicii și spitalele private din România sunt în topul încrederii pacienților; spitalele de stat - pe ultimul 

loc 

Medicii și spitalele private din România se află în topul încrederii pacienților în componentele sistemului medical românesc, 
în timp ce spitalele de stat se află pe ultimul loc în acest clasament, potrivit unui sondaj realizat de IMAS împreună cu 
Centrul pentru inovație în medicină.  
Analiza relevă că principala problemă cu care se confruntă sistemul medical din România este, în opinia a 20,7% dintre cei 
intervievați, corupția și mita. Alți 19% consideră că sistemul de sănătate se confruntă în primul rând cu lipsa echipamentelor 
necesare și cu o tehnologie veche, în timp ce 12,8% văd salariile mici ale personalului medical ca fiind cea mai mare 
problemă.  
Intitulat "Percepții și atitudini cu privire la prevenirea, diagnosticarea și tratarea cancerului", sondajul arată că majoritatea 
românilor percep cancerul drept o boală vindecabilă. Studiul arată că 66% din repondenți manifestă destul de multă și 
foarte multă încredere în medicii din România, în timp ce, atunci când este vorba despre spitalele private, procentul este de 
65%. Pe ultimul loc se plasează spitalele de stat, cu nivel de încredere de 35%, în urma companiilor farmaceutice din 
România, a Colegiului Medicilor, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Ministerului Sănătății.Astfel, 74% dintre 
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subiecți sunt în mare măsură de acord și total de acord cu acest lucru. Mai mult, 84% dintre cei intervievați apreciază că 
există cancere care se pot preveni, iar 86% spun că anumite tipuri de cancer pot fi detectate în faze incipiente.  
Pe de altă parte, pentru 26,6% dintre repondenți principala teamă legată de cancer este că nu există tratament pentru 
această boală și nu poate fi vindecată. 75% dintre cei care au răspuns întrebărilor sondajului cred că durează prea mult ca 
un medicament nou descoperit să ajungă în România.  
Studiul a avut drept obiective evaluarea încrederii pacienților în instituțiile medicale din România, precum și evaluarea 
percepției și atitudinii populației cu privire la cancer și tratamentele existente.  
Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.010 persoane, în perioada 1 - 20 aprilie și are o marjă de eroare de aproximativ 
3%.  
Președintele Centrului de Inovație în Medicină, Marius Geantă, a afirmat, în conferința de prezentare a studiului, că 
cercetarea sociologică relevă, în premieră, relația dintre români și cancer. "Pacienții cu cancer din România nu sunt parte 
dintr-un registru, nu avem un registru pentru a identifica fiecare pacient cu diagnosticul lui, cu istoricul lui, dar putem să ne 
dăm seama care este magnitudinea problemei și, după cum am văzut, în cifre absolute avem aproximativ 840.000 de 
oameni din România care la un moment dat au primit diagnosticul de cancer și aproximativ 3,4 milioane care au o 
experiență indirectă cu cancerul având un membru din familia apropiată care a primit acest diagnostic", a afirmat Geantă.  
El a explicat că există noi tratamente pentru cancer care prelungesc viața bolnavului sau duc chiar la vindecare, dând ca 
exemplu imunoterapia sau tratamentele personalizate. "Potrivit studiului, este o teamă crescută pe care o mare parte 
dintre români o au față de cancer, față de boală, față de diagnostic și tot ceea ce presupune viața cu cancerul. Pentru 45% 
dintre români, diagnosticul de cancer presupune, în opinia lor, iminența decesului în câteva luni", a adăugat Marius Geantă. 

 
 

1 IUNIE 

Locuinţe gratuite pentru atragerea medicilor la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău  

Medicii care vor alege să lucreze în Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Zalău şi nu sunt din localitate ar putea beneficia de 
locuinţă gratuită într-un imobil reabilitat şi pus la dispoziţia unităţii spitaliceşti de către Consiliul Judeţean Sălaj. Preşedintele 
Consiliului Judeţean Sălaj, Tiberiu Marc, speră ca în acest fel să fie atraşi medici tineri pentru specialităţile deficitare din cea 
mai mare unitate spitalicească din judeţ.  
"Atragerea medicilor pentru specialităţile deficitare din Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău este o prioritate pentru Consiliul 
Judeţean Sălaj. Am amenajat un spaţiu de locuit în condiţii bune de confort, cu scopul de a-l pune la dispoziţia acestei 
instituţii. Spitalul Judeţean urmează să-l mobileze pentru a oferi spaţii moderne de cazarea medicilor, în special celor tineri, 
care nu deţin locuinţe şi nu sunt din Zalău", a declarat Tiberiu Marc.  
Potrivit managerului spitalului, Laurenţiu Barna, deficitul este de circa 15 medici, dintre care cei mai mulţi, cinci, la Unitatea 
de Primire Urgenţe. Locuinţele ce vor putea fi puse la dispoziţia medicilor se află într-un imobil din Zalău, proprietate a 
Consiliului Judeţean, reabilitat şi refuncţionalizat printr-un proiect cu o valoare de circa două milioane lei, fondurile fiind 
asigurate din bugetul judeţului. Imobilul dispune de 36 de spaţii, distribuite pe trei nivele, la fiecare nivel fiind amenajate 
opt apartamente cu o cameră şi patru apartamente cu două camere.  
"Iniţiativa vine în completarea eforturilor din ultimii ani privind reabilitarea şi dotarea cu aparatură medicală de ultimă 
generaţie pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă", a adăugat preşedintele CJ Sălaj.  
Consiliul Judeţean a preluat încă din 2010 managementul spitalului, implementând ulterior un proiect european în valoare 
totală de 43 de milioane de lei pentru reabilitarea acestuia. De asemenea, în ultimii doi ani a fost achiziţionată, din fonduri 
de la bugetul judeţului, aparatură medicală în valoare de aproape patru milioane de lei, printre care şi un aparat de 
imagistică prin rezonanţă magnetică - IRM. 

 
 

2 IUNIE 

Spitalul Municipal Timişoara are o nouă Unitate de Primiri Urgenţe 

Spitalul Municipal Timişoara are o nouă Unitate de Primiri Urgenţe (UPU), municipalitatea investind aproape 3 milioane de 
lei de la bugetul local, fără TVA, pentru mărirea spaţiului destinat primirii pacienţilor şi dotările necesare. ''Primăria a 
investit masiv în ultimii patru ani într-un domeniu prioritar, sănătatea, pentru care a alocat peste 75 de milioane de lei din 
bugetul local, plus finanţări europene. În prezent, au fost finalizate lucrările de modernizare şi extindere a UPU de la Spitalul 
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Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, care funcţiona în condiţii improprii, într-un spaţiu de 40 metri pătraţi, deşi 
deserveşte 26.000 de persoane pe an'', a declarat primarul Nicolae Robu, la inaugurarea obiectivului.  
Lucrările au început în 2015, iar noua construcţie are 586 metri pătraţi, capacitatea de 14 paturi, cu posibilitatea 
suplimentării cu încă opt. S-au realizat spaţii auxiliare, precum birou de informare/sală de aşteptare, spaţii de acces şi 
depozitare, opt spaţii cu destinaţie medicală, grupuri sanitare, dar şi dotări moderne - instalaţii complexe, sistem de 
supraveghere video cu 14 de camere, sistem antiincendiu, iluminat complex, funcţional şi în cazuri speciale. 
''Aşa au fost posibile reabilitarea şi echiparea Ambulatoriului de obstetrică-ginecologie a Spitalului Municipal, mutarea 
Clinicii Universitare de Dermatologie şi a Policlinicii într-un imobil reamenajat şi dotat, reabilitări la Clinica de Oftalmologie, 
demararea construcţiei unui nou corp de clădire la Spitalul de Copii şi multe altele'', a adăugat primarul.  
Potrivit acestuia, municipalitatea va investi, în continuare, în Clinica de Balneofizioterapie, recâştigată recent în instanţă 
împreună cu alte două imobile de spitale, în Spitalul de Boli Infecţioase ''Victor Babeş'', Spitalul de Copii ''Louis Ţurcanu'', 
Spitalul Municipal şi în toate clinicile din subordinea Primăriei Timişoara. 

 
 

8 IUNIE 

Incubator de transport performant, donat Maternităţii Giuleşti de organizația "Salvaţi Copiii"  

Un incubator de transport performant destinat îngrijirii copiilor născuţi prematur a fost donat Spitalului Clinic de Obstetrică 
şi Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sârbu" (Maternitatea Giuleşti) din Capitală de către organizaţia Salvaţi Copiii. Potrivit unui 
comunicat al organizaţiei, incubatorul, în valoare de 10.000 de euro, a fost achiziţionat din donaţiile strânse la semi-
maratonul organizat pe 15 mai la Bucureşti.  
"Donaţia făcută astăzi ne aduce mai aproape de planul organizaţiei: în 2016, Salvaţi Copiii România îşi propune dotarea a 25 
de maternităţi şi secţii de nou-născuţi din întreaga ţară. Prin dotările de până acum am reuşit să contribuim la salvarea a 
peste 18.000 de bebeluşi, iar cu donaţiile din acest an sperăm să ajutăm alte câteva mii de copii în anii următori. Bebeluşii 
vor primi o şansă la viaţă şi, astfel, numărul deceselor în rândul prematurilor va scădea semnificativ", a declarat Gabriela 
Alexandrescu, preşedinte executiv Salvaţi Copiii, citată în comunicat.  
Anual, la Maternitatea Giuleşti au loc aproape 3.600 de naşteri şi sunt îngrijiţi peste 400 de nou-născuţi prematur, aceasta 
fiind una dintre cele şapte unităţi medicale de nivel III din Capitală. În 2014, Salvaţi Copiii a mai oferit secţiei de 
neonatologie un incubator de terapie intensivă, în valoare de 16.400 de euro.  
"Pe lângă copiii născuţi înainte de termen în spitalul nostru, primim şi prin transfer prematuri şi bebeluşi cu stare generală 
gravă, care necesită internare în secţia de terapie intensivă. Suntem recunoscători pentru incubatorul pe care l-am primit 
astăzi, acest aparat de ultimă generaţie ne va permite îngrijirea în condiţii de siguranţă a prematurilor şi efectuarea de 
consulturi interdisciplinare (oftalmologie, neurologie, cardiologie, chirurgie infantilă) pentru aceştia. Mulţumim organizaţiei 
Salvaţi Copiii pentru donaţie şi implicare", a spus dr. Ioana Roşca, şef Secţie Neonatologie - Spitalul Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sârbu" Bucureşti.  
"La fiecare cinci ore în România moare un copil mai mic de un an. Ţara noastră se menţine pe primul loc în Uniunea 
Europeană privind mortalitatea infantilă, cu o rată de 8,8 la 1.000 de nou-născuţi vii, în 2014. Aceşti copii ar putea trăi dacă 
maternităţile ar avea suficiente echipamente medicale performante. Prin proiectul Fiecare Copil Contează, organizaţia 
Salvaţi Copiii a reuşit până în prezent să doteze 58 de maternităţi cu incubatoare, mese de resuscitare şi aparate de 
ventilaţie", se arată în comunicatul citat.  
Programul de reducere a mortalităţii infantile derulat de Salvaţi Copiii poate fi sprijinit printr-o donaţie lunară în valoare de 
2 euro, trimiţând un SMS cu textul "SALVEZ" la 8844. 

 
9 IUNIE 

Spitalul "Dr. Carol Davila" se reorganizează prin absorbţia Centrului de Boli Cardiovasculare "Acad. 

Vasile Cândea"  

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" din Bucureşti se reorganizează prin absorbţia Centrului 
Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare "Acad. Vasile Cândea" şi preluarea activităţii acestuia, potrivit unei hotărâri a 
Guvernului din 2 iunie, publicată joi în Monitorul Oficial.  
Conform hotărârii, se aprobă desfiinţarea Centrului "Acad. Vasile Cândea", unitate sanitară publică cu paturi, cu 
personalitate juridică, cu sediul în Bucureşti, aflat în reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale.  
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Totodată, Spitalul "Dr. Carol Davila", unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în Bucureşti, aflat 
în reţeaua sanitară a MApN, se reorganizează prin absorbţia Centrului "Acad. Vasile Cândea" şi preluarea activităţii acestuia, 
ca structură fără personalitate juridică, la data încheierii între cele două unităţi sanitare a protocolului de predare-preluare. 
Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care îşi desfăşoară activitatea în Centrul "Acad. Vasile Cândea" 
se preia, fără afectarea drepturilor salariale, de către Spitalul "Dr. Carol Davila" din Bucureşti.  
De asemenea, personalul tehnico-economic-administrativ şi de întreţinere din Centrul "Acad. Vasile Cândea" se preia de 
către Spitalul "Dr. Carol Davila", cu încadrarea în normativul de personal, sau, după caz, se redistribuie la alte unităţi din 
Bucureşti, din reţeaua MApN, fără afectarea drepturilor salariale.  
Structura organizatorică a Spitalului "Dr. Carol Davila", rezultată în urma acestei reorganizări, se aprobă prin ordin al 
ministrului Apărării Naţionale, cu avizul Ministerului Sănătăţii, în 60 de zile de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri.  
Totodată, patrimoniul Centrului "Acad. Vasile Cândea" se preia de către Spitalul "Dr. Carol Davila" pe baza situaţiilor 
financiare întocmite şi a protocolului de predare-primire încheiat în 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii.  
În aceeaşi hotărâre se menţionează faptul că protocolul de predare-primire cuprinde prevederile bugetare şi execuţia 
bugetară pe anul 2016 ale Centrului "Acad. Vasile Cândea", care se predau Spitalului "Dr. Carol Davila". 

 
15 IUNIE 

Prima prelevare de plămâni din Transilvania, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș 

Mai multe echipe de medici din România și Germania au prelevat rinichii și ficatul de la un donator aflat în moarte cerebrală 
la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Târgu Mureș, aceasta fiind prima prelevare de plămâni din Transilvania și a 
treia din România.  
Potrivit unui comunicat de presă al SCJU Târgu Mureș, după obținerea acordului pentru prelevare de plămâni, o echipă 
formată din trei medici de la Klinikum der Universitat München, Germania a venit la Târgu Mureș pentru a preleva plămânii, 
rinichii au ajuns la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj Napoca, iar ficatul a fost trimis la Institutul Clinic 
Fundeni.  
“Prelevarea s-a făcut la Blocul Operator din cadrul Clinicii Chirurgie II a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, 
iar echipele de prelevare au fost formate din medici și personal medical auxiliar din cadrul Spitalului Clinic Județean de 
Urgență Târgu Mureș, Institutul de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca, Institutul Clinic Fundeni București, Klinikum 
der Universität München. O echipă formată din medici și asistente din cadrul Secției Clinice ATI a Spitalului Clinic Județean 
de Urgență Târgu Mureș s-au ocupat de pregătirea și menținerea donatorului, o acțiune extrem de importantă realizată 
înaintea oricărei prelevări”, precizează comunicatul SCJU Târgu Mureș. 
 

22 IUNIE 

Rețeaua de sănătate Regina Maria a inaugurat a doua policlinică din Piteşti, cu o investiţie de 700.000 

euro 

Reţeaua de sănătate Regina Maria a inaugurat cea de-a doua policlinică din Piteşti, numită Regina Maria Brătianu, 
investiţia necesară fiind 700.000 euro. Noua clinică este localizată în Piteşti Business Forum şi se întinde pe două niveluri, 
având o suprafaţă de 500 mp.  
" Regina Maria Brătianu dispune de 12 cabinete de consultaţii şi oferă expertiză în peste 15 specialităţi medicale. Dotată cu 
echipamente medicale de ultimă generaţie şi având o echipă de 20 de medici, noua clinică se remarcă printr-un centru 
dedicat de obstetrică-ginecologie, centru de pediatrie şi servicii interdisciplinare de diagnostic. În noua policlinică vor oferi 
consultaţii şi medici din Bucureşti", se menţionează în comunicat.  
Prima policlinică deschisă de Regina Maria în Piteşti va continua să funcţioneze drept centru dedicat de Medicina Muncii, 
incluzând, de asemenea, cabinete medicale (medicină generală, pneumologie şi urologie) şi un punct de recoltare analize. 
De la deschidere şi până în prezent, în prima policlinică s-au efectuat peste 50.000 de vizite şi aproximativ 260.000 de 
analize şi consultaţii.  
"Inaugurarea Policlinicii Brătianu confirmă angajamentul nostru de a fi alături de piteşteni cu servicii medicale de înaltă 
calitate, având în acelaşi timp un dublu rol: acela de angajator şi de partener pentru companiile din zonă. Policlinica 
Brătianu urmăreşte deservirea unei baze locale de peste 29.000 de abonaţi din judeţul Argeş. Astfel, Reţeaua de sănătate 
Regina Maria îşi asumă misiunea de a avea grijă de sănătatea tuturor actorilor din mediul de business local, inclusiv mari 
companii precum Dacia Groupe Renault - un parteneriat început cu 10 ani în urmă şi care continuă şi astăzi", a declarat Fady 
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Chreih, CEO Regina Maria.  
Printre specialităţile medicale disponibile în nouă clinică se numără: alergologie şi imunologie, boli de nutriţie şi metabolice, 
boli infecţioase, cardiologie, dermatologie, gastroenterologie, pediatrie, unitate ORL şi unitate de oftalmologie, ecografie 
(inclusiv morfo-fetală) şi altele. De asemenea, policlinica dispune de laborator propriu şi de punct de recoltare analize.  
Reţeaua de sănătate Regina Maria înseamnă: 30 de locaţii proprii, 4 spitale, 3 centre cu spitalizare de zi, 2 maternităţi, 6 
campusuri medicale, 8 centre de imagistică, 14 laboratoare de analize, bancă proprie de celule stem şi peste 180 de 
policlinici partenere în ţară.  

 
27 IUNIE 

75% dintre unităţile medicale din România sunt private 

În România există, în prezent, 56.295 de unităţi sanitare, de la spitale, cabinete şi clinici de specialitate, la farmacii şi 
laboratoare de analize, iar dintre toate acestea, 75% sunt private, potrivit unui studiu bazat pe date ale Institutului Naţional 
de Statistică (INS) şi prezentat de Alianţa pentru Sănătate din România şi Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale 
Private.  
În ceea ce priveşte policlinicile, centrele şi cabinetele medicale de specialitate şi cabinetele stomatologice, 90% dintre 
acestea sunt private, se arată într-un comunicat de presă. De asemenea, anual, în sistemul privat de sănătate ajung peste 
cinci milioane de pacienţi. 
„Potrivit Institutului Naţional de Statistică, dezvoltarea sistemului medical privat s-a extins de 60 de ori, din anul 1997, în 
ceea ce priveşte unităţile medicale şi personalul angajat. Aşa se face că, până în anul 2014, numărul paturilor din unităţile 
medicale private a crescut de la 63 la aproape 5800. În acelaşi timp, paturile din sistemul public s-au împuţinat, de la 
166.411 la 125.192, ceea ce înseamnă o scădere de 24,76%. Cele mai mari scăderi sunt înregistrate în judeţele Arad şi 
Tulcea, unde numărul de paturi s-a înjumătăţit. Cele mai multe paturi în sistemul privat sunt în Bucureşti (1312), Iaşi (709), 
Braşov (466) şi Arad (345), iar la polul opus, există 14 judeţe fără o astfel de facilitate”, se arată în comunicatul de presă.  
„Există o preocupare constantă în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă. Nicio investiţie nu este făcută înainte ca un jucător 
să analizeze nevoile şi să îşi ia toate măsurile necesare pentru ca rezultatul să fie cel dorit şi estimat. A nu se înţelege că 
suntem în competiţie cu sistemul public de sănătate. Ba, dimpotrivă, căutăm să ne completăm, deci să fim două structuri 
complementare. La început, a fost dificil, dar acum lucrurile s-au aşezat şi există o oarecare predictibilitate, mai ales că 
avem un scop comun: acela de a oferi cele mai bune servicii pacienţilor noştri, deziderat pe care noi îl completăm cu acela 
de a menţine un preţ accesibil”, susţine Cristian Hotoboc, preşedintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private 
şi al Alianţei Pentru Sănătate din România.  
Datele mai arată că, în 1997, existau doar două spitale private, iar acum numărul lor a ajuns la 161. În acelaşi interval, 
sistemul de stat a închis 50 de unităţi, ajungând la 366, ceea ce înseamnă o scădere de 12%. În judeţele Arad, Bihor, 
Botoşani şi Hunedoara, activitatea a încetat în câte patru spitale.  
O situaţie similară se întâlneşte şi în cazul personalului medical, numărul medicilor care lucrează în mediul privat crescând 
de la 2,23% în 1997, la 25,98% în 2014, ca pondere din totalul medicilor care lucrează în România, inclusiv medici de familie 
şi stomatologi. 

 
30 IUNIE 

Noi achiziţii de echipamente medicale la Spitalul Clinic Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca 

Politica de achiziții și investiții, începută la Spitalul Clinic Județean de Urgență, continuă cu achiziționarea unui nou 
echipament medical perfomant: un videoecoendoscop, care va funcționa în cadrul Secției Clinice de Gastroenterologie a 
spitalului.  
de videoecoendoscopie și ecoendoscopie a costat 1.440.000 lei (cu TVA), preț obținut în urma unei licitații online. Firma 
câștigătoare a licitației s-a angajat contractual să ofere o garanție, cu piese de schimb incluse, pentru cinci ani. Fondurile 
pentru achiziționarea aparatului medical au fost obținute de la Ministerul Sănătății.  
Ecoendoscopia permite, în primul rând, manopere diagnostice (stadializarea formațiunilor tumorale, la nivelul tubului 
digestiv, dar și stadializarea tumorilor mediastinale sau a cancerului pulmonar). A doua mare parte de aplicații e 
reprezentată de partea intervențională, care permite prelevarea de biopisii, sub ghidaj ecografic. O aplicație intervențională 
specială, posibilă doar prin această metodă ecoendoscopică, este drenajul colecțiilor pancreatice sau a altor colecții 
retroperitoneale, sub ghidaj ecografic”, a explicat Dr. Romeo Chira, medicul responsabil de noul aparat, din cadrul Secției 
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Clinice de Gastroenterologie.  
La rândul său, Prof. univ. Dr. Petru Mircea (Secția Clinică de Gastroenterologie) a precizat că achiziția trusei de 
videoecoendoscopie e o investiție importantă “nu numai pentru că se face ceva pentru oameni, ci este un semn că lucrurile 
se mișcă. Ani de-a rândul ne-am descurcat, mai mult sau mai puțin bine, pe cont propriu. În momentul de față, există o 
atitudine diferită, care privește mai multe servicii ale spitalului, așa cum e la Radiologie, la Angiografie ori la noi, la 
Gastroenterologie. Acest echipament reprezintă un mesaj de filosofie de conducere și de strategie de dezvoltare a 
spitalului, al cărei scop este de a face un bine celor din jur”. 

 
30 IUNIE 

Orto-Clinic deschide o nouă clinică de ortopedie pediatrică și recuperare neuro-motorie la Târgoviște 

Orto-Clinic, clinica de ortopedie pediatrică și recuperare neuro-motorie cu sediul central în București,se extinde la 
Târgoviște începând cu luna iulie a acestui an, prin dezvoltarea unui nou centru destinat diagnosticării, tratamentului și 
recuperării copiilor cu afecțiuni ortopedice și neuro-motorii din oraș și zonele învecinate. Investiția în noua clinicădin 
Târgoviște a avut în vedere achiziționarea echipamentelor și aparatelor de kinetoterapie, precum și amenajarea completă a 
spațiului în care va funcționa noul centru.  
În cadrul noului centruldezvoltat la Târgoviște, pacienții din oraș și din zonele învecinate vor beneficia de servicii de 
diagnostic, tratament și recuperare pentru patologii extinse din spectrul ortopedic și neuro-motor pediatric, precum: 
investigații imagistice, ortopedie pediatrică, recuperare neuro-motorie pediatrică. Micii pacienții și părinții acestora vor fi 
astfel sprijiniți și îndrumați către cel mai potrivit program de recuperare specifică fiecărei afecțiuni de către medici 
specializați și kinetoterapeuți pregătiți în cadrul centrului de ortopedie pediatrică și recuperare neuro-motorie din 
București.  
Dr. Valentina Contanu, Medic Specialist Ortopedie Pediatrică, fondator Orto-Clinic, spune: "Am dezvoltat 
aceastăclinicăpentru a veni în sprijinul părinților care au nevoie de un centru de tratament și recuperare mai aproape de 
casă pentru copiii lor. Ca urmare a dialogului permanent pe care îl purtăm cu părinții copiilor, am remarcat o polarizare 
dezechilibrată a serviciilor medicale și a activităților destinate exclusiv copiilor în multe orașe din jurul capitalei. Mulți 
părinți dedicau resurse semnificative pentru a putea veni la clinica noastră din București așa că, investiția de la Târgoviște 
răspunde în mod natural unei cereri concrete și nevoii de a fi cât mai aproape de pacienții noștri."  
Orto-Clinic funcționează pe piața de servicii medicale din România din 2008, anul in care au fost puse bazele unui centru 
medical destinat diagnosticării, tratamentului și recuperării afecțiunilor ortopedice și neuro-motorii pediatrice. Inițial, 
proiectul dezvoltat în majoritate din fonduri proprii ca investiție privată, a fost creat să susțină activitatea specifică unei 
clinici și a unui centru de recuperare pentru copii. Astăzi, Orto-Clinic dezvoltă programe de recuperare neuro-motorie și de 
kinetoterapie, conform celor mai recente terapii dezvoltate pentru copii și adolescenți. 

 
 
30 IUNIE 

Prima anastomoză laparoscopică între pancreas şi stomac, realizată de medicii SJU Baia Mare 

Echipa de medici din cadrul Blocului Operator a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Baia Mare a realizat în premieră prima 
anastomoză laparoscopică între pancreas şi stomac (pseudochisto-gastroanastomoza) la un pacient cu pseudochist 
pancreatic, complicaţie a unei pancreatite acute severe, precizează un comunicat de presă al instituţiei medicale. Medicul-
şef al Blocului Operator, Mihaela Leşe, cea care a coordonat această intervenţie chirurgicală extrem de complicată a 
menţionat că, pentru realizarea operaţiei, a avut alături o echipă competentă şi profesionistă, pe întreg parcursul 
procedurii.  
"Am avut o echipă grozavă: dr. Mureşan Lavinia, dr. Pintea Bogdan, as. Zoicaş Voicu, as. Chertiţa Sanda, as. Ghiţiu Daniel şi 
inf. Bledea Parasca, împreună cu care mă bucur nespus de reuşită şi le mulţumesc din suflet. Mulţumesc, Nora Dragomir, 
pentru pregătirea pacientului', a spus dr. Mihaela Leşe.  
Spitalul Judeţean de Urgenţă din municipiul Baia Mare a trecut în ultimii ani printr-o modernizare accelerată realizată cu 
fonduri europene, în sumă de aproape 60 milioane de euro, iar corpul de medici pe diferite specialităţi a fost completat prin 
angajarea de personal sau transfer de la alte spitale din ţară. 
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7 IULIE 

Termenul de finalizare a proiectului de modernizare a ambulatoriului SJU Craiova a fost prelungit cu 

peste un an  

Consiliul Judeţean Dolj a aprobat în şedinţa de joi prelungirea termenului de finalizare a proiectului privind modernizarea 
ambulatoriului de specialitate al Spitalului Judeţean de Urgenţă din Craiova, până la 31 august 2017. Proiectul este 
finanţat din fonduri europene şi trebuia să fie gata până la 30 iunie a.c..  
Conducerea CJ Dolj a susţinut că proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului de 
specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova", în valoare de peste 8,2 milioane euro şi finanţat prin POR, se 
află pe lista proiectelor cu fonduri europene care nu au putut fi finalizate şi pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Comisia Europeană au aprobat prelungirea termenelor până la 31 decembrie 2018 pentru a nu se pierde finanţarea 
nerambursabilă.  
Potrivit reprezentanţilor CJ Dolj, acest proiect demarat în 2010 şi pentru care termenele de finalizare au fost prelungite de 
mai multe ori în ultimii ani, nu a putut fi realizat atât din cauza unor "dificultăţi privind contractarea execuţiei lucrărilor", cât 
şi din cauza neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a obligaţiilor contractuale de către prestatorii de servicii de 
proiectare.  
Modernizarea ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgenţă din Craiova a fost întârziată doi ani şi jumătate pentru că firma 
care a realizat proiectul iniţial nu a respectat normele sanitare şi de securitate la incendiu, apoi şi-a încetat activitatea în 
România. 

 
 

11 IULIE 

Secţia de neurologie pediatrică de la Spitalul de cardiologie Covasna, relocată la Spitalul orăşenesc  

Conducerea Spitalului de Recuperare Cardiovasculară Covasna a luat decizia de reloca secţia de neurologie pediatrică la 
Spitalul orăşenesc din aceeaşi staţiune, pentru a putea asigura pacienţilor condiţii de cazare şi tratament mai bune.  
Managerul interimar al Spitalului de Cardiologie, Joos Ştefan, a declarat că secţia de recuperare neurologie pediatrică 
funcţionează de câţiva ani într-un pavilion comun cu secţia de recuperare cardiologică pentru copii, care nu se află, însă, 
într-o stare corespunzătoare, motiv pentru care s-a luat decizia unor schimbări.  
'De când am preluat funcţia de director, am studiat care este structura spitalului şi cum ne-am putea adapta la noile 
solicitări ale pieţei pentru serviciile pe care le oferim şi, uitându-mă pe indicatorii din ultimii trei ani, am văzut că secţia de 
recuperare cardiologie copii e supradimensionată pentru numărul de cazuri pe care le rezolvă, de asemenea, şi secţia de 
recuperare neurologie pediatrică. În plus, nici locaţia pentru ambele secţii nu este cea mai potrivită (...), sunt saloane fără 
toalete, nu există toalete speciale pentru persoanele cu dizabilităţi. Clădirea a fost construită în anii 60 şi nu a beneficiat de 
modernizare sau de lucrări de întreţinere pe acel sector, (...) are probleme de structură, prezintă inflitraţii, mucegai (...), 
deci nu sunt condiţii optime pentru activitatea medicală. Acestea sunt motivele pentru care am decis să facem o serie de 
schimbări', a declarat Joos Ştefan.  
Potrivit acestuia, iniţial s-a luat în discuţie varianta relocării secţiei de neurologie copii la Spitalul din Întorsura Buzăului, 
unde funcţionează şi secţia de recuperare neuromusculară pentru adulţi, însă s-a renunţat la idee pe considerentul că acolo 
nu există spaţii de relaxare în aer liber pentru pacienţi. 'În cele din urmă, am identificat un spaţiu la Spitalul orăşenesc din 
Covasna şi am început lucrările, am creat circuitele şi, cred eu, într-o lună de zile suntem gata. Aici condiţiile sunt 
incomparabil mai bune, pacienţii au posibilitatea de a ieşi în oraş, în parc, pot socializa, (...) iar din punctul de vedere al 
tratamentului au la dispoziţie şi sala de kinetoterapie pe care am înfiinţat-o aici, deci vor putea să facă şi acest procedeu, 
avem şi un laborator de medicină fizică şi balneologie care îi vor deservi, (...) sunt şi în apropierea secţiei de pediatrie, (...) 
deci din punctul de vedere al asistenţei medicale este un câştig pentru toată lumea', a mai spus Joos Stefan.  
Spitalul de Recuperare Cardiovasculară Covasna, aflat în subordinea Ministerului Sănătăţii, a preluat în anul 2011, în urma 
reorganizării sistemului naţional de sănătate, atât Spitalul Orăşenesc din Covasna, cât şi Spitalul Orăşenesc de la Întorsura 
Buzăului şi Centrul de Patologie Neuromusculară 'Dr. Radu Horia' din Vâlcele. Ulterior, activitatea acestuia din urmă a fost 
relocată la Întorsura Buzăului. 
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12 IULIE 

Aparat performant de biologie moleculară, în dotarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase din Braşov 

Un aparat de biologie moleculară (RT-PCR) care pune în şase ore diagnosticul unei infecţii bacteriene sau virale a intrat în 
dotarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase din Braşov. Aparatul a costat 300.000 de lei, fondurile fiind alocate de 
Consiliului Judeţean Braşov.  
"Acest aparat aduce un salt în practica infecţionistului. Vom avea dovezi când dăm un antibiotic şi când îl administrăm. 
Echipamentul (RT-PCR) permite diagnostic rapid al infecţiilor virale, bacteriene şi fungice, direct din secreţiile respiratorii, 
sânge, puroi, secreţii genitale, materii fecale. Permite diagnosticarea infecţiilor nosocomiale (pneumonii, septicemii, infecţii 
de cateter venos). Schimbă complet practica medicală la pacienţii cu febră sau cu suspiciune de infecţie nosocomială, 
pentru că permite un diagnostic în opt ore a virusurilor, bacteriilor sau fungilor care cauzează infecţia. Sunt multe infecţii 
nosocomiale dar putem salva oamenii dacă ştim ce microbi au cauzat infecţia, dacă are gene de rezistenţă şi astfel putem 
prescrie tratamentul adecvat. Este foarte important să colaborăm cu celelalte spitale din Braşov, atât cele de stat cât şi cele 
private, pentru că este esenţial ca pacienţii din celelalte spitale să aibă acces la această nouă metodă de diagnostic", a 
declarat marţi, într-o conferinţă de presă, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase, dr.Ramona Ionescu.  
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Gabor, a subliniat că din bugetul Consiliului Judeţean au fost alocate şi 
în anul 2015 şi în acest an sume importante pentru achiziţia de aparatură performantă în spitalele subordonate.  
"Împreună cu Comisia de Sănătate, Comisia economică şi Serviciul economic din Consiliul Judeţean, dar şi cu managerii, 
directorii economici şi responsabilii cu resursa umană din cele şase spitale aflate în subordinea noastră s-a făcut o analiză 
foarte serioasă, pe priorităţi, privind dotarea spitalelor, după care au fost alocate sumele necesare. Am analizat toate 
posibilităţile privind dotarea, pentru a veni şi în sprijinul cetăţenilor, astfel ca diagnosticele să fie cât mai rapide şi exacte. 
Mă bucur că aceste proiecte prind viaţă. O să vedeţi în cel mai scurt timp că Maternitatea se va dota cu aparatură 
performantă. S-a făcut licitaţia, s-a încheiat contractul şi urmează să fie livrată aparatură în valoare de 1,5 milioane de lei. La 
Spitalul Clinic de Copii am alocat suma de 200.000 de lei pentru studiul de fezabilitate pentru proiecte privind accesarea de 
fonduri europene, iar dacă proiectele vor primi finanţarea, atunci putem vorbi de 10 milioane de euro. Cu aceşti bani, 
Spitalul Clinic de Pediatrie va deveni cel mai modern spital regional din România pentru copii", a spus vicepreşedintele 
Consiliului Judeţean Braşov.  
El a dat asigurări că până la sfârşitul anului vor mai fi alocate şi alte fonduri celor şase spitale din subordine (Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă, Maternitatea, Spitalul Clinic de Copii, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase, Spitalul Clinic de Neurologie şi 
Spitalul de Pneumoftiziologie). 

 
 

13 IULIE 

O noua premiera in Romania: cancer de col uterin operat conservator in totalitate laparoscopic la 

Spitalul Euroclinic  

Conf. Univ. Dr. Elvira Bratila, medic primar obstetrica-ginecologie, a efectuat in Spitalul Euroclinic in premiera in Romania 
la o tanara de 29 ani prima operatie total laparoscopica 3D de tratament conservator al cancerului de col uterin.  
Spitalul Euroclinic, parte din Rețeaua privată de sănătate - REGINA MARIA, este singurul spital din Romania unde s-a 
practicat prima trachelectomie total laparoscopică pentru cancerul cervical in stadii incipiente. In plus, tehnica reprezinta o 
premiera fiind prima interventie de acest fel practicata prin laparoscopie 3D. 
Frecvent, tratamentul recomandat unei femei cu cancer de col uterin, chiar si in stadiile incipiente, este histerectomia, 
operatia de indepartare a uterului, o optiune care i-ar oferi acesteia cea mai buna sansa de tratament al cancerului, insa 
care ar insemna pierderea oricarei posibilitati de a mai avea vreodata vreo sarcina. Insa in centrele de expertiza in 
oncoginecologie, aceste femei au o alternativa. Operatia de tratament conservator al cancerului de col uterin asigura un 
tratament sigur al cancerului, insa permite pastrarea uterului femeii. Acesta reprezinta un beneficiu major pentru 
pacientele tinere care isi doresc copii in viitor si care astfel pot sa duca la bun sfarsit o sarcina, chiar daca au fost tratate de 
cancer.  
Interventia chirurgicala de tratament conservator denumita operatia de trachelectomie radicala este efectuata in cazuri 
atent selectionate, in stadiile incipiente, in care cancerul este localizat strict la nivelul colului uterin.  
Spitalul Euroclinic este singurul spital din Romania unde s-a practicat prima trachelectomie total laparoscopică pentru 
cancerul cervical in stadii incipiente. In plus, tehnica reprezinta o premiera fiind prima interventie de acest fel practicata 
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prin laparoscopie 3D.  
“Laparoscopia 3D este o tehnologie avansata care are potentialul de a extinde domeniul de aplicare a chirurgiei minim-
invazive in oncoginecologie. Avem deja o experienta importanta in trachelectomia radicala pe cale combinata laparoscopica 
si vaginala. Noua linie de laparoscopie 3D ne permite sa efectuam acum operatia integral laparoscopic. Desi lucrezi din 
afara corpului pacientei, perceptia este ca esti in interior si operezi. Pentru chirurg, asta inseamna precizie si incredere in 
gesturile operatorii. Vizualizand foarte clar, poti face operatii complexe laparoscopice la paciente care au cancer, operatii 
care presupun disectii ganglionare in profunzimea pelvisului, rezectii si suturi de organ si interventii in apropierea unor 
structuri vitale si delicate, cum sunt vezica urinara, vasele si nervii.”, a subliniat Conf. Univ. Dr. Elvira Bratila.  
Operatia minim-invaziva de tratament conservator al cancerului de col uterin a fost efectuata pentru prima data in 1994 de 
catre medicul francez Prof. Dr. Daniel Dargent. De atunci, la nivel mondial, au fost realizate peste 1000 de operatii de 
trachelectomie radicala, cu peste 250 de sarcini duse la termen cu succes. 

 
 

19 IULIE 

Inspecţia Sanitară a suspendat activitatea secţiei exterioare de dermatologie a Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alexandria  

Inspecţia Sanitară a suspendat activitatea secţiei de dermatologie - venerice, secţie exterioară a Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alexandria, precum şi activitatea spălătoriei de la Spitalul Municipal Turnu Măgurele. Potrivit unui comunicat de 
presă remis de Ministerul Sănătăţii, Inspecţia Sanitară a suspendat activitatea secţiei de dermatologie - venerice, secţie 
exterioară Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria.  
Decizia a fost luată de inspectori pentru că unitatea nu a respectat planul de conformare cu termen de şase luni impus la 
controlul anterior. Unitatea ar fi trebuit să facă o reamenajare şi igienizare generală, în special să repare grupurile sanitare 
şi băile, cu refacerea totală a sistemului de scurgere şi canalizare. De asemenea, ar fi trebuit să doteze secţia cu mobilier.  
Ministerul Sănătăţii menţionează că, fiind vorba de o secţie exterioară, pacienţii vor fi trataţi în clădirea principală a 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria. "La acelaşi spital, inspectorii au constatat şi alte nereguli. La Secţia ATI s-a 
constatat că depozitarea materialelor şi ustensilelor pentru curăţenie se face în grupurile sanitare, nu în spaţii separate, 
ploştile se spală în grupul sanitar pentru pacienţii din salonul septic, pentru că încăperea unde ar trebui să se întâmple nu 
are chiuvetă, plafonul din salonul septic şi din blocul operator este deteriorat, finisajele pereţilor din dreptul celor două 
saloane sunt deteriorate, vopseaua este exfoliată, iar această stare nu permite curăţarea şi dezinfectarea adecvată. 
Termenul de rezolvare impus este de 15 zile. Inspectorii au aplicat amenzi de 5.000 de lei", se mai arată în comunicat.  
Tot la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria s-a constatat că la Secţia de Oncologie nu se respectă numărul de paturi în 
saloane, normele privind grupurile sanitare şi cubajul de aer/pacient, iar la secţia exterioară Boli infecţioase - contagioase 
staţia de epurare a apelor uzate este neconformă, sistemul de clorinare este o instalaţie neomologată, nu s-a efectuat 
clorinarea de aproximativ şase luni, spaţiul de depozitare a lenjeriei murdare are finisajele deteriorate, pereţi crăpaţi, 
tencuiala deteriorată.  
Potrivit comunicatului, la Spitalul Municipal Turnu Măgurele Inspecţia Sanitară a suspendat activitatea spălătoriei, motivul 
fiind nerespectarea programului de conformare care avea termen data de 1 mai 2016. Spaţiul necesită lucrări de reparaţii şi 
igienizare totală, are faianţa căzută, pereţi crăpaţi, pavimentul şi plafonul crăpate şi deteriorate iar activitatea se suspendă 
până la remedierea deficienţelor. 

 
 

19 IULIE 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina a angajat 70 de medici tineri şi a renunţat la toţi pensionarii  

Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Slatina a angajat zeci de medici tineri în ultimii trei ani şi a renunţat din luna iulie la 
contractele cu medicii pensionari, potrivit directorului medical al instituţiei, Cătălin Pătru. Acesta a precizat că în ultimii ani 
spitalul a apelat la serviciile unor medici pensionari pentru a acoperi deficitul înregistrat în unele secţii şi în acelaşi timp au 
fost organizate concursuri pentru ocuparea posturilor vacante. Cum posturile vacante au fost ocupate, nu a mai fost 
necesară prelungirea contractelor de muncă pe o perioadă determinată ale medicilor pensionari.  
"Posturile vacante au fost ocupate în urma concursurilor şi în această situaţie nu au fost mai fost prelungite contractele 
medicilor pensionari. În acelaşi timp, acolo unde mai sunt posturi vacante se organizează concurs, cum este cazul la 
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urologie. Acolo avem acum numai un medic, dar se organizează concurs, mai sunt secţii unde din ianuarie vor veni medici 
rezidenţi. Deficitul de medici a fost acoperit. Nu mai avem medici pensionari acum", a spus Cătălin Pătru. Directorul medical 
al SJU Slatina a adăugat că se menţine în continuare un deficit de cadre medicale cu pregătire medie, deşi au fost scoase la 
concurs 45 de posturi în ultimele luni pentru asistenţi şi infirmieri. Pătru a menţionat că sunt posturi pentru care s-a 
organizat concurs şi de trei ori fără să se fi ocupat. "Suntem un spital judeţean şi exigenţele concursului sunt pe măsură, 
situaţie în care pentru ocuparea unor posturi s-a organizat şi de trei ori examen. Vor fi organizate concursuri în continuare", 
a adăugat Cătălin Pătru.  
În spitalul din Slatina în luna iunie lucrau 17 medici pensionari sau care întruneau condiţiile de pensionare, iar în ultimii trei 
ani au fost angajaţi prin concurs ori au venit ca rezidenţi peste 70 de medici tineri. 

 
22 IULIE 

 

Spitalul Municipal Sighişoara a primit cinci amenzi pentru neconformităţi 

Inspectorii Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Mureş au dat cinci amenzi în valoare de 2.500 de lei pentru o serie de 
nereguli constatate în urma unui recontrol efectuat în iunie la Spitalul Municipal Sighişoara, iar la jumătatea lunii iulie 
Compartimentul de Pneumologie al unităţii spitaliceşti a fost închis, intrând în reparaţii capitale, conform DSP.  
"În anul 2016, inspectorii din cadrul Serviciului Control în Sănătate Publică au efectuat acţiuni tematice de control/recontrol 
la Spitalul Municipal Sighişoara. (...) Pentru neconformităţile constatate în cadrul acţiunii tematice de recontrol, la data de 
01.06.2016 s-au aplicat 5 sancţiuni contravenţionale în valoare de 2500 lei: Compartimentul SPCIN a fost sancţionat pentru 
nesupravegherea controlului eficienţei sterilizării; Compartimentul Pneumologie pentru necunoaşterea şi neaplicarea de 
către personal a tehnicilor de curăţenie şi dezinfecţie; Compartimentul ATI pentru necunoaşterea de către personalul 
sanitar a tehnicilor şi procedurilor de pregătire a instrumentarului pentru sterilizare, Laboratorul de Radiologie şi Imagistică 
pentru nerespectarea precauţiunilor universale şi protocoalelor de lucru şi Blocul alimentar, pentru necunoaşterea şi 
neaplicarea de către personal a tehnicilor de curăţenie şi dezinfecţie", se arată într-un document trimis Ministerului 
Sănătăţii de către DSP Mureş.  
Potrivit documentului, începând cu 18 iulie, în Compartimentul de Pneumologie - cel în care a izbucnit recent un scandal 
legat de curăţenia precară şi condiţiile insalubre din saloane - a fost sistată activitatea ca urmare a intrării în concediu a 
întregului personal şi demararea lucrărilor de reparaţii capitale la canalizarea interioară şi exterioară. În cadrul programului 
de reabilitare, la Pneumologie se vor efectua lucrări de recondiţionare a tâmplăriei, de igienizare şi de montare a unui covor 
Tarkett.  
În urmă cu o zi, după apariţia în presă a unor fotografii postate pe o pagină de socializare de către o fostă pacientă a 
Compartimentului de Pneumologie, în care apărea o pernă cu o faţa murdară, precum şi pereţii scorojiţi din saloane, 
inspectorii DSP Mureş au constatat că acest compartiment este închis şi că lucrările de reabilitare încă nu au început, 
întrucât se aşteaptă avizele necesare.  
În urma controalelor şi recontroalelor efectuate, inspectorii DSP Mureş au trasat Spitalului Municipal Sighişoara o serie de 
termene pentru remedierea deficienţelor constatate, unele fiind remediate, altele în curs.  
Spre exemplu, conform DSP Mureş, la Compartimentul de Pneumologie au fost trasate termene imediate şi s-a remediat 
situaţia spaţiului nesecurizat pentru păstrarea lenjeriei curate şi a registrului de evidenţă a dezinfecţiei şi sterilizării 
barbotoarelor, care era incomplet, rămânând de rezolvat problema reabilitării. La Pedieatrie, în urma controlului au fost 
remediate instalaţiile sanitare defecte sau lipsa acestora din unele saloane, sălile de tratament şi grupurile sanitare, iar 
pentru rezolvarea anexelor sanitar - sociale pentru mamele însoţitoare şi reabilitarea exterioară a celor două corpuri de 
clădiri în care funcţionează secţia, precum şi asigurarea rezervei de apă de consum a fost prevăzut un termen până la 
sfârşitul anului. La Secţia Obstetrică-Ginecologie, a fost rezolvată deja problema dotării corespunzătoare a grupului sanitar 
pentru paciente la sala de naşteri şi la prelucrări sanitare şi s-a dat un termen până la sfârşitul anului pentru igienizarea 
demisolului. La Secţia Chirurgie, ATI, Radiologie, Neurologie, Ambulatoriu - integrat - corp B au fost reparate instalaţiile 
sanitare defecte, este în curs de rezolvare problema filtrelor HEPA la blocurile operatorii, iar reabilitarea exterioară are 
termen până la finele anului. La Sterilizare, unde testele biologice existente nu erau compatibile cu tipul aparatului de 
sterilizare problema a fost rezolvată încă din luna mai, iar la Blocul alimentar, unde spaţiile sunt improprii, neigienizate 
pentru păstrarea alimentelor şi nu se asigură apa curentă caldă, problema e în curs de rezolvare.  
DSP Mureş a mai arătat în documentul remis Ministerului Sănătăţii că Spitalul Municipal Sighişoara deţine autorizaţie 
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sanitară de funcţionare eliberată cu program-cadru de conformare, funcţionează în zece clădiri pavilionare, în locaţii 
diferite, toate clădirile fiind monumente istorice, construite în anul 1896. 

 
27 IULIE 

Spitalul Orasenesc Buhusi va avea sectie de ingrijiri paliative 

In urma cu cateva zile, Spitalul Orasenesc Buhusi a reusit sa obtina acordul Ministerului Sanatatii privind aprobarea 
modificarii structurii si imbogatirea acesteia cu o noua specialitatate, proiect demarat cu aproximativ cinci luni in urma: 
ingrijiri paliative, specialitate care nu a mai existat in structura spitalului buhusean de la infiintarea sa in anul 1977.  
Specialitatea de ingrijiri paliative este organizata ca un compartiment de sine statator si are in componenta 9 paturi, el va 
functiona la etajul 3 intr- un spatiu special amenajat acestei destinatii (doua saloane cu 4, respectiv 5 paturi, grupuri 
sanitare in fiecare salon, aer conditionat, paravane de intimitate pentru fiecare pat, tarkett antibacterian, instalatie de gaze 
medicinale, etc).  
Adresa Ministerului Sanatatii privind aprobarea noii structuri a Spitalului Orasenesc Buhusi urmeaza sa fie validata de catre 
Consiliul Local Buhusi, care se va intalni in sedinta extraordinara, autorizata de catre D.S.P. Bacau, evaluata de catre C.A.S.J. 
Bacau, dupa care se poate incepe activitatea.  
De asemenea, cu sprijinul autoritatii publice locale se va face dotarea acestui compartiment, de la achizitionarea de paturi 
pana la monitoare de functii vitale, EKG, defibrilator, aparat de sterilizat si dezinfectat plosti, truse de urgenta, aspiratoare 
de secretii, etc, avand in vedere ca se spera ca aceasta specialitate sa fie prinsa la finantare in contractul cadru cu C.A.S.J. 
Bacau pentru anul 2016.  
In ultimii ani, spitalul buhusean a suferit modificari majore, atat prin modificarea de mai multe ori a structurii organizatorice 
prin suplimentarea numarului de paturi de internari de zi, cat si prin redistribuirea de paturi pentru crearea de specialitati 
noi, cum este cazul acum. De asemenea, s-a incercat, si de cele mai multe ori s-a si reusit, sa se implementeze o noua 
strategie de abordare a pacientului, atat prin crearea unor conditii hoteliere care sa satisfaca cele mai exigente cerinte, cat 
si prin diversificarea si modernizarea calitatii serviciilor medicale acordate.  
„Aceasta politica se dovedeste a fi una buna, fapt ce reiese si din cresterea continua a adresabilitatii, dar si a gradului de 
satisfactie a pacientilor, grad care in institutia noastra se face prin analizarea chestionarelor date fiecarui pacient in parte la 
internare, iar acolo unde apar probleme le rezolvam intervenind si ajutand acel sector de activitate. Suntem a doua unitate 
sanitara din judet acreditata si prima dupa actualele standarde si nu vrem sa facem rabat de la acestea. Cred ca aceste 
lucruri fac diferenta dintre noi si celelalte spitale, aici lucram in continuare dupa protocoale/ proceduri de lucru, le 
dezvoltam continuu, am ajuns la multe dintre ele la editia a doua si revizia a treia, lucru care pentru cunoscatori spune 
multe. In acest spital sunt respectate standardele de acreditare A.N.M.C.S si de certificare ISO, personalul de aici cunoaste si 
contribuie fiecare in functie de competentele sale profesionale la dezvoltarea sectoarelor unde isi desfasoara activitatea. 
Acest spital are viitor, deja s-a auzit despre el la nivel national, acest lucru ne mobilizeaza, ne face sa credem ca drumul ales 
este unul bun, avem o strategie de dezvoltare, avem o viziune si o misiune care, daca vom fi sprijiniti sa la ducem la bun 
sfarsit, spitalul buhusean poate ajunge unul de referinta , un spital unde pacientul se simte important, unde este bine 
ingrijit, are conditii demne de cazare si nu in ultimul rand este tratat cu demnitate, respect si seriozitate”, spune Constantin 
Poiana, managerul de calitate al Spitalului Orasenesc Buhusi.  
Dr. Toron Mouhannad, managerul general al spitalului, spune ca in viitor se va incerca sa se dezvolte si sa se imbogateasca 
structura cu noi specialitati: „Avem multe de facut, trebuie sa continuam reabilitarea/ modernizarea celorlalte sectoare 
unde nu am reusit inca sa facem acest lucru, trebuie sa dotam spitalul cu aparatura noua performanta, sa accesam fonduri 
europene si de alta natura nerambursabile, sa atragem medici, atat pentru specialitatile noi cat si pentru cele existente si sa 
lucram in continuare la schimbarea mentalitatilor. Avem inca, din pacate, cateva sectoare de activitate unde mentalitatile 
au ramas invechite si aici trebuie sa intervenim, pacientul trebuie sa se simta in siguranta cand ne trece pragul si sa 
beneficieze de conditii deosebite de cazare, cat si de un act medical complex, modern. Exact aceste lucruri cred ca vor face 
in viitorul apropiat diferenta dintre un spital unde pacientii se duc, dar sunt dezamagiti si un spital unde pacientii vin cu drag 
si recomanda si altora acest lucru. Ne bazam in continuare pe sprijinul Consiliului Local Buhusi, pentru ca spitalul este 
pentru comunitate, pentru oameni, iar acest lucru trebuie sa fie cel mai important obiectiv atat pentru autoritatea publica 
locala, cat si pentru membrii echipei manageriale. Buna colaborare cu Consiliu Local face posibila invingerea birocratiei, 
lucru care se vede in dezvoltarea continua a spitalului, in crearea de specialitati noi, in renumele de care se bucura aceasta 
institutie in momentul de fata. Incurajarile care vin de la institutiile centrale care monitorizeaza si apreciaza modul nostru 
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de abordare si strategia de dezvoltare pentru urmatorii ani ne fac sa avem puterea sa mergem mai departe si demonsteaza 
faptul ca si in Romania se pot face lucruri bune”. 

 
29 IULIE 
 

Investiţie de 2 milioane de euro într-o sală hibrid pentru operaţii pe inimă la Spitalul Polisano 

Spitalul European Polisano a încheiat un parteneriat de cercetare şi educaţie cu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, 
Universitatea din Lund din Suedia şi The Western Institute din Irlanda, în urma căruia va fi creată o sală hibridă, în care vor 
putea fi realizate intervenţii multidisciplinare.  
Aproximativ 40 de studenţi la medicină, din Suedia, Irlanda, Republica Moldova şi România, şi tineri medici rezidenţi şi 
specialişti, au participat, timp de două săptămâni, la Şcoala Internaţională de Vară Saving Hearts, unde au studiat noi tehnici 
şi protocoale terapeutice aplicate la nivel internaţional, predate de specialişti în chirurgie cardiovasculară şi cardiologie 
intervenţională.  
În cadrul proiectului, aflat la a doua ediţie, studenţii au asistat la peste 30 de intervenţii complexe. Şcoala de vară a 
reprezentat primul pas în cadrul unui parteneriat de cercetare şi educaţie, în urma căruia va fi creată o sală hibridă, dotată 
cu tehnologie medicală de ultimă generaţie la nivel mondial, precizează sursa citată.  
"Această şcoală se înscrie în viziunea Polisano de a dezvolta o medicină modernă, aici, la Sibiu, având drept scop final 
servicii medicale de cea mai înaltă calitate pentru pacienţii noştri. Statisticile arată că, în continuare, bolile cardiovasculare 
reprezintă cauza principală de deces în România, astfel că drumul pe care îl avem înainte este unul de lungă durată. 
Împreună cu partenerii noştri, ne implicăm activ în dezvoltarea unui program academic performant, care implică, pe de o 
parte, educarea şi formarea viitoarei generaţii de medici, iar pe de altă parte, investiţii în cercetare. În acest sens, în cadrul 
Spitalului European Polisano va fi realizată o sală hibridă în care vor putea fi realizate operaţii mixte şi foarte complexe. 
Intenţia noastră este de a continua parteneriatul pentru educaţie pe care l-am început în timpul şcolii de vară, în special în 
cadrul atelierelor de simulare a procedurilor de chirurgie cardiacă minim invazivă (TAVI EVAR TEVAR) cu sprijinul companiei 
Medtronic", a declarat conf.univ.dr. Victor Costache, directorul medical şi şeful secţiei de Chirurgie Cardiovasculară şi 
Toracică a Spitalului European Polisano.  
Această investiţie, de aproximativ 2 milioane de euro, reprezintă pasul final pentru deschiderea unui centru de tratare a 
infarctului miocardic acut în Sibiu, care să deservească pacienţii din regiunea Centru.  
 

4 AUGUST 

A fost numit un nou director la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ  

Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, Ionel Arsene, a semnat o dispoziţie prin care l-a numit în funcţia de director 
interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă pe Liviu Negelschi. Ionel Arsene a declarat presei că noul director îşi va începe 
activitatea de la data de 10 august, mandatul său fiind pe o perioadă limitată de şase luni.  
"Am decis să numesc în funcţia de director interimar al Spitalul Judeţean de Urgenţă pe Liviu Negelschi, o persoană din 
afara sistemului medical. Mandatul său va începe pe data de 10 august şi va avea o durată de şase luni. Decizia are la bază 
problemele cu care se confruntă spitalul şi care sunt foarte grave, de la datoriile înregistrate, la servicii care de multe ori 
sunt puse la îndoială de către pacienţi. Pentru remedierea situaţiei este nevoie de un manager care să vină cu soluţii 
aplicate. Era necesara asumarea unei decizii ferme în privinţa conducerii Spitalului Judeţean, deoarece situaţia actuală 
trebuie să ia sfârşit, iar nemţenii să beneficieze de cele mai bune servicii medicale", a declarat Ionel Arsene. Preşedintele CJ 
Neamţ a adăugat că i-a trasat noului director al spitalului o serie de obiective clare pe care trebuie să le atingă prin 
contractul de management. Printre acestea se regăsesc creşterea ratei de utilizare a paturilor pe spital, diminuarea plăţilor 
restante de peste 30 de zile înregistrate de spital şi creşterea procentului cheltuielilor cu medicamentele din totalul 
cheltuielilor spitalului.  
Urmează ca în perioada următoare să fie organizat concursul pentru ocuparea funcţiei. "Problemele cu care Spitalul 
Judeţean se confruntă trebuie să înceteze, iar neîncrederea stârnită în rândul populaţiei faţă de medici, de actul medical şi 
faţă de deciziile care se iau din punct de vedere al administrării spitalului trebuie să ia sfârşit. Obiectivul meu este acela de a 
pune la dispoziţia nemţenilor un spital în care să se trateze cu încredere, iar medicilor care muncesc aici să le asigurăm 
condiţii de lucru decente pe măsura pregătirii lor", a mai spus preşedintele CJ Neamţ.  
Liviu Negelschi este de profesie avocat iar în mandatul 2008 - 2012 a fost consilier local al PNL. Cu o jumătate de an înainte 
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de a se încheia mandatul de ales local, Liviu Negelschi a demisionat din partid nemulţumit de frământările din organizaţia 
judeţeană şi de la acel moment a rămas apolitic. În ultimele şase luni, funcţia de director interimar al spitalului a fost 
ocupată de doctorul Alexandru Juncu, membru al PSD Piatra Neamţ. Acesta a fost numit în funcţie după demiterea fostului 
manager, doctorul Ioan Lazăr. 

 
8 AUGUST 

Institutul de Psihiatrie Socola din Iași a fost acreditat  

Institutul de Psihiatrie Socola din Iaşi a primit, din partea Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate 
documentul prin care certifică acreditarea Institutului. Conform Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale de 
Management al Calităţii în Sănătate nr 436 din data de 20.07 2016, Institutul de Psihiatrie Socola Iaşi este Unitate Sanitară 
cu Paturi în categoria "Nivel Acreditat".  
"Acreditarea Institutului de Psihiatrie Socola înseamnă din acest moment noul certificat de naştere a unităţii. Obţinerea 
acreditării reprezintă munca în echipă a întregului colectiv din cadrul acestei unităţi medicale. Nu ne vom opri aici, mai este 
mult de muncă pentru a ne atinge standardele de excelenţă impuse de noi care recomandă funcţionarea unui Institut. 
Întreg procesul de modernizarea a Institutului este o acţiune care nu poate fi finalizată într-un an sau doi, ci într-o perioadă 
lungă de timp având nevoie de susţinerea Ministerului Sănătăţii şi a Consiliului de Administraţie a Institutului", a declarat dr 
Gabriel Oprişanu, managerul Institutului de Psihiatrie Socola. 

 
16 AUGUST 

Unitate mobilă SMURD inaugurată la Spitalul Bagdasar Arseni 

O nouă unitate mobilă de terapie intensivă SMURD, cea de-a patra de acest fel din București, a fost inaugurată marți la 
Spitalul Bagdasar Arseni. "Va fi un salt foarte important pentru această zonă. Sunt doi paramedici pompieri pe ambulanța 
respectivă un medic și un asistent care vor ieși din spital. Acesta va fi al patrulea echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD 
București. Zona de aici era o zonă descoperită din acest punct de vedere. Bineînțeles vine în completare la ce are. Și 
Serviciul de Ambulanță București Ilfov este conectat de Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Bagdasar de unde vin 
medicii și asistenții, ceea ce înseamnă că mașina va staționa aici, va pleca de aici. Asta înseamnă că medicul și asistentul își 
fac treaba lor în UPU dar când sună alarma ei vor ieși pe mașină. Aceasta vine în completare la mașina care este la Spitalul 
Universitar și la celelalte două mașini de terapie intensivă operate de Spitalul Floreasca - unul stă la Spitalul Floreasca și una 
în zona Pallady", a explicat secretarul de stat în MAI Raed Arafat. 
El a precizat că mașina va fi deservită fie de un medic rezident foarte bine pregătit aflat în ultimii doi ani de rezidențiat, fie 
de un medic specialist în medicină de urgență. "Mașina este dotată cu tot ce trebuie ca o terapie intensivă mobilă. Ea poate 
să plece la urgențe din start să fie prima mașină care sosește sau să fie trimisă în sprijinul altor echipaje, fie de la SMURD, fie 
de la Ambulanță dacă se solicită sprijin. Sunt convins că va aduce o valoare adăugată la asistența de urgență și să ridice 
nivelul calitativ în zona de sud a Bucureștiului. O astfel de mașină poate să iasă și la 6 și la opt și la zece intervenții în 24 de 
ore. Depinde de zi, depinde de situații. Numărul de medici este limitat și la SMURD și la Ambulanță. Cu această mașină o să 
ajungem să avem pe între 11, 15, 16 mașini de urgență cu medici dintre care o parte dintre ele cu terapie intensivă și o 
parte de echipaje medicale de urgență cu medic cu competență de medicină de urgență prespitalicească", a mai declarat 
Raed Arafat.  
El a mai spus că o altă mașină va fi inaugurată luna aceasta sau luna viitoare la Spitalul Floreasca. "... va fi mașina medicului 
coordonator al turei care este medic cu experiență mare și care va pleca la cazurile care implică multiple victime. Va fi o 
gardă permanentă la Floreasca, alta decât garda de mașină de terapie intensivă. Un medic care este coordonator de tură pe 
accidente colective și care va pleca la cazuri cu accidente colective cu multiple victime. Luna aceasta sau luna viitoare va fi 
mașina funcțională", a mai susținut Arafat.  
Coordonatorul SMURD București, Bogdan Oprița, a afirmat că o astfel de ambulanță SMURD ca cea inaugurată marți are în 
jur de 1.400 de intervenții pe an în București. "Împreună cu colegii de la SABIF care și dânșii operează ambulanțe de tip C 
cred că vom putea să realizăm o asistență de urgență mai apropiată de standardele prin care ni le-am impus prin lege la 
nivelul Municipiului București și Județului Ilfov", a afirmat Oprița.  
Directorul medical al spitalului, Mircea Gorgan, a afirmat că este convins că asistența de urgență în partea de sud a 
Bucureștiului va fi de o calitate superioară. "Va crește eficiența asistenței de urgență pentru că în zona respectivă este o 
activitate intensă atât din punctul de vedere al circulației rutiere, cât și a activităților umane și profesionale", a spus Gorgan. 
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22 AUGUST 

Echipamente medicale noi pentru Spitalul Municipal Mangalia 

Cabinetul de oftalmologie din cadrul Spitalului Municipal Mangalia a primit, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la 
Pavilionul C al instituţiei, aparatură medicală nouă pentru diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor oculare. Echipamentele 
extrem de performante au fost achiziţionate şi donate de către Agenţia Guvernamentală TIKA, din Turcia, în urma încheierii 
unui parteneriat între aceasta şi Spitalul Municipal Mangalia. 
“Este o bucurie pentru noi faptul că de azi înainte pacienţii din Mangalia, dar şi din localităţile învecinate sau chiar 
Constanţa pot avea parte de mijloace moderne de diagnosticare şi tratament a unor afecţiuni oftalmologice care pană acum 
nu puteau fi depistate şi rezolvate aici. Prin urmare, mulţumim TIKA pentru implicare şi pentru ajutorul acordat şi speram că 
vom mai avea astfel de proiecte în viitorul apropiat”, a precizat primarul municipiului Mangalia, Radu Cristian. 
Dr. Liviu Mocanu, directorul Spitalului Mangalia a ţinut să menţioneze că “pe viitor, ne dorim implementarea unor noi 
proiecte pentru achiziţionarea mai multor echipamente medicale moderne, cum ar fi un ecograf pentru Secţia de 
Ortopedie, pentru diagnosticarea afecţiunilor tendoanelor şi ligamentelor. De asemenea, mai dorim dotarea şi definitivarea 
blocului operator de la oftalmologie, pentru a putea efectua implanturi de cristalin dar şi alte intervenţii chirurgicale 
specifice”.  
Valoarea totală a aparaturii recepţionate de Spitalul Mangalia în cadrul acestui proiect comun este de aproximativ 30000 de 
EUR, sumă suportată de către Agenţia Guvernamentală din Turcia. Agenţia Turcă pentru Colaborare şi Coordonare (TIKA) 
este subordonată direct premierului Turciei şi are birouri deschise în peste 50 de ţări din Europa, Asia şi Africa. TIKA a 
investit în cei 25 de ani de existenţă în proiecte sociale precum renovarea, construirea şi dotarea cu aparatură a unor şcoli şi 
spitale, realizarea unor centre de reciclare sau restaurarea unor drumuri şi poduri, dar şi în domeniul turismului. În judeţul 
Constanţa, aceştia au făcut investiţii în mai multe localităţi, în domeniul sănătăţii şi învăţământului. Pe lângă ceremonia de 
la Spitalul Municipal Mangalia, delegaţia din Turcia a efectuat vizite la o serie de obiective din oraş, respectiv la noua 
moschee, care în acest moment se află în construcţie, la noul cimitir musulman dar şi la Moscheea Esmahan Sultan. 

 
 

22 AUGUST 

Unitate de Primiri Urgenţe în cadrul Spitalului din Horezu  

La Spitalul din Horezu se va deschide, în perioada următoare, o Unitate de Primiri Urgenţe (UPU), a declarat managerul 
unităţii sanitare, Constantin Popescu. "Se impunea acest lucru, spitalul este unul dintre cele mai moderne din Vâlcea, unul 
care nu are datorii şi care acoperă toată regiunea de vest şi de sud - vest a judeţului, adică o populaţie de peste 50.000 de 
locuitori. (...) Înfiinţarea UPU a fost propunerea noastră către Consiliul Judeţean şi ulterior a fost înaintată la întâlnirea 
conducerii CJ Vâlcea cu domnul Raed Arafat", a precizat Constantin Popescu.  
De altfel, Spitalul din Horezu angajează medici specialişti în radiologie, pediatrie, medicină internă, oftalmologie, chirurgie, 
cardiologie, ortopedie şi dermatologie, a mai menţionat acesta. Medicii care urmează să se angajeze la Spitalul din Horezu 
vor primi gratuit locuinţe de serviciu - garsoniere sau apartamente cu 2 camere - urmând să-şi achite doar utilităţile.  
Secţia UPU a spitalului din Horezu ar fi cea de a doua din judeţ, după cea de la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Râmnicu 
Vâlcea. 

 
 

24 AUGUST 

Reţeaua REGINA MARIA inaugurează primul campus medical din Târgu Mureş 

 
 Reţeaua de sănătate REGINA MARIA continuă expansiunea la nivel naţional prin inaugurarea primului Campus Medical din 
 Târgu Mureş, ajungând astfel la 31 de locaţii proprii în ţară. Cu o investiţie de 1.7 milioane de euro, Campusul Medical 
 REGINA MARIA este localizat în zona de nord-est a oraşului, în apropierea Universităţii de Medicină şi Farmacie şi a 
 Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Târgu Mureş. Prin această inaugurare, Reţeaua de Sănătate REGINA MARIA îşi 
 propune să celebreze şi să ducă mai departe expertiza şi tradiţia medicală de excepţie a oraşului gazdă. 
 Primul Campus Medical REGINA MARIA din Târgu Mureş se întinde pe o suprafaţă de 900 mp, include 14 cabinete medicale 
 şi oferă mureşenilor acces la o gamă complexă de peste 15 specialităţi medicale. Cu o echipă formată din 22 de medici, noul 
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 Campus Medical este dotat cu echipamente de ultimă generaţie şi pune la dispoziţia pacienţilor, pe lângă specialităţile 
 medicale pentru adulţi şi copii, şi: Centru de Imagistică, Centru de Medicina Muncii, Centru de Pediatrie, Centru de 
 Obstetrică-Ginecologie, Centru de Recuperare Medicală, în cadrul căruia pacienţii au acces la fizioterapie, kinetoterapie şi 
 masaj, dar şi un laborator propriu de analize medicale, cu punct de recoltare. 
 “Deschidem campusul din Târgu Mureş cu aceeaşi promisiune de a oferi servicii medicale la cele mai înalte standarde de 
 calitate şi siguranţă. Încă de acum opt ani, când am intrat în Cluj şi, ulterior, în Braşov, Transilvania a devenit o zonă de o 
 importanţă strategică pentru Reţeaua REGINA MARIA. Numai în locaţiile din aceste două judeţe ne-au trecut pragul 
 aproximativ 260.000 de pacienţi în ultimul an, aproape 20% din numărul total de pacienţi ai Reţelei noastre. Tot aici avem 
 deja un portofoliu de peste 60.000 de pachete de prevenţie (abonamente) pentru angajaţii din companii. Ne propunem ca, 
 în timp, să beneficiem şi în Târgu Mureş de aceeaşi încredere pe care ne-am câştigat-o în alte oraşe din regiune, precum 
 Cluj şi Braşov, atât în rândul clienţilor individuali, cât şi în rândul comunităţii de business”, a declarat Fady Chreih, CEO 
 REGINA MARIA. 
 Printre specialităţile medicale disponibile în Campusul Medical REGINA MARIA Târgu Mureş se numară: alergologie, boli 
 infecţioase, cardiologie, dermatologie, gastroenterologie, nutriţie şi metabolism, neurologie, obstetrică-ginecologie, 
 pediatrie, reumatologie, oftalmologie, ORL şi altele. Lista de investigaţii a laboratorului cuprinde atât testele uzuale de 
 biochimie, hematologie, coagulare, microbiologie, cât şi teste speciale pentru screening-ul prenatal, teste genetice şi 
 moleculare, teste de anatomie patologică şi citologie Babeş Papanicolau. 
 Tehnologia modernă, reprezentată de echipamentele de analiză performantă şi echipa de specialişti care aplică cele mai noi 
 metode de testare, asigură acurateţea rezultatelor şi un termen cât mai scurt de prelucrare a acestora. Centrul de 
 Imagistică din cadrul Campusului Medical REGINA MARIA din Târgu Mureş se diferenţiază prin aparatul RMN ultra-
 performant (Magnetom Essenza 1.5 Tesla cu sistem incorporat Tim & Dot). Acesta este special creat pentru a acoperi o 
 gamă variată de investigaţii clinice, atât teste de rutină, cât şi examinări avansate. Aparatul reprezintă o tehnologie de vârf 
 şi este recunoscut pentru acurateţea imaginilor, viteza de scanare şi reducerea timpului de examinare. Acesta face posibilă 
 şi examinarea persoanelor cu o greutate de până la 200 de kilograme, fără a fi necesară repoziţionarea acestora în cazul 
 unor examinări multiple. 
 În plus, în cadrul Campusului Medical, pacienţii pot efectua o serie de investigaţii medicale suplimentare, precum: 
 audiometrie, spirometrie, EKG de repaus, EKG de efort. 
 
 

24 AUGUST 

RMN de ultimă generaţie la Spitalul de Copii Cluj-Napoca 

Un aparat cu rezonanţă magnetică nucleară (RMN) de ultimă generaţie va fi destinat diagnosticării precise în cazul 
pacienţilor internaţi la Spitalul Clinic de Copii din Cluj-Napoca, printr-o investiţie de peste 3,7 milioane de lei. "Miercuri, 24 
august 2016, a avut loc la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca, unitate spitalicească aflată sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Cluj, testarea şi, respectiv, calibrarea aparatului de Rezonanţă Magnetică Nucleară (RMN) achiziţionat 
recent printr-o finanţare multianuală asigurată de Consiliul Judeţean. Costul aparatului ce urmează a fi dat în funcţiune în 
perioada imediat următoare a fost de 3 773 760 de lei", se arată într-o informare transmisă de CJ Cluj.  
Potrivit informării respective, sistemul RMN de 1,5 Tesla achiziţionat se diferenţiază de alte sisteme de acest tip disponibile 
în România prin simplificarea şi accelerarea configurării scanării. "Marele merit al aparatului de Rezonanţă Magnetică 
Nucleară, de ultimă generaţie, pe care îl punem la dispoziţia micilor pacienţi, constă în capacitatea acestuia de a realiza un 
diagnostic imagistic de mare acurateţe, prin metode noninvazive şi cu reducerea la minimum a duratei de examinare. 
Totodată, comparativ cu celelalte RMN-uri existente în spitalele clujene, insuficiente, de altfel, RMN-ul achiziţionat la 
Spitalul de Copii dispune de un aparat de ventilaţie pentru anestezie generală, extrem de util. Putem vorbi, astfel, despre o 
investiţie mai mult decât binevenită, una menită să contribuie direct la salvarea a cât mai multe vieţi şi la protejarea 
sănătăţii atâtor copii şi adolescenţi", a declarat, în comunicat, preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe. În informarea CJ Cluj se mai 
arată că Spitalul de Copii nu dispunea până acum de mijloace imagistice moderne şi de calitate, adaptate exigenţelor 
europene, în laboratorul de imagistică al spitalului efectuându-se doar examinări ecografice şi explorări radiologice 
convenţionale, de cele mai multe ori insuficiente pentru formularea unui diagnostic de mare acurateţe.  
În Spitalul de Copii din Cluj-Napoca se fac anual peste 30.000 de internări, iar micii pacienţi provin din peste 85% din 
judeţele ţării. 
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24 AUGUST 

Un nou corp de clădire va fi construit la "Marie Curie", iar clădirea Spitalului "C. C. Iliescu" va fi 

înlocuită 

Guvernul a aprobat un memorandum privind inițierea unui program de modernizare a infrastructurii spitalicești, care 
prevede construirea unui nou corp de clădire la Spitalul clinic de urgență pentru copii "Marie Curie" și înlocuirea clădirii 
Institutului de urgență pentru boli cardiovasculare "prof. dr. C. C. Iliescu", a anunțat ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu.  
"Ne lipsesc câteva lucruri în România în ceea ce privește îngrijirea copiilor: un centru de traumă, de neurochirurgie cu linie 
de gardă și capacitatea de a opera orice urgență, un centru de chirurgie cardiacă, cu toate facilitățile necesare diagnosticării 
și tratamentului copilului, un centru de transplant pentru copii, un centru de imagistică și un centru dedicat pentru radio-
terapie la copii. Acestea sunt numai câteva dintre motivele pentru care extinderea Spitalului 'Marie Curie' și transformarea 
lui într-un spital regional de urgență este esențială", a explicat ministrul Sănătății, la Palatul Victoria. 
El a precizat că noul corp de clădire va fi construit în curtea Spitalului "Marie Curie", arătând că managementul instituției 
spitalicești a început pregătirile pentru studiul de fezabilitate. Potrivit lui Voiculescu, în cazul Spitalului "C. C. Iliescu", 
clădirea - construită între anii 1969 - 1975 - va fi înlocuită, în contextul în care aceasta se află în categoria de risc seismic 2, 
fiind într-un stadiu de degradare avansată. "Este o chestiune de risc major faptul că acest spital funcționează în acea clădire, 
în momentul acesta", a precizat Voiculescu.  
Ministrul a indicat că noua clădire a spitalului va fi construită în curtea de la Fundeni. El a punctat că cele două spitale 
rămân de stat. "Plănuim ca, în următoarele săptămâni, să avem un acord semnat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție 
și Dezvoltare, prin care BERD preia rolul principal în pregătirea acestor proiecte. (...) Este esențial în orice proiect de 
investiții ca pregătirea proiectului să fie făcută în mod judicios. Vorbim despre un parteneriat public-privat. Tipul de 
parteneriat public-privat pe care îl avem în vedere (...) - partenerul privat își asumă ridicarea clădirii, finanțarea lucrărilor și 
operarea din punct de vedere tehnic a clădirii. Nu vorbim de niciun fel de privatizare. Spitalele rămân de stat", a explicat 
Voiculescu.  
Ministrul Sănătății a mai arătat că din partea statului va exista o singură remunerație - plată de disponibilitate - până la 
finalizarea contractului, care va fi plătită doar dacă anumite criterii de performanță vor fi îndeplinite la finalizarea lucrării. El 
a arătat că orice companie din România sau din străinătate poate fi partenerul privat pentru aceste proiecte, punctând că 
acestea trebuie să aibă experiență. El a menționat că se estimează că niciunul din cele două spitale nu vor depăși suma de 
100 de milioane de euro.  
Voiculescu a estimat și că lucrările vor începe în mai - iunie anul viitor, precizând că în medie construirea unui spital durează 
de la un an la doi - trei ani. "Poate să funcționeze și mai repede. La 'C. C. Iliescu' este o clădire mică, ar putea să funcționeze 
și mai repede", a spus Voiculescu. 

 
 
25 AUGUST 

Banca Mondială a cuprins SJU Baia Mare într-un program de finanţare pentru echipamente medicale  

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) din municipiul Baia Mare, Sorina Pintea, a declarat că Banca Mondială 
asigură unităţii medicale un fond de 300.000 de lei pentru achiziţionare de aparatură medicală performantă.  
"Reprezentanţii Băncii Mondiale în România au vizitat SJU Baia Mare pentru a-şi face o imagine despre funcţionarea şi 
nevoile noastre, dar şi pentru a vedea starea spitalului. Cred că am fost apreciaţi la modul pozitiv şi SJU Baia Mare a fost 
inclus într-un program de finanţare în sumă de 300.000 de lei pentru achiziţionarea de echipamente şi tehnologii medicale 
de ultimă generaţie, tehnologii necesare unor domenii extrem de solicitate", a spus Sorina Pintea.  
Recent, SJU Baia Mare a primit în urma finanţării asigurate de Banca Mondială un ultrasonograf Logiq V2, în valoare de 
aproximativ 150.000 de lei, urmând a fi recepţionat şi două ventilatoare pentru camera de resuscitare, respectiv aparate de 
ventilaţie tip Savina 300, la preţul de aproximativ 88.800 lei bucata.  
De asemenea, SJU Baia Mare a fost cuprinsă de aceeaşi instituţie financiară în programul de radioterapie şi în programul de 
Terapie Intensivă şi Urgenţe.  
Investiţiile finanţate de Banca Mondială în aparatură medicală depăşesc, până în acest moment, suma 70.000 de euro 
pentru SJU Baia Mare. 
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26 AUGUST 

Proiecte privind reabilitarea clădirilor Institutului de Psihiatrie Socola  

Proiectele privind reabilitarea clădirilor Institutului de Psihiatrie Socola se află în plină desfăşurare, a declarat managerul 
instituţiei medicale, dr. Gabriel Oprişanu. Managerul Institutului de Psihiatrie Socola le-a declarat jurnaliştilor că a pregătit 
şi depus la Ministerul Sănătăţii trei documentaţii de avizare pentru lucrări de intervenţii în vederea finanţării.  
Conform acestuia, primul proiect depus are drept scop continuarea lucrărilor de reabilitare la Secţia III Femei, al doilea 
proiect reprezintă documentaţia privind reparaţiile capitale privind sistemul de încălzire a Institutului, iar al treilea proiect 
se referă la susţinerea financiară din partea Ministerului Sănătăţii privind reabilitarea "Casei Creangă".  
"În prezent se află în desfăşurare Campania de strângere de fonduri 'Salvaţi Istoria Iaşiului - Salvaţi Casa Creangă' destinată 
reabilitării clădirii unde pe vremuri a funcţionat seminarul în care povestitorul Ion Creangă a urmat cursurile pentru a 
deveni preot. Din colecta publică s-a strâns peste 40.000 de lei. În această clădire simbol pentru istoria Iaşiului urmează să 
se înfiinţeze un Centru de Cercetare pentru Copii şi Adolescenţi, unic în România, dependenţi de tehnologie", a declarat 
Gabriel Oprişanu.  
El a reiterat invitaţia lansată societăţii civile dar şi autorităţilor să susţină Campania de strângere de fonduri pentru salvarea 
monumentului istoric de la degradare şi înfiinţarea unui Centru de Cercetare pentru copii şi adolescenţi unde poveştile lui 
Ion Creangă să prindă viaţă. 

 
 
26 AUGUST 

Primăria Sectorului 1 anunţă construirea celui mai performant spital din estul Europei  

Primăria Sectorului 1 anunţă că, în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii, va investi în construirea unui centru de sănătate 
complet, dotat cu aparatură de ultimă generaţie, care va fi situat în zona de nord a Capitalei. "Sectorul 1, de fapt întregul 
Bucureşti, are nevoie urgentă de un spital nou, dotat la standarde europene şi în care să lucreze medici bine pregătiţi. Iată 
de ce administraţia pe care o conduc va finanţa construirea celui mai performat spital din estul Europei. Mă bucur că am 
găsit un partener în Ministerul Sănătăţii şi că, împreună, putem realiza acest proiect atât de necesar oraşului şi comunităţii 
locale", afirmă primarul Sectorului 1, Dan Tudorache.  
Noua clinică va funcţiona ca un spital municipal, fiind un operator de servicii medicale pentru toţi bucureştenii. Spitalul, a 
cărui construcţie va fi finanţată integral de Primăria Sectorului 1, va fi situat pe strada Bucureşti-Târgovişte nr. 10. În acest 
centru se vor efectua investigaţiile, diagnosticul, tratamentul, dar şi recuperarea pacienţilor.  
"Am identificat un teren de 4,4 hectare pe care îl avem în administrare în zona de nord a Bucureştiului şi care se pretează 
unei investiţii de asemenea anvergură. E o zonă verde, cu deschidere mare la stradă, foarte uşor accesibilă. În perioada 
următoare voi declanşa, împreună cu Primăria Capitalei, toate procedurile pentru a putea să intrăm în linie dreaptă cu acest 
proiect. Voi demara un concurs internaţional de arhitectură şi voi chema la licitaţii constructori cu experienţă în ridicarea 
spitalelor. Voi face totul pentru ca spitalul să fie gata în acest mandat", a spus Dan Tudorache.  
Noul spital din Sectorul 1 va respecta toate standardele de asistenţă medicală pentru cazurile de urgenţă. În plus, spitalul va 
funcţiona ca un centru universitar pentru studenţii universităţilor de medicină şi medicii rezidenţi. "Vreau să construim, în 
zona de nord a Bucureştiului, un ansamblu de locuinţe de serviciu care să fie închiriate întregului personal medical la preţuri 
modice", susţine primarul Sectorului 1. 
 
 

28 AUGUST 

Primul spital privat generalist cu servicii integrate din Cluj, dezvoltat de Rețeaua de sănătate REGINA 

MARIA, va fi ianugurat în 2017 

Spitalul regional al Rețelei de sănătate REGINA MARIA face parte dintr-un proiect amplu de dezvoltare, cu funcție mixtă: 
spații de birouri și o zonă extinsă de servicii medicale. Valoarea totală a proiectului va fi de 15 milioane euro. Dispus pe 4 
etaje, spitalul REGINA MARIA din Cluj va oferi o gamă complexă de specialități medicale, axate pe chirurgia minim-invazivă 
laparoscopică, printre care: ginecologie, chirurgie generală, chirurgie pediatrică, ortopedie. Spitalul va avea și o maternitate 
cu 2 săli de naștere, dar și un centru modern de imagistică, dotat cu RMN, computer tomograf și radiologie. În spital vor 
funcționa un laborator integrat de analize medicale, un ambulatoriu multi-disciplinar și cameră de gardă. 
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„Decizia de a deschide această unitate medicală de excelență a venit natural, ca urmare a prezenței noastre de 8 ani în Cluj. 
Spitalul va crea peste 300 de locuri noi de muncă și va atrage echipe medicale cu experiență, orientate pe calitate și grijă 
pentru pacient. Pentru noi, cea mai importantă este promisiunea de a oferi același standard înalt de calitate în îngrijirea și 
siguranța pacientului. Intenționăm să ne folosim de experiența noastră în obținerea acreditărilor internaționale, pentru a 
pune acest nou spital nu doar pe harta Ardealului, ci și pe harta Europei. În acest moment, două dintre spitalele noastre au 
acreditări internaționale (europene și americane), unice în România și chiar în Europa de Est.”, a declarat Fady Chreih, 
Directorul General al Rețelei de sănătate REGINA MARIA.  
REGINA MARIA este singurul furnizor medical din România care deține două spitale certificate internațional, având 
experiența necesară pentru obținerea unor astfel de acreditări. Acreditări pe care vor să le obțină și pentru spitalul din Cluj.  
Localizat central, spitalul REGINA MARIA va fi deschis, cel mai probabil, în a doua parte a anului 2017.  
În Cluj, REGINA MARIA are deja două clinici multidisciplinare, un laborator de analize, un Centru specializat în Diabet, 
Nutriție și Boli Metabolice coordonat de Prof. Dr. Academician Nicolae Hâncu, un Centru de Medicina Muncii și un Centru 
de Kinetoterapie și Recuperare Medicală. Furnizorul medical are deja aici o echipă puternică de peste 110 de medici cu 
experiență în toate specialitățile medicale. Numai în ultimul an, peste 145.000 de clujeni au accesat serviciile clinicilor 
REGINA MARIA, aproximativ 10% din numărul total de pacienți ai rețelei. 

 
 
29 AUGUST 

Spitalul Colţea va fi optimizat din punct de vedere seismic, după model japonez  

Primarul general Gabriela Firea a anunţat că la Spitalul Colţea ar urma să fie implementat un proiect pilot de asigurare a 
aparaturii mobile în caz de cutremur, cu participarea unor experţi japonezi. Gabriela Firea a avut o întâlnire de lucru cu 
secretarul de stat Raed Arafat, conducerea IGSU şi ISU Bucureşti-Ilfov, precum şi cu cei şase primari de sector din Capitală. 
Unul dintre subiectele abordate l-a constituit lansarea unui proiect prin care spitalele aflate în administrarea Municipalităţii 
să fie optimizate din punct de vedere seismic.  
"Astfel, proiectul pilot va începe la Spitalul Colţea, spital reabilitat şi modernizat de Primăria Capitalei şi unde, conform unor 
expertize ale specialiştilor japonezi, aparatura mobilă va fi asigurată în caz de cutremur. Concret, în cazul producerii unui 
seism trebuie luate toate măsurile astfel încât nu doar clădirea în sine să fie funcţională, ci şi aparatura medicală", a precizat 
sursa citată. Primarul general a explicat că acesta este un model puţin costisitor, dar foarte eficient, care a fost adoptat şi de 
americani. Gabriela Firea a declarat, totodată, că a avut discuţii şi cu ambasadorul Japoniei, pentru a trimite experţi care să 
contribuie la elaborarea şi implementarea acestui proiect.  
În ceea ce priveşte şcolile din Capitală, Firea a solicitat primarilor de sector să aibă discuţii aplicate cu reprezentanţii ISU, 
astfel încât, până la începerea anului şcolar, să pregătească toate documentele necesare în vederea obţinerii autorizaţiei 
pentru securitate la incendiu, în cazul unităţilor de învăţământ care trebuie să ia măsuri în acest sens. 

 
 

1 SEPTEMBRIE 

Premierul Dacian Cioloş anunță construcția a două spitale noi în Bucureşti 

Premierul Dacian Cioloş a declarat că, în curând, vor fi începute demersuri pentru două spitale în Bucureşti, el subliniind că, 
în privinţa investiţiilor pe termen lung în România, un punct slab este "capacitatea de a ţine promisiuni" şi de a duce 
proiectele la capăt. Dacian Cioloş a participat joi la un "Dialog cu cetăţenii", alături de vicepreşedintele Comisiei Europene, 
Jyrki Katainen. Premierul a vorbit despre maniera în care sunt conturate proiectele pe termen lung în România, finanţate 
din fonduri europene sau de la bugetul de stat.  
"Pe astfel de lucruri ne concentrăm atenţia în aceste luni, în a pregăti proiectele pe aceste fonduri care au fost alocate şi din 
fonduri europene şi din bugetul naţional. Şi n-aş face diferenţa între bugetul naţional şi fonduri europene. Prea mult am 
făcut această diferenţă. Cred că deopotrivă trebuie să concentrăm şi fonduri naţionale şi fonduri europene pentru proiecte 
în Sănătate", a declarat Cioloş.  
Prim-ministrul a vorbit şi despre nevoia de transparenţă în derularea acestor proiecte. "Transparenţa este şi un mod de 
autocontrol şi de control public al eficienţei utilizării fondurilor şi aici avem probleme pe care trebuie să le rezolvăm în 
calitatea pregătirii proiectelor, apoi în calitatea implementării şi mai ales în coerenţă, predictibilitate şi continuitate în 
deciziile politice pe care le luăm şi capacitatea de a duce un proiect care durează 3 - 4 - 5 ani - 6 ani până la capăt", a 
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susţinut premierul.  
Şeful Executivului a opinat că un punct slab, în sistemul românesc, este "capacitatea de a ne ţine promisiuni". "Cred că aici 
avem noi un punct slab în România, în capacitatea de a ne ţine promisiuni şi de a nu ne tot schimba părerea de la un an la 
altul sau o dată la doi ani. Şi, de aceea, putem avea absorbţie, dar nu avem neapărat eficienţă", a nuanţat Cioloş.  
El a dat şi câteva detalii referitor la câteva investiţii ce vor fi făcute în domeniul Sănătăţii. "În Sănătate, apropo de investiţii, 
dincolo de problema privind veniturile, salariile medicilor şi stabilitate şi vizibilitate pentru ei în sistem, ne concentrăm 
atenţia şi pe pregătirea câtorva proiecte de investiţii în spitale", a spus Cioloş. "Începem două spitale în Bucureşti. Avem trei 
spitale regionale şi, probabil, până la sfârşitul anului, vom mai avea încă două sau trei proiecte. Aici avem o finanţare 
inclusiv de la Fondul European de Investiţii, pentru a pregăti aceste proiecte şi pentru a le pune pe roate", a explicat 
premierul. Dacian Cioloş a subliniat că "este nevoie de continuitate şi predictibilitate în astfel de investiţii". 

 
 

4 SEPTEMBRIE 

Private Care - un concept unic în România, lansat de Regina Maria 

Private Care inseamna, inainte de toate, grija pentru tine si familia ta, consultanta de stil de viata, orientarea spre rezultate 
pe termen lung, nu doar in faza acuta, cladite cu atentie la detalii. Conceptul Private Care este unic in Romania si ofera 
consiliere medicala si emotionala in acelasi timp, prin intermediul unei persoane dedicate fiecarui pacient in parte. In 
sistemul de sanatate actual, exista cateva forme mai putin complexe, limitate doar la un domeniu medical - cel oncologic - 
sau limitate operational - fara aducerea specialistilor in clinica special pentru pacient. De asemenea, ambientul in care se 
desfasoara consultatiile in sistem Private Care, este unul special, de confort emotional pentru pacient. 
- Medic personal, consultant al pacientului pe tot traseul medical  
- Echipa interdisciplinara de consultanti, pentru o perspectiva holistica asupra sanatatii  
- A doua opinie medicala, dupa caz  
- Medici din strainatate  
- Consultatii medicale on-call, dupa caz  
- O consultatie ampla de 40 de minute  
- Consultanta personalizata nutritie si stil de viata sanatos  
- Receptie separata, dedicata clientilor Private Care  
Case Managerul este persoana cheie din spatele acestui concept, el fiind medicul care evalueaza starea de sanatate a 
pacientului si stabileste echipa de specialisti necesara solutionarii cazului medical. Acesta preia pacientul de la momentul 
zero, coordoneaza ulterior toate procesele medicale si non-medicale instituite si este un suport permanent atat din punct 
de vedere medical cat si emotional.  
Timpul alocat consultatiilor este de 40 de minute, astfel incat medicul sa construiasca tabloul clinic complet al pacientului si 
sa stabileasca urmatorii pasi. In functie de necesitatile medicale ale pacientului, Case managerul ii va asigura acestuia acces 
imediat la toata echipa medicala implicata in tratarea si monitorizarea lui. In plus, va contacta periodic pacientul pentru 
verificarea starii de sanatate si a modului in care acesta raspunde la tratament. 
 

 
5 SEPTEMBRIE 

Echipamente noi la Secția de Oftalmologie a Spitalului Municipal Mangalia  

Agenția de Cooperare și Coordonare Turcă (TIKA) a dotat Secţia de Oftalmologie a Spitalului Municipal din Mangalia cu 
echipament medical de ultimă generație, în valoare de 30.000 de euro. Aceasta a fost inaugurată la începutul lunii 
septembrie, în prezența Excelenței Sale Osman Koray Ertaş, Ambasadorul Republicii Turcia la Bucureşti, reprezentanți ai 
TIKA și ai autorităților locale. 
“În fiecare an ne propunem să dezvoltăm parteneriate cu instituții din România pentru dezvoltarea de proiecte în diferite 
domenii, de la educație la sport și de la cercetare la sănătate. Astfel, am reușit să stabilim o serie de colaborări puternice și 
să investim în acele zone în care există o nevoie reală. Aceasta a fost și cazul Secției de Oftalmologie a Spitalului Municipal 
din Mangalia și ne bucurăm că am putut veni în ajutorul medicilor și pacienților de aici cu echipamentele de care aveau 
nevoie”, a declarat Excelența Sa Osman Koray Ertaş, Ambasadorul Republicii Turcia la Bucureşti.  
“Încă din 2015, când a fost înființat biroul din România al Agenției de Cooperare și Coordonare Turcă, am susținut o serie de 



2016 

86 | P a g e  

 

inițiative, care au presupuns investiții mai ales în educație și sănătate, și suntem încântați să vedem rezultatele acestora. 
Cele 13 echipamente de ultimă generaţie pe care TIKA le-a oferit Secției de Oftalmologie sunt deja puse în funcţiune, iar 
pacienţii beneficiază de tratamente la cele mai înalte standarde. Suntem interesaţi să consolidăm relaţiile dintre România şi 
Turcia şi vom continua să dezvoltăm astfel de proiecte”, a adăugat Hacı Ahmet Daștan, Coodonator al Oficiului Coordonare 
Programe - TİKA București.  
“Din această toamnă, pacienţii din Mangalia şi din zonele limitrofe beneficiază de aparatură medicală ultra-performantă, iar 
medicii au acum un ajutor de nădejde în diagnosticarea și tratamentul afecțiunilor oculare. Acest lucru nu ar fi fost posibil 
fară un parteneriat ca cel pe care îl avem cu TIKA și ne dorim să încheiem astfel de colaborări și în viitor, putând să atragem 
astfel investiții care sunt doar în avantajul locuitorilor din zonă”, a afirmat Cristian Radu, Primarul Municipiului Mangalia.  
Printre echipamentele asigurate de TIKA se numără un autorefractometru modern, menit să asigure o practică eficientă şi o 
sporire a confortului pacientului, și un perimetru computerizat, pentru testarea rapidă şi precisă a câmpului vizual. De 
asemenea, din seria noilor dotări ale secţiei fac parte un aplanotonometru, ochelari de probă, exoftalmometru și pachete 
de lentile pentru gonioscopie. Noul ecobiometru are o capacitate rapidă de procesare a datelor, înregistrare a lor, dar și 
avantajul conectării aparatului la un computer. 

 
 

6 SEPTEMBRIE 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa a primit 14 lămpi cu ultraviolete, de ultimă generaţie  

Secţia de Pneumologie şi Dispensarul TBC din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa au devenit mai sigure pentru 
pacienţi, dar şi pentru personalul medical, odată cu instalarea a 14 lămpi cu ultraviolete de ultimă generaţie, care au rolul 
de a distruge bacteriile dăunătoare, scăzând astfel riscul transmiterii bolilor sau a infecţiilor intraspitaliceşti.  
"În urma unui proiect intitulat 'Îmbunătăţirea Sării de Sănătate a Populaţiei din România pentru Creşterea Controlului 
Tuberculozei', realizat de Institutul de Pneumologie Marius Nasta din Bucureşti, împreună cu unităţi similare din Norvegia, 
s-au primit 14 lămpi UV, de ultimă generaţie, care asigură sterilizarea aero-microflorei şi printr-un flux de aer şi prin 
acţiunea razelor ultraviolete. Ca noutate, aceste lămpi pot fi amplasate în sala de tratament şi în saloane, fără a avea vreun 
efect negativ asupra personalului angajat şi asupra pacienţilor, datorită faptului că fac un filtru la niveluri superioare ale 
încăperilor. Practic, protecţia este maximă, fără ca pacienţii să fie expuşi la vreun risc", a declarat managerul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Reşiţa, Dumitru Secăşan.  
Aceste dotări sunt foarte importante pentru spaţiile în care încărcătura microbiană este mare. Riscul de transmitere a 
bolilor, bacteriilor, viruşilor între pacienţi, între pacienţi şi personalul medical este, însă, minim acum.  
Lămpile au fost primite în cadrul Programului Naţional de Supraveghere şi Control al Tuberculozei în România şi au fost 
finanţate printr-un proiect cu fonduri norvegiene.  
Potrivit managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, pentru România, tuberculoza rămâne o problemă prioritară de 
sănătate publică, având în vedere că suntem ţara membră a Uniunii Europene cu cele mai multe cazuri noi înregistrate 
anual. 

 
 

7 SEPTEMBRIE 

Aparatură nouă pentru secţia Pediatrie a Spitalului Judeţean Tulcea 

Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) din Tulcea a pus în funcţiune un aparat nou de detectare a venelor pentru copii, 
achiziţia fiind făcută din fondurile strânse la balul caritabil organizat de asociaţie în urmă cu cinci luni. Directorul SJU, Tudor 
Năstăsescu, a declarat că aparatul de detectare a venelor copiilor este indispensabil pentru activitatea unităţii spitaliceşti şi 
a costat 16.500 de lei, conducerea instituţiei urmând să achiziţioneze şi un injectomat pentru copiii cu patologii cardiace, 
pentru care a alocat suma de 5.000 de lei.  
În ultima perioadă, secţia Pediatrie a SJU s-a confruntat cu mai multe cazuri de copii cu patologii cardiace, singurul medic al 
acestei secţii susţinând că minorii cu probleme deosebite sunt stabilizaţi la Tulcea, apoi transferaţi la unităţi din medicale 
din Bucureşti. În momentul de faţă, această secţie a SJU este deservită doar de un singur medic.  
În luna aprilie a acestui an, Asociaţia SJU a organizat un bal de caritate în urma căruia a strâns 21.500 de lei. Iniţial, 
conducerea a anunţat că doreşte ca această sumă să poată fi oferită ca bonus la salariile medicilor secţiei Pediatrie, astfel 
încât aceasta să numere mai mult decât un singur medic. 
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7 SEPTEMBRIE 

Secţia de Oftalmologie a SCJU Arad a fost dotată cu aparatură performantă de 100.000 de euro, 

pentru operaţiile de cataractă  

Secţia de Oftalmologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Arad a fost dotată recent cu aparatură performantă 
în valoare de 100.000 de euro, astfel că se pot efectua operaţii de cataractă, în mod gratuit, a anunţat, miercuri, dr. Roxana 
Trînc, medic primar oftalmolog, şeful acestei secţii.  
Potrivit acesteia, Consiliul Judeţean Arad a oferit o finanţare de aproximativ 100.000 de euro pentru achiziţia de aparatură 
medicală destinată efectuării operaţiilor de cataractă, precum şi a unui aparat care depistează glaucomul. Aparatura a fost 
pusă recent în funcţiune, iar operaţiile se pot efectua gratuit, costurile fiind decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.  
Până în prezent, pacienţii arădeni puteau face operaţiile de cataractă, boală de care suferă mai ales persoanele vârstnice, 
doar în mediul privat, costurile fiind foarte ridicate şi greu de suportat de către cei cu venituri modeste. "Pentru moment, 
ţinând cont de faptul că aparatura a fost montate recent, operăm doar circa 5- 6 persoane pe săptămână, însă, încet-încet, 
odată cu câştigarea de experienţă, vom creşte numărul de intervenţii. Avem deja programări făcute până în luna octombrie 
a.c., motiv pentru care am cumpărat consumabilele necesare în cantităţi suficiente. Pacienţii nu vor trebui să plătească 
nimic, operaţia fiind decontată de Casa de Asigurări de Sănătate", a declarat presei dr. Roxana Trînc.  
Acesta a precizat că, pentru a putea beneficia gratuit de această intervenţie chirurgicală, pacienţii trebuie să vină cu 
trimitere de la medicul specialist, document pe baza căreia se va face decontarea de la CAS.  
Termenele de aşteptare, de la momentul depunerii documentaţiei şi până la acceptarea plăţii, sunt de o săptămână sau cel 
mult două şi, de îndată ce s-a primit răspunsul afirmativ, pacientul este programat pentru intervenţia chirurgicală.  
"Aparatura medicală este de ultimă generaţie, cu astfel de aparatură operându-se cataracta şi în mediul privat. Incizia este 
foarte mică, de 2,2 milimetri, iar cristalinul se schimbă în câteva minute. Doresc să menţionez faptul că perioada de 
recuperare este scurtă şi fără complicaţii", a mai spus dr. Roxana Trînc.  
Cu ocazia prezentării noii aparaturi medicale, preşedintele CJ Arad, Iustin Cionca şi viceprimarul municipiului Arad, Călin 
Bibarţ, au dat asigurări că instituţiile pe care le reprezintă vor continua investiţiile în domeniul sănătăţii, fiind alocate 
fonduri pentru dotarea cu aparatură medicală a secţiilor SCJU Arad. 

 
 

7 SEPTEMBRIE 

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca a primit acreditarea A.N.M.C.S. 

Prin Ordinul nr. 513, din data de 12.08.2016, al Președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, 
Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca a fost încadrat în categoria „nivel acreditat”. Acreditarea a fost acordată în 
urma unui proces de evaluare, prin care o comisie de evaluatori independenți, special pregătiți în acest sens, a validat 
conformitatea proceselor din spital cu cerințele standardelor.  
Comisia, formată din 7 membrii evaluatori, cu specialități diferite, și-a desfășurat vizita de evaluare în perioada 16.05.2016-
20.05.2016 și a fost condusă de către directorul general al A.N.M.C.S., doctor Cristian Toma, în calitate de președinte.  
Evaluatorii urmăresc, în principal, să identifice dacă există o preocupare reală pentru calitatea serviciilor oferite, dacă 
procedurile interne ale spitalului rezolvă în mod eficient și real problemele apărute, dacă există un sistem de auto-evaluare 
a activității și măsura în care conceptul de management al calității este înțeles și aplicat de angajații unității sanitare. În 
cazul SCJU Cluj-Napoca, din cei peste 1000 de indicatori din listele de evaluare, au existat și indicatori neconformi, dar 
majoritatea neconformităților constatate au fost cauzate de funcționarea spitalului într-un sistem pavilionar, cu clădiri 
foarte vechi, construite în urmă cu peste 100 de ani.  
Acreditarea este valabilă pentru o perioadă de cinci ani și reprezintă un proces prin care trebuie să treacă atât spitalele 
publice, cât și cele private, pentru a intra în relații contractuale cu Casele de Asigurări de Sănătate.  
Încadrarea în categoria „nivel acreditat” validează faptul că spitalul dispune de resursele și competențele necesare pentru a 
oferi asistență medicală în specialitățile pe care le are în structură.  
Managerul SCJU Cluj-Napoca, Petru Șușca, a declarat: „Acreditarea spitalului este o realizare importantă, care reprezintă o 
încununare a eforturilor și proiectelor noastre din ultimii ani. În ultima perioadă s-a muncit mult în echipă, fapt pentru care 
le mulțumesc tuturor, de la medicii șefi de secție, compartimente, laboratoare, medici, asistente șefe, asistente medicale, 
șefi servicii și birouri administrative, personal administrativ și auxiliar. Acreditarea confirmă că avem competențe și că 
dispunem de resursele umane și materiale necesare în vederea acordării serviciilor medicale oferite de specialitățile din 
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structura spitalului”.  
În urma colaborării pe parcursul procesului de acreditare, dar și datorită relevanței unității noastre pentru tipologia 
unităților sanitare cu paturi, A.N.M.C.S. a invitat Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca să participe într-un 
program pilot, menit să testeze relevanța instrumentelor de verificare, permițând astfel spitalului să intre în contact cu 
noile standarde, instrumente și modalități de evaluare a activității spitalicești. 

 
7 SEPTEMBRIE 

Investigaţii în premieră naţională la Clinica de Radiologie şi Imagistică Medicală Târgu Mureş  

Şeful Clinicii de Radiologie şi Imagistică Medicală din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Târgu Mureş, 
profesor Mircea Buruian, a declarat că la centrul medical vor fi realizate în curând investigaţii în premieră naţională, după 
ce a fost dotat cu cel mai performant aparat de rezonanţă magnetică din România.  
"După o perioadă îndelungată de solicitări am reuşit să aducem la Târgu Mureş o instalaţie de rezonanţă magnetică cu un 
magnet puternic de 1,5 tesla (...). Acest lucru ne ajută să facem diagnostic de înaltă performanţă. Este vorba de nişte 
investigaţii care nu au mai fost făcute, deci le facem în premieră în România, întrucât până acum nu am avut cu ce, mă refer 
la scleroza multiplă, la transferul de magnetizaţie, la spectroscopia în tumorile cerebrale, tractografia, la tot felul de aspecte 
extraordinare", a arătat profesorul Buruian.  
Noul aparat de rezonanţă magnetică, în valoare de 1,5 milioane de euro, a ajuns în urmă cu o zi la SCJU Târgu Mureş şi 
urmează să fie instalat în cadrul Clinicii de Radiologie. Aparatul va fi exploatat de personalul specializat în cadrul Centrului 
de formare şi de instruire în domeniul imagisticii, a computer-tomografiei şi rezonanţei magnetice care funcţionează la 
Târgu Mureş, iar şeful clinicii consideră că acesta îşi va demonstra performanţa în cel mai scurt timp.  
"De exemplu după traumatismele cranio-cerebrale, după accelerări şi decelerări bruşte, se produc leziuni care nu se văd la 
CT, doar la RMN. Acum nu doar că aceste leziuni se văd la RNM, ci putem să le şi standardizăm în stadii de evoluţie 
importantă. Este vorba despre acei pacienţi care au suferit traumatisme grave şi care, în funcţie de aparţinători şi în funcţie 
de situaţia existentă, pot sau nu să devină donatori de organe. E o performanţă uluitor de mare, de exemplu la Computer 
Tomografie poate fi remarcat un aspect aproape normal, dar la Rezonanţă Magnetică leziunile se văd foarte bine, clar. 
Rezoluţia de obţinere a imaginii este foarte bună, imaginea este clară, performantă", a precizat profesorul Mircea Buruian. 

 
 

8 SEPTEMBRIE 

Clinică de neurochirurgie și chirurgie cardiovasculară pediatrică, cu echipament modern, inaugurată la 

Spitalul "Grigore Alexandrescu" 

O clinică de neurochirurgie și chirurgie cardiovasculară pediatrică, cu echipament de ultimă generație și personal medical 
instruit în străinătate, a fos inaugurată la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Grigore Alexandrescu", a informat 
Primăria sectorului 1.  
Lucrările la construirea clădirii au fost asigurate în totalitate din bugetul Primăriei sectorului 1, iar echipamentele medicale 
au fost achiziționate de Ministerul Sănătății. Clinica va avea o capacitate de 85 de paturi, dispuse pe patru etaje. Parterul va 
funcționa ca unitate de primiri urgențe, diagnostic, internări, cameră de gardă și laboratoare de analize medicale. Etajele 1 
și 2 vor avea funcțiuni de spitalizare pe categorii de vârstă - sugari, preșcolari și școlari. Etajul 3 va fi destinat blocului 
operator pentru chirurgie cardiacă, iar etajul 4 va fi ocupat de un bloc operator pentru neurochirurgie. Fiecare bloc 
operator va avea câte opt paturi de terapie intensivă.  
Medicii români specializați în neurochirurgie și chirurgie cardiovasculară vor fi ajutați de o echipă de 20 de asistente 
specializate în Israel. Începând cu 20 octombrie, medici din Israel și Statele Unite vor efectua intervenții chirurgicale 
complexe la copii. În cadrul misiunii, mai multe fundații internaționale vor finanța deplasarea personalului medical care va 
lucra împreună cu personalul românesc.  
Primăria sectorului 1 a anunțat că investițiile la Spitalul ''Grigore Alexandrescu'' vor continua și în perioada următoare. 
Astfel, pe lângă lucrările de reparații și renovări la celelalte corpuri de clădiri, s-au demarat procedurile pentru construirea 
unei noi clinici, cu patru etaje, în locul unei construcții care datează din 1937. 
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9 SEPTEMBRIE 

Maternitatea Brăila, inaugurată după 6 ani de la demararea lucrărilor de reabilitare  

Maternitatea Brăila, unitate componentă a Spitalului Judeţean de Urgenţă, a fost inaugurată vineri după 6 ani de la 
demararea lucrărilor de reabilitare şi modernizare, care au costat 26 milioane lei şi au fost finanţate prin Banca Mondială.  
"Proiectul a pornit în iulie 2010 şi s-a finalizat în iulie anul acesta. Proiectul a durat destul de mult, în primii doi ani s-a 
mişcat lent. S-a derulat cu personalul sanitar şi medical în lucru şi cu Maternitatea în funcţiune, lucru care a fost un 
impediment, pentru că s-a lucrat pe principiul treimilor, creându-se circuite medicale de legătură pe măsură ce lucrările 
avansau şi ne mutăm în diferite corpuri de clădire. Proiectul a presupus renovarea spaţiilor şi dotări la nivel de 
funcţionalitate", a declarat directorul Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila, Mihail Iugulescu.  
Şefa secţiei de Oftalmologie din cadrul Spitalului Judeţean Brăila, Alina Neacşu, a precizat că Maternitatea Brăila este 
singura din sud-estul ţării dotată cu aparatura necesară pentru a identifica retinopatia de prematuritate.  
"Pe partea de neonatologie, în ceea ce priveşte prematuritatea, Maternitatea Brăila are o dotare completă şi suplimentară. 
La prematuri o mare problemă este retinopatia de prematuritate. Din fericire pentru noi, la nivelul Spitalului Judeţean 
Brăila, la secţia de Oftalmologie, avem aparatura necesară pentru a identifica această afecţiune extrem de gravă. Este un 
plus al acestei Maternităţi, care se face la Brăila exclusiv pentru toată zona de sud-est a României", a declarat Alina Neacşu. 
Preşedintele Consiliului Judeţean Brăila, Iulian Chiriac, cel care a tăiat panglica de inaugurare a Maternităţii, a precizat că 
secţiile de naştere de la Brăila pot concura fără probleme cu cele din spitalele private şi le-a recomandat viitoarelor mămici 
din judeţele limitrofe să vină să nască la Brăila.  
"Secţiile de la Maternitatea Brăila se pot compara cu unele secţii de naştere din spitale private. Noi vom investi în 
continuare în tot ceea ce înseamnă maternitate, ţinând cont că ne gândim la viitorul acestui judeţ. Vom crea toate 
facilităţile astfel încât mămicile care au conceptul de a merge la privat să aleagă să nască la Maternitatea Brăila. Aşteptăm 
doamnele din Galaţi şi din Vrancea să nască la Brăila", a declarat Chiriac. 

 
 

9 SEPTEMBRIE 

Secţia de Obstetrică Ginecologie a SJU din Alexandria a fost dotată cu ehipamente donate de Clubul 

Rotary din SUA  

Secţia de Obstetrică Ginecologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Alexandria a fost dotată cu aparatură medicală 
performantă donată de Clubul Rotary Alexandria.  
Valoarea totală a echipamentelor medicale şi a accesoriilor este de 37.550 de dolari, iar costurile au fost suportate de 
Clubul Rotary din Statele Unite ale Americii. O delegaţie venită din SUA a vizitat secţia de Obstetrică Ginecologie, vineri, 
împreună cu reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Teleorman şi a luat în calcul posibila utilare şi a altor unităţi din judeţ.  
"Sunt aproximativ 150 de state care participă la aceste proiecte. Este pentru prima dată când participăm la un astfel de 
proiect în România. Am investit mult", a spus Cindy Hornaman, reprezentanta delegaţiei Clubului Rotary SUA.  
Proiectul prin care a fost dotată secţia de Obstetrică Ginecologie a fost iniţiat în urmă cu un an, iar toate echipamentele 
donate sunt noi.  
"La sala de operaţii a fost adusă o masă de asistenţă la naştere, au fost aduse patru monitoare matern-fetale care ne vor 
ajuta pentru că aveam un singur monitor şi nu puteam să facem faţă şi la gravidele care trebuiau monitorizate şi patru 
lămpi. Dotarea principală este masa de operaţii ginecologice electrică care o să sosească în următoarea săptămână pentru 
că este în vamă la Constanţa", a declarat medicul Dumitru Măndoiu, şeful secţiei de Obstetrică Ginecologie. La Spitalul 
Judeţean de Urgenţă din Alexandria au loc anual între 1.800 şi 2.000 de naşteri. Potrivit medicului epidemiolog Luminiţa 
Dumitraşcu, preşedinte al Clubului Rotary Alexandria, natalitatea a scăzut îngrijorător în ultimii opt ani. Dacă în 2008, lunar, 
la nivel judeţean, se năşteau 300 de copii, în prezent numărul naşterilor a scăzut la 150.  
În acelaşi timp, numărul naşterilor în secţia de la Alexandria, rămasă singura maternitate din judeţ, a crescut, deoarece 
unităţile spitaliceşti din celelalte municipii şi oraşe nu mai deţin anestezist şi nici linie de gardă. 
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14 SEPTEMBRIE 

Sălile de naşteri de la Maternitatea Veche din Târgu Mureş, reabilitate în urma unei investiţii de 

100.000 lei  

Spitalul Clinic Judeţean (CSJ) Mureş a anunţat, miercuri, demararea lucrărilor de reabilitare a celor trei săli de naşteri de la 
Maternitatea Veche din Târgu Mureş, pentru care Consiliul Judeţean Mureş a alocat suma de 100.000 lei.  
'Lucrările în cadrul Secţiei Clinice Obstetrică-Ginecologie reprezintă una dintre priorităţile acestui an şi asta deoarece este 
foarte important mediul în care o mamă aduce pe lume copilul. Lucrările de reparaţii vor contribui atât la confortul şi 
calitatea serviciilor medicale oferite în Blocul de Naştere de la Secţia Clinică Obstetrică-Ginecologie, cât şi la mediul în care 
personalul medical îşi va derula activitatea. Spitalul Clinic Judeţean Mureş continuă planul stabilit pentru acest an, prin care 
dorim să aducem îmbunătăţiri secţiilor noastre, toate acestea pentru a oferi servicii medicale de calitate', a arătat 
managerul Spitalului Clinic Judeţean Mureş, dr. Dan Ştefan Sîmpălean, într-un comunicat de presă. Potrivit documentului, 
termenul de finalizare a lucrărilor estimat este mijlocul lunii noiembrie 2016, iar în această perioadă toate naşterile vor fi 
redirecţionate către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Târgu Mureş.  
În cadrul investiţiei va fi înlocuită faianţa, gresia şi pardoseala în cele trei săli de naşteri, va fi înlocuită tâmplăria, precum şi 
instalaţiile electrice şi cele sanitare. 
 

14 SEPTEMBRIE 

Guvernul a mărit alocaţia de hrană în spitale 

Executivul a aprobat mărirea alocaţiei de hrană în spitale, aceasta urmând să varieze între 10 şi 19 lei pe zi, a anunţat 
purtătorul de cuvânt al Guvernului, Liviu Iolu. "S-a adoptat în şedinţa de guvern o mărire a alocaţiei de hrană în spitale 
având în vedere evoluţia preţurilor la mărfurile alimentare din 2008 până în 2016. Din 2008 nu s-a mai făcut această 
modificare. (...) A fost făcută o consultare cu medici specialişti nutriţionişti de la Institutul de Boli Metabolice şi Nutriţie, de 
la Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului şi alte institute. A fost luat în considerare indicele preţurilor de consum în 
perioada mai 2008 şi iunie 2016, o creştere cu 108%. Alimentaţia bolnavilor este foarte importantă şi în tratament", a 
afirmat Iolu. El a precizat că sumele vor varia între 10 lei pe zi, pentru bebeluşi, şi 19 lei pe zi.  
Purtătorul de cuvânt a adăugat că, potrivit noii reglementări, astfel de alocări se vor face pentru prima dată şi în cazul 
bolnavilor în regim de hemodializă. 
 

 
16 SEPTEMBRIE 

Ecografe performante pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca 

Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca anunță achiziția a patru echipamente ultrasonografice 
performante, în valoare totală de aproape 1.300.000 RON. Acestea vor funcționa în secțiile Medicină internă II/III, 
Cardiologie I, Obstetrică-Ginecologie III și în Unitatea de primire a urgențelor. Echipamentele medicale, fiecare cu o garanție 
de 60 de luni, au fost achiziționate cu fonduri de la Ministerul Sănătății, precum și din veniturile proprii ale spitalului, în 
urma unei licitații publice online, cu faza finală de licitație electronică.  
Managerul SCJU Cluj-Napoca, dr. ec. Petru Șușca, a precizat: „Cele patru echipamente ultrasonografice nou achiziționate, de 
ultimă generație, sunt montate și utilizate de către medicii din cele patru secții, secții care au o adresabilitate ridicată și o 
patologie complexă. Beneficiarii acestor echipamente medicale vor fi și pacienții internați în celelate secții ale spitalului, 
după caz. Aceste ecografe vor contribui la creșterea calității actului medical, în ceea ce privește asistența medicală în regim 
de ambulator și în regim de spitalizare continuă sau de zi. Mai mult, mă bucură faptul că echipamentele medicale sunt de 
cea mai bună calitate, cu prețuri foarte avantajoase și sunt produse de companii recunoscute pe piețele internaționale, cum 
ar fi General Electric, Toshiba și Philips.”  
La rândul său, șeful Secției Clinice Obstetrică-Ginecologie III („Stanca”), prof. univ. dr. Dan Mihu, a subliniat utilitatea 
echipamentului ultrasonografic, în contextul în care, în clinică, au loc, anual, aproximativ 3000 de nașteri, se realizează 4300 
de intervenții chirurgicale și 5700 de consultații. „Achiziționarea acestui nou ecograf de înaltă performanță va îmbunătăți 
monitorizarea evoluției sarcinilor și va contribui la creșterea acurateței diagnosticului unor afecțiuni ginecologice. În plus, 
acesta va putea fi utilizat pentru evaluarea nou-născuților”, declară prof. univ. dr. Dan Mihu.  
Prof. univ. Dr. Daniela Fodor, medic-șef al Secției Clinice Medicină internă II, a punctat relevanța achiziției pentru personalul 
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medical: „Avem medici cu înaltă pregătire profesională (în ecografia abdominală, vasculară, cardiacă, musculo-scheletală, 
etc.) și care sunt foarte multumiți de posibilitatea de a lucra pe un echipament nou și de a soluționa diversele probleme ale 
pacienților”.  
Prof. univ. dr. Luminița Vida-Simiti, medic-șef al Secției Clinice Cardiologie I, explică utilitatea echipamentului medical în 
stabilirea precisă a diagnosticului, deoarece „asigură investigarea ecografică a pacienților, atât prin tehnici cunoscute - 
bidimensional, examinare Doppler, Doppler tissular, dar și prin utilizarea unor tehnici moderne de ecografie, de tip strain 
rate, care ajută la diagnosticarea mai precisă și orientarea în stabilirea conduitei de urmat”.  
De asemenea, dr. Adela Golea, medic-șef UPU-SMURD, consideră că „existența unui ecograf performant în UPU asigură 
precocitatea diagnostică și, în unele cazuri, indică chiar conduita medicală imediată, oferind o șansă în plus pacientului. 
Frecvent, examinarea ultrasonografică identifică probleme medicale fără corespondent la examinarea clinică, oferind date 
care pot conduce la schimbarea diagnosticului și a terapiei imediate, cu impact uneori vital asupra supraviețuirii 
pacientului”.  
În completarea celor patru echipamente deja achiziționate, a fost pregătită o nouă procedură de licitație, pentru 
achiziționarea, din venituri proprii, a unor ecografe destinate secțiilor clinice Anestezie și Terapie Intensivă I, Oftalmologie și 
Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală.  
De asemenea, cu finanțare din venituri proprii, se lucrează, în prezent, la implementarea unui sistem informatic PACS 
(Picture Archiving Information System), care împreună cu RIS (Radiological Information System), va permite vizualizarea 
online a radiografiilor și a imaginilor de tip CT, PET/CT, RMN, RX, US, etc. Deci, un pacient al spitalului va putea obține mai 
multe opinii privind diagnosticul său, de la unul sau mai mulți specialiști din secțiile noastre.  
În ultimii trei ani, SCJU Cluj-Napoca a traversat un amplu și complex proces de modernizare și dotare cu echipamente 
medicale de ultimă generație a mai multor secții clinice, laboratoare și a Unității de Primiri Urgențe, fapt care a dus la 
înregistrarea unui salt calitativ semnificativ, atât pentru personalul medical, dar mai ales pentru pacienți, prin prisma 
condițiilor superioare de cazare și tratament. 

 
 

16 SEPTEMBRIE 

Spor de 200% pentru medicii specialişti, soluţie la problema lipsei de personal de la SJU Tulcea 

Extinderea sporului de 200% acordat medicilor din Delta Dunării la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) din Tulcea 
este una din soluţiile la problema lipsei de personal cu care se confruntă cea mai mare unitate spitalicească din judeţ. 
"Căutăm soluţii la nivelul Parlamentului. Extinderea sporului acordat medicilor din Delta Dunării este o soluţie la problema 
lipsei resursei umane din SJU şi a lipsei atractivităţii pe care o reprezintă această zonă pentru personal", a declarat 
directorul SJU, Tudor Năstăsescu.  
Declaraţia a fost făcută la finele şedinţei Comisiei de sănătate a Consiliului Judeţean în timpul căreia doi din cei trei medici 
angajaţi ai secţiei Terapie Intensivă şi-au prezentat nemulţumirile legate de volumul mare de muncă. 'Pe plan local, am 
făcut toate demersurile, dar soluţiile nu pot veni decât de la acel nivel (al Parlamentului, n. red.)', a menţionat directorul 
Năstăsescu.  
Problema deficitului de medici din judeţul Tulcea a fost semnalată de foarte mulţi ani de autorităţile din domeniu, 
societatea civilă organizând în ultimii doi ani două proteste pentru a le solicita autorităţilor să rezolve această problemă.  
Pentru a-i atrage pe specialişti în municipiu, Consiliul Judeţean a alocat fonduri pentru amenajarea unor locuinţe de 
serviciu, iar Primăria municipiului a alocat terenul necesar pentru ca Agenţia Naţională pentru Locuinţe să construiască în 
oraş două imobile cu aproximativ 60 de unităţi de locuit care vor fi închiriate specialiştilor din sănătate.  
În acelaşi timp, conducerea SJU a continuat demersurile pentru modernizarea aparaturii medicale.  
De la începutul anului trecut, la solicitarea Casei Judeţene pentru Asigurări de Sănătate (CJAS), medicii care deservesc 
populaţia din comunităţile izolate ale Deltei Dunării primesc un spor de izolare de 200%, însă acest bonus nu a atras niciun 
medic în Deltă în primele luni de la legalizarea stimulentului financiar. 
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21 SEPTEMBRIE 

Secţia de Oncologie a SJU Satu Mare a fost renovată  

Secţia Oncologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare, unde se tratează în fiecare lună peste 500 de pacienţi, a fost 
modernizată, lucrările costând peste 250.000 de lei, informează conducerea unităţii. Lucrările efectuate au constat în 
recompartimentarea spaţiilor, refacerea tencuielilor, a zugrăvelilor, reamenajarea grupurilor sanitare, refacerea instalaţiilor 
de încălzire şi electrice şi montarea unei pardoseli din PVC, special destinată spitalelor.  
"În cadrul lucărilor de recompartimentare, s-a creat o rezervă pentru pacienţii care necesită un timp de aşteptare şi de 
intervenţie terapeutică mai îndelungat. S-a amenajat un spaţiu de aşteptare pentru aparţinători cu 40 de scaune, (60 de 
lei/scaun), în sala de tratament au fost înlocuite paturile cu 10 fotolii speciale de administrat citostatice, preţul unui fotoliu 
fiind de 2.000 lei. În salonul de tratament a fost montat un televizor pentru pacienţi urmând ca, în viitorul apropiat, să fie 
montat un aparat tv şi în sala de aşteptare. Pereţii din salon şi sala de aşteptare au fost pavoazaţi cu tablouri realizate de 
pacienţii din cadrul secţiei de Psihiatrie Cronici", precizează sursa citată. Valoarea totală a lucrărilor este de 254.000 lei. 

 
 

21 SEPTEMBRIE 

Spitalul Militar Central, medaliat cu aur, la Târgul de Invenţii "INVENT - INVEST" 2016  

Spitalul Militar Central a fost medaliat cu aur la cea de-a VII-a ediţie a Târgului de Invenţii "INVENT - INVEST" 2016 pentru o 
endoproteză scurtă cervicală femurală.  
Potrivit unui comunicat de presă al instituţiei medicale, invenţia a mai fost premiată, anul trecut, la Salonul Internaţional de 
Inventică "Innova", Bruxelles, cu medalia de aur, Premiul special al Secţiunii "Medicină şi sănătate" şi trei diplome, acordate 
de delegaţiile Franţei, Rusiei şi Poloniei.  
Invenţia este o proteză de şold, cu un sistem inovator de fixare, mixt, prin înşurubare şi cimentare în colul femural, 
dispozitiv medical ale cărei principale avantaje sunt atât posibilitatea de implantare prin tehnici chirurgicale minim invazive, 
cât şi asigurarea unei conservări maxime a masei osoase. Invenţia este rezultatul unui efort de cercetare ştiinţifică şi 
aplicaţii practice al echipei multidisciplinare formată din reprezentanţi ai Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central 
"Dr. Carol Davila" (SUUMC) şi ai Universităţii Politehnice Bucureşti - locotenent-colonel medic asist. univ. dr. Moga Marius/ 
Secţia Clinică Ortopedie şi traumatologie, maior medic dr. Cezar Ionuţ Calin/ Centrul de Boli Oncologice, inginer diplomat 
drd. Ileana Mariana Mateş/ Serviciul Tehnic Medical, prof. univ. dr. Mihnea Cosmin Costoiu, rectorul UPB, prof. univ. dr. 
Augustin Semenescu, Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor şi conf. univ. dr. ing. Cătălin Gheorghe Amza.  
Târgul Internaţional de Invenţii şi Idei Practice 'INVENT-INVEST a fost organizat în perioada 15 - 18 septembrie, de către 
Societatea Inventatorilor din România (SIR), cu sprijinul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi. 

 
 

21 SEPTEMBRIE 

Consiliul Județean Cluj va aloca patru milioane de euro pentru construirea unui spital de copii  

Consiliul Judeţean Cluj anunţă că anul viitor va începe construirea unui spital pentru copii, în valoare de patru milioane de 
euro, care va fi dotat cu heliport. "Având în vedere faptul că mare parte a spaţiilor actualului spital pentru copii din Cluj-
Napoca sunt revendicate, CJ Cluj a decis construirea unui nou spital monobloc, pe un teren din zona spitalelor şi clinicilor 
din municipiu. CJ Cluj poate suporta costurile unei astfel de investiţii din bugetul propriu, estimate la patru milioane de 
euro, la care se adaugă costurile cu dotarea medicală. Lucrările vor începe anul viitor şi vor dura doi ani", a declarat 
preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe.  
El a mai spus că în momentul de faţă, activitatea actualului spital de copii se desfăşoară în 14 locaţii din municipiul Cluj-
Napoca. "În funcţie de problema medicală a unui copil, acesta trebuie să fie mutat de la o secţie la alta, lucru total nefiresc. 
În noul spital, toate secţiile vor fi în acelaşi loc", a menţionat Tişe. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca este 
unul universitar, cu 506 paturi, în 15 secţii situate în mai multe locuri din oraş, în care sunt internaţi anual copii din peste 30 
de judeţe ale ţării. 
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22 SEPTEMBRIE 

Spitalul din Oraviţa a fost dotat cu incubator de transport pentru nou-născuţi 

Spitalul Orăşenesc din Oraviţa beneficiază, începând de joi, de un incubator de transport pentru nou-născuţi, în valoare de 
15 mii euro, graţie campaniei iniţiată de Organizaţia Salvaţi Copiii, prin intermediul proiectului "Bun venit pe lume".  
"Am finalizat cea de-a patra campanie din cadrul proiectului 'Bun venit pe lume', care a adus în judeţul Caraş-Severin, din 
partea Organizaţiei Salvaţi Copiii, aparatură pentru spitalele din municipiile Reşiţa şi Caransebeş, dar şi pentru spitalul din 
oraşul Oraviţa. Ne-am întâlnit acum tocmai pentru a marca acest lucru şi pentru a arăta că ne gândim nu doar la copiii din 
oraşele mai mari, ci şi la cei din oraşele mai mici. În acest an, Salvaţi Copiii a dotat cu aparatură performantă 65 de 
maternităţi din ţară, din 37 de judeţe, cu sute de aparate care ajută copiii în primele momente de viaţă", a declarat, cu acest 
prilej, preşedintele filialei Caraş-Severin a Organizaţiei Salvaţi Copiii, Măriuţa Simionescu.  
Dotarea Secţiei de neonatologie a Spitalului Orăşenesc Oraviţa a fost primită cu bucurie de reprezentanţii Primăriei Oraviţa. 
"Un astfel de incubator înseamnă o şansă la viaţă pentru copii. Era nevoie de acest incubator, fapt pentru care primarul 
oraşului a răspuns cu bucurie campaniei. Astfel, a fost organizat în acest an un spectacol care a avut succes şi unde s-a 
adunat o anumită sumă de bani, restul fiind asigurat de Organizaţia Salvaţi Copiii. După cum se ştie, până acum, copiii erau 
transportaţi în condiţii improprii, vechiul incubator nefiind dotat cu oxigen şi căldură", a precizat Cristina Zainea, purtător 
de cuvânt al Primăriei Oraviţa.  
Prima campanie de acest gen din Caraş-Severin a avut loc în 2013, la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Reşiţa, când a fost 
adus primul incubator de transport al copiilor, acţiuni care au continuat, de-a lungul anilor, la Caransebeş şi Oraviţa.  
Din păcate, România este pe primul loc în ceea ce priveşte mortalitatea infantilă, este cu cel mai mic număr de nou-născuţi 
la mia de locuitori, iar la nivelul ţării, judeţul Caraş-Severin este "fruntaş" la acest capitol. "Noi tragem un semnal de alarmă 
şi, prin tot ceea ce facem, dorim să sensibilizăm instituţiile statului pentru a avea în atenţie dotarea acestor secţii din 
spitale. Eu mă bucur că, în urma acţiunilor noastre, pentru prima dată, şi Ministerul Sănătăţii a alocat o anumită sumă 
pentru dotarea cu aparatură a maternităţilor. În plus, am avut lângă noi şi diverşi parteneri şi sponsori", a afirmat Măriuţa 
Simionescu.  
Dacă în 1989, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa veneau pe lume aproape 1.300 de copii, anul trecut, numărul acestora 
a fost puţin peste 700, iar în 2016, până pe 22 septembrie, s-au născut 596 copii. 
 

 
22 SEPTEMBRIE 

Secția de Ortopedie a Spitalului Județean Suceava a fost acreditată pentru prelevarea de țesut osos și 

ligamentar 

Secția de Ortopedie și Traumatologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență (SJU) Suceava a fost acreditată în acest an, 
de Agenția Națională de Transplant să efectueze prelevare de țesut osos și ligamentar, dar să și utilizeze grefă osteo-
ligamentară, a declarat presei șeful acestei secții, medicul Răzvan Bandac.  
''Este un lucru îmbucurător, deoarece sunt foarte puține bănci de os în țară. Noi nu avem calificativul de bancă de os, dar 
suntem furnizor de grefă osoasă de la pacientul viu. Este un lucru îmbucurător, pentru că mai este numai Spitalul de 
Recuperare din Iași care face acest lucru. Urmează Spitalul Județean din Suceava și, eventual, spitalul din Neamț'', a spus 
Bandac.  
El a subliniat că secția pe care o coordonează dispune de dotarea necesară pentru prelevare de țesut osos, fiind 
achiziționată în acest an și tehnica specifică pentru ligamento-plastie, astfel încât paleta serviciilor medicale oferite de spital 
să poată fi diversificată.  
Bandac a arătat că în Secția Ortopedie s-au implementat tehnici noi de intervenție chirurgicală, cum ar fi plăcile înșurubate 
autoblocante din titan, implementate din 2011, dar și tijele centromedulare din titan cu blocare virtuală tip SureShot, 
introduse în 2012.  
''Noi am fost a doua clinică, după Spitalul Județean Constanța, care am introdus acest sistem de țintire, care scade durata 
timpilor operatori, scade drastic, ca urmare a folosirii implantului de titan, numărul infecțiilor nosocomiale, scade durata de 
spitalizare, prin mobilizarea rapidă a pacienților. De asemenea, am introdus intervenții artroscopice pentru afecțiunile post-
traumatice ale genunchiului, leziunile meniscale, ligamentare în 2012, introducerea chirurgiei artroscopice în cazul 
afecțiunilor degenerative și post-traumatice ale umărului în 2014, introducerea endoprotezării de genunchi prin tehnica de 
navigație de ultimă generație Orto-line, din 2016 și am ajuns la a opta intervenție chirurgicală'', a spus Bandac.  



2016 

94 | P a g e  

 

El a subliniat că foarte important este programul național de endoprotezare, implementat din 2001, acesta permițând 
creșterea constantă a numărului de intervenții chirurgicale, fiind asigurate fonduri pentru achiziția de endoproteze, în 
special endoproteze de șold.  
Bandac și-a exprimat speranța că fondurile alocate prin acest program vor crește, pentru a se putea mări numărul 
intervențiilor chirurgicale, dar și pentru introducerea endoprotezării de genunchi în programul național de endoprotezare, 
avându-se în vedere că această intervenție este de peste trei ori mai mare la costuri față de aceea de șold.  
În prezent, în Secția de Ortopedie sunt efectuate între 8 și 12 intervenții chirurgicale pe zi, în cele trei săli din Blocul 
Operator, comparativ cu 2012 când se efectuau doar între 2 și 4 intervenții pe zi. Secția beneficiază de 11 medici, 12 
asistente și 3 infirmiere.  
În acest an s-a înregistrat un număr de 1.638 de pacienți externați din Secția Ortopedie, cu o medie de 180 externerări pe 
lună, majoritatea fiind femei (53,27%). Ponderea pacienților din mediul rural este de 57%, iar ca grupe de vârstă 
predominanți sunt pacienții de peste 65 de ani. 

 
 

23 SEPTEMBRIE 

Aparatură performantă pentru UPU a celui mai mare spital public din judeţul Sibiu  

Bolnavii care ajung la Urgenţele celui mare spital public din judeţul Sibiu vor putea fi trataţi mai bine, după ce mai multe 
aparate noi şi performante au fost puse în funcţiune aici. Este vorba despre un nou aparat eco-doppler de ultimă generaţie, 
dotat cu kituri pentru recoltare de biopsie, în valoare de de aproximativ 25.000 lei. De asemenea, au fost înlocuite vechile 
aparate de ventilaţie mecanică a pacienţilor cu unele noi, cu performanţe crescute, capabile să crească şansele pacienţilor 
critici. Totodată, vor fi înlocuite toate cele 14 monitoare de asistare a funcţiei cardiovasculare cu unele noi, ce au 
posibilitatea de a monitoriza ritmul cardiac, frecvenţa cardiacă, pulsoximetria sangvină şi frecvenţa respiratorie.  
"În prezent, toate paturile pe care sunt asistaţi pacienţi în UPU Sibiu sunt monitorizate la nivelul celor mai înalte standarde 
de tehnică medicală, în folosul pacienţilor ce ne solicită serviciile medicale", a declarat dr. Constantin Roşca, medicul şef al 
Unităţii de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu. Potrivit acestuia, urmează ca la UPU Sibiu 
să fie adusă aparatură de laborator, ca pacienţii să aibă rezultatele analizelor mai repede.  
Până la finalul anului, în secţia de urgenţă a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu va fi montat şi un aparat 
Roentgen nou (aparat radiodiagnostic), achiziţionat prin eforturile conducerii spitalului cu fonduri alocate de Ministerul 
Sănătăţii (70%) şi Consiliul Judeţean Sibiu (30%), în valoare de 624.580 lei fără TVA, aceasta fiind cea mai mare investiţie 
făcută în aparatura UPU în ultimii ani. Aparatura nouă de la UPU Sibiu a fost finanţată de Ministerul Sănătăţii, printr-un 
program al Băncii Mondiale. 

 
 
29 SEPTEMBRIE 

Aparatură medicală de ultimă generaţie, donată Spitalului de Pediatrie ''Sfânta Maria'' din Iaşi 

Spitalul de Pediatrie ''Sfânta Maria'' din Iaşi a primit echipamente medicale în valoare de 41.000 de euro drept donaţie din 
partea unei organizaţii neguvernamentale. Echipamentele, un incubator pentru prematuri şi un aparat de ventilaţie 
mecanică, ambele de ultimă generaţie, au fost donate de reprezentanţii organizaţiei ''Salvaţi Copiii'' şi ai ''Libris Braşov'' 
clinicii de Terapie Intensivă din cadrul Spitalului de Pediatrie ''Sfânta Maria''.  
Violeta Ştreangă, medic primar la Secţia Clinică Pediatrie I a declarat, într-o conferinţă de presă, că aparatul de ventilaţie 
mecanică este binevenit, mai ales că la Spitalul ''Sfânta Maria'' sunt îngrijiţi copii cu boli grave din toată zona Moldovei.  
"Necesitatea unei astfel de aparaturi este impusă de situaţiile frecvente în care mai mulţi pacienţi au avut nevoie 
concomitent de suport ventilator. Printre pacienţii îngrijiţi la noi se află adesea nou-născuţi. În secţie aveam doar un 
incubator, insuficient pentru asigurarea unei îngrijiri optime pentru această categorie de vârstă", a afirmat Violeta Ştreangă.  
Acesta este cel de al doilea an de colaborare între Spitalul de Pediatrie şi Organizaţia ''Salvaţi Copiii''.  
"Prematurii au nevoie de îngrijire specială încă din primele clipe. Pe lângă eforturile medicilor, aceştia au nevoie de 
echipamente medicale performante pentru a supravieţui. De multe ori un incubator sau un ventilator fac diferenţa între 
viaţă şi moarte", a declarat Gabriela Alexandrescu, preşedinte executiv al organizaţiei ''Salvaţi Copiii'' România.  
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ''Sfânta Maria'' din Iaşi este cea mai mare unitate de profil din zona de est a 
României. De la începutul acestui an, la unitatea medicală au fost spitalizaţi 32.266 de copii din cele şapte judeţe ale 
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Moldovei, 1.023 dintre ei fiind în secţia de Terapie Intensivă Pediatrică. De asemenea, 37 dintre micuţii pacienţi au avut 
nevoie de suport ventilator continuu. 

 
2 OCTOMBRIE 

Aparat de ventilaţie neonatală pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare, achiziţionat prin 

donaţie publică 

Spitalul Judeţean de Urgenţă din municipiul Baia Mare a fost dotat cu un aparat de ventilaţie neonatală achiziţionat cu 
ajutorul donaţiilor publice strânse în timpul unei campanii, informează pagina de socializare a unităţii medicale. Potrivit 
datelor furnizate, în urma campaniei au fost strânsă suma de 17.400 de mii de lei. 
De asemenea, un hipermarket s-a raliat acestui act caritabil şi a donat 12.500 de lei, astfel că Spitalul Judeţean de Urgenţă 
din Baia Mare a primit un CEC de aproape 30.000 de lei. Cu o contribuţie proprie a unităţii medicale, reprezentând alţi 
30.000 de lei, aparatul de ventilaţie neonatală (ventilator nou-născuţi) a fost achiziţionat, iar apoi instalat în Secţia de 
Neonatologie. 
“Doar anul trecut am avut peste 2.500 de naşteri, dintre care 188 au fost prematuri, iar 172 de copii care au trecut prin 
terapie intensivă neonatală. Este un aparat de ultimă generaţie, foarte important pentru nou-născuţi cu risc vital, acesta 
făcând diferenţa între viaţă şi moarte. Susţinerea funcţiei cardio-vasculare prin ventilaţie este un pas foarte important în 
reanimarea neonatală, ştiind că prematurii au subdezvoltat atât aparatul respirator, cât şi digestiv, respectiv circulator. În 
neonatologie, dacă nu iubeşti copiii, nu poţi face faţă. Luptăm în fiecare secundă pentru viaţă”, a declarat medicul-şef al 
Secţiei Neonatologie din cadrul SJU Baia Mare, dr. Margareta Pîrvănoiu. 
Reprezentanţii hipermarketului s-au oferit să continue colaborarea pe viitor cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare, 
propunând chiar sesiuni de lucru comune, pentru a gândi cât mai bine viitoare campanii. 
Pe lângă dotările din resurse proprii, guvernamentale, SJU Baia Mare este sprijinit anual printr-o campanie publică de 
Asociaţia ‘Prietenii Spitalului” în achiziţionarea de aparatură medicală de ultimă generaţie. 
 
 

2 OCTOMBRIE 

Noul bloc operator al Spitalului de Urgenţă Bistriţa, inaugurat după o investiţie de 6,5 milioane euro 

Noul bloc operator al Spitalului de Urgenţă Judeţean din Bistriţa a fost inaugurat la un an de la demararea lucrărilor care au 
costat aproximativ 6,5 milioane de euro, finanţarea fiind asigurată în proporţie de 75% de la Guvern şi 25% din bugetul 
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud. Noul bloc operator este compus din opt săli de operaţie, fiecare dotată cu aparatură 
de ultimă generaţie şi cameră pentru pregătirea pacientului, cameră postoperatorie, spaţiu de sterilizare chimică a 
instrumentarului şi spălător pentru personalul medical. În plus, pereţii şi pardoselile sunt realizate din materiale bactericide. 
Preşedintele CJ Bistriţa-Năsăud, Radu Moldovan, a afirmat că această investiţie este una dintre cele mai importante din 
judeţ, care va oferi condiţii mai bune nu doar pacienţilor, ci şi medicilor şi asistenţilor medicali. “Suntem la finalizarea unei 
investiţii extrem de importante pentru judeţ şi pentru Spitalul de Urgenţă Judeţean Bistriţa: recepţia finală şi inaugurarea 
blocului operator, care are opt săli de operaţie, dintre care trei de chirurgie generală, două săli de ortopedie-traumatologie, 
o sală urologie, o sală de ORL şi o sală de oftalmologie. (…) Aş vrea să îi felicit pe cei care au dus la capăt această investiţie, 
începând de la managementul spitalului, la colegii mei de la Direcţia de dezvoltare şi proiecte europene şi din Direcţia 
tehnică. De asemenea, să îi felicit pe constructori, pentru că lucrările sunt unele de calitate, care o să ofere condiţii cu mult 
mai bune atât pentru personalul medical, cât şi pentru pacienţi”, a spus Moldovan. 
La rândul său, fostul ministru al Sănătăţii, Patriciu Achimaş Cadariu, a afirmat că spitalul din Bistriţa este o dovadă a faptului 
că descentralizarea funcţionează acolo unde colaborează managementul unităţilor spitaliceşti şi conducerea administrativă 
a judeţului. “Deseori, atunci când lucrurile sunt ieşite din comun, se vorbeşte despre miracole. Cred că aici putem vorbi 
despre miracolul realităţii, şi realitatea este construită de oameni, dincolo de resurse materiale. Acestea au existat în 
numeroase locuri, descentralizarea s-a făcut în toate judeţele ţării, dar cred că trebuie să subliniem faptul că este un model 
pentru întreaga ţară faptul că funcţionează descentralizarea, faptul că atunci când oamenii şi consiliul judeţean se implică, 
atunci când există continuitate în managementul unui spital şi pricepere, dublate de competenţele profesionale, atunci 
rezultatul este cel pe care îl vedem”, a declarat Cadariu. 
Directorul Spitalului de Urgenţă Judeţean Bistriţa, Mircea Gelu Buta, a precizat că blocul operator va deveni operativ la 
mijlocul lunii octombrie, după mutarea vechii secţii de chirurgie şi finalizarea trainingului pentru utilizarea noii aparaturi. 
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Investiţia a atras deja interesul medicilor tineri, unii chiar cu studii de specialitate în străinătate, care deja s-au angajat la 
spitalul din Bistriţa. Ultimul sosit este un medic neurochirurg, în vârstă de 33 ani. 
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud intenţionează să continue investiţiile în această unitate spitalicească, prin atragerea de 
fonduri europene pentru extinderea unităţii de primire urgenţe şi pentru construirea unui heliport chiar pe spital, astfel 
încât transferul pacienţilor cu elicopterele SMURD să se facă mai rapid. 
 
 

2 OCTOMBRIE 

Proiect privind înfiinţarea unui Centru de Boli Cardiovasculare la Iași 

Reprezentanţii Institutului de Boli Cardiovasculare din Iaşi doresc să îşi extindă activitatea, prin înfiinţarea unui Centru de 
Boli Cardiovasculare, astfel încât capacitatea de cazare să crească de la 130 la 400 de paturi, 40 dintre acestea fiind 
destinate copiilor cu astfel de afecţiuni. Proiectul noului centru, care ar urma să aibă o suprafaţă de 17.000 metri pătraţi, a 
fost prezentat vineri ministrului Sănătăţii Vlad Voiculescu şi comisarului european Corina Creţu, care au vizitat Institutul de 
Boli Cardiovasculare. 
Prof. univ. dr Grigore Tinică, şeful Centrului de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare, a 
declarat că pentru construcţia noului Centru de Boli Cardiovasculare în Iaşi este nevoie de o finanţare totală de peste 15 
milioane de euro, bani pe care speră să îi obţină de la guvern şi Uniunea Europeană. 
“Avem o capacitate de 35 de paturi de chirurgie cardiovasculară, 84 de cardiologie, avem 15 paturi de Terapie 
Cardiovasculară. Anul acesta ajungem la aproape 800 de intervenţii chirurgicale cardiovasculare. Lista de aşteptare este 
până în luna martie anul viitor. Tratăm anual 34.000 de pacienţi şi avem rezultate foarte bune în chirurgia cardiovasculară. 
De aceea avem nevoie să ne extindem activitatea. Este unica zonă din România care deserveşte o populaţie atât de 
numeroasă. De aceea rugămintea noastră este de a susţine dezvoltarea unui asemenea centru”, a declarat prof. univ. dr. 
Grigore Tinică. 
Până la îndeplinirea acestui obiectiv, conducerea Institutului de Boli Cardiovasculare vrea să se extindă, într-o primă etapă, 
în fosta Policlinică cu plată, unde ar urma să fie mutat ambulatoriul, internările de zi, prevenţiile şi recuperarea şi îngrijirile 
paleative, iar la etajul unde în prezent funcţionează administraţia Institutului să fie deschis un compartiment de chirurgie 
cardiovasculară pediatrică şi terapie intensivă pediatrică. 
Concomitent, ministrului Sănătăţii i-a fost înaintată propunerea de modificare a structurii organizatorice a spitalului pentru 
a putea înfiinţa secţia de Chirurgie cardiovasculară pediatrică, dar şi pentru a pregăti personal specializat. 
Ministrul Vlad Voiculescu a apreciat modul în care este condusă această instituţie şi a promis susţinerea planului 
managerial. “Am remarcat cu bucurie standardele acestui spital. Mi-ar plăcea să mai văd astfel de spitale, inclusiv în capitala 
ţării. Mi-ar plăcea să văd ceva mai des asemenea manageri care să gestioneze lucrurile în aşa fel încât personalul să-i 
respecte, să fie susţinuţi de întreaga echipă în dezvoltarea spitalului. Acest spital s-a dezvoltat pe baza unei viziuni, lucrurile 
par să fie bine integrate, să aibă un viitor. Acel viitor am vrea să-l susţinem şi noi”, a declarat ministrul Sănătăţii, Vlad 
Voiculescu. 
La rândul său, comisarul european Corina Creţu a dat asigurări că fondurile structurale şi de investiţii vor continua să 
reprezinte un sprijin real pentru sectoarele sociale şi de sănătate. Ea a afirmat totodată că în cursul zilei de vineri va discuta 
cu reprezentanţii autorităţilor locale din Regiunea de Nord Est privind investiţiile care urmează a fi făcute în perioada 2014-
2020. 
“Mă bucur să văd o colaborare atât de strânsă între autorităţile locale şi beneficiari, cei interesaţi să colaboreze. Numai 
astfel pot apărea proiecte de calitate. Nu întotdeauna banii sunt o problemă, ci capacitatea administrativă, capacitatea 
beneficiarilor de a elabora proiecte mature care să îndeplinească toate condiţiile europene”, a spus Corina Creţu. 
Anual, la Institutul de Boli Cardiovasculare se fac aproximativ 800 de intervenţii chirugicale, precum şi peste 3.000 de 
proceduri de cardiologie intervenţională şi 300 de operaţii la copii pentru diferite malformaţii congenitale. Anual, în institut 
se tratează 34.000 de pacienţi. Pentru a fi operaţi, bolnavii trebuie să îşi facă programare chiar şi cu şapte luni înainte. 
Institutul de Boli Cardiovasculare din Iaşi este singura unitate de profil din partea estică a ţării şi deserveşte aproximativ 5,6 
– 6 milioane de locuitori. Cele mai apropiate instituţii medicale similare sunt la Bucureşti, Târgu Mureş, Cluj sau Timişoara. 
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2 OCTOMBRIE 

MedLife deschide prima hyperclinică în Ploieşti 

 
MedLife a deschis prima hyperclinică în Ploieşti, unitatea fiind rezultatul unei investiţii de peste 700.000 de euro prin care 
se oferă servicii integrate de ambulator, imagistică şi analize de laborator. Potrivit comunicatului, unitatea din Ploieşti 
include – în premieră pentru sistemul medical MedLife – o divizie specială de ‘second opinion’ – MedLife Expert, unde mai 
mulţi medici cu experienţă naţională şi internaţională din cadrul companiei vor veni săptămânal în hyperclinica din Ploieşti 
pentru evaluarea cazurilor medicale complexe. 
Noua unitate oferă pacienţilor investigaţii şi tratamente pentru 22 de specialităţi medicale, printre care pediatrie, ORL, 
gastroenterologie, ortopedie, dermatologie, chirurgie generală sau neurochirurgie. Hyperclinica se întinde pe o suprafaţă de 
700 de metri pătraţi, este dispusă pe două nivele şi cuprinde 14 de cabinete medicale destinate consultaţiilor şi 
investigaţiilor clinice şi paraclinice. Echipa medicală este formată din peste 50 de medici şi personal de suport. 
“Inaugurarea primei hyperclinici din Ploieşti, cea de-a 17-a hyperclinică din portofoliul MedLife, face parte din programul 
nostru de dezvoltare regională. Vom continua să ne consolidăm poziţia la nivel naţional atât prin achiziţii, cât şi prin 
proiecte de tip green field. În acest sens vom suplimenta bugetul de investiţii cu alte 20 de milioane euro, ca urmare a 
contractării unui nou credit bancar, astfel încât valoare totală a bugetului de investiţii se va ridica la 76 milioane euro”, a 
declarat Mihai Marcu, preşedintele Consiliului de Administraţie MedLife. 
MedLife activează pe piaţa din România din 1996, compania acoperind toate zonele de activitate medicală: ambulatoriu, 
spitale, maternităţi, laboratoare şi farmacii. 

 
 

3 OCTOMBRIE 

Mamograf de ultimă generație la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca 

Un mamograf de ultimă generație, în valoare de peste un milion de lei, a fost pus în funcțiune la Ambulatoriul Integrat din 
Cluj-Napoca, el adăugându-se altor aparate performante achiziționate recent prin investiții ale Consiliului Județean Cluj. 
“Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, unitate medicală aflată sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, a pus în 
funcțiune în cadrul Ambulatoriului Integrat din str. Moților nr. 19 un Mamograf digital cu ecograf pentru ecografie mamară, 
aparat medical de ultimă generație în valoare totală de 1.055.000 de lei. Acesta se adaugă altor două aparate de înaltă 
performanță achiziționate în ultima perioadă din fondurile alocate de Consiliul Județean, respectiv un Computer tomograf 
digital în valoare de 1.015.000 de lei și un Analizor biomolecular tip MALDI Biotyper pentru identificarea rapidă și cu mare 
acuratețe a microorganismelor, în valoare de 676.000 de lei”, se arată într-o informare transmisă de CJ Cluj. 
Mamograful este destinat tuturor femeilor care astfel posibilități multiple de screening și diagnostic pentru detectarea 
precoce a cancerului de sân. “Rațiunea care a stat la baza alocării de către Consiliul Județean a fondurilor necesare 
achiziționării acestui extrem de performant mamograf se referă la faptul că, cel mai adesea, diagnosticarea precoce a 
acestei grave maladii care afectează tot mai multe femei înseamnă diferența între viață și moarte”, a declarat președintele 
CJ Cluj, Alin Tișe. 

 
 
5 OCTOMBRIE 

Compartiment de angiografie, înfiinţat la SJU Suceava 

Un compartiment de angiografie a fost înfiinţat la laboratorul de Radiologie al Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Suceava, 
fiind primul de acest fel din ţară ce funcţionează într-un spital judeţean, a declarat medicul specialist în radiologie 
intervenţională Mihai Creţeanu-junior. El a explicat că noul compartiment s-a înfiinţat după ce spitalul a fost dotat cu un 
angiograf de ultimă generaţie, în condiţiile în care SJU Suceava a fost inclus într-un proiect de cercetare în domeniul 
cardiologiei şi radiologiei intervenţionale, implementat de Ministerul Sănătăţii şi de Academia de Ştiinţe Medicale din 
România. În cadrul acestui compartiment vor lucra trei medici radiologi şi trei asistente medicale. 
Totodată, Creţeanu a spus că, pentru ultimele trei luni ale acestui an, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a alocat 
fonduri suplimentare, în valoare de 5.000 de euro, pentru proceduri radiologice intervenţionale în cazul a trei noi afecţiuni, 
respectiv afecţiuni vasculare periferice, afecţiuni oncologice şi hemoragii acute sau cronice. 
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”Această finanţare poate acoperi cheltuielile pentru tratamentul a cel mult zece pacienţi, dar sperăm că, pe parcursul 
dezvoltării acestui compartiment, alocările financiare vor creşte. (…) Acoperirea cheltuielilor pentru astfel de patologii s-a 
realizat şi cu bani din fondurile proprii ale spitalului”, a afirmat Creţeanu. 
Conform acestuia, SJU Suceava a intrat în 2012 în programul naţional de radiologie intervenţională, în acest an finanţarea 
ridicându-se la 90.000 de lei. 
Medicul a arătat că, în prezent, la SJU Suceava se efectuează ”toată gama de intervenţii minim invazive radiologice”, 
subliniind că de la zece pacienţi, la demararea activităţii, s-a ajuns ca în acest an să se depăşească o sută, ceea ce, pentru un 
centru judeţean de radiologie intervenţională ce funcţionează doar cu un singur medic este ”suficient de mult”. 
Totodată, Creţeanu a anunţat că, în cursul lunii noiembrie, va fi organizat la SJU Suceava un al doilea workshop ce are ca 
tematică ”piciorul diabetic”, în condiţiile în care în spital există, deja, o echipă multidisciplinară de îngrijire a pacienţilor cu 
astfel de patologie, dar şi o adresabilitate crescută a acestor pacienţi din ţară, care vin la Suceava pentru intervenţii minim 
invazive. 
El a precizat că la workshop-ul internaţional din noiembrie a fost invitat un medic specializat în această patologie din Italia 
care va conferenţia pe subiect, participanţii din ţară şi din Republica Moldova având posibilitatea să afle cum se realizează la 
Suceava îngrijirea, în echipă multidisciplinară, a pacientului cu picior diabetic. 

 
 

5 OCTOMBRIE 

Centrul Nord-Est Carpatic de Epilepsie, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Suceava 

La Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Suceava se va înfiinţa Centrul Nord-Est Carpatic de Epilepsie (CNECE), în colaborare cu 
o clinică specializată în această patologie, din Germania, a declarat medicul specialist în neurologie pediatrică, epileptolog 
cu competenţe în electroencefalografie, Ana Miron. Aceasta a precizat că respectivul centru pilot va fi un satelit al 
departamentului Ruhr-Epileptologie din cadrul Spitalului Clinic Universitar Knappschaftskrankenhaus, Bochum din 
Germania. 
În opinia Anei Miron, dezvoltarea CNECE din cadrul SJU Suceava va conduce la eficientizarea şi creşterea calităţii actului 
medical, cu scopul de a creşte accesibilitatea pacienţilor cu epilepsie la tehnici de diagnosticare moderne şi terapii 
adecvate, cu scăderea morbidităţii epileptice şi creşterea calităţii vieţii. 
”Funcţionarea acestui centru va creşte vizibilitatea judeţului Suceava în întreaga regiune multinaţională a Europei de Est şi 
va asigura profit esenţial. (…) Prin înfiinţarea unei unităţi de video-monitoring la Suceava se vor evalua manifestările 
paroxistice şi ale schimbărilor EEG (n.r. – electroencefalogramă), cu determinarea localizării debutului şi propagării 
descărcărilor paroxistice, care pot fi reprezentate clinic prin convulsia epileptică, drept component al evaluării epileptice, 
pentru diagnosticarea şi stabilirea schemei corecte de tratament antiepileptic, inclusiv pentru chirurgia epilepsiei”, a 
explicat Ana Miron. 
Totodată, ea a precizat că, în prezent, la clinica din Germania se află la specializare un medic de neurochirurgie pediatrică, 
urmând ca, după dotarea cu toată aparatura necesară, să efectueze şi intervenţii chirurgicale specifice şi necesare în 
patologia epilepsiei. 
Potrivit sursei citate, singurul centru similar în România funcţionează la Spitalul Universitar din Bucureşti, astfel că Suceava 
ar putea beneficia de o a doua unitate care să aplice şi pentru intrarea în programul naţional ce vizează această patologie. 

 
 

6 OCTOMBRIE 

REGINA MARIA a investit pana acum 3 milioane de euro in extinderea Ponderas Academic Hospital 

 
Reteaua de sanatate REGINA MARIA continua investitiile masive din acest an, prin extinderea Ponderas Academic Hospital, 
atat din punct de vedere al capacitatii, cat si al gamei de servicii oferite. La inceputul acestui an, Ponderas Academic 
Hospital avea o suprafata de 9000 mp, 141 de paturi si 8 sali de operatie. In prezent, in urma primei etape de extindere a 
spitalului parte a Retelei REGINA MARIA, Ponderas a ajuns la o suprafata de 12.500 mp, 200 de paturi si 12 sali de operatie. 
In plus, spitalul mai dispune de un departament de primiri urgente disponibil 24/7, iar numarul de cabinete medicale a 
crescut de la 35 la 45. 
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”Asa cum am promis, continuam sa dezvoltam Ponderas Academic Hospital si sa construim si mai mult pe zona de calitate si 
excelenta medicala. Alaturi de prof. dr. Catalin Copaescu, avem un plan strategic bine pus la punct, prin care dorim sa 
transformam Ponderas intr-un spital de referinta pe plan european. Consolidam ceea ce prof. dr. Copaescu si echipa sa au 
construit in ultimii 5 ani si venim cu know-how-ul necesar pentru a creste si mai mult capacitatea spitalului si expertiza 
echipelor medicale. Pana acum, am investit 3 milioane de euro in dezvoltarea Ponderas Academic Hospital”, sustine Fady 
Chreih, CEO al Retelei de sanatate REGINA MARIA. 
Pe langa specialitatile medicale deja consacrate in Ponderas, ca urmare a extinderii se adauga noi servicii medicale: 
departament de primiri urgente, deschis nonstop, cu 8 linii de garda; centre ultra-specializate de chirurgie ortopedica si 
neurochirurgie spinala; oncologie; chirurgia sanului; chirurgie endocrina; gastroenterologie, toate in legatura directa cu 
Centrele de Excelenta ale spitalului. 
”Crezul nostru, cel pe care am construit ceea ce este Ponderas astazi, si care continua sa ne ghideze intreaga activitate, este 
bazat pe calitatea si excelenta actului medical. Este bazat pe promisiunea de a oferi atat pacientilor cat si medicilor servicii 
medicale de inalta calitate si conditii medicale de excelenta, astfel incat sa nu mai fie nevoiti sa plece din tara. Pana acum, 
am reusit sa practicam in Ponderas Hospital medicina la cele mai inalte standarde occidentale. Realizam in deplina siguranta 
interventii chirurgicale laparoscopice de avangarda si, in plus, contribuim la dezvoltarea profesionala a specialistilor romani 
si straini prin intermediul centrului nostru de training. Suntem singurul spital privat din Romania cu un astfel de centru de 
training, in care au fost pregatiti pana acum peste 2500 de medici chirurgi din Romania si din strainatate.”, a declarat Prof. 
Dr. Catalin Copaescu, Medic Primar Chirurgie Generala, Prof. As. UMF Carol Davila, acreditat international pentru chirurgie 
laparoscopica bariatrica, Director Medical al Ponderas Academic Hospital. 
Ponderas Academic Hospital detine primul centru de training medical din tara cu sali de operatii si antrenament integrate 
digital, avand la dispozitie sisteme audio-video de transmisie live Full HD 3D din salile de operatie in salile de curs. 
In acest moment, Ponderas Academic Hospital este singurul spital de chirurgie avansata din Romania cu tripla acreditare 
internationala. Spitalul detine o dubla acreditare – americana si europeana, in Chirurgie Metabolica si Bariatrica, o 
acreditare in Chirurgia Herniilor (fiind al cincilea Centru de Excelenta din lume cu acreditare americana SRC). Totodata, 
Ponderas Academic Hospital este in curs de acreditare pentru Chirurgie Colorectala. 
In policlinica si in spitalul Ponderas au fost tratati pana acum peste 250.000 de pacienti, iar echipa chirurgicala are o 
experienta de peste 30.000 de interventii chirurgicale laparoscopice, dintre care peste 7.000 sunt interventii bariatrice. 
Alaturi de Spitalul REGINA MARIA Baneasa – primul spital din Romania acreditat international pentru calitate si singuranta 
pacientului – Ponderas Academic Hospital gazduieste performante si premiere medicale la nivel international. 
Expansiunea Retelei de sanatate REGINA MARIA in Banat, Oltenia, Arges, precum si in Bucuresti, urmeaza o ampla strategie 
de leadership in servicii de sanatate la nivel local, cu investitii continue in calitatea actului medical si in capacitatea medicala 
a institutiilor. 

 
 

11 OCTOMBRIE 

Intervenții chirurgicale robotice în premieră la Spitalul Militar Central 

Intervențiile cu sistemul chirurgical robotic “Da Vinci” au fost realizate în premieră la Spitalul Universitar de Urgență Militar 
Central “Dr. Carol Davila” în cazul a doi pacienți în vârstă de aproximativ 50 de ani. 
“Procedura chirurgicală, coordonată de profesor dr. Konstantinos Konstantinidis, a fost realizată de o echipă formată din 
colonel medic dr. Florin Săvulescu, medic primar chirurgie generală, căpitan medic dr. Cristian Cârlan, medic specialist 
chirurgie generală, locotenent colonel medic dr. Cosmin Perju, medic primar ATI”, precizează reprezentanții Spitalului 
Militar într-un comunicat remis presei. 
Potrivit sursei citate, tehnica operatorie robotică asigură, prin crearea, printr-o mini-incizie ombilicală, a unui port unic de 
acces în cavitatea abdominală, posibilitatea utilizării unui set de 3 sau 4 tipuri de instrumente specifice laparoscopice, 
curbate. Prin acest port, inserat la nivelul peretelui abdominal, are loc întreaga intervenție chirurgicală, inclusiv eliminarea 
țesutului sau organului rezecat. 
Utilizarea sistemului chirurgical robotic “Da Vinci” în cadrul intervențiilor minim invazive de tip LESS reduce timpul de 
spitalizare, minimalizează pierderile de sânge și, implicit, necesarul de transfuzii, diminuează durerea post-operatorie și 
disconfortul creat de intervenția chirurgicală, scade riscul de infecție post-operator, asigură o rată de recuperare 
postoperatorie net superioară celei în urma intervențiilor clasice și realizează reinserția socială mult mai rapidă și, nu în 
ultimul rând, crește gradul de satisfacție al pacientului. 
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Acest tip de procedură chirurgicală poate fi aplicată în toată sfera patologiilor abdominale, cum ar fi: colecistectomii, hernii 
și eventrații, apendicite, tumori chistice ovariene, fibromatoză uterină, precum și alte afecțiuni benigne sau maligne, în 
cazurile medicale anterior menționate. 
Prof. dr. Konstantinos Konstantinidis, de la Spitalul Athens Medical Center, este pionierul chirurgiei robotice în Grecia și 
președintele Societății Sud-Est Europene de Chirurgie Robotică. 
La invitația dr. Florin Săvulescu, șeful Secției Chirurgie Generală II din Spitalul Militar și manager tehnic al proiectului 
CERTPATUM, dr. Konstantinos Konstantinidis a participat, săptămâna trecută, la realizarea primelor intervenții minim 
invazive de tip LESS (laparoscopic endoscopic single site surgery)/ SILS (single incision laparoscopic surgery) într-o unitate 
medicală de stat din România. 

 
 

11 OCTOMBRIE 

În premieră europeană, la Secția de Neurochirurgie a SCJU Târgu Mureș a fost testat un sistem de 

injectare de imagine 

Reprezentanții Secției de Neurochirurgie a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Târgu Mureș au anunțat testarea cu 
succes în cazul a cinci intervenții pe creier, în premieră europeană, a unei proceduri de injectare de imagini cu ajutorul unui 
sistem performant, direct în microscopul operator. 
”Cunoscând această tehnologie am putea să antrenăm și alți neurochirurgi din alte centre să folosească această tehnologie 
realmente avangardistă pe piața medicală, în neurochirurgie în special. Acest sistem de injecție de imagine, denumit 
CaptiView, implementat de firma Leica în urmă cu 6 luni a fost folosit pentru prima dată la New York, la unul dintre cele mai 
importante spitale din lume și iată că Leica ne-a ales ca prim partener european căruia i-a furnizat acest sistem de injecție 
de imagine. Deci este o premieră nu numai în România, dar cu acest sistem de injecție de imagine este o premieră 
europeană realmente”, a declarat dr. Adrian Bălașa, șeful Secției Neurochirurgie a SCJU Târgu Mureș. 
El a spus că premiera medicală a avut loc în cadrul Secției de Neurochirurgie a SCJU Târgu Mureș, în perioada 3-7 octombrie, 
și constă în injectarea de imagini cu un sistem foarte performant, direct în microscopul operator, astfel încât neurochirurgul 
poate evita lezarea unor centri vitali care nu pot fi observați cu ochiul liber. 
”Este o conexiune între sistemul de neuronavigație, un computer în care neurochirurgul își pregătește în mod virtual, 
preoperator, toți timpii intervenției chirurgicale, deci joncțiunea dintre acest computer și microscopul operator. Premiera 
constă în trimiterea acestor imagini direct în ocularele microscopului astfel încât neurochirurgul știe în orice moment unde 
sunt limitele procesului patologic a unei tumori cerebrale, care sunt structurile vitale ale creierului care trebuie protejate în 
timpul intervenției chirurgicale. Acest sistem novator asigură o rezectabilitate cât mai bună a procesului patologic în condiții 
de siguranță deosebită pentru pacient”, a subliniat dr. Bălașa. 
Conform acestuia, o intervenție durează între trei și zece ore, dimensiunile tumorilor contează mai puțin – prin metoda 
amintită fiind operate tumori voluminoase care au avut 5-6 centimetri, o malformație vasculară de 2 centimentri și o altă 
tumoră infiltrativă de 3-4 centimetri – cu adevărat important fiind precizia cu care se desfășoară actul chirurgical și 
siguranța pe care o prezintă pentru pacienții operați. 
”Au fost operați cinci pacienți și toți se află în condiție clinică biologică perfectă, fără niciun fel de complicații, patru au fost 
externați deja și unul mai este internat, fiind operat la sfârșitul săptămânii trecute. (…) Noi avem microscopul în dotare, ne 
lipsește sistemul de neuronavigație modern (care a fost pus la dispoziție de Leica timp de o săptămână, n.r.). Noi avem unul 
din 1996, are 20 de ani, este depășit din toate punctele de vedere, putem face lucruri importante, însă e nevoie de o 
investiție substanțială”, a susținut dr. Bălașa. 
Managerul SCJU Târgu Mureș, dr. Claudiu Puiac, a arătat că microscopul performant deținut de Secția de Neurochirurgie a 
costat 420.000 de euro și că achiziționarea sistemului de neuronavigație modern ar putea fi inclusă în strategia anuală 
pentru anul 2017. 
La prezentarea intervențiilor în premieră europeană și națională a participat și dr. Rareș Chinezu, medic specialist 
Neurochirurgie. 
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17 OCTOMBRIE 

Spitalul Județean Constanța a primit în operare cea mai modernă bază aeromedicală din țară 

Secretarul de stat pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a participat, la Constanța, la deschiderea operațională a unei 
baze aeromedicale SMURD, amplasată pe un teren pus la dispoziție de Direcția Județeană de Sănătate Publică pentru 
construirea în zonă a viitorului Spital Regional de Urgență. 
Raed Arafat a declarat în cadrul festivității că investiția pentru construirea bazei, prevăzută cu heliport operabil 24 de ore și 
hangar pentru elicopter, cu dotările aferente, inclusiv camere de odihnă și pregătirea misiunilor pentru piloți și echipajul de 
urgență medicală, însumează 950.000 de euro, din care 700. 000 de euro au constituit sponsorizări din partea unor 
companii petroliere, iar restul bugetului a fost asigurat de Fundația pentru SMURD. De asemenea, costul lucrărilor de 
racordare la utilitățile de apă și canalizare a fost susținut de operatorul regional S. C. RAJA S. A. 
“Proiectul de construcție a platformei de aterizare a elicopterului SMURD, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, este o 
inițiativă importantă pentru dezvoltarea activității aeromedicale în județul Constanța și Regiunea de sud-est a României. 
Această oportunitate va susține și ne va permite îndeplinirea în cele mai bune condiții a misiunilor desfășurate de echipajele 
SMURD Constanța și va sprijini, în final, sistemul integrat de asistență medicală de urgență. Pe aceasta cale, adresez sincere 
mulțumiri partenerilor noștri, companiile ExxonMobil și OMV Petrom, care s-au alăturat acestui demers ambițios”, a 
declarat Arafat, președintele Fundației pentru SMURD.Secretarul de stat a mai menționat că terenul pe care a fost construit 
heliportul a fost pus la dispoziție de Direcția de Sănătate Publică Constanța, iar baza aeromedicală va rămâne în 
administrarea Ministerului Sănătății, având, conform legii, ca operator medical desemnat, Spitalul Clinic Județean de 
Urgență Constanța – instituție care va suporta cheltuielile de funcționare, și ca operator aerian desemnat, Inspectoratul 
General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

 
19 OCTOMBRIE 

Spitalul din Săcele, închis în 2011, urmează să fie redeschis  

Administraţia locală din Săcele a demarat procedurile pentru redeschiderea spitalului municipal care a fost închis în martie 
2011, termenul stabilit pentru inaugurare fiind mijlocul anului viitor, a anunţat primarul Virgil Popa. 
“Am început o serie de lucrări de reparaţii şi igienizări premergătoare redeschiderii unităţii medicale, asumată pentru 1 iulie 
2017. O comisie a Casei de Asigurări de Sănătate şi a Colegiului Medicilor a avizat 11 specialităţi, respectiv pediatrie, 
interne, ORL, pneumologie, chirurgie şi tot aşa (…), fără maternitate. În prima etapă va fi deschis un Centru de Permanenţă 
care va funcţiona din primăvara anului viitor, unde vor activa un număr de şapte medici de familie din cei 19 care îşi 
desfăşoară activitatea în municipiul Săcele. În primăvara anului viitor vom începe şi reparaţiile la secţiile de pediatrie şi 
interne, apoi şi la celelalte secţii”, a spus primarul Virgil Popa. 
Edilul a adăugat că până acum Consiliul local a aprobat alocarea a 250.000 de lei, urmând ca la rectificarea bugetară din 
luna noiembrie suma să fie suplimentată cu încă 150.000 de lei, pentru finalizarea lucrărilor la Centrul de Permanenţă. 
Secţiile interne şi pediatrie vor avea 50 de paturi, urmând ca la final capacitatea spitalului, în toate cele 11 secţii, să fie de 
90 de paturi, câte erau la momentul închiderii. 
În ceea ce priveşte asigurarea spitalului cu personal de specialitate, primarul a anunţat că pentru început este vorba de 10 
medici şi 18 asistente medicale pentru Centrul de permanenţă şi pentru secţiile interne şi pediatrie, precizând că a fost deja 
contactat de cadre medicale care doresc să lucreze în spitalul din Săcele. Virgil Popa a mai spus că, aparatura şi 
echipamentele necesare funcţionării unităţii medicale există deja, impunându-se doar o verificare a lor de către specialişti. 
Pentru utilităţi şi alte servicii necesare funcţionării spitalului, administraţia locală va aloca lunar din bugetul propriu între 
90.000 şi 100.000 de lei, unitatea medicală urmând să-i deservească pe cei 36.000 de locuitori ai municipiului Săcele. 
În anul 2011, în judeţul Braşov au fost închise spitalele din Săcele, Codlea şi Victoria. Singurul care s-a redeschis între timp, 
în anul 2012, a fost spitalul din Codlea. 

20 SEPTEMBRIE 

Ventilator de suport respirator pentru copii prematuri, donat de Salvați Copiii maternității Spitalului 

„Ioan Cantacuzino” 

Un ventilator de suport respirator, indispensabil supraviețuirii copiilor născuți prematur, în valoare de 27.000 de euro, a 
fost donat de Organizația Salvați Copiii secției de neonatologie din cadrul Spitalului Clinic “Dr. Ioan Cantacuzino” din 
București. 
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“În ultimii patru ani, am primit mai multe echipamente performante de la Salvați Copiii necesare susținerii vieții acestor mici 
copii iar acum am primit și un aparat de ventilație asistată de ultimă generație. Din păcate, în zilele noastre trebuie să mai 
căutam ajutor și în altă parte, nu ajunge să stăm la ce ne oferă statul. Statul dă, dar, din păcate, poate nu are nici el 
fondurile necesare și toată lumea trebuie să se implice. Vreau să mulțumesc pe această cale tuturor celor care au donat acei 
2%. Vreau ca ei să înțeleagă că banii aceia se duc într-un loc bine țintit, cu care se salvează vieți”, a declarat dr. Adrian 
Crăciun, șef secție neonatologie. 
El a precizat că acest aparat “este indispensabil atât pentru copii, cât și pentru cadrele medicale care le oferă acestora 
îngrijiri”, putând face uneori “diferența între viață și moarte”. 
Președintele comisiei de neonatologie din Ministerul Sănătății, dr. Cătălin Cîrstoveanu, a spus că, în România, “urgența 
infrastructurii este extrem de serioasă” și pe lângă investițiile care se fac în echipamente este nevoie să se mărească și 
numărul de personal medical. “România nu poate să-și trateze toți acești copii decât într-o proporție mică. (…) Urgența 
infrastructurii este una extrem de serioasă, putem să investim în orice în actualele unități – echipamente, personal-, dacă 
nu mărim infrastructura, dacă nu suntem capabili să dublăm această infrastructură în România, o să păstrăm aceste cifre ale 
mortalității existente în prezent mulți ani de acum încolo”, a afirmat Cătălin Cîrstoveanu, precizând că “jumătate dintre 
morții noștri, prematuri sau nou-născuți, se întâmplă în maternități inadecvate, cu personal inadecvat, cu infrastructură 
inadecvată, adică la maternități de nivel doi sau chiar unu. Este inacceptabil acest lucru și trebuie să schimbăm asta”. 
Gabriela Alexandrescu, președinte executiv Salvați Copiii România, a spus că maternitatea din Spitalul Clinic “Dr. Ioan 
Cantacuzino” este prima unitate care a primit, în 2012, echipamente performante din partea organizației. “Ne bucurăm să 
venim astăzi aici cu o nouă donație, un ventilator de suport respirator de 27.000 de euro. Până în prezent am adus mai 
multe echipamente, maternitatea și secția de neonatologie din Cantacuzino fiind primul nostru partener în programul pe 
care l-am început în 2012, de reducere a mortalității infantile, prin dotarea secțiilor de neonatologie”, a afirmat Gabriela 
Alexandrescu. 
Ea a precizat că, pe lângă dotarea cu echipamente medicale, Salvați Copiii a susținut, în parteneriat cu maternitatea 
Cantacuzino, organizarea a patru programe de formare specializată a medicilor și a personalului, pentru îngrijirea optimă a 
gravidelor și nou-născuților, la care au participat peste 200 de medici, moașe și asistente din sudul țării. 
Gabriela Alexandrescu a mai afirmat că în 2016 au fost strânși de la companii și persoane private 490.000 de euro, bani care 
vor fi direcționați în dotarea a 30 de maternități din țară. 
 
 

20 OCTOMBRIE 

O nouă Unitate de Transfuzie Sanguină în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca 

Consiliul Județean Cluj a primit avizul Ministerului Sănătății în vederea înființării unei noi structuri sanitare în cadrul 
Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, respectiv Unitatea de Transfuzie Sanguină (UTS). 
Înființată în cadrul Compartimentului de Terapie Intensivă, noua structură va susține activitatea medicală a Spitalului de Boli 
Infecțioase prin realizarea de transfuzii sanguine în cele mai bune condiții. În acest scop, Unitatea de Transfuzie Sanguină 
dispune de aparatură și echipamente specifice, respectiv echipamente de stocare a sângelui și a componentelor sanguine, 
echipamente de stocare a probelor biologice ale pacienților cu sistem de monitorizare a temperaturii și ventilație, 
dispozitive pentru dezghețarea plasmei, respectiv pentru încălzirea sângelui, centrifuge, reactivi, genți de transport al 
sângelui, containere pentru deșeuri biologice și contaminate, ș.a.m.d. 
“Obținerea acestui aviz din partea Ministerului Sănătății marchează un moment extrem de important, cel în care spitalele 
aflate sub autoritatea Consiliului Județean s-au conformat pe deplin celor mai exigente standarde în domeniu și pot realiza 
transfuzii sanguine în condiții optime, dispunând totodată de o capacitate de stocare a sângelui considerabil crescută”, a 
declarat Alin Tișe, Președintele Consiliului Județean Cluj. 

 
20 OCTOMBRIE 

Secţia IV de la Spitalul de Pediatrie Piteşti a fost redeschisă după ample lucrări de modernizare 

Secţia Pediatrie IV de la Spitalul de Pediatrie Piteşti, care deserveşte anual aproape 3.000 de pacienţi cu vârsta de până în 
18 ani, a fost redeschisă după ample lucrări de modernizare. “Secţia a fost complet reabilitată, investiţia fiind efectuată cu 
fonduri din sumele încasate de la Casa de Asigurări de Sănătate, din contractele de furnizare a serviciilor medicale 
spitaliceşti. De îmbunătăţirile aduse secţiei vor beneficia un număr de aproximativ 2.769 pacienţi externaţi anual, cu vârsta 
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cuprinsă între 3 şi 18 ani, precum şi aparţinătorii acestora”, se arată într-un comunicat al Consiliului Judeţean Argeş, 
instituţie în administrarea căreia se află unitatea sanitară. 
Costurile totale ale investiţiei se ridică la 471.748 de lei, valoarea dotărilor din secţie fiind de 144.889 de lei. Conform 
structurii organizatorice, Secţia Pediatrie IV dispune de 45 de paturi de spitalizare continuă, la care se adaugă cinci paturi 
pentru spitalizare de zi. În secţie îşi desfăşoară activitatea trei medici, 13 asistenţi medicali, cinci infirmiere şi două 
îngrijitoare. 
Preşedintele CJ Argeş, Dan Manu, prezent la inaugurarea secţiei, a anunţat că a fost alocată suma de un milion de lei pentru 
noi investiţii la Spitalul de Pediatrie Piteşti, pentru transformarea fostei Unităţi de Primiri Urgenţe în pavilion administrativ, 
reparaţii capitale la lifturi sau reparaţii capitale la blocul alimentar. 

 
20 OCTOMBRIE 

Dispensarul TBC al Spitalului Judeţean Târgovişte a fost inaugurat după lucrări de reabilitare 

Dispensarul TBC din cadrul Spitalului Judeţean Târgovişte a fost inaugurat, după lucrări de reparaţii capitale în valoare de 
1,9 milioane de lei. 
”Sursele de finanţare sunt: subvenţii de la Ministerul Sănătăţii 1,4 milioane de lei, subvenţii de la consiliul judeţean 160.000 
de lei şi venituri proprii ale spitalului judeţean 385.000 de lei. Dispensarul TBC are în structură cabinete de consultaţii, 
laboratoare, este deservit de patru medici, nouă asistente medicale, trei personal medical auxiliar. Vă informez că media 
lunară a pacienţilor consultaţi, copii şi adulţi, este aproximativ 460, din care pondere mare au pacienţii din mediul rural, 
circa 67% dintre bolnavii acre apelează la serviciile acestei unităţi medicale”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean 
Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu. 
Acesta a vorbit şi despre alte investiţii derulate în acest an în cadrul Spitalului Judeţean Târgovişte. ”Cred că este util să 
aducem la cunoştinţă şi câteva dintre lucrurile pe care le-am făcut în anul 2016 pentru Spitalul Judeţean Târgovişte, pe 
lângă această reparaţie capitală am început reparaţiile capitale la corpul central Spitalul TBC Moroieni în valoare, anul 
acesta, de 1,8 milioane de lei (…), precizez că valoarea însumată a lucrărilor de aici este de circa 5 milioane de euro, bani pe 
care trebuie să îi găsim şi să îi aducem în anul acesta, dacă mai putem ceva, în 2017, 2018. Tot ca investiţii la spitalul 
judeţean este realizarea unei staţii de producere oxigen medical, în valoare de 3,5 milioane de lei, banii îi avem în parte, 2,8 
milioane de lei, procedura în care suntem este cea de licitaţie, se primesc oferte şi sper să finalizăm achiziţia în acest an. 
Amplasare lift exterior pe clădirea existentă a Secţie de Oncologie, valoare 461.000, proiectul tehnic a fost realizat şi achitat, 
autorizaţia de construcţie obţinută şi demarăm în perioada următoare procedura de achiziţie”, a precizat Ţuţuianu. 
În 2010, Consiliul Judeţean Dâmboviţa a preluat în administrare Spitalul Judeţean Târgovişte şi alte cinci unităţi medicale din 
judeţ, pe care le-a transformat în secţii ale acestuia. 

 
24 OCTOMBRIE 

Spitalul din Vâlcele, închis în urmă cu cinci ani, generează pierderi de 150.000 de lei anual 

Fostul Spital de Patologie Neuromusculară din Vâlcele, trecut în subordinea Spitalului de Recuperare Cardiovasculară din 
Covasna şi închis în urmă cu aproape cinci ani, generează pierderi anuale de 150.000 de lei, iar administratorii acestuia vor 
să se debaraseze de clădire. 
Managerul Spitalului de Cardiologie, Joos Ştefan, a declarat că a iniţiat demersurile pentru predarea clădirii către Ministerul 
Sănătăţii, menţionând că există interes din partea autorităţilor locale din Vâlcele de a o prelua. 
“150.000 de lei pe an costă întreţinerea acestei clădiri, cu tot cu personalul de pază (…) După părerea mea, la Vâlcele nu o 
să mai fie niciodată spital, dar acolo pot fi organizate alte tipuri de activităţi medico-sociale”, a declarat Joos Ştefan, arătând 
că, nefiind folosită, clădirea s-a degradat. 
În opinia sa, acest centru ar putea fi destinat persoanelor cu distrofii musculare care au beneficiat de tratament la Vâlcele 
înainte de închiderea spitalului, având în vedere că mulţi dintre ei sunt imobilizaţi în cărucioare şi sunt ‘cazuri sociale’. 
Spitalul de Patologie Neuromusculară din Vâlcele, unicul de acest fel din ţară, a fost închis în anul 2011, când Ministerul 
Sănătăţii a decis să reorganizeze sistemul sanitar. În ciuda protestelor, pacienţii au fost mutaţi la Întorsura Buzăului, într-un 
spital nou, în care s-au investit aproape 3 milioane de euro, dar care nu funcţionase pentru că nu avea dotarea necesară şi 
nici medici. Deşi beneficiază de condiţii de cazare mai bune la Întorsura Buzăului, mulţi pacienţi susţin ideea revenirii la 
Vâlcele, pe considerentul că acolo ar beneficia de un mediu şi o climă mai prielnice. 
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24 OCTOMBRIE 

Pacienţii se vor putea programa online pentru internare la Spitalul de Recuperare Cardiovasculară din 

Covasna 

Spitalul de Recuperare Cardiovasculară din staţiunea Covasna va implementa, în scurt timp, un sistem de programare online 
care va face mai accesibilă şi transparentă internarea bolnavilor, a declarat managerul instituţiei, Joos Ştefan. Potrivit 
acestuia, în spital sunt trataţi anual peste 14.000 de pacienţi din toată ţara, dar numărul celor care solicită internarea este 
mult mai mare, prin urmare există liste de aşteptare spre nemulţumirea unora dintre ei. 
”Lucrăm acum la un sistem online de programare, suntem în faza destul de avansată, urmează ca la începutul lunii viitoare 
partenerul nostru să ne pună la dispoziţie platforma. (…) Dorim să venim în întâmpinarea pacienţilor printr-un sistem 
transparent prin care ei pot să consulte pe site-ul spitalului numărul de locuri în orice moment. Tot acolo pot găsi locul unde 
pot obţine programare pentru tratament şi, nu în ultimul rând, va fi un instrument managerial prin care noi să deţinem 
controlul asupra programărilor, să ştim în orice moment numărul pacienţilor şi capacitatea care va fi ocupată în orice lună a 
anului. (…) Va fi un sistem foarte transparent”, a spus Joos Ştefan, într-o conferinţă de presă. 
Directorul medical Mihaela Suceveanu a precizat că Spitalul de Recuperare Cardiovasculară din Covasna este unicul cu acest 
profil din ţară, iar tratamentul de aici se bazează pe îmbinarea factorilor naturali (aer, ape minerale, mofete) cu tratamentul 
clasic. 
Spitalul de Recuperare Cardiovasculară Covasna a fost înfiinţat în anul 1960 şi se află în subordinea Ministerului Sănătăţii.. 
 
 

24 OCTOMBRIE 

Gradul de satisfacţie al pacienţilor trataţi în spitale va fi testat prin SMS 

Gradul de satisfacţie al pacienţilor care au fost trataţi într-un spital va fi testat pe baza unui chestionar pe care îl vor primi 
prin SMS la externare, a declarat ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, într-un interviu acordat Digi24. 
“Noul mecanism de feedback este foarte simplu: atunci când pleci de la spital primeşti un SMS cu câteva întrebări, la care 
poţi să răspunzi, de asemenea, prin SMS sau poţi să răspunzi online, dacă ai un smartphone. (…) Întrebările vor fi sub 10 la 
număr şi vor cuprinde elementele esenţiale din care să putem extrage satisfacţia reală a pacientului”, a explicat Voiculescu. 
Întrebat dacă ”atenţiile” pe care pacienţii le dau medicilor vor fi cuprinse în chestionar, ministrul Sănătăţii a răspuns că 
“unele întrebări ţin şi de integritatea personalului”. Vlad Voiculescu a susţinut că nici el şi nici familia sa nu au dat bani în 
spitale pentru serviciile medicale, menţionând că aceste practici sunt ilegale. “Din punct de vedere legal aceste lucruri sunt 
ilegale. Din punct de vedere moral, ce avem de făcut ca societate este să ne plătim corect medicii şi personalul medical. (…) 
M-aş feri să dau sfaturi pacienţilor, aş reaminti însă că orice condiţionare a unui act medical de primirea unui plic este o 
crimă şi că, mai devreme sau mai târziu va trebui să le tratăm aşa pe toate, fără excepţie”, a explicat ministrul. 
El a estimat că noul sistem de feedback va fi implementat în spitale până la sfârşitul mandatului său, precizând că un proiect 
pilot este funcţional deja în cinci spitale din ţară. 
 
 

24 OCTOMBRIE 

Vlad Voiculescu: “Contractul managerilor de spitale va fi schimbat semnificativ” 

Contractul managerilor de spitale va fi schimbat în mod semnificativ, astfel încât indicatorii de performanţă să reflecte 
gradul de satisfacţie şi siguranţa pacientului, a declarat ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, într-un interviu pentru Digi24. 
”Contractul de management va fi schimbat într-un mod semnificativ, indicatorii de performanţă vor fi reformaţi, ca să zic 
aşa. Măsurarea performanţei unui manager va depinde, printre altele, de două elemente esenţiale, şi anume: satisfacţia 
pacientului şi siguranţa pacientului. Siguranţa pacientului cuprinde toate acele lucruri privind infecţiile nosocomiale, 
păstrarea unei infrastructuri adecvate în spital, a unei structuri de personal adecvate”, a spus Voiculescu. 
Ministrul a susţinut că managerii de spitale nu au raportat până acum toate cazurile de infecţii nosocomiale pentru că prin 
actuala formă a contractului de management ei ar fi fost sancţionaţi dacă admiteau că acestea există. În context, Voiculescu 
a subliniat că interesul MS este ca managerii să ia măsurile concrete necesare pentru scăderea numărului de astfel de 
cazuri, arătând că există mecanisme concrete de control în acest sens. 
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”Infecţiile nosocomiale nu au fost raportate şi din cauza contractului de management, pe care noi îl schimbăm acum. Atât 
timp cât eşti penalizat prin contractul de management pentru simplul fapt că raportezi infecţiile nosocomiale, evident că nu 
o să vrei să le raportezi. Ceea ce urmărim prin noul contract de management este scăderea numărului de infecţii 
nosocomiale şi există mecanisme de control a măsurilor concrete luate de management pentru reducerea acestor infecţii 
nosocomiale”, a punctat ministrul Sănătăţii. 
În opinia sa, managerul unui spital trebuie să se ocupe de agenda administrativă şi financiară a unităţii medicale, în paralel 
cu responsabilitatea pentru ca personalul medical să servească pacienţii. 
Voiculescu a susţinut că nu vede ”logica” prin care managerul unui spital universitar ar trebui să fie medic primar sau cadrul 
universitar, restricţii prevăzute în Legea sănătăţii. ”Eu unul nu văd logica şi cred că managerul trebuie să fie întâi, manager. 
Managerul trebuie să se ocupe, în primul rând, de agenda administrativă, de agenda financiară. De asemenea, managerul 
trebuie să fie responsabil pentru a crea cadrul ca personalul medical de acolo să servească pacientul. Acesta este doar un 
exemplu despre modul în care fost gândit sistemul, într-un mod greşit”, a apreciat el. 
 
 

26 OCTOMBRIE 

Spitalul Monza și Centrele ARES au încheiat un parteneriat pentru tratarea pacienților cu boli 

cardiovasculare 

Spitalul Monza și Centrele de Excelență ARES au anunțat semnarea unui parteneriat începând din luna octombrie prin care 
urmăresc alăturarea celor mai buni profesioniști din domeniile cardiologiei clinice, intervenționale și chirurgiei 
cardiovasculare. 
“Intrăm în acest parteneriat important cu un centru care deja este renumit în piața serviciilor medicale. ARES deține un 
departament dezvoltat de radiologie și cardiologie intervențională și un laborator avansat de cateterism cardiac. Avem 
aceeași filosofie de a trata pacientul și de a pune pacientul în centrul serviciilor medicale, de a lărgi și de a dezvolta cadrul în 
care pacienții pot accesa serviciile noastre medicale. Acest parteneriat nu vine întâmplător, vine în urma unei colaborări 
majore dintre centrele noastre. Nu o dată medicii intervenționiști sau cardiologi de la ARES împreună cu medicii chirurgi 
vasculari de la Monza s-au sfătuit pentru a salva viața unui copil sau a unui adult. (…) Împreună cred că vom face mult, cred 
că vom putea ajuta un număr mai mare de pacienți decât o facem astăzi și vom reprezenta unul pentru celălalt o garanție. 
Vom dezvolta metodologia privind evaluarea performanței. Vom trata cazurile nu numai elective, vom trata și urgențe, sigur 
nu în ideea urgențelor 112. Vom încerca să ajutăm cât mai multă lume împreună”, a declarat președintele Spitalului Monza, 
Carmen Drăgan. 
Directorul general al Spitalului Monza, Luca Militello, a spus că această unitate are o experiență dovedită deja în domeniul 
medical. “Unde nu au putut părinții să plătească operațiile copiilor au plătit fundațiile noastre, noi avem Fundația Policlinico 
di Monza în cadrul grupului, care doar anul trecut a finanțat 40 de operații la inimă la copii. (…) Și fundațiile internaționale 
care vin aici în fiecare an și ne ajută să operăm copii nu numai din România. Noi în Spitalul Monza operăm copii din Kosovo, 
din Albania, cu sprijinul fundațiilor internaționale. (…) ARES este un investitor strategic și de asta noi am început o 
colaborare. Colaborarea între Monza și ARES a început cu deschiderea celor două spitale și acum se concretizează într-un 
parteneriat fix, concret, în exclusivitate. Misiunea este una comună. Asta ne-a legat de la început, aste ne va lega și acest 
lucru ne va duce la rezultate extraordinare din punct de vedere al actului medical și nu numai”, a afirmat Militello. 
El a precizat că, împreună cu reprezentanții ARES, s-a făcut o analiză care arată că în anul 2017 peste 4.000 de pacienți cu 
afecțiuni cardiace vor fi tratați în cadrul spitalului. “În cadrul Spitalului Monza împreună cu centrele ARES am previzionat că 
în 2017 vom avea peste 4.000 de pacienți pe patologia cardiologică, intervențională și chirurgia cardiovasculară. Credem că 
este un lucru extraordinar. Devenim cel mai mare centru de cardiologie și chirurgie cardiovasculară din țară, nu numai 
privat, ci și public”, a adăugat Luca Militello. 
Potrivit acestuia, Centrele ARES funcționează deja în cadrul Spitalului Monza. “Deja de la 1 octombrie blocul de angiografie 
din cadrul Spitalului Monza este dat în gestiune totală Centrelor ARES. Centrele ARES își deschid începând de astăzi 
ambulatoriu în cadrul Spitalului Monza. Este și un parteneriat logistic”, a arătat directorul. 
“Ne-am dat seama că supra-nișarea în acest domeniu ne conduce până la urmă la a pune o barieră în tratamentul 
pacienților. Scopul până la urmă îl reprezintă viața și integritatea corporală a pacientului. Tocmai de aceea suntem 
împreună aici, tocmai de aceea Centrele ARES și Spitalul Monza lansează acest parteneriat astfel încât astăzi putem anunța 
că suntem cel mai mare centru, cel mai mare spital din România din punctul de vedere al echipe multidisciplinare. (…) 
Tratăm fiecare caz în parte după afecțiuni și nu după posibilitățile fiecărui doctor pe specialitățile lui. Important este ca 
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orice pacient care ajunge aici să aibă o echipă multidisciplinară”, a declarat Iulian Pleșcan, directorul operațional al 
Centrelor ARES. 
De asemenea, directorul general al Centrelor ARES, Oren Iancovici, a precizat că nu există niciun caz de pacient cu afecțiune 
cardiacă care să nu se poată trata în cadrul spitalului. 
Prin crearea parteneriatului, Spitalul Monza va avea o capacitate de 140 de paturi, două săli de angiografie și opt săli de 
operații. 

 
 

26 OCTOMBRIE 

Secţia de Pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva, relocată pentru a corespunde standardelor 

medicale 

Secţia de Pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva, care funcţionează în prezent într-o clădire de patrimoniu veche 
de peste o sută de ani, va fi relocată în actuala aripă principală a spitalului, după ce spaţiul prevăzut pentru mutare va fi 
modernizat, a declarat directorul medical al instituţiei, Ioan Demeter. 
“Actuala clădire unde este găzduită Pediatria nu corespunde normelor de asistenţă medicală valabile pentru anul 2016. (…) 
Toţi factorii implicaţi, conducerea Spitalului Judeţean, Consiliul Judeţean Hunedoara, DSP, constructorul, proiectantul ne 
aplecăm asupra problemei, spre a definitiva această mutare, în condiţiile cele mai bune. Acest lucru trebuie să se întâmple 
la modul cel mai rapid şi corect”, a afirmat dr. Ioan Demeter. 
Una dintre variantele agreate este ca secţia de Pediatrie să fie mutată în actuala clădire a Spitalului Judeţean, după ce 
secţiile de Chirurgie, Urologie şi Ortopedie vor fi transferate în aripa nouă a unităţii medicale, ce va fi inaugurată până la 
sfârşitul anului. Spaţiile celor trei secţii vor fi renovate şi reamenajate conform circuitelor specifice unei secţii de Pediatrie, 
după care aici vor fi mutate toate paturile şi echipamentele medicale necesare îngrijirii celor mici. 
Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, Laurenţiu Nistor, a declarat că a avut o întâlnire cu conducerea spitalului şi că 
este posibil ca mutarea secţiei de Pediatrie să aibă loc în circa o jumătate de an, în aripa principală a instituţiei medicale. 
Până la sfârşitul acestei săptămâni, se va găsi o soluţie pentru executarea unor lucrări necesare actualului spaţiu al secţiei 
de Pediatrie. “Până vineri, trebuie găsită o soluţie pentru Pediatrie. Nu voi accepta condiţiile de acum”, a afirmat 
preşedintele CJ Hunedoara. 
Problema secţiei de Pediatrie a apărut de câteva zile în spaţiul public, după ce consilierul judeţean Oana Frânc (PNL) a adus 
în atenţie starea clădirii şi a sesizat autorităţile despre condiţiile în care sunt trataţi copiii internaţi acolo. Subiectul a fost 
relatat pe larg de un cotidian local, care susţine că a informat Ministerul Sănătăţii despre condiţiile din secţia de Pediatrie. 

 
 
26 OCTOMBRIE 

Operaţie de replantare digitală multiplă, prin tehnici de microchirurgie reconstructivă, la SJU Alba Iulia 

O operaţie de replantare digitală multiplă prin tehnici de microchirurgie reconstructivă a fost efectuată la Spitalul Judeţean 
de Urgenţă (SJU) Alba Iulia la un pacient care şi-a amputat trei degete în urma unui accident casnic, intervenţia durând şase 
ore. 
O echipă condusă de medicul specialist în chirurgie plastică- microchirurgie reconstructivă Claudiu Filip, care are mai multe 
stagii de pregătire profesională în străinătate, a reuşit să opereze cu succes un bărbat, de 57 de ani, care s-a prezentat 
recent la spitalul din Alba Iulia cu două degete amputate complet şi unul amputat parţial. 
“Acest caz a impus o intervenţie chirurgicală în care au fost necesare şi procedee de microchirurgie prin care s-au replantat 
cele două degete şi s-a reconstruit cel de-al treilea deget”, a afirmat medicul Claudiu Filip. 
Intervenţia chirurgicală a durat aproximativ şase ore. Ea a fost posibilă datorită pregătirii deosebite a medicului curant, cu 
stagii de pregătire profesională în ţară şi în străinătate şi cu sute de ore petrecute în faţa microscopului operator alături de 
personalităţi pe plan mondial în ceea ce priveşte microchirurgia reconstructivă, precum, şi de asemenea, dotările de care 
dispune SJU Alba Iulia, se menţionează pe site-ul spitalului. 
“Este important de ştiut că la Alba Iulia se pot face operaţii de microchirurgie reconstructivă, deoarece aceste intervenţii 
pot fi realizate în puţine centre medicale din ţară. Există personal pregătit şi există dotarea necesară şi aici mă refer 
îndeosebi la microscop operator, aparatură specială de microchirurgie. De asemenea, în urmă cu doar câteva luni a fost 
achiziţionat şi un motor special destinat chirurgiei mâinii, care a costat câteva mii de euro. Se pune mereu întrebarea dacă 
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este importantă şi utilă dotarea cu aparatură performantă a unor secţii speciale precum chirurgia plastică şi reconstructivă. 
(…). În cazul prezentat, aparatura a jucat un rol foarte important”, a declarat medicul Claudiu Filip. 
Acesta a subliniat că se justifică investiţia şi prin faptul că, deşi există personal instruit în proceduri de acest fel, dacă nu 
exista aparatură specializată pentru acest tip de intervenţii chirurgicale, pacientul, cel mai probabil, rămânea cu o 
amputaţie de degete fară posibilitatea de reconstrucţie. 
După intervenţia chirurgicală urmează şi alte etape pe drumul spre recuperare pentru pacient. “Putem spune că, (…), 
degetele sunt vascularizate, deci au supravieţuit traumei, deşi, la un moment dat, erau într-o pungă, departe de locul lor 
natural. Au fost replantate cu succes, însă rezultatul final depinde foarte mult şi de recuperarea medicală, care, în acest caz, 
este de lungă durată. În viitor se va realiza o altă intervenţie pentru înlăturarea broşelor metalice din degete şi mai apoi 
kinetoterapie pentru recuperarea cât mai bună a funcţiei mâinii, deoarece, în chirurgia mâinii, funcţia reprezintă elementul 
cel mai important”, a mai precizat medicul Claudiu Filip. 

 
 
26 OCTOMBRIE 

Incubator pentru nou-născuţi, donat Spitalului Judeţean Tulcea de organizaţia Salvaţi Copiii 

Organizaţia Salvaţi Copiii a donat secţiei Neonatologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) din Tulcea un incubator pentru 
nou-născuţi, acesta fiind primul echipament nou recepţionat de secţie în ultimii trei ani, precum şi prima donaţie a 
organizaţiei făcută unităţii spitaliceşti tulcene. 
“Mortalitatea infantilă în judeţul Tulcea a crescut, într-un an, de la 11 la mie la 15 mie. Din acest motiv am făcut un prim 
gest prin donaţia incubatorului de transport care este utilizat în transportul nou-născuţilor între secţiile SJU, dar şi spre 
Constanţa. Anual, la SJU sunt înregistrate aproximativ 1.350 de naşteri şi există un procent mare de naşteri cu probleme 
care necesită o îngrijire aparte. Rata de prematuritate la Tulcea este de 25%, în contextul în care, în general, este de 10%, 
ceea ce denotă că femeile însărcinate nu sunt luate în evidenţă, nu se controlează periodic, iar ele vin la SJU neştiind că au o 
sarcină cu risc şi trebuie să meargă spre alte maternităţi”, a declarat, în timpul unei conferinţe de presă, preşedintele 
executiv al organizaţiei Salvaţi Copiii, Gabriela Alexandrescu. 
La rândul ei, ambasadoarea programului de reducere a mortalităţii infantile derulat de asociaţie, Amalia Năstase, a subliniat 
necesitatea ca autorităţile publice să se implice în campanii sociale. “Până când nu va conlucra puterea financiară cu cea 
politică şi cu capacitatea doctorilor de a ajuta aceşti copii, mortalitatea de 15 la mie va continua să apară. Putem aduce 
incubatoare peste incubatoare, dar până când nu se va înţelege că este importantă implicarea autorităţilor în activităţile de 
prevenire, e o luptă de unul singur. Trebuie să se implice întreaga comunitate”, a afirmat Amalia Năstase. 
Şeful secţiei Neonatologie din cadrul SJU, Mustafa Latif, a menţionat că în anul 2013 secţia a recepţionat cinci incubatoare 
performante, acestea fiind ultimele dotări ale secţiei. Priorităţile investiţionale ale secţiei sunt, potrivit lui Mustafa Latif, un 
aparat de ventilaţie mecanică, un aparat Roentgen, un ecograf şi un audiometru. “Nevoile SJU sunt multiple şi pe toate 
palierele. Trăim într-o lume care se dezvoltă foarte repede, iar progresul tehnologic este mare şi trebuie să recunosc că este 
foarte greu să ţii pasul cu această dezvoltare. Dorinţa noastră e ca pe toate secţiile SJU să existe lucruri bune şi toate să se 
dezvolte unitar”, a afirmat managerul SJU, Tudor Năstăsescu. 
De altfel, în timpul conferinţei de presă, reprezentanţii SJU au confirmat complexitatea cazurilor de naşteri dificile cu care 
se confruntă unitatea, cauzată în principal de lipsa efectuării periodice a controalelor de către femeile însărcinate, situaţie 
explicată şi prin deficitul de medici. 
Incubatorul donat de organizaţia Salvaţi Copiii se află în SJU de acum aproape două luni, a costat 9.600 de euro. 
Salvaţi Copiii, potrivit lui Alexandrescu, a demarat în anul 2012 campania pentru reducerea mortalităţii infantile în cadrul 
căreia 67 de maternităţi din 37 de judeţe au primit 275 de echipamente în valoare totală de 2,3 milioane de euro. Anul 
acesta, organizaţia şi-a propus să investească 490.000 de euro în dotarea a 30 de secţii de nou-născuţi din ţară. Fondurile 
provin din donaţiile care se pot face cu un sms lunar la 8844 cu textul ‘Salvez’ în valoare de 2 euro. 

 
30 OCTOMBRIE 

Secţia de Neonatologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina a fost reabilitată 

Sectorul de terapie intensivă nou-născuţi şi prematuri din cadrul Secţiei Neonatologie de la Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slatina a fost complet reabilitat şi dotat cu mobilier nou şi echipamente medicale de ultimă generaţie, iar de săptămâna 
aceasta va fi dat în folosinţă, potrivit unui comunicat postat pe pagina Consiliului Judeţean Olt. 
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Consilierul preşedintelui CJ Olt, Miruna Ginerică, a precizat că se fac ultimele pregătiri, astfel încât începând din 3 
noiembrie, să fie reluată activitatea la etajul al treilea al blocului materno-infantil de la Spitalul din Slatina, deoarece s-au 
încheiat lucrările de modernizare la “Sectorul de Terapie Intensivă Nou-Născuţi, Prematuri”. Potrivit comunicatului CJ Olt, 
condiţiile hoteliere de la Neonatologie sunt acum “deosebite” şi aparatura este de ultimă generaţie, lucările fiind finanţate 
din bugetul CJ Olt. 
Lucrările la etajul al treilea al Secţiei de Neonatologie – “Sectorul Terapie Intensivă Nou-Născuţi, Prematuri” s-au finalizat. 
Începând cu săptămâna viitoare, bebeluşii născuţi în Maternitatea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina vor beneficia de 
condiţii hoteliere deosebite, aparatură de ultimă generaţie şi mobilier medical nou. Investiţia face parte dintr-un proiect 
amplu de modernizare şi dotare al întregului Bloc Materno-Infantil al SJU Slatina, proiect în valoare de 2,8 milioane de lei, 
finanţat din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt”, se arată în comunicat. 
Conform sursei citate, până la jumătatea anului viitor, se vor moderniza complet şi etajul al patrulea (unde funcţionează 
Secţia Neonatologie) precum şi etajele şapte şi opt (Secţia Pediatrie) din blocul materno-infantil de la Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Slatina. 
 

 
3 NOIEMBRIE 

A fost încheiat proiectul de modernizare a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Sfântu Gheorghe 

Conducerea Consiliului Judeţean Covasna a anunţat încheierea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a Spitalului Judeţean 
de Urgenţă din Sfântu Gheorghe, finanţate prin Programul Operaţional Regional (POR) cu aproape 80 de milioane de lei. 
Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Tamas Sandor, a menţionat că lucrările, care au durat aproape zece ani, s-au 
realizat în mai multe etape şi au vizat atât reabilitarea clădirii, cât şi dotarea cu echipamente şi aparatură medicală. 
În prima fază s-au investit 58,3 milioane de lei, din care 52 de milioane de lei din fonduri nerambursabile, pentru 
recompartimentarea şi amenajarea la standarde europene a spaţiilor interioare, pentru modernizarea instalaţiilor sanitare, 
electrice şi de telefonie, reabilitarea termică a clădirii, precum şi pentru dotarea acesteia cu ascensoare de mare capacitate. 
În cea de-a doua etapă s-au investit 27 de milioane de lei pentru dotarea cu echipamente medicale, din această sumă fiind 
achiziţionate, printre altele, cinci blocuri operatorii, aparatură pentru sterilizare, laboratoare şi terapie intensivă, precum şi 
222 de paturi noi. 
Tamas Sandor a menţionat că etapa a treia va viza relaţia dintre cadrele medicale şi pacienţi. “Am încheiat acest proiect la 1 
noiembrie, atât faptic, cât şi scriptic (…) Pasul trei, după reabilitarea fizică a spitalului, este crearea unei atmosfere mai bune 
între angajaţi şi pacienţi (…) Suntem conştienţi că în cei zece ani de şantier (…) mulţi pacienţi şi medici au plecat de la Sfântu 
Gheorghe la Braşov, Miercurea Ciuc, Târgu Secuiesc sau în altă parte”, a spus Tamas Sandor. 
Lucrările de consolidare a spitalului au început în anul 2005, după ce specialiştii au pus bulina roşie pe clădire, avertizând că 
structura de rezistenţă este extrem de şubrezită şi nu va rezista unui nou cutremur. Primele două corpuri au fost 
consolidate cu sprijinul financiar al Ministerul Sănătăţii şi Consiliul Judeţean, iar următoarele prin Programul Operaţional 
Regional. 
 

6 NOIEMBRIE 
 

DSP Vaslui a amendat spitalele din Bârlad şi Huşi pentru deficienţe la compartimentele de primiri 

urgenţe 

 
Reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Vaslui au descoperit în urma unor controale efectuate la compartimentele de 
primiri urgenţe (CPU) ale spitalelor din Bârlad şi Huşi grave deficienţe de funcţionare şi au aplicat amenzi în valoare de 7.000 
de lei. Potrivit conducerii DSP Vaslui, în respectivele compartimente nu se cunosc şi nu se aplică în mod corect procedurile 
de curăţenie. 
“La CPU al Spitalului ‘Elena Beldiman’ din Bârlad nu este asigurat un spaţiu pentru consultaţii specific pediatrice, nu sunt 
respectate protocoalele de lucru şi s-a constatat utilizarea de produse biocide neavizate de Ministerul Sănătăţii şi 
nerespectarea clauzelor şi condiţiilor specificate în avizele sanitare. La Spitalul din Huşi, inspectorii care efectuat controlul 
au constatat, printre altele, că nu erau asigurate substanţe antiseptice la punctele de alimentare cu apă, iar deşeurile 
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provenite din activitatea medicală nu erau colectate în mod corespunzător. Totodată, spaţiile sunt subdimensionate, iar 
mobilierul necorespunzător”, a declarat directorul executiv al DSP Vaslui, Mihaela Vlada. 
Pentru toate neregulile constatate la Compartimentul de Primiri Urgenţe al Spitalului Municipal Huşi au fost aplicate două 
amenzi, în valoare totală de 1.000 lei şi un avertisment, iar la Spitalul de Urgenţă “Elena Beldiman” Bârlad s-au aplicat cinci 
avertismente şi 11 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 5.900 lei. De asemenea, s-a dispus măsura retragerii de la 
utilizare a unui produs biocid neavizat. 
 
 

7 NOIEMBRIE 

Aproximativ 1,2 milioane lei au fost investiţi în infrastructura Spitalului CFR din Drobeta Turnu Severin 

Aproximativ 1,2 milioane lei au fost investiţi în acest an în infrastructura Spitalului CFR din Drobeta Turnu Severin, a declarat 
directorul unităţii, dr. Stela Firu. Potrivit acesteia, suma respectivă, alocată de Ministerul Transporturilor, a fost utilizată în 
achiziţionarea de aparatură medicală de ultimă generaţie şi reabilitarea secţiilor şi a ambulatoriului. 
“Suntem dotaţi cu aparate de anestezie şi fizioterapie, cu ecografe. Avem posibilitatea să stabilim diagnostice exacte şi să 
efectuăm tratamente corespunzătoare”, a precizat Firu. 
Ea a mai arătat că Spitalul CFR din Drobeta Turnu Severin are o capacitate de 102 paturi, dintre acestea 98 putând fi 
ocupate continuu şi că de serviciile spitaliceşti beneficiază şi asiguraţi care nu-şi desfăşoară activitatea în sectorul 
Transporturi. 

 
 

8 NOIEMBRIE 

Ortopezii din Târgu Mureş au implantat prima grefă masivă de os cortical de la Banca de Ţesuturi din 

România 

O echipă de specialişti de la Secţia Clinică de Ortopedie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Târgu Mureş, asistată 
de specialiştii Băncii de Ţesut Colentina, a reuşit să implanteze unui pacient de 30 de ani prima grefă masivă de os cortical, 
provenită de la o bancă de ţesuturi din România. 
“Ştiam de acest caz imediat după traumatism, dr. Solyom mi-a spus că pacientul prezintă un defect de os pe care nu au mai 
putut să îl reconstruiască şi ar avea mare nevoie de un os cortical masiv pentru a suplini acel defect care există (…) În luna 
septembrie, am fost anunţaţi despre un donator în moarte cerebrală la Târgu Mureş, am avut acordul familiei pentru 
prelevare de ţesut osos (…) Astăzi, acest pacient de 30 de ani a reuşit să primească această grefă să înlocuiască acel 
fragment masiv de aproximativ 10 centimetri. Este o premieră, deşi în acest spital acest tip de intervenţie chirugicală s-a 
mai făcut în urmă cu mulţi ani, cu o grefă de la o bancă din Germania. Acum am reuşit să aduceam această grefă, cu eforturi 
mari, a venit dintr-o bancă din România, care să sperăm că va mai funcţiona. Este prima grefă masivă de os cortical care a 
fost folosită”, a declarat, într-o conferinţă de presă, susţinută la Târgu Mureş, dr. Andrei Nica, responsabilul Băncii de Ţesut 
Colentina. 
Dr. Solyom Arpad, medic specialist ortoped-traumatolog, a arătat că de această grefă a beneficiat un pacient tânăr, de 30 
de ani, din Târgu Mureş, care, în luna aprilie, a suferit un accident rutier soldat cu o fractură deschisă, cu afectarea ţesutului 
moale şi a femurului distal. “Atunci s-a practicat curăţarea plăgii şi fixarea provizorie, iar acum pacientul a avut o şansă prin 
colaborare cu Banca de Ţesuturi de la Colentina să se facă această grefare osoasă, cu o grefă osoasă tubulară prelevată de 
la un donator. Operaţia a decurs în principiu bine, nu pot să pronunţ un prognostic pentru că recuperarea acestui pacient e 
lungă, dar din punct de vedere chirurgical totul a decurs bine. La Târgu Mureş s-au mai făcut astfel de intervenţii cu ani în 
urmă, dar având în vedere existenţa Băncii de Ţesuturi din România, pot să spun că este prima. Este o noutate privind 
mărimea grefei, este o grefă de os tubular în care vascularizaţia este mai precară dar şansele de integrare sunt destul de 
bune”, a spus dr. Solyom. 
Medicul a precizat că dacă pacientul nu beneficia de intervenţia respectivă, avea doar posibilitatea unei protezări speciale, 
care nu i-ar fi permis să îşi păstreze membrul. 
Prof. Dr. Tiberiu Băţagă, şeful Secţiei Clinice de Ortopedie a susţinut că după accidentul rutier, în ciuda intervenţiilor unei 
echipe multidisciplinare în acel moment, s-a ajuns la o pseudoartroză cu defect osos, iar după una dintre prelevările care s-
au făcut la nivelul SCJU Târgu Mureş, grefa s-a reîntors. Acesta a arătat că toate costurile intervenţiei sunt acoperite prin 
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Programul Naţional de Transplant secţiunea Os-Tendon, ceea ce este un avantaj extraordinar, mai ales că SCJU Târgu Mureş 
este singurul spital din ţară care utilizează astfel de grefe masive.   

 
 

9 NOIEMBRIE 

Monitorizare centralizată a pacienţilor din ATI la Spitalului Judeţean de Urgenţă Suceava 

Secţia de Anestezie Terapie Intensivă (ATI) din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Suceava a fost dotată, pentru 
fiecare dintre cele 36 de paturi, cu monitoare de ultimă generaţie, analizele şi investigaţiile imagistice fiind transmise on-
line, scurtându-se timpii de intervenţie, facilitând accesul medicului la informaţii şi reducând riscul de infecţii, a 
declaratşeful ATI, Dorin Stănescu. 
El a precizat că dotarea cu monitoare performante a paturilor permite o monitorizare locală, dar şi centralizată a 
pacienţilor. ”Vom avea o monitorizare centrală, vor putea fi monitorizate toate paturile şi toţi pacienţii, asta nu înseamnă că 
nu vom sta lângă pacient, dar vom avea o imagine de ansamblu, în orice moment, al tuturor celor 36 de paturi, care vor fi 
monitorizate şi local şi central”, a spus Dorin Stănescu. 
Totodată, el a afirmat că noile aparate de anestezie, echipamente de ultimă generaţie, vin în sprijinul celor care lucrează în 
secţie şi conferă pacienţilor o siguranţă mult mai mare. 
Stănescu a arătat că secţia pe care o coordonează are în dotare şi cinci blocuri de injectomate (seringi automate acţionate 
cu ajutorul unui motoraş) utilizate, în special, pentru administrarea medicamentelor ce trebuie injectate cu un debit foarte 
mic, fiecare injectomat având câte patru sau cinci seringi automate, ce pot fi încărcate fiecare cu alt medicament. 
Totodată, el a spus că secţia dispune şi de o librărie de medicamente, respectiv un instrument de lucru cu ajutorul căruia 
sunt setate dozele medicamentelor ce urmează să fie administrate pacientului prin intermediul injectomatului. 
Potrivit lui Stănescu, printre noile dotări ale secţiei ATI se numără şi ventilatoare de ultimă generaţie, aparate ecograf mari, 
precum şi un ecograf ”de buzunar”, ce poate fi mobilizat mult mai repede, fiind folosit pentru investigaţii în situaţii limită. 
Stănescu a anunţat, de asemenea, că Punctul de transfuzii din cadrul secţiei ATI a fost modernizat şi dotat cu echipamentele 
prevăzute de legislaţia în vigoare. ”Punctul de transfuzii este dotat cu tot ce trebuie, dispune de patru frigidere cu afişaj 
extern, o bază de date cu bolnavii care au primit sânge în ultimele şase luni, un registru de consemnare a incidentelor 
transfuzionale şi post-transfuzionale, două încălzitoare de plasmă, o centrifugă, două termostate şi un sistem de 
determinare a grupelor sanguine”, a menţionat Stănescu. 
 

9 NOIEMBRIE 

Aparatură nouă pentru secţia de oncologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare 

Trei aparate digitale de tratament şi un EKG au fost donate miercuri secţiei de oncologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă 
(SJU) Satu Mare, în urma unei acţiuni de strângere de fonduri derulată de organizaţia de femei a UDMR Satu Mare. 
“Intenţia noastră este să ajutăm bolnavii şi să eficientizăm munca medicilor. Sperăm ca în viitorul apropiat să mai putem 
organiza astfel de acţiuni ca să putem da o mână de ajutor celor ce au nevoie”, a declarat preşedintele organizaţiei de femei 
a UDMR Satu Mare, Melinda Major. 
Preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, Pataki Csaba, care este şi preşedintele filialei judeţene a UDMR, a spus că se 
încearcă modernizarea unităţilor spitaliceşti, atât din fonturi proprii cât şi cu sprijinul unor parteneri. “Suntem deschişi la 
astfel de donaţii, la orice fel de iniţiativă care ne ajută să modernizăm măcar partea de servicii şi de infrastructură. Încercăm 
să ne ridicăm la standarde mai mari, ştim că bolnavii petrec multe ore la astfel de tratamente şi încercăm să le oferim un 
mediu mai prielnic”, a spus Pataki. 
Şeful secţiei de oncologie a SJU, Stelian Pop, a spus că este în continuare nevoie de aparatură pentru bolnavii de pe secţie. 
În urma unui maraton, UDMR Satu Mare a adunat 25.251 lei din donaţii, bani cu care au fost cumpărate cele trei aparate 
pentru administrarea medicamentelor, în special a citostaticelor, şi un EKG. 

 
10 NOIEMBRIE 

Internări pe baza declaraţiei verbale a pacientului la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

Internarea în Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Alba Iulia se realizează în prezent doar în baza declaraţiei verbale a 
pacientului şi a unui bilet de trimitere, urmând ca ulterior să fie efectuată verificarea calităţii de asigurat pe site-ul CNAS sau 
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prin întocmirea unor liste cu datele bolnavilor care vor fi transmise CAS Alba până la sfârşitul zilei. Soluţia a fost adoptată 
pentru “a îndepărta disconfortul creat pacienţilor”, se menţionează într-un comunicat transmis de către SJU Alba Iulia. 
“Am decis alături de Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate ca prima etapă a internării pacientului în baza unui Bilet de 
trimitere să nu mai fie verificarea calităţii de asigurat. Internarea, inclusiv pentru spitalizările de zi, se realizează acum în 
baza declaraţiei verbale a pacientului. După internarea acestuia, personalul unităţii sanitare va efectua verificarea calităţii 
de asigurat pe site-ul CNAS (dacă acesta va funcţiona) sau prin întocmirea unor liste cu datele pacienţilor pe care le vor 
transmite în continuare la CAS Alba pentru verificare, până la sfârşitul aceleiaşi zile“, a declarat, potrivit comunicatului, 
managerul SJU, Nicoleta Coşarcă. 
Aceasta a menţionat că la sfârşitul lunii noiembrie va fi făcută o evaluare a pierderilor pe care unitatea le va avea din cauza 
situaţiei create. “Este o decizie impusă de necesităţile pacienţilor, care nu trebuie lăsaţi să aştepte cu orele. Este o situaţie 
pe care ne străduim să o rezolvăm chiar dacă nu este din vina noastră. Le mulţumesc încă o dată pacienţilor pentru 
înţelegerea şi răbdarea de care au dat dovadă“, a afirmat Nicoleta Coşarcă. 
Spitalul din Alba Iulia a efectuat internări ale asiguraţilor la nivelul Biroului de Internări, în baza Biletelor de trimitere, chiar 
şi în perioada în care atât Sistemul Informatic Unic Integrat, cât şi site-ul www.cnas.ro – ‘Verificare asigurat’ nu au fost 
funcţionale şi nu au permis verificarea calităţii de asigurat la momentul internării. De la începutul lunii, cu mici excepţii în 
perioada 3-7 noiembrie, nu s-a putut efectua verificarea calităţii de asigurat la momentul prestării serviciilor medicale, în 
mod direct, prin intermediul site-ul www.cnas.ro – ‘Verificare asigurat’ sau prin Sistemul Informatic Unic Integrat, din cauza 
unor probleme tehnice. 
“Menţionăm că în această situaţie, conform legislaţiei existente, preşedintele CNAS poate emite Ordine în baza cărora nu 
ne vor fi invalidate/nedecontate serviciile medicale prestate pacienţilor, dacă acestea nu au fost ‘semnate’ cu cardul de 
sănătate şi nu au fost înregistrate în Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate în termen de maximum trei zile 
lucrătoare de la momentul prestării serviciului medical, dacă şi numai dacă aceste servicii (iniţiate în baza unui Bilet de 
trimitere) au fost efectuate numai unor pacienţi care au calitatea de asigurat. De aceea am fost obligaţi să întocmim în mod 
olograf liste cu pacienţii care urmau să fie internaţi/consultaţi (în baza unor Bilete de trimitere), pe care apoi le-am trimis la 
Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Alba pentru a fi verificată, în mod manual, calitatea de asigurat în baza de date. Ca 
urmare a acestor operaţii suplimentare, timpul de aşteptare a pacienţilor la nivelul Biroului de internări s-a prelungit 
considerabil“, a precizat sursa citată. 
 
 

15 NOIEMBRIE 

Reţeaua medicală Wellborn deschide o maternitate în cartierul Militari din Bucureşti 

 
Reţeaua medicală Wellborn a anunţat că include în portofoliul personal maternitatea cu acelaşi nume, situată în zona 
Militari din Capitală, prin această investiţie şi prin finalizarea clinicii de fertilitate şi de medicină materno-fetală din Ploieşti 
fiind estimată o creştere cu 40% a cifrei de afaceri pentru anul 2017. 
“Wellborn este, de acum, o reţea medicală absolut completă, unde cuplurile de pacienţi pot investiga, depista şi trata 
afecţiuni complexe de infertilitate, unde se poate interveni chirurgical în acest sens – prin Spitalul Wellborn din zona 
Băneasa, şi unde viitoarele mame vor putea naşte copii sănătoşi, în condiţii de siguranţă şi de confort depline. Prin eforturi 
financiare considerabile, putem vorbi despre achiziţia unui spaţiu dotat la standarde europene (sală de naşteri, rezerve cu 
maxim confort şi intimitate, aparatură ultraperformantă) şi cu o echipă de medici deja recunoscută local şi internaţional, 
căreia i se vor alătura specialişti ce cred în valorile şi misiunea Wellborn”, a declarat dr. Silviu Predoi, CEO Reţeaua medicală 
Wellborn. 
Maternitatea Wellborn va funcţiona cu o disponibilitate de tip 24/7, oferind servicii medicale cu acces continuu şi cu o linie 
de gardă pentru urgenţe obstetricale şi ginecologice, neonatologice şi ATI. În cadrul noii maternităţi, va funcţiona un 
ambulatoriu cu 6 cabinete şi 12 specialităţi medicale, un punct de recoltare analize medicale, fiind asigurat, astfel, accesul la 
toate specialităţile medicale importante. Serviciile de tip ambulatoriu vor fi disponibile din primele zile ale anului 2017. 
Reţeaua medicală Wellborn deţine centre şi spitale ultraspecializate în Bucureşti şi în Târgovişte. Spitalul Wellborn din 
Bucureşti este centrul de Fertilizare in Vitro – FIV cu cele mai multe proceduri lunare de acest tip la nivel naţional, în acest 
moment oferind gama completă de metode specializate. 
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16 NOIEMBRIE 

CJ Neamţ intenţionează să construiască două blocuri de locuinţe pentru medicii Spitalului Judeţean 

Consiliul Judeţean Neamţ intenţionează să construiască două blocuri de locuinţe destinate medicilor care vor să lucreze la 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ. Preşedintele CJ Neamţ, Ionel Arsene, a declarat, într-o conferinţă de presă, că la 
viitoarea şedinţă a legislativului judeţean va propune spre aprobare un proiect în acest sens. 
 
“Voi cere consilierilor să aprobe iniţierea unei investiţii de construcţie a două blocuri de locuinţe pentru medicii spitalului, 
să încercăm să atragem medici din alte judeţe. Sper ca anul viitor să construim aceste blocuri. Încercăm să găsim soluţii de 
finanţare guvernamentale, dacă nu, vom construi cu fondurile Consiliului Judeţean. Este de datoria noastră să încercăm să 
aducem medici în judeţ oferindu-le condiţii locative şi condiţii de muncă foarte bune”, a declarat preşedintele CJ Neamţ, 
Ionel Arsene. 
În cadrul aceleiaşi conferinţe, managerul spitalului, Liviu Negelschi, a precizat că medicii sunt influenţaţi de patru aspecte 
atunci când îşi aleg spitalul în care vor să lucreze. Astfel, aceştia sunt interesaţi de dotarea secţiei în care ar urma să lucreze, 
calitatea colectivului unde vor lucra, preţurile chiriilor locuinţelor şi salariile. Liviu Negelschi a susţinut că Spitalul Judeţean 
de Urgenţă Piatra Neamţ este atractiv din privinţa tuturor acestor factori. 
 
 

16 NOIEMBRIE 

Programări on-line şi telefonice la Policlinica Spitalului Judeţean Piatra Neamţ 

Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Piatra Neamţ va implementa, în premieră pentru România, un sistem de programare on-
line a pacienţilor care doresc investigaţii medicale la Policlinica unităţii sanitare. 
Liviu Negelschi, managerul unităţii sanitare a declarat, într-o conferinţă de presă, că programările vor putea fi realizate şi 
telefonic, dar şi la sediul Policlinicii. 
“Suntem în pregătiri să introducem un sistem informatizat tip booking online care va avea o interfaţă prin care pacienţii vor 
putea fi programaţi, prin intermediul medicilor de familie, pe o anumită specialitate şi chiar la un anumit medic. Cei care se 
ocupă de implementarea acestui proiect ne-au spus că este unic în România, în ceea ce priveşte ambulatoriile de 
specialitate ale spitalelor. Pacientul care a fost programat va fi sunat cu 2-3 zile înainte de data prezentării pentru a fi 
confirmată prezenţa acestuia, astfel încât, dacă nu mai vine, să nu fie ţinut locul ocupat. Această programare online se va 
face cu ajutorul medicilor de familie care eliberează şi trimiterea, dar au acces la internet şi la cardul de sănătate al 
pacientului”, a declarat managerul Liviu Negelschi. 
Acesta a adăugat că sistemul de programări on-line vine în sprijinul pacienţilor care nu vor mai fi nevoiţi să aştepte pe sălile 
Policlinicii sau chiar să vină din nou pentru investigaţii. Liviu Negelschi a precizat că sistemul va fi inaugurat la începutul lunii 
decembrie. 
 

 
17 NOIEMBRIE 

Angiograf de ultimă generaţie pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca 

În urmă cu câteva luni, conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca anunța semnarea unui contract 
pentru achiziția unui angiograf digital de ultimă generație. Angiograful este acum instalat și funcționează, începând cu data 
de 7 noiembrie, în cadrul Laboratorului de Angiografie și Cateterism Cardiac. 
Echipamentul medical de înaltă performanță a costat 2.916.000 lei (cu TVA) și are garanție completă pentru 10 ani, cu piese 
de schimb incluse. Fondurile pentru achiziționarea aparatului au fost asigurate de Ministerul Sănătății. Echipamentul a fost 
achiziționat printr-o procedură de achiziție publică transparentă și concurențială, derulată prin intermediul SEAP (Sistemul 
Electronic de Achiziții Publice), cu fază finală de licitație electronică. În urma licitației electronice, prețul final a scăzut cu 
954.000 lei față de estimările inițiale. 
Cumpărarea noului angiograf a fost necesară deoarece angiograful vechi, după 15 ani de funcționare, era în afara perioadei 
de suport tehnic; prin urmare, nu se putea garanta remedierea defecțiunilor. Deși, în 2014, s-au alocat peste 200.000 lei 
pentru reparație, aparatul vechi prezenta frecvente erori de funcționare. 
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Instalația radiologică Siemens Artis Zee Floor este un sistem conceput special pentru chirurgie angiografică minim invazivă. 
Avantajele acestui tip de echipament medical sunt adaptabilitatea, flexibilitatea, pluri-disciplinaritatea. De asemenea, 
aplicațiile 2D și 3D cresc semnificativ eficiența procesului medical. 
Conferențiar Dr. Dan Olinic, medic-șef al Secției Clinice Cardiologie II + Intervențională, a precizat că: „Achiziționarea 
angiografului digital ultra-modern, destinat diagnosticului și tratamentului bolilor vasculare, va permite continurea unei 
activități de peste 15 ani de cardiologie și angiologie intervențională, în cadrul căreia se realizează angiografii coronariene și 
periferice, precum și tratamentul prin dilatare coronariană și periferică, cu implantare de stent-uri, inclusiv în urgențele 
cardiace și vasculare majore. Spitalul este integrat în programele naționale de tratament intervențional al infarctului 
miocardic acut și în programul de dilatări arteriale, cu un volum anual de aproximativ de 1500 pacienți cu angiografie, dintre 
care 750 cu dilatări coronariene și arteriale”. 
În plus, angiograful digital nou are „o rezoluție foarte bună a imaginilor, permițând un diagnostic precis, cu doze de iradiere 
mult reduse, față de echipamentul folosit anterior. Având la dispoziție un angiograf modern, pot fi urmărite și alte direcții 
de dezvoltare, cum ar fi proceduri terapeutice valvulare, de implantare a unor proteze valvulare aortice sau reparație de 
valvă mitrală, fără a fi necesară intervenția chirurgicală pe cord. De asemenea, defectele structurale cardiace pot beneficia 
de o terapie percutană, mult mai puțin invazivă, în comparație cu intervențiile chirurgicale pe cord”, declară Dr. Călin 
Homorodean, de la Secția Cardiologie II + Intervențională. 
„Pe lângă achiziționarea echipamentelor de imagistică medicală din acest an (CT, RMN, mamograf), videoecoendoscop și 
ecografe, consider că angiograful are o valoare profesională enormă pentru spital, deoarece este indispensabil pentru 
diagnosticul și tratamentul intervențional al urgențelor cardio-vasculare. În plus, spitalul are un volum mare de activitate de 
angiografie diagnostică și proceduri de cardiologie intervențională — anual, de angiograf beneficiază aproximativ 1500 de 
pacienți. De asemenea, spitalul asigură două zile pe săptămână garda de infarct miocardic acut, cu acoperirea zonei de 
nord-vest a țării, în programul STEMI”, a precizat Ec. Dr. Petru Șușca, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-
Napoca. 
 

 
21 NOIEMBRIE 

La Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău a început examinarea medicală a pacienţilor pe un aparat RMN 

de ultimă generaţie 

La Spitalul Judeţean de Urgenţă din Bacău a început examinarea medicală a pacienţilor pe un aparat cu rezonanţă 
magnetică de ultimă generaţie achiziţionat de la o firmă de profil din SUA. “Investiţia, amplasată în spaţiul modernizat anul 
trecut al Secţiei de radiologie, a costat aproximativ 1.000.000 de euro, finanţarea fiind asigurată 90 la sută din bugetul 
Ministerului Sănătăţii, cu o cofinanţare de 10 la sută din partea Consiliului Judeţean”, a declarat Adrian Popa, managerul 
general al instituţiei medicale. 
Potrivit acestuia, aparatul este dotat cu o funcţie de scanare rapidă a întregului organism în numai 7 minute şi este deservit 
de nouă medici, instruiţi peste o lună de reprezentanţii firmei producătoare în privinţa modului de folosire. “Prin noua 
dotare performantă şi cu un personal dedicat muncii pe acest aparat calitatea actului medical nu poate să fie decât de 
calitate, în condiţiile în care patologia care se adresează SJU Bacău este de o mare complexitate, iar investigaţia prin 
rezonanţă magnetică este strict necesară pentru anumite diagnostice. Acest aparat oferă servicii pentru examinarea 
craniană, a coloanei vertebrale, a sistemului osteo-articular, a cordului, a sânului, a arterelor şi venelor”, a afirmat doctor 
Aurelia Ţaga, directoarea medicală a SJU Bacău. 
Punerea în funcţiune a aparatului va aduce economii importante SJU Bacău. “Până să avem în dotarea unităţii noastre 
medicale acest aparat, pacienţii care trebuiau să facă RMN erau direcţionaţi, pe banii spitalului, către clinici private care 
erau dotate cu RMN. Cheltuiala era de aproximativ 50.000 de lei pe lună. Mai mult, se va negocia cu reprezentanţii Casei 
Judeţene de Asigurări de Sănătate un tarif pentru pacienţi din afara judeţului ori care nu sunt internaţi în spitalul de urgenţă 
care vor să facă investigaţii RMN contra-cost”, a precizat managerul Adrian Popa. 
Spitalul Judeţean de Urgenţă a cunoscut în ultimii cinci ani modernizări şi dotări a căror valoare depăşeşte 15 milioane de 
euro, finanţările fiind asigurate din fonduri europene, de la bugetul de stat şi din partea Consiliului Judeţean, sub jurisdicţia 
căruia se află în prezent. Ca urmare Ambulatoriul, Maternitatea, secţiile de Urologie, Nefrologie, dar şi trei săli de operaţii 
funcţionează în prezent la standarde ridicate. 
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21 NOIEMBRIE 

Staţie de monitorizare centralizată pentru funcţii vitale la nou născuţi, inaugurată la Clinica de 

Ginecologie I Cluj-Napoca 

 
Secţia de Neonatologie din cadrul Clinicii de Ginecologie I Cluj-Napoca a inaugurat o staţie de monitorizare centralizată 
pentru funcţii vitale, care este cea mai performantă din judeţ. 
“Secţia noastră a inaugurat staţia de monitorizare centralizată pentru funcţii vitale pentru terapie intensivă, care constă în 
10 monitoare, un server şi soft de ultimă generaţie, de care vor beneficia circa 400 de nou-născuţi pe an. Este un sistem 
nou, cel mai performant din Cluj, de monitorizare a unor parametri la nou născuţi şi la prematuri, care au nevoie de o 
intervenţie în câteva secunde. Fiecare copil de la Terapie Intensivă are un monitor de monitorizare a funcţiilor vitale: 
frecvenţa cardiacă, respiratorie, temperatura şi alţi parametri. Acest sistem creşte calitatea actului medical şi oferă o şansă 
în plus nou născuţilor. Proiectul este în valoare de 50.000 de euro, aparatura fiind achiziţionată de Rotary Club şi donată 
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca”, a declarat şefa Secţiei de Neonatologie I, Gabriela Zaharie. 
Tot în cadrul donaţiei sunt incluse şi consumabilele aferente necesare pentru un an. Clinica de Ginecologie I aparţine de 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj. 
 
 

21 NOIEMBRIE 

Al patrulea Centru de Epilepsie şi monitorizare EEG din ţară a fost inaugurat la Suceava 

 
Un Centru de Epilepsie şi monitorizare EEG, dotat cu un aparat performant pentru realizarea electroencefalogramei 
computerizate, a fost inaugurat la Suceava, acesta fiind al patrulea centru din ţară înfiinţat în cadrul proiectului de 
Telemedicină în Epilepsie din România, iniţiat de neurologul clujean dr. Bogdan Florea. 
El a declarat, la o conferinţă de presă, că acest centru a fost înfiinţat la iniţiativa Asociaţiei Cluburilor Lions din Cluj-Napoca, 
cu sprijinul unor medici neurologi şi finanţare prin turneul caritabil World Doctors Orchestra în România. Florea a spus că 
Telemedicina în Epilepsie nu înlocuieşte actul medical, dar optimizează timpul pacienţilor şi familiilor acestora, precum şi al 
medicilor implicaţi. 
”Aceşti pacienţi nu vor mai fi obligaţi să facă sute de kilometri către un centru universitar cu experienţă, în care se lucrează 
impecabil, ci pot veni aici, unde vor fi primiţi cu căldură şi cu mare competenţă, li se face o analiză care confirmă tipul de 
epilepsie, numită electroencefalogramă (EEG), şi unde se iniţiază sau se ajustează dozele de tratament. Marele avantaj al 
telemedicinei este că permite consultul între clinici, între oraşe sau între ţări diferite”, a arătat Florea. 
Totodată, el a subliniat că prin reţeaua de telemedicină se creează o bază de date locală care, ulterior, ar putea fi inclusă 
într-o bază naţională de date, în condiţiile în care în România nu există în prezent un registru naţional al pacienţilor cu 
epilepsie. Potrivit lui Florea, estimările specialiştilor arată că în România ar fi aproximativ 400.000 de pacienţi cu această 
afecţiune, însă doar 150.000 dintre ei sunt înregistraţi şi urmează un tratament de specialitate. 
La rândul său, coordonatorul Centrului de Epilepsie şi monitorizare EEG din cadrul Arcadia CMB, medicul Irina Oana Moisei 
Constantinescu, doctor în neuroştiinţe, cu o experienţă profesională dobândită timp de zece ani în spitale din Geneva, a 
declarat că proiectul de telemedicină în epilepsie este ”o iniţiativă de normalitate” ce permite comunicarea şi schimbul de 
informaţii între centre, dar şi între diferiţi medici specialişti, mai ales în cazurile dificile, şi vine în sprijinul demersului de 
diagnosticare”. 
“Ştim cu toţii că este, în continuare, o problemă care stigmatizează oamenii, indiferent de vârstă şi de mediul social în care 
sunt (…) Este o problemă cu impact major în populaţie, şi nu mă refer numai la România, în care nu avem poate registre 
care să ne arate câţi pacienţi suferă cu adevărat de epilepsie, şi este momentul poate să punem toţi specialiştii umărul şi să 
tragem un semnal de alarmă asupra accesului la un diagnostic corect şi prompt al acestor pacienţi, care sunt numeroşi şi 
care au nevoie să ajungă la medici specializaţi, pentru a le pune un diagnostic, care să le influenţeze în bine viaţa”, a spus 
Constantinescu. 
Potrivit Irinei Constantinescu, epileptologia presupune ”o abordare piramidală” ce vizează stabilirea unui diagnostic corect 
şi a unui tratament, urmărirea evoluţiei pacientului pentru a se vedea dacă tratamentul este eficient şi dacă există 
posibilitatea de a-l ameliora, în anumite situaţii pacientul fiind îndrumat spre clinici sau spitale pentru o evaluare mai 
aprofundată prechirurgicală sau chirurgicală. 
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Totodată, Florea a subliniat că, având în vedere impactul pe care îl poate avea comunicarea unui diagnostic de epilepsie 
asupra unui tânăr sau adolescent, dar şi asupra familiei, s-ar impune ca în România să se înfiinţeze centre de consiliere şi de 
sprijin pentru aceşti pacienţi şi familiile lor. 
 
 

22 NOIEMBRIE 

Reţeaua medicală Regina Maria are în portofoliu de 365.000 de abonamente de sănătate corporate 

 
Reţeaua medicală Regina Maria a marcat pe 22 noiembrie20 de ani de abonamente de sănătate corporate, 365.000 dintre 
ele regăsindu-se în portofoliul companiei, dintr-un total de un milion de abonamente existente pe piaţa de profil din 
România. 
Abonamentele de sănătate reprezintă pilonul de bază în prevenţie şi în medicina primară, oferind acces continuu la servicii 
medicale. Felul în care a evoluat piaţa abonamentelor de sănătate este dovada faptului că sănătatea poate fi accesibilă şi în 
România pentru angajat, dar şi pentru angajator şi că, prin intermediul lor, este asigurată principala componentă a 
sistemului de sănătate, şi anume prevenţia. 
Un beneficiar de abonament de sănătate apelează la medic, în medie, de 6,6 ori în decursul unui an, de 2,5 ori mai mult 
decât persoanele neabonate, iar o treime dintre abonaţii corporate diagnosticaţi cu o afecţiune, suferă de o boală cronică, a 
declarat Fady Chreih, CEO al reţelei de sănătate Regina Maria. 
IT&Telecom, Finanţe-Asigurări şi Auto, sunt domeniile de top în care angajaţii apelează cel mai des la medic în scop 
preventiv, se arată într-un studiu referitor la impactul pe care aceste pachete de prevenţie îl au asupra stilului de viaţă al 
angajaţilor, lansat în premieră de reţeaua de sănătate Regina Maria. 
“Studiul demonstrează că abonamentul de sănătate s-a transformat în cel mai cerut şi mai apreciat beneficiu pe care o 
companie îl poate oferi angajatului, în afara salariului. Cererea mare pentru pachetele medicale a însemnat, ca profit 
reinvestit, şi un număr mai mare de clinici private la nivel naţional, care au acoperit nevoile pacienţilor acolo unde statul a 
rămas descoperit. În prezent, portofoliul numără peste 365.000 de abonamente de sănătate, ceea ce reprezintă 
aproximativ 40% din business-ul nostru”, a completat Fady Chreih. 
Potrivit acestuia, pe piaţa serviciilor medicale s-a dezvoltat un produs complementar cu abonamentul medical – asigurarea 
de sănătate. Cele două alcătuiesc pachetul complet care acoperă integral nevoile medicale ale unui angajat. Abonamentul 
de sănătate are un rol decisiv în prevenţie şi în educaţie, oferind acces la serviciile medicale de bază, care nu acoperă şi 
zona spitalicească. Asigurarea de sănătate funcţionează ca un instrument financiar pe care pacientul îl poate activa la 
nevoie, în cazuri medicale grave, care necesită chirurgie şi spitalizare. 
Reţeaua de sănătate Regina Maria şi-a bugetat pentru acest an o cifră de afaceri de 90 de milioane de euro. 
Pentru 2017, principalele obiective de business sunt creşterea cu aproximativ 15% a cifrei de afaceri din acest an şi 
inaugurarea spitalului din Cluj Napoca, primul spital privat multidisciplinar din regiune, construit în urma unei investiţii 
totale de 15 milioane de euro. 
Reţeaua de sănătate Regina Maria este operatorul de servicii medicale private din România ce reuneşte peste 3.500 de 
angajaţi şi colaboratori în cele 32 de locaţii proprii din Bucureşti şi din ţară. Compania deţine patru spitale, trei centre cu 
spitalizare de zi, două maternităţi, opt campusuri medicale, 11 centre de imagistică, 15 laboratoare de analize, bancă 
proprie de celule stem şi peste 180 de policlinici partenere din ţară. 
 
 

22 NOIEMBRIE 

Aparat de detectare a venelor, donat UPU Alba Iulia pentru camera de consult pediatric 

Un aparat de detectare a venelor, în valoare de 32.400 de lei, a fost donat de o asociaţie din Alba Iulia Spitalului Judeţean 
de Urgenţă pentru a fi folosit în camera de consult pediatric a Unităţii de Primiri Urgenţe (UPU), potrivit unei informări 
postate pe site-ul unităţii medicale. 
Donat de către Asociaţia “Sănătatea Dumneavoastră, Preocuparea Noastră”, dispozitivul va fi folosit în cazurile în care se 
impune recoltare de sânge pentru analize sau în cazul în care trebuie administrate intravenos diferite tratamente copiilor. 
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Aparatul funcţionează cu două lasere, din care unul, cu lumină infraroşie, scoate în evidenţă hemoglobina din vene. 
Informaţia este citită de aparat, care, mai apoi, o prelucrează şi proiectează pe zona în care urmează să se facă înţepătura o 
altă lumină roşie, cu ajutorul celui de-al doilea laser. În acest fel se evidenţiază un contur clar al venelor. 
Aparatul este dotat şi cu un braţ mobil, care permite asistentului medical să vizualizeze venele în timp ce face abordul 
venos. 
În urmă cu o lună, pe reţelele de socializare a fost prezentat cazul unui băieţel de nouă luni care, în timp ce era internat la 
UPU Alba Iulia, s-a ales cu o necroză la o mână după ce i s-a aplicat un cateter venos şi i s-a administrat tratament 
medicamentos. Insuficienta urmărire de către asistentul medical a abordului venos a fost una dintre greşelile consemnate 
de către comisia de analiză a incidentului. 
 
 

22 NOIEMBRIE 

Peste 4.000 de paciente vor beneficia anual de un mamograf performant la Spitalul Clinic Județean de 

Urgență Cluj-Napoca 

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca a primit autorizațiile necesare de la CNCAN (Comisia Naţională pentru 
Controlul Activităţilor Nucleare) pentru punerea în folosință a mamografului Senografe Essential (General Electric), 
achiziționat în vara acestui an. Mamograful funcționează în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală. 
Echipamentul performant, de ultimă generație, este proiectat pentru a efectua mamografii de înaltă calitate și permite 
efectuarea unei mari varietăți de proceduri de sân, de la screening-ul simplu, în cabinet, la diagnosticare, intervenții și 
proiecții mobile. Aparatul de mamografie a costat 1.580.000 lei (cu TVA), cu garanție completă pentru 5 ani și piese incluse. 
Ec. Dr. Petru Șușca, managerul spitalului, a precizat: „Mamograful a fost achiziționat printr-o procedură de achiziție publică 
transparentă și concurențială, derulată prin intermediul SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice), cu  fază finală de 
licitație electronică. La licitație au participat trei firme, iar în urma evaluării tehnice a ofertelor, în faza finală, de licitație 
electronică, s-au calificat doar două. Licitația electronică a dus la scădere semnificativă a prețului, respectiv cu o valoare de 
712.000 lei, comparativ cu oferta inițială, stabilită în urma unui studiu de piață. Fondurile pentru achiziția echipamentului 
au fost asigurate de Ministerul Sănătății.” 
Dotarea cu un mamograf performant a fost necesară, ținând seama că, la momentul actual, se fac anual examinări pentru 
peste 4000 de paciente. Aparatul existent, cu o vechime de 15 ani, își depășise durata normală de funcționare, iar 
cheltuielile de întreținere și reparație erau substanțiale. 
Noul mamograf digital va permite efectuarea unor manopere intervenționale (biopsii mamare și ganglionare ori localizări 
preoperatorii ghidate mamografic și ecografic) și, prin tehnologia utilizată, diagnosticul va putea fi stabilit cu mai multă 
precizie și acuratețe, fapt care va reduce semnificativ incidența intervențiilor chirurgicale și a rezultatelor fals negative. 
În plus, Dr. Cristiana Ciortea, de la Laboratorul Radiologie și Imagistică Medicală, subliniază „impactul pozitiv pe care noul 
echipament îl va avea asupra activităţii de învăţământ şi formare profesională a studenţilor, medicilor rezidenţi şi a 
medicilor specialişti care se pregătesc pentru obţinerea atestatului de senologie imagistică”. 

 
 

23 NOIEMBRIE 

Personalul Spitalului Judeţean Suceava, evaluat cu privire la însuşirea şi aplicarea reglementărilor 

referitoare la infecţiile nosocomiale 

Personalul medico-sanitar din Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Suceava este evaluat în prezent cu privire la cunoaşterea, 
însuşirea şi aplicarea noilor reglementări din domeniul prevenirii şi controlului infecţiilor asociate asistenţei medicale, a 
declarat purtătorul de cuvânt al unităţii, Mihai Ardeleanu. El a spus că testările personalului medico-sanitar din spital au 
început, miercuri, cu evaluarea medicilor şefi de secţii, urmată de evaluarea asistenţilor şefi, după care, în următoarele zile, 
va urma procedura întregul personal. 
Potrivit lui Ardeleanu, evaluarea constă într-un test grilă şi prezentarea unor scenarii clinice, iar răspunsurile sunt dezbătute 
cu medicul epidemiolog şi cu nucleul de epidemiologie al spitalului. ”De fapt, nu se încearcă o însuşire scolastică a acestor 
decrete, ci o înţelegere a lor, cum procedăm într-un caz X, Y, sunt prezentate scenarii clinice, bolnav cu nume, cu prenume, 
cu patologie, care vine în spital cu X probleme şi, după aceea, ce se întâmplă în momentul în care se identifică o infecţie”, a 
explicat Ardeleanu Ardeleanu, adăugând că sunt prezentate cazuri practice din care ”se pot trage învăţămintele teoretice”. 
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În SJU Suceava au început, în luna septembrie, instruirile ce vizează aplicarea noilor norme tehnice privind curăţenia, 
dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare stabilite prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 961/2016. 
DSP Suceava a transmis, după apariţia acestui ordin, unităţilor sanitare publice şi private din judeţ adrese prin care le 
solicita să-şi actualizeze procedurile de lucru în vederea punerii în aplicare a noilor norme privind curăţenia, dezinfecţia şi 
sterilizarea în aceste unităţi. 
 
 

23 NOIEMBRIE 

Specialiștii doresc reluarea activității de transplant în Timișoara 

Chirurgii universitari din Timișoara susțin că se impune reluarea activității de transplant din municipiu, cu atât mai mult cu 
cât la Spitalul Județean există o activitate de prelevare de organe suficient de susținută, rectorul UMF, prof.dr. Marius 
Raica, susținând că o strategie în acest sens ar putea fi pusă la punct în maximum doi ani. În același timp, pacienții din zona 
de vest a țării așteaptă pe listele altor spitale din țară, iar unii decedează între timp. 
Primul care ar urma să fie reluat este transplantul renal, iar medicii de la Spitalul Județean susțin că specialiștii există și 
echipa este formată. 
”Vizavi de transplantul renal, noi suntem acum în plină procedură de renovare a Blocului operator pe secția de Urologie. 
Este un proiect care a început în urmă cu peste un an, banii (circa 1 milion de euro, n.r.) au fost alocați de Consiliul Județean 
Timiș și ne apropiem de finalizarea licitației la faza de secție. La etajul V, unde este secția de Urologie, vor fi și paturile de 
transplant renal. Noi sperăm să finalizăm licitația (pentru lucrări de modernizare a structurii și a infrastructurii, reabilitări și 
modernizare, n.r.) și să semnăm contractul până la sfârșitul acestui an. Zilele trecute am discutat cu colegi din Colegiul de la 
Urologie și am căzut de acord ca în momentul în care se semnează contractul și începe renovarea secției să începem și toate 
demersurile pentru obținerea acreditării (de transplant, n.r.), pentru că obținerea autorizației de transplant va fi o perioadă 
cel puțin la fel de dificilă ca și renovarea, construcția, modernizarea“, a declarat conf. dr. Marius Craina, manager general al 
Spitalului Județean Timișoara. 
Conform acestuia, “dacă lucrurile merg în continuare la fel ca și până acum, Timișoara va redeveni centru universitar în care 
se va realiza transplantul renal”. 
Cel de-al doilea organ care se pregătește a fi (re)transplantat la Timișoara este ficatul. La Spitalul Municipal din Timișoara a 
existat un compartiment de transplant hepatic, dar care nu mai este funcțional de mai bine de un deceniu. Ultimele 
intervenții de ”transplant hepatic” de aici s-au limitat la ”ciupirea” de țesut din ficat pentru biopsii și stabilirea exactă de 
diagnostice. 
”Pentru a porni acest transplant hepatic, baza materială nu este ceva extraordinar, ieșit din comun: o unitate de anestezie 
terapie intensivă (ATI) performantă, pe care o avem. Avem nevoie de ‘meseriași’, oameni care să fie antrenați în această 
activitate. Și avem nevoie de o echipă, chirurg și anestezist. Dacă vrei să meargă treaba înainte, trebuie să lași oameni după 
tine. În doi-trei ani am putea demara. Deocamdată nu suntem acreditați, dar și aici este o luptă cu ceilalți. Să începem cu 
transplantul de rinichi, care din punct de vedere tehnic este cel mai simplu. (…). Am avut pacienți care au decedat așteptând 
transplantul hepatic. (…). Când e totul pus la punct și este rutină, totul este facil, la fel ca la orice operație”, spune prof. 
univ. dr. Sorin Olariu, șeful Clinicii Chirurgie I a Spitalului Județean Timișoara. 
Rectorul Universității de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara, prof. dr. Marius Raica, susținător al reluării 
activității de transplant în spitalele din municipiu, a declarat că atunci când s-a făcut primul transplant din România, la 
Timișoara, cu donor de la cadavru, în 1981, de către prof. Petru Drăgan, au fost anumite legi, dar acum există o Lege a 
transplantului. 
”Este normal să se recolteze organe prin Programul Național de Transplant, dar nu este normal să nu se facă în Timișoara 
transplantul. Eu consider că la ora actuală, colectivul care ar putea fi implicat în transplant a ajuns la un grad de activitate 
suficient de performant pentru a executa aceste manevre. Circuitele de transplant pot fi puse la punct în mai puțin de șase 
luni, dacă există dorință strategică și politică la nivel academic în acest sens. Și consider că echipa actuală de la Spitalul 
Județean poate realiza aceste transplanturi”, a afirmat prof. Marius Raica. 
În privința transplantului pulmonar, care nu s-a efectuat niciodată la Timișoara, rectorul UMF susține că există doi specialiști 
pneumologi de la Pneumologie, respectiv cu orientare de medicină internă, care au fost pregătiți la Viena și care se pot 
pregăti în continuare pentru acest gen de intervenții. 
”Încă nu avem compartimentul bine dezvoltat de chirurgie toracică, adaptat acestei proceduri care este ceva mai 
complicată decât pentru alte tipuri de transplant, pe termen mediu”, a spus prof. Marius Raica. 
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Potrivit acestuia, o strategie de transplant ar putea fi pusă la punct în maximum doi ani. ”Dacă ar depinde strict de UMF, aș 
spune un an, dar ținând cont de marja de eroare pe care trebuie să o acord întotdeauna Ministerului Sănătății, spun că cel 
târziu în doi ani”, a completat rectorul Raica. 
În aceste zile a fost prezent la Timișoara prof. Giuliano Testa, medicul italian care a efectuat primul transplant de uter, în 
SUA, la o femeie care s-a născut fără acest organ, iar ginecologii timișoreni privesc în perspectivă și spre o astfel de manevră 
chirurgicală. 
”Este o mare provocare transplantul uterin, pentru că ar ajuta un segment de femei pentru care ar fi poate unica soluție să 
poată avea cuplul copilul său. Ca și în cazul transplantul oricărui alt organ, și transplantul de uter, care s-a realizat în Europa, 
iar Testa l-a reușit în SUA, este într-adevăr de mare interes pentru partea ginecologică, pentru partea medicală. Ne gândim 
la acele femei la care este indicată histerectomia, femeile nu mai pot rămâne gravide, sunt femei tinere, iar cu ajutorul 
transplantului uterin pot rămâne însărcinate și pot naște propriul copil”, a declarat pentru AGERPRES managerul Spitalului 
Județean, Marius Craina, specializat în ginecologie. 
La Institutul de Boli Cardiovasculare din Timișoara, programul de transplant cardiac a fost organizat din 1997, rezultatul 
fiind prima recoltare de cord pe plan local, cu intervenția de transplant realizată la Târgu Mureș, în ianuarie 2000, iar în luna 
mai a aceluiași an a fost efectuat la Timișoara primul și singurul transplant de cord, la un tânăr de 16 an. În prezent, 
programul de transplant este sistat. 
În a doua jumătate a secolului trecut, dr. Vladimir Fluture, la Timișoara, a făcut parte dintr-o echipă care a efectuat primul 
transplant experimental de ficat. 
Pionieratul transplantului renal în România îi aparține medicului timișorean Petru Drăgan, care a efectuat un transplant 
renal de la donator decedat, în 1981. 
În anul 2001, prof. dr. Margit Șerban, de la Spitalul de Copii ‘Louis Țurcanu” din Timișoara, a efectuat primul transplant 
medular, iar în anul 2004, transplantul de celule stem a fost efectuat pentru prima dată, pentru o afecțiune a miocardului, 
la Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara, de către prof. dr. Ștefan Drăgulescu și prof. dr. Virgil Păunescu. 

 
 

23 NOIEMBRIE 

Investiţii de 20 milioane de euro la Spitalul Judeţean Suceava în cursul anului viitor 

La Spitalul Judeţean de Urgenţă ”Sfântul Ioan cel Nou” Suceava vor fi realizate investiţii de aproximativ 20 de milioane de 
euro în cursul anului viitor, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur. ”Am avut o întâlnire de 
lucru la Spitalul Judeţean şi am discutat despre investiţii, pentru 2017, de circa 20 de milioane de euro (…) În primul meu 
mandat (2008-2012 -n.r.) au mai fost investiţii de peste 25 de milioane de euro”, a spus Flutur. 
El a arătat că este vorba despre un nou ambulatoriu al spitalului, o policlinică pe şase niveluri, cu o suprafaţă de 4.000 de 
metri pătraţi, cu 23 de cabinete, în valoare totală de 4,2 milioane de euro, finanţată de CJ, Primărie şi SJU Suceava. 
”Construcţia va avea comunicare şi cu celelalte pavilioane şi ne va da posibilitatea să regândim unele secţii actuale care sunt 
înghesuite”, a spus Flutur. 
El a precizat că adresabilitatea la ambulatoriul de specialitate, amenajat în perioada 2009-2010, a crescut de la 37.000 
pacienţi pe an la 160.000 în acest an, iar pentru 2017 se estimează 210.000 pacienţi. Această investiţie ar urma să se fie 
gata la sfârşitul anului 2018. 
Totodată, el a arătat că se va supraînălţa cu un nivel o aripă a spitalului în care funcţionează Secţia Cardiologie, pentru a o 
moderniza şi a creşte numărul de paturi, investiţia ridicându-se la 1,5 milioane de euro, cu finalizare în decembrie 2018. 
O investiţie majoră, în valoare de aproximativ 13 milioane de euro, va fi realizată în curtea Spitalului Vechi, unde a fost 
concesionat unei firme private un teren pe care se va construi un centru de tratament şi radiologie oncologică. 
Potrivit lui Flutur, lucrările vor demara în primăvara viitoare şi au ca termen de finalizare patru luni. ”Salut această 
investiţie, pentru că e vorba şi de dotări ultramoderne. E o investiţie extrem de importantă pentru zona noastră”, a spus 
Flutur. 
 

25 NOIEMBRIE 

Creştere cu 45 de milioane de lei a valorii investiţiei referitoare la Spitalul de Copii “Dr. Gomoiu” 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) a aprobat creşterea cu aproape 45 de milioane de lei a valorii investiţiei 
referitoare la Spitalul de Copii “Dr. Victor Gomoiu”. 
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“Din analiza sumelor prevăzute în devizul general se poate concluziona că la data de 30 septembrie 2016, faţă de devizul 
general aprobat prin hotărârea CGMB nr. 385/16.12.2009, situaţia principalilor indicatori tehnico-economici, după 
actualizare cu indici INSSE, la nivelul lunii septembrie 2016, se prezintă astfel: valoarea totală a investiţiei, fără TVA, a 
crescut cu 32.756.092,88 lei, de la 186.410.092,82 lei la 219.166.185,70 lei; valoarea totală a investiţiei, cu TVA, a crescut cu 
44.872.321,88 de lei, de la 221.828.010,46 lei la 266.700.332,34 lei”, se arată în raportul de specialitate al proiectului de 
hotărâre adoptat, care stipulează actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate aprobat prin 
hotărârea CGMB nr. 385/16 decembrie 2009, pentru obiectivul de investiţii “Extindere Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor 
Gomoiu”. 
Din expunerea de motive a proiectului reiese că se impune modificarea valorii sumei investite, având în vedere o notă de 
fundamentare a Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB), şi că, de la data aprobării indicatorilor 
tehnico-economici şi până în prezent, nu s-a făcut nicio reactualizare a devizului general, deşi în acest interval: s-a modificat 
indicele preţurilor de consum; au fost încheiate un contract de prestări servicii cu Asocierea AECOM Inginieria SRL&Tecnic 
Consulting Engineering Romania SRL şi contractul pentru proiectare, execuţie de lucrări şi furnizare echipamente cu 
Asocierea Compagnie d’Enterprises CFE SA/CFE Contracting and Engineering/SLRL Atelier d’Architecture Christian 
Tanascaux&Alsa Imed SRL pe 1 noiembrie 2010, respectiv pe 2 octombrie 2012; a devenit necesară efectuarea unor 
modificări de cheltuieli între capitole/subcapitole din devizul general. 
Pe 13 octombrie, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, afirma că în ceea ce priveşte noul spital construcţia este 
realizată în proporţie de 80% şi că lucrările erau sistate din cauza faptului că între constructor, consultant şi beneficiar au 
avut loc discuţii cu privire la conţinutul contractului şi o serie de obiecţiuni materializate în corespondenţa dintre 
Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, consultant (Asocierea AECOM Ingenieria SRL& TECNIC Consulting 
Engineering România SRL) şi constructor (Asocierea Compagnie d’Enterprises CFE SA/ CFE Contracting and Engineering/ 
SLRL Atelier d’Architecture Christian Tanascaux & Alsa Imed SRL). 

 
 

4 DECEMBRIE 

Directorul medical de la ASSMB preia pentru o perioadă determinată conducerea interimară a 

Spitalului “Malaxa” 

Directorul medical al Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, dr. Alexandru Ştefănescu, va prelua 
conducerea interimară a Spitalului ”Malaxa”, a anunţat primarul general al Capitalei. “Directorul medical de la ASSMB va 
prelua pentru o perioadă determinată conducerea interimară a Spitalului ‘Malaxa’ “, a precizat Gabriela Firea. 
Ulterior, PMB a informat că primarul general, Gabriela Firea, l-a demis pe managerul Spitalului Clinic “Nicolae Malaxa”, 
Florin Adrian Secureanu. ”Astfel, prin dispoziţia primarului general nr. 1.702, contractul de management al domnului Florin 
Adrian Secureanu încetează începând cu data de 29 noiembrie 2016”, a precizat sursa citată. 
Potrivit PMB, Corpul de control al primarului s-a aflat zilele acestea la Spitalul Clinic “Nicolae Malaxa”, unde a efectuat un 
audit financiar, ca urmare a informaţiilor apărute în spaţiul public. ”Având în vedere că toate contractele managerilor celor 
19 spitale aflate în subordinea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB) expira în luna martie a 
anului viitor, Primăria Capitalei va stabili criterii mult mai riguroase de selecţie a dosarelor, pentru ca astfel de situaţii să nu 
se mai repete. Mai mult decât atât, începând cu data de 5 decembrie, reprezentanţii Corpului de control al primarului 
general vor desfăşura acţiuni de verificare şi control în ceea ce priveşte procedurile de achiziţie şi situaţiile financiare în 
toate unităţile sanitare aflate în subordinea Municipalităţii”, se arată în comunicatul PMB. 
 
Anterior, Gabriela Firea a anunţat că a luat decizia demiterii managerului Spitalului ”Malaxa”, Florin Secureanu. “Este o 
situaţie dificilă la Spitalul ‘Malaxa’ din Capitală în acest moment. Am fost informată că o echipă a DNA se află la Spitalul 
‘Malaxa’. Din acest moment, acţiunea demarată de ieri dimineaţă de Corpul de control al primarului general încetează, 
pentru că nu putem să suprapunem o cercetare a Corpului de control al primarului general peste o anchetă a DNA. Din 
primul moment în care am aflat că DNA se află la Spitalul ‘Malaxa’ şi investighează activitatea managerului care este în 
această funcţie de nouă ani am luat decizia demiterii acestuia, iar pe parcursul zilei de astăzi voi anunţa care va fi, prin 
dispoziţie, conducerea interimară a acestui spital. Nu puteam să mergem mai departe cu această conducere, cu atât mai 
mult cu cât încerc de ieri dimineaţă să iau legătura cu domnul manager şi pur şi simplu se ascunde atât de reprezentanţii 
Primăriei, cât şi de cei ai Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale din Capitală”, a spus Firea. 
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5 DECEMBRIE 

Managerul spitalului din oraşul Vulcan, declarat de ANI în incompatibilitate 

Cristina Baleia, manager al Spitalului Municipal Vulcan, judeţul Hunedoara, a fost declarată de Agenţia Naţională de 
Integritate (ANI) în stare de incompatibilitate. 
Potrivit unui comunicat al ANI, Cristina Baleia s-a aflat în stare de incompatibilitate, în perioada 16 martie 2013 – 31 august 
2015, întrucât a deţinut simultan funcţiile de manager al spitalului şi de vicepreşedinte al Organizaţiei locale a unui partid 
politic filiala Vulcan, preşedinte al Organizaţiei Municipale a Femeilor şi vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene a Femeilor, 
structuri din aceeaşi formaţiune. 
Conform ANI, Cristina Baleia a încălcat astfel dispoziţiile art.178, alin. (1), lit.a) din Legea nr.95/2006 potrivit căruia: “Funcţia 
de manager persoană fizică este incompatibilă cu: a) exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi 
indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical în aceeaşi unitate sanitară, a activităţilor didactice, 
de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar-artistică”. 
 

5 DECEMBRIE 

Lucrările la spitalele regionale de la Cluj, Iași, Craiova vor începe în a doua jumătate a anului viitor 

Lucrările la spitalele regionale de la Cluj, Craiova și Iași vor începe din a doua jumătate a anului viitor, a anunțat premierul 
Dacian Cioloș. 
“Acele spitale regionale despre care vorbim de câțiva ani de zile și miniștrii precedenți s-au tot lăudat cu ele. Realitatea e că 
noi, când am ajuns (la guvernare — n.r.), (…) nici măcar nu erau identificate terenurile pe care să se construiască. Nici vorbă 
de pregătirea studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice. (…) Acum avem terenurile identificate pentru toate cele trei 
locații — la Cluj, la Iași și la Craiova. Avem (…) un contract cu Banca Europeană de Investiții, care ne pune la dispoziție un 
milion de euro bani nerambursabili, pentru a pregăti studiile de fezabilitate și proiectele tehnice, care vor fi gata (…) în 
prima jumătate a anului viitor și deci din a doua jumătate a anului viitor se vor începe lucrările la aceste spitale”, a declarat 
Cioloș, la Adevărul Live. 
Potrivit premierului, Ministerul Sănătății a pregătit și alte proiecte de investiții. “Două proiecte-pilot de parteneriat public-
privat, pe care ne-am dori să le putem dezvolta, unde să implicăm și investiții private strict pe partea de construcție 
spitalicească și de management a acelei infrastructuri, rămânând ca tot sistemul medical care funcționează în aceste spitale 
să fie în continuare al statului, dar să lucreze în condiții de logistică și de dotare la standarde înalte. (…) Avem deja două 
astfel de proiecte-pilot în București și pregătim și alte proiecte de genul acesta”, a spus Cioloș. 
El a adăugat că actualul Guvern a făcut “câteva” lucruri în Sănătate, care dacă sunt continuate “pot să înceapă să schimbe 
fața sistemului medical din România”. “În primul rând, să avem curajul să scoatem la suprafață problemele pe care le avem. 
(…) Indicele faptului că le scoatem la suprafață este și faptul că vedem deja atacuri asupra celor care fac acest lucru. Și asta 
a început să facă domnul ministru Voiculescu, să aibă curajul să pună punctul pe i, să pună problemele pe care le avem pe 
masă. Asta nu înseamnă că sistemul medical din România este irecuperabil, ci înseamnă că avem probleme care au fost 
ascunse tot din mândrie patriotică, probabil, în anii trecuți”, a afirmat Dacian Cioloș. 
Potrivit prim-ministrului, este necesară o canalizare a resurselor “în mod transparent și eficient”. “N-a existat o politică de 
utilizare a resurselor bugetare în Ministerul Sănătății până acum pe partea de investiții. (…) În fiecare an, ministrul aproba el 
însuși direct prioritățile de investiții la un spital sau la altul, fără niciun criteriu clar, coerent, predictibil pentru mai mulți ani 
de zile. Acum avem o strategie de investiții în infrastructură spitalicească. (…) Resursa umană în sistemul medical e la fel 
importantă. Noi, din păcate, formăm încă medici pentru alte țări din Uniunea Europeană și n-avem suficienți medici la noi. 
(…) N-am fost în măsură să-i ținem, să le dăm convingerea că dacă lucrează onest și cinstit pot să facă o carieră de succes și 
în România”, a explicat Cioloș. 

 
6 DECEMBRIE 

Aur pentru Spitalul Militar, la Salonul Internaţional de Inventică “INNOVA 2016” 

Invenţia românească ”Proteză totală de cot din aliaje cu memoria formei” a obţinut trei distincţii, printre care şi o medalie 
de aur, la cea de a 65-a ediţie a Salonului Internaţional ”INNOVA 2016” de la Bruxelles. 
“Colonel medic asistent universitar dr. Ion Bogdan Codorean, şeful Secţiei Ortopedie-Traumatologie, şi inginer diplomat drd. 
Ileana Mateş, Serviciul Tehnic Medical, din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central ‘Dr. Carol Davila’, au făcut 
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parte din echipa care a reprezentat România la cea de-a 65-a ediţie a Salonului Internaţional de Inventică ‘INNOVA 2016’, 
Bruxelles, echipă care a obţinut pentru invenţia ‘Proteză totală de cot din aliaje cu memoria formei’ trei distincţii ale 
evenimentului: medalia de aur a Salonului şi două trofee şi diplome, acordate de delegaţia Thailandei (Trofeul, Medalia şi 
Diploma ‘Outstanding Innovation Award’, oferite de Bioactive Resources for Innovative Clinical Application Excellent Center) 
şi cea a Poloniei (Medalia şi Diploma on behalf of the inventors and co-workers, oferită de Industrial Chemistry Research 
Institute din Varşovia), precum şi distincţiile de Cavaler European, conferit pentru merite în inovaţii”, informează un 
comunicat al Spitalului Militar Central “Dr. Carol Davila”. 
Potrivit sursei citate, invenţia este destinată înlocuirii totale a articulaţiei de cot uman ca urmare a afectării acesteia de 
traumatisme sau în patologia cu interesare osoasă sau articulară care îmbunătăţeşte procesul de osteo-integrare, prin 
creşterea forţelor de aplicare la interfaţa os-endoproteză şi creşterea stabilităţii primare şi finale. 
“Dispozitivul medical inovativ dispune, în acest context, de o serie de avantaje pentru pacient din care se impune a fi 
menţionate: fiabilitatea ridicată; gradul mai mare de rezilienţă la efort; amplitudine, diversitate a mişcărilor ce pot fi 
realizate ulterior, precum şi reinserţie socială rapidă, datorită scurtării perioadei de recuperare”, se mai arată în comunicat. 
Acest proiect de cercetare-dezvoltare şi inovare ştiinţifică în domeniul medical este rezultatul parteneriatului academic 
dintre SUUMC şi Universitatea Politehnică Bucureşti (UPB). 
 
 

7 DECEMBRIE 

Cel mai performant computer tomograf din judeţul Alba a fost dat în folosinţă la Spitalul Municipal 

Sebeş 

Primul computer tomograf din municipiul Sebeş, al treilea oraş ca populaţie din Alba, a fost dat miercuri în folosinţă, acesta 
fiind în momentul de faţă, potrivit conducerii Spitalului Municipal, cel mai performant din judeţ. 
“Este cel mai performant computer tomograf din judeţ“, a susţinut, într-o conferinţă de presă, managerul Spitalului 
Municipal Sebeş, Anca Franchini, care a adăugat că este primul aparat de acest tip din Alba care poate achiziţiona mai multe 
de 16 secţiuni simultan, respectiv 32, şi care poate reconstrui simultan 64 de astfel de secţiuni. 
O caracteristică importantă a aparatului este doza mică de iradiere aplicată pacientului, computerul tomograf în cauză fiind 
şi unul dintre cele mai economice aparate din această clasă de performanţă, a menţionat managerul spitalului. 
Anca Franchini a subliniat că este primul computer tomograf din dotarea spitalului din Sebeş şi, de asemeni, primul din 
municipiul cu aproape 30.000 de locuitori. 
Valoarea investiţiei s-a ridicat la 1,6 milioane de lei, din care 1.224.000 de lei bani alocaţi de către Ministerul Sănătăţii şi 
450.000 de lei de către Consiliul Local Sebeş. “Computerul tomograf consider că era absolut necesar, pentru că spitalul din 
Sebeş are o adresabilitate destul de mare”, a declarat directorul Direcţiei de Sănătate Publică Alba, Alexandru Sinea. 
La rândul său, edilul municipiului, Dorin Nistor, a ţinut să dea asigurări că Primăria va fi în continuare un bun partener 
pentru spital. “Această investiţie (computerul tomograf – n.r.) să fie un start pentru ceea ce vom face în continuare. (…). 
Primăria va fi în continuare un bun partener pentru spital şi vom încerca să găsim resurse pentru a vă sprijini. Spitalul este o 
prioritate pentru noi“, a declarat primarul Dorin Nistor. 
În 2016, Spitalului Municipal Sebeş i-au fost alocate importante fonduri de la Consiliul Local pentru achiziţionarea de 
aparatură medicală, precum şi pentru lucrări de modernizare. 
Spitalul Municipal Sebeş asigură servicii medicale pentru circa 60.000 de locuitori din oraşul Sebeş şi din 15 comune. 

 
 

7 DECEMBRIE 

Spitalul din Caransebeș a fost dotat cu unul dintre cele mai performante aparate de tomografie 

computerizată 

 
La Spitalul Municipal de Urgență din Caransebeș a fost inaugurat unul dintre cele mai moderne aparate de tomografie 
computerizată din țară, care poate efectua 128 de slice-uri simultan, potrivit conducerii unității medicale. 
“Cu mândrie și mare plăcere am prezentat noua noastră achiziție, în domeniul radiologiei, un aparat de vârf, cum sunt doar 
câteva în țară. Din nou, avem posibilitatea să anunțăm un vârf de gamă ce apare la noi, în Caransebeș, respectiv, acest 
aparat de tomografie computerizată, cu viteză foarte mare și cu capacitate de achiziție îmbunătățită. Poate să facă 128 de 
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slice-uri, simultan, ceea ce duce la o iradiere mult mai mică a pacientului și o viteză mult mai mare de scanare, cu aplicații 
multiple față de ceea ce aveam până acum în spital. Din acest moment putem să facem aplicații cardiace, colonoscopii 
virtuale, angiografii periferice sau centrale ori studii de perfuzie”, a afirmat medicul radiolog Călin Ioan Grozăvescu, 
directorul medical al Spitalului Municipal Caransebeș. 
El a spus că primele teste preliminare s-au efectuat deja, în prezent așteptându-se autorizațiile din partea Comisiei 
Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, pentru ca aparatul să poată fi pus în funcțiune. 
Noul computer tomograf a fost achiziționat cu fonduri guvernamentale, prin Ministerul Sănătății, valoarea acestuia 
ridicându-se la 4,4 milioane lei, 10% din sumă fiind suportată de Primăria Caransebeș. 
“Este, probabil, cel mai prețios aparat pe care îl folosește radiologia modernă și ne bucurăm că acesta se află aici, la 
Caransebeș. Este unul dintre cele mai performante din țară, Caransebeșul fiind a treia localitate din România care deține un 
astfel de computer tomograf. Consider că este un succes și al Spitalului Municipal Caransebeș, și al comunității noastre. Cu 
siguranță ne vom preocupa, în continuare, de reabilitarea, de modernizarea acestui spital, pentru ca toți pacienții să 
beneficieze de condiții europene”, a declarat Felix Borcean, primarul municipiului Caransebeș. 
Până în momentul de față, Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș nu deținea un astfel de aparat, însă avea acces la 
computerul tomograf de înaltă performanță al unei firme private, ceea ce însemna costuri suplimentare pentru spital. 
Unitatea medicală mai beneficiază de un aparat RMN de înaltă performanță și un altul radiologic multifuncțional, 
achiziționate cu fonduri europene. 
 
 

8 DECEMBRIE 

O maternitate nouă va fi construită în curtea Spitalului “Sfântul Ioan” din Bucureşti 

O maternitate nouă, care ar urma să aibă aproximativ 110 paturi, va fi construită în curtea Spitalului “Sfântul Ioan” din 
Capitală, a anunţat preşedintele Asociaţiei Colectiv 3010, Eugen Iancu. 
“Atunci când am gândit scopul acestei asociaţii unul dintre obiective a fost construcţia unui spital. (…) Ideea de maternitate 
a pornit de la acea piaţetă Bucur, unde este Colectiv. (…) În urmă cu ceva timp, văzând acea piaţetă în care am construit şi 
un monument, ne-am gândit că ar trebui să transformăm acea maternitate. Numai că Maternitatea Bucur are aproape 100 
de ani, este din 1938, iar a reface acea clădire şi pentru a da scopul de maternitate costurile sunt foarte mari şi am ajuns la 
concluzia că este mai bine să construim o maternitate nouă“, a afirmat Eugen Iancu. 
Potrivit acestuia, suma estimată pentru construirea şi dotarea maternităţii este de aproximativ 12 milioane de euro. “Este 
posibil să avem un sprijin, pe partea de dotare, din partea MS. În momentul de faţă, noi începem o campanie de strângere 
de fonduri. Avem un prim capital şi sperăm ca în următoarele două – trei luni să avem primul milion de euro. Se lucrează 
deja la proiect. Până la sfârşitul anului cred că va fi gata intabularea. Noi sperăm ca în partea a doua a anului viitor să 
începem lucrul efectiv. La sfârşitul anului 2019 – începutul anului 2020, vom avea maternitatea gata. Costurile pentru 
construcţie utilitată sunt undeva la 8 milioane, urmând ca dotările să fie undeva la 4 milioane de euro”, a precizat 
preşedintele Asociaţiei Colectiv. 
El a spus că îşi doreşte realizarea unui centru de paliaţie în actuala clădire a Maternităţii Bucur. “Pentru noi, ca spital 
construit în 1979 şi nerenovat capital niciodată, a construi o maternitate nouă în curtea spitalului este un vis frumos, este 
ceva la care nici măcar nu speram vreodată”, a afirmat, la rândul său, managerul Spitalul “Sfântul Ioan”, Robert Agafiţei. 
Primarul sectorului 4, Daniel Băluţă, a declarat că administraţia locală va contribui “cu toate resursele pe care le are pentru 
a implementa acest proiect”. “Consider că este o urgenţă pentru ceea ce înseamnă sistemul medical din România în general 
crearea unor astfel de facilităţi. (…) Rolul pe care Primăria sectorului 4 îl are şi şi-l asumă este acela de a contribui cu toate 
resursele pe care le are pentru a implementa acest proiect. (…) Cel puţin un milion de euro din proiectul de buget pe anul 
2017 va fi special pentru acest proiect”, a spus edilul Daniel Băluţă. 
 

 
11 DECEMBRIE 

Secţia de transplant de celule stem a Spitalului de Copii ”Louis Ţurcanu” Timişoara a fost modernizată 

Secţia de transplant de celule stem din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii ”Louis Ţurcanu” din Timişoara a fost 
modernizată în cadrul unui proiect derulat de Asociaţia ”Dăruieşte Viaţă”, investiţia reprezentând un plus de protecţie a 
micilor pacienţi, care nu au voie să ajungă în contact cu medii ce le pot provoca infecţii intraspitaliceşti care le pot fi fatale. 
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”Aceste lucrări au fost necesare din motive de siguranţă a bolnavului, servind securitatea bolnavului de vârstă pediatrică, cu 
o afecţiune severă şi care beneficiază de tratamente foarte agresive, care ‘decapitează’ sistemul imun şi bolnavii devin 
extrem de vulnerabili la infecţii”, a declarat prof. univ. dr. Margit Şerban, primul medic care a efectuat aici un transplant de 
măduvă din România, în 2001. 
Potrivit chirurgului, infecţiile de natură exogenă, care nu sunt produse din cauza propriului organism, pot fi prevenite, iar 
intervenţiile de modernizare a secţiei au urmărit tocmai să elimine riscul unor astfel de infecţii exogene, de tip nosocomial, 
intraspitalicesc. 
De acum, toate cele şase saloane de la transplant medular, dotate fiecare cu câte două-trei paturi, au baie şi grup sanitar 
propriu, ceea ce face ca bolnavul să nu mai fie nevoit să iasă din cameră pe hol pentru a merge la baie, unde poate ajunge 
în contact cu o floră microbiană care-i pot fi fatale. Mai mult decât atât, în fiecare salon este controlat aerul de aparate 
care-l purifică de orice urmă de praf. 
De asemenea, toate suprafeţele, de la pardoseli la mobilier sunt lavabile, nepermiţând acumularea fungilor sau a oricăror 
altor agenţi patogeni, iar odată folosite, echipamentele de spălare se scot din salon şi sunt duse în alt compartiment, unde 
se spală şi se sterilizează. 
Margit Şerban subliniază că Oncohematologia a avut şi până acum condiţii optime de funcţionare, cu ajutorul dotărilor 
făcute de austrieci, dar cele de acum sunt un beneficiu suplimentar şi necesar. ”Toată Secţia de oncohematologie a 
funcţionat în condiţii incomparabil de bune, dacă ne raportăm la instituţii asemănătoare din România (clădirea şi secţia fiind 
dotată de austrieci, în urmă cu câţiva ani, n.r.), ceea ce ne-a permis să devenim şi performanţi în transplantul de celule stem 
hematopoietice, noi am fost cei care am făcut primul transplant (medular, n.r.) în România (…), de la persoană înrudită şi 
neînrudită, am intrat în relaţie cu Centrul de donor de celule stem mondial, contribuind la alcătuirea Registrului de donor 
funcţional din ţară”, a completat Margit Şerban, fostă şefă a Clinicii de Oncopediatrie a spitalului. 
În prezent, Asociaţia ”Dăruieşte Viaţă” se ocupă de renovarea şi reamenajarea întregii Secţii de Oncologie Pediatrică ce 
cuprinde etajele II, III şi parterul. ”Copiii bolnavi de cancer sunt acum trataţi aşa cum ar trebui, într-un spaţiu adecvat din 
toate punctele de vedere. Renovarea Secţiei Spitalului din Timişoara a însemnat recompartimentarea etajului I într-un mod 
adaptat, care să permită păstrarea numărului de paturi per total, reducerea numărului de paturi din salon, precum şi 
includerea de grupuri sanitare”, a afirmat vineri Carmen Uscatu, preşedintele Asociaţiei ”Dăruieşte Viaţă”, în aceeaşi 
conferinţă de presă. 
Valoarea totală a proiectului de renovare a întregii Clinici de oncologie pediatrică este de peste 1.500.000 de euro, Profi 
Rom Food alocând aproape 450.000 de euro, sumă cu care s-au renovat Secţia de transplant medular şi s-a realizat 
proiectul tehnic pentru restul clădirii. 
 

11 DECEMBRIE 

Dr. Horațiu Suciu: “Al 11-lea transplant de cord plasează IUBCvT Târgu Mureş între centrele 

performante din Europa” 

Şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Urgenţă de Boli Cardiovasculare şi Transplant (IUBCvT) 
Târgu Mureş, prof. dr. Horaţiu Suciu, a declarat, vineri, după efectuarea celui de-al 11-lea transplant de cord din acest an, că 
prin acesta institutul mureşean a trecut peste media majorităţii centrelor performante din Europa. 
“Unsprezece transplanturi este o activitate foarte mare, este peste media majorităţii centrelor din Europa – majoritatea fac 
10 pe an. Există doar câteva centre care fac între 10 şi 20, unde ne înscriem şi noi, acum şi sperăm ca la anul să facem şi mai 
mult. Însă este o activitate foarte dificilă care trebuie sprijinită (…) Suntem bucuroşi să anunţăm că în cursul acestei după 
amieze s-a efectuat al 11-lea transplant cardiac din acest an. Donatorul a fost o persoană de sex feminin din judeţul 
Harghita, victima unui traumatism prim accident rutier, a cărei moarte cerebrală a fost declarată în cursul serii de ieri, şi 
prelevarea a fost efectuată în cursul dimineţii de către o echipă multidisciplinară. Această prelevare multi-organ s-a efectuat 
la SCJU Târgu Mureş. S-a prelevat cordul, ficatul, rinichii şi alte ţesuturi care urmează să fie transplantate în cursul acestei 
seri. Receptorul este un domn de 46 de ani din judeţul Gorj, un pacient aflat în stadiu avansat de insuficienţă cardiacă, aflat 
în evidenţa clinicii noastre de peste un an pe lista de transplant, o listă de urgenţă, pentru că în ultima perioadă capacitatea 
dânsului de efort şi calitatea vieţii erau serios afectate”, a arătat dr. Horaţiu Suciu. 
Acesta a spus că intervenţia a început în jurul orei 12,30, iar echipa medicală – din care a făcut parte şi profesor doctor Radu 
Deac, directorul executiv al Agenţiei Naţionale de Transplant, şi doctorul Marius Matei – este mulţumită de rezultat, nefiind 
înregistrate incidente. “Aceasta nu face decât să confirme că în centrul din Târgu Mureş medicina de performanţă se face cu 
succes. Consider transplantul cardiac ca fiind o componentă exclusiv a acestui tip de medicină, o medicină extrem de 



2016 

124 | P a g e  

 

solicitantă atât din perspectiva resursei umane necesare, cât şi din perspectiva finanţării. Suntem mulţumiţi de rezultat, 
sperăm să nu ne oprim aici, dorim să facem cât mai multe transplanturi, dar dorim în acelaşi timp să se înţeleagă că, pentru 
acest lucru, acest efort trebuie dublat de o finanţare corespunzătoare şi o susţinere – nu doar materială”, a susţinut dr. 
Suciu. 
Directorul executiv al Agenţiei Naţionale de Transplant, dr. Radu Deac, a declarat la finalul intervenţiei că este bucuros că 
activitatea de transplant a continuat la Târgu Mureş “chiar dacă în contextul situaţiei create recent ar trebui să fie primul 
transplant şi prima recoltare de organ multiplă”. 
“Pentru centrul medical Târgu Mureş este un motiv de mare mulţumire. Sperăm ca această activitate să continue, cred că 
este cel mai mare număr de transplanturi cardiace care s-au efectuat într-un an în Clinica de Chirurgie Cardiovasculară 
condusă de dr. Suciu şi suntem încrezători că această activitate va continua. Sigur că trebuie susţinută prin mijloace 
financiare şi cu materiale în general, pentru că această medicină de performanţă e dificil să fie susţinută în asemenea 
condiţii – medicamente, materiale, aparatură, pentru că experienţa şi instruirea echipei de la Târgu Mureş e greu de trecut 
cu vederea, este o experienţă care, din 1999 a început (…). Târgu Mureş rămâne, cel puţin din punct de vedere al 
transplantului de cord, în prima linie în ţară şi, pentru moment, unica (…) Sunt convins că şi organele de conducere ale 
sistemului sanitar, ale ministerului Sănătăţii, au o deosebită satisfacţie să poată constata această deosebită performanţă 
care se face la Târgu Mureş şi sunt motive serioase să credem că eforturile şi pe această linie sunt progresive şi vor sprijini 
această activitate în continuare, poate chiar mai mult decât până în prezent”, a spus dr. Radu Deac. 
Preşedintele executiv al ANT a precizat că ficatul prelevat la Târgu Mureş urmează să fie transplantat la Institutul Clinic 
Fundeni, iar rinichii au ajuns la Institutul din Cluj-Napoca. 

 
14 DECEMBRIE 

Proiectul CJ de 1,5 milioane euro pentru Clinica de cardiologie din Craiova a fost selectat pentru 

finanţare 

Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, a anunţat că proiectul cu finanţare europeană, în valoare totală de 
aproape 1,5 milioane de euro, prin care va fi achiziţionată aparatură pentru Clinica de cardiologie intervenţională şi 
chirurgie cardiovasculară, a fost selectat pentru finanţare în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria. 
Ion Prioteasa a precizat că suma obţinută prin intermediul acestui demers va asigura dotarea la standarde europene a unei 
săli de operaţii din noua structură medicală, construită printr-o investiţie a administraţiei judeţene. 
“Am fost înştiinţaţi în mod oficial că un proiect în care Consiliul Judeţean Dolj este lider şi pe care l-am depus în cadrul 
Programului Interreg V-A România – Bulgaria a fost acceptat pentru finanţare. Este vorba de un demers cu o valoare totală 
de aproximativ 1,5 milioane de euro, în care suntem parteneri, pe de o parte, cu Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova 
şi, pe de altă parte, cu municipalitatea din Kozlodui şi cu Administraţia Districtului Vratsa. Suma pe care am reuşit să o 
obţinem din fonduri europene se împarte în mod echitabil între partea română şi cea bulgară, urmând să fie folosită pentru 
acoperirea unor necesităţi privind dezvoltarea sistemului de sănătate“, a spus Prioteasa. 
 
Acesta a mai afirmat că prin acest proiect se vor asigura dotările necesare pentru a echipa la standarde europene o sală de 
operaţii din cadrul noii Clinici de cardiologie intervenţională şi chirurgie cardiovasculară, pe care CJ Dolj o construieşte la 
Spitalul de Urgenţă. “Vorbim despre aparatură de înaltă performanţă – atât cea folosită pentru intervenţiile chirurgicale 
propriu-zise, cât şi sistemele pentru anestezie şi monitorizare, totul în acord cu cerinţele pe care le-au formulat specialiştii. 
Finanţarea europeană pe care am obţinut-o vine în completarea demersurilor prin care am alocat fonduri din bugetul 
propriu al consiliului judeţean în vederea dotării clinicii, sume din care au putut fi achiziţionate deja mai multe 
echipamente, dintre care cea mai importantă rămâne, fără îndoială, instalaţia pentru angiografie”, a mai spus Prioteasa. 
Proiectul “Coordonarea şi sprijinirea modernizării serviciilor publice de sănătate în regiunea Dolj – Vratsa“, depus în cadrul 
Programului Interreg V-A România – Bulgaria, are o valoare eligibilă totală de 1.483.009,98 euro, inclusiv TVA, din care 
aproximativ 770.000 de euro revin activităţilor implementate de Consiliul Judeţean Dolj şi Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova. 
 
Clinica de cardiologie intervenţională şi chirurgie cardiovasculară reprezintă o iniţiativă finanţată cu fonduri din bugetul 
propriu al CJ Dolj, cu o valoare de aproape 4 milioane de euro, care include construirea clădirii prevăzute cu propriul bloc 
operator şi saloane pentru pacienţi, amenajarea depozitului de gaze medicale, asigurarea alimentării cu energie electrică a 
noii structuri şi achiziţionarea unui grup electrogen pentru consumatorii vitali. De asemenea, CJ Dolj a alocat Spitalului Clinic 



2016 

125 | P a g e  

 

Judeţean de Urgenţă Craiova echivalentul a peste un milion de euro în vederea achiziţionării unor echipamente necesare 
clinicii. 

15 DECEMBRIE 

Consiliul Județean investeşte circa 30 milioane lei pentru reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Slatina 

Consiliul Judeţean Olt va finanţa cu circa 30 milioane de lei, în următorii doi ani, reabilitarea şi dotarea blocului central al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina şi a secţiilor de Pediatrie şi Neonatologie din blocul materno-infantil al unităţii 
medicale, a anunţat preşedintele instituţiei, Marius Oprescu. 
El a precizat că în anul 2016 CJ Olt a investit la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina aproximativ opt milioane de lei pentru 
reabilitarea secţiei de Neonatologie (pe un etaj al blocului materno-infantil) şi dotarea cu echipamente medicale şi mobilier. 
“Avem un etaj din neonatologie finalizat şi dat in folosinţă anul acesta, avem în reabilitare încă trei etaje în blocul materno-
infantil, respectiv un etaj de la Neonatologie şi două etaje la Pediatrie. Anul viitor vom face zona de recepţie de la secţia de 
Obstretică-ginecologie, am aprobat azi indicatorii acelui proiect“, a spus Oprescu. 
Proiectul privind secţia Obstretică-ginecologie a fost aprobat joi de consilierii judeţeni şi prevede reabilitarea şi 
recompartimentarea spaţiilor, precum şi dotarea cu echipamente şi mobilier adecvat, valoarea proiectului fiind estimată la 
400.000 lei. Oprescu a declarat că reabilitarea blocului central al spitalului slătinean ar putea să dureze doi sau trei ani, iar 
cheltuielile vor fi efectuate treptat, începând din 2017, an în care va fi organizată licitaţia pentru execuţia lucrărilor. “Anul 
viitor vom face licitaţia pentru reabilitarea blocului central al Spitalului Judeţean de Urgenţă – un proiect destul de mare, 
care probabil se va întinde pe doi ani, poate chiar trei ani şi care va costa aproximativ 16 milioane lei noi, doar partea de 
modernizare şi reabilitare bloc central, iar utilarea cu echipamente medicale şi mobilier – încă 10-15 milioane lei. Noi am 
alocat între 8 şi 10 milioane lei pe an. Cred că ne vom descurca şi anul viitor, şi suma va fi la fel de importată, şi în câţiva ani 
Spitalul Slatina să fie complet reabilitat”, a mai spus Marius Oprescu. 
 

19 DECEMBRIE 

Centrul de Mari Arşi de la Timişoara, finalizat ca infrastructură, va primi pacienţii din a doua jumătate 

a lui 2017 

Cel mai modern Centru de Mari Arşi din ţară, care va funcţiona în cadrul Spitalului Judeţean Timişoara, va putea primi primi 
pacienţi din cea de-a doua jumătate a anului 2017, după ce Clinica de Politraumatologie, Chirurgie Reparatorie şi Arşi (Casa 
Austria) şi-a extins infrastructura şi a creat noul spaţiu. 
Marius Craina, manager general al spitalului, a declarat că, până în momentul de faţă, din cele cinci compartimente 
destinate acestei categorii de pacienţi, trei sunt gata, iar celelalte se vor finaliza în următoarele săptămâni, după care va 
urma licitaţia pentru aparatură. 
Potrivit acestuia, cea mai mare problemă a centrului rămâne asigurarea necesarului de asistente de terapie intensivă. ”Din 
punct de vedere al infrastructurii, Centrul de Mari Arşi al Spitalului Judeţean Timişoara este cel mai modern din România. În 
paralel trebuie să mergem cu angajarea şi pregătirea personalului medical care va deservi acest compartiment şi cu achiziţia 
de aparatură medicală. (…). Acum vorbim despre trei compartimente, proiectul va fi finalizat anul viitor şi va avea cinci 
compartimente pentru pacienţii mari arşi”, a afirmat Marius Craina. 
Managerul Judeţeanului timişorean spune că, având în vedere ceea ce s-a întâmplat la Bucureşti, cu Centrul de Mari Arşi, 
după tragedia din Colectiv, echipa de conducere trebuie să fie foarte vigilentă în procedura de licitaţie şi de angajare a 
personalului, astfel încât să nu fie pus în pericol acest proiect major al Spitalului. ”Avem o mare problemă. Am scos la 
concurs toate cele 24 de posturi de asistente, aprobate de Ministrul Sănătăţii, pentru Terapia Intensivă de la Clinica de Mari 
Arşi, dar nu au fost ocupate decât jumătate din posturi. Este un lucru extraordinar de negativ, pentru că pune în pericol 
funcţionarea acestui centru. Degeaba vom avea centrul, infrastructura modernă şi aparatura de ultim generaţie, dacă nu va 
exista personalul medical care să deservească acest compartiment”, a adăugat Craina. 
Acesta spune că în Centru este nevoie de un colectiv de 50 de cadre medicale, pentru a putea funcţiona în condiţii de 
normalitate şi de respectare a normelor. În opinia sa, faptul că nu vin asistente să se angajeze la ATI se datorează salarizării, 
care ar ajunge la circa 2.500 de lei lunar, ”incomparabil mai mici faţă de ceea ce este în UE”. 
Potrivit lui Craina, Centrul de Mari Arşi de la Timişoara va intra şi în Programul Naţional de Terapie Intensivă a Pacientului 
Critic. 
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4. ORGANIZAŢII PROFESIONALE 

 
25 IANUARIE 

“Solidaritatea Sanitară” şi-a prezentat soluţiile pentru eliminarea disfuncţionalităţilor ce afectează 

salarizarea angajaţilor din Sănătate 

Federaţia “Solidaritatea Sanitară” a anunţat că a transmis reprezentanţilor Guvernului un document amplu, ce conţine 
soluţiile pentru eliminarea disfuncţionalităţilor ce afectează salarizarea angajaţilor din Sănătate. Într-un comunicat transmis 
presei, Federaţia “Solidaritatea Sanitară” precizează că propunerile şi soluţiile transmise vizează atât disfuncţionalităţile 
constatate în cadrul Memorandumului cât şi pe cele identificate în mod suplimentar de către “Solidaritatea Sanitară”, pe 
care experţii Guvernului le-au ratat. 
În plus, propunerile Federaţiei “Solidaritatea Sanitară” sunt însoţite de soluţiile tehnice şi juridice pentru remedierea 

disfuncţionalităţilor. “Soluţiile 'Solidaritatea Sanitară' demonstrează faptul ca în această fază a negocierilor nu este vorba de 
creşteri salariale ce ar trebui introduse printr-o nouă lege, ci de necesitatea remedierii urgente a unor anomalii determinate de 
greşita interpretare a legii, de erori de tehnică legislativă sau de absenţa armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii 
Europene” se arată în comunicat. 

 
9 FEBRUARIE 

Cadrele medicale se plâng că sunt prinse între agresiunile pacienţilor şi pericolul dosarului penal 

Mare parte din cazurile de agresiuni asupra cadrelor medicale, deşi sunt raportate către conducerea unităţilor spitaliceşti, 

rămân fără o soluţionare din cauza lacunelor legislative, a declarat preşedintele SANITAS Cluj, Ştefan Roman. 

Federaţia SANITAS organizează săptămânile acestea întâlniri şi dezbateri în cadrul campaniei "Nu agresaţi cadrele 

medicale", pentru a da ocazia asistenţilor, infirmierilor şi a altor persoane care lucrează în sistem să îşi spună părerea. De la 

demararea campaniei, susţin liderii SANITAS, în rândurile personalului medical s-a constatat o creştere a disponibilităţii de a 

face publice anumite probleme legate de agresiunea la care sunt uneori supuşi, precum şi a cauzelor care le provoacă. 

"Odată cu lansarea acestei campanii şi chiar înainte am constatat că la nivelul judeţului Cluj agresiunea verbală şi fizică 

asupra personalului medical a început să devină mult mai frecventă. Mai ales în ultimii doi trei ani incidenţa a crescut. Şi, cu 

toate că personalul agresat de multe ori raportează către conducerea unităţii sanitare, aceste raportări se opresc acolo fără 

nicio finalitate. Pe de altă parte, legislaţia actuală îngrădeşte aceste raportări, în sensul că dacă te adresezi poliţiei, în loc să 

se ia măsuri, ele se iau nu împotriva agresorului, ci împotriva personalului medical", a declarat Ştefan Roman, în cadrul 

întâlnirii regionale de la Cluj. 

O asistentă medicală de la secţia de psihiatrie şi toxicomanie pediatrică a Spitalului Clinic de Urgenţe pentru Copii a povestit 

un caz când, având nevoie de intervenţia poliţiei, a apelat la ajutorul autorităţilor. "Vine poliţia, găseşte poarta deschisă, la 

care îi spune medicului de gardă: 'aveţi poarta deschisă, este ora trei, în cazul în care vă pleacă un pacient de pe secţie vă 

fac dosar penal la întreg personalul de pe secţie'. Întrebarea mea este ce se întâmplă în momentul în care este internat 

copilul pe secţie, eu stau scut uman să nu fugă şi mă loveşte. Sau îl las să plece, sun la 112 şi îmi face poliţia dosar penal 

pentru neglijenţă în serviciu", a povestit asistenta. 

Aceasta a subliniat faptul că în spital se întâlnesc deseori cazuri în care micuţii devin agresivi. Fie că sunt copii care suferă de 

diferite afecţiuni, fie că sunt adolescenţi care vin intoxicaţi, cazurile în care aceşti pacienţi devin agitaţi nu sunt puţine. Iar 

soluţia este, de cele mai multe ori, povestea asistenta, să accepte faptul că va fi muşcată sau lovită, pentru că varianta în 

care pacientul, aflat sub îngrijirea ei, se răneşte, este mult mai gravă. 

Preşedintele SANITAS Cluj a explicat şi el că şi atunci când nu este vorba de cazul unor persoane care devin agresive din 

cauza unei boli, cadrele medicale nu pot fi susţinute de spital pentru că legislaţia este ambiguă. "Pe de altă parte, personalul 

medico-sanitar agresat, în nume propriu, trebuie să deschidă acţiune în instanţă. Ceea ce nu mi se pare normal. Că 

fenomenul s-a petrecut în timpul exercitării profesiei, la locul de muncă, şi nu în altă parte. (...) De fapt sunt nişte accidente 

de muncă provocate personalului medical de către pacienţi. Accidente de muncă care de cele mai multe ori, constat, se 
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încearcă să fie muşamalizate la nivelul unităţii sanitare în loc să fie raportate la ITM. Aici există o legislaţie, dar să nu arunce 

o imagine negativă asupra unităţii sanitare că acolo se întâmplă accidente de muncă", a spus Roman. 

Cele mai grave asemenea agresiuni petrecute în Cluj în ultimii ani sunt cazul unui infirmier de la UPU înjunghiat şi al unui 

asistent desfigurat, de asemenea, de către un pacient. 

 
8 MARTIE 

Aproximativ 140.000 de pacienţi sunt diagnosticaţi cu glaucom în România  

 Aproximativ 140.000 de pacienţi sunt diagnosticaţi cu glaucom în România, conform datelor Societăţii Române de Glaucom. 
 "În România sunt aproximativ 140.000 pacienţi diagnosticaţi cu glaucom, conform datelor Societăţii Române de Glaucom, 
 însă conform statisticilor mondiale 50% dintre pacienţi sunt nediagnosticaţi. În cazul pacienţilor cu glaucom, presiunea 
 intraoculară este crescută (patologic), ceea ce duce în timp la distrugerea nervului optic, responsabil pentru transmiterea 
 informaţiilor de la ochi la creier. Pe măsură ce nervul optic se deteriorează, câmpul vizual al pacientului se îngustează, fapt 
 care duce la pierderea treptată a vederii şi în final la orbire", se arată într-un comunicat al SRG. 
 Potrivit preşedintelui Societăţii Române de Glaucom, profesor doctor Dorin Chiseliţă, glaucomul, supranumit şi hoţul tăcut 
 al vederii, este o afecţiune care nu are simptome în perioada de început a bolii. Pe măsură ce afecţiunea avansează, 
 pacientul îşi va desfăşura cu mai multă dificultate activităţile de zi cu zi, va începe să se împiedice sau să se lovească de 
 obiectele din jur. 
 "Aceste mici accidente vor trimite pacientul la oftalmolog, însă în acel moment va fi deja târziu, boala fiind într-un stadiu 
 avansat. Este important de subliniat că glaucomul nu este o boală reversibilă. Odată ce câmpul vizual al pacientului se 
 îngustează, nu se mai poate face nimic pentru a-l readuce la o capacitate de 100%. Tratamentele disponibile astăzi, însă, 
 sunt foarte eficiente în a opri evoluţia afecţiunii. De aceea este esenţial ca fiecare persoană, cu precădere cele din categoria 
 persoanelor cu risc crescut, să meargă regulat la medic pentru un control oftalmologic", a spus medicul. 
 Potrivit specialiştilor, există anumite categorii de persoane care au un risc mai mare de a dezvolta glaucom şi anumiţi factori 
 de risc precum: vârsta (în cazul persoanelor peste 60 de ani riscul creşte de 6 ori), persoanele peste 45 de ani cu rude de 
 gradul I (părinţi, fraţi, copii) diagnosticate cu glaucom prezintă o creştere de 4 - 9 ori a riscului, cele care suferă de afecţiuni 
 cardiace sau diabet; persoanele care au presiune intraoculară crescută, cele cu miopie severă, cele care urmează un 
 tratament cronic (prelungit) cu steroizi (sau cortizon) sau persoanele care au suferit un traumatism ocular. La nivel mondial, 
 în perioada 6 - 12 martie se marchează Săptămână Mondială a Glaucomului, care urmăreşte să atragă atenţia asupra 
 acestei afecţiuni şi să convingă cât mai multe persoane să meargă la medic. Conform unui raport al Organizaţiei Mondiale a 
 Sănătăţii, la nivel global 80 de milioane de pacienţi suferă de glaucom, iar această afecţiune este responsabilă pentru 12% 
 dintre cazurile de orbire 
 
 
10 MARTIE 

Peste 1,4 milioane de români au boală cronică de rinichi  

 Peste 1,4 milioane de români au boală cronică de rinichi, afecţiune care nu este evidentă în cele mai multe cazuri, ceea ce 

 creşte riscul de iniţiere a dializei şi de deces, potrivit Societăţii Române de Nefrologie. 

 "Peste 85% dintre cazurile de boală cronică de rinichi sunt fără simptome. (...) Foarte puţine persoane sunt diagnosticate, în 

 ciuda faptului că pentru diagnostic sunt necesare doar două analize: examen de urină, pentru verificarea prezenţei 

 proteinelor din urină şi test de sânge, pentru măsurarea nivelului creatininei serice", a declarat prof. dr. Gabriel Mircescu, 

 preşedintele Societăţii Române de Nefrologie, într-o conferinţă de presă. 

 Potrivit acestuia, numai o mică parte a bolnavilor (13%) sunt văzuţi iniţial de nefrologi, cei mai mulţi fiind în evidenţa 

 medicilor cardiologi şi diabetologi. "Dacă ne uităm numai la cât costă programul de dializă al Casei (...) făceam un calcul 

 zilele trecute, pentru anul acesta ar fi nevoie de aproape un miliard de lei", a precizat Mircescu, estimând că 13.000 de 

 români cu boală cronică de rinichi trebuie să facă dializă. 

 El speră să poată dezvolta un program integrat, centrat pe bolnav. "Sper că o să reuşim să dezvoltăm un program integrat, 

 care să fie centrat pe bolnav, de care să se ocupe medicii de familie, medicii diabetologi, nefrologi, fiecare dintre ei având 
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 obiective precise şi măsurabile în funcţie de care să fie plătiţi, cum ar veni plata pentru performanţă. Solicităm Ministerului 

 Sănătăţii să ne ajute să implementăm programul acesta", a menţionat Mircescu. 

 Totodată, el a anunţat că Societatea Română de Nefrologie organizează joi, de Ziua Mondială a Rinichiului, în Bucureşti, 

 Constanţa, Timişoara, Braşov, Vaslui, Câmpia Turzii, Dej, Iaşi, Deva, Jimbolia, Arad, Buziaş, Lugoj, Abrud, Sibiu şi Oneşti o 

 serie de evenimente cu scopul de a promova măsurile de prevenţie a afecţiunilor renale. 

 Potrivit Societăţii Române de Nefrologie, persoanele cu risc crescut de boală cronică de rinichi sunt cele cu hipertensiune 

 arterială, diabet zaharat, boli cardio-vasculare şi cele care au rude de gradul I în dializă/transplant renal. 

 Statisticile arată că boala cronică de rinichi este ignorată până în stadii avansate. Astfel, doi din trei pacienţi sunt 

 diagnosticaţi cu boală cronică de rinichi când ajung la sub 15% funcţie renală, de aceea prevenţia şi intervenţia în această 

 maladie sunt multidisciplinare, implicând nu numai nefrologi, ci şi medici de familie, specialişti în diabetologie - nutriţie, 

 cardiologie şi medicină internă şi psihologi. În acest sens, Societatea Română de Nefrologie a demarat elaborarea de 

 protocoale comune de îngrijire cu celelalte societăţi interesate. 

 
20 MARTIE 

ARPIM acuză că nu există o politică publică de încurajare sau facilitare a procesului de educaţie 

medicală continuă în rândul medicilor  

Asociaţia Română a Producătorilor Internaţionali de Medicamente (ARPIM) subliniază faptul că transparentizarea relaţiilor 

 dintre industria farmaceutică şi comunitatea medicală este unul dintre obiectivele principale ale industriei şi reprezintă un 

 proces esenţial în consolidarea încrederii dintre cei doi parteneri, precum şi în stabilirea unor reguli clare pentru derularea 

 acestor colaborări. 

"Sumele vehiculate recent în spaţiul mediatic, în urma publicării formularelor pe site-ul Agenţiei Naţionale a 

 Medicamentelor şi Dispozitivelor Medicale (ANMDM), reprezintă doar o parte din investiţia directă a industriei 

 farmaceutice în tot ceea ce înseamnă inovaţia medicală în România. Peste jumătate dintre medicii români au fost puşi la 

 curent cu noutăţile în medicină prin intermediul colaborărilor cu industria farmaceutică. În lipsa acestora, informaţiile 

 despre noile medicamente sau despre descoperirile ştiinţifice de ultimă oră nu ar putea ajunge la medici pentru a fi mai 

 apoi folosite în beneficiul pacienţilor", afirmă ARPIM într-un comunicat remis presei. 

Reprezentanţii producătorilor de medicamente inovative semnalează că faptul că în România nu există o politică publică de 

 încurajare sau de facilitare a procesului de educaţie medicală continuă în rândul medicilor. "Din această cauză, aceştia au 

 acces limitat la tratate ştiinţifice sau la studii despre medicamentele noi, ori la evenimente medicale în cadrul cărora sunt 

 prezentate noutăţile în medicină. Companiile farmaceutice încearcă să acopere acest deficit punându-le medicilor la 

 dispoziţie informaţii despre medicamentele lor sau facilitându-le accesul la diferite congrese şi simpozioane de profil. 

 Educaţia medicală este componentă esenţială pe care este construită relaţia dintre medic şi companiile farmaceutice şi care 

 stă la baza progresului în tratarea pacienţilor", susţine ARPIM. 

În opinia reprezentaţilor ARPIM, este esenţial de subliniat faptul că noile tratamente sunt prezentate medicilor în termeni 

 obiectivi, conform concluziilor procesului de cercetare şi dezvoltare în medicină şi care au fost aprobate de autorităţile 

 competente. "Decizia de a administra un medicament aparţine doar medicului. Acesta o va lua în funcţie de nevoile de 

 tratament ale pacienţilor şi pornind de la concluziile ştiinţifice şi de la procedurile terapeutice aprobate de către autorităţile 

 europene sau naţionale şi recunoscute şi aplicate de către asociaţiile profesionale medicale", afirmă producătorii de 

 medicamente. 

 

24 MARTIE 

CMR: 232 de medici reclamaţi în anul 2015; 23 sancţionaţi  

Un număr de 232 de medici au fost reclamaţi la colegiile medicilor din ţară în anul 2015, iar 23 au fost sancţionaţi, numărul 

fiind în scădere faţă de 2014 - 33 de sancţiuni în urma a 192 de plângeri. Potrivit raportului de activitate a CMR pe anul 
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2015, dintre cei 23 de sancţionaţi 11 au primit mustrare, opt - avertisment, iar câte doi - vot de blam şi interdicţia de a 

exercita profesia sau alte activităţi medicale. 

113 cauze au rămas nesancţionate, iar în şapte s-a retrimis dosarul la colegiul teritorial pentru adoptarea unei decizii 

conform prevederilor legale. În 11 cauze a fost respinsă contestaţia, iar în câte o cauză a fost retrasă contestaţia, respinsă ca 

nemotivată, respectiv anulată decizia adoptată de Comisia de disciplină a colegiului medicilor judeţean. 

Preşedintele Colegiului Medicilor din România, Gheorghe Borcean, a pledat, în deschiderea adunării generale a organizaţiei 

pentru încredere reciprocă între medic şi pacient. "Consider că ar trebui să focalizăm acţiunile breslei asupra medicinii de 

încredere. Apreciez că relaţia dintre medic şi pacient trebuie să câştige influenţă şi francheţe. Pacientul nu trebuie să 

interpreteze relaţia cu doctorul său într-un mod simplist. Medicul nu este o persoană este o instituţie. Instituţia medicului 

nu este una rece şi impersonală ca alte instituţii - mergi la doctor pentru că îl creditezi cu competenţă şi credibilitate", a 

spus Gheorghe Borcean. 

Consilierul de stat Diana Loreta Păun a susţinut că are loc o degradare continuă a statutului medicului, punctând că este 

nevoie de o repoziţionare a acestei profesii pe scara valorilor sociale. "Redarea demnităţii profesiei medicale presupune în 

egală măsură salarizare şi condiţii de muncă adecvate, oportunităţi de dezvoltare profesională şi respect", a spus consilierul 

de stat. Ministrul Sănătăţii, Patriciu Achimaş-Cadariu, invitat la eveniment, a afirmat că sunt momente în care medicii 

trebuie să-şi recapete încrederea. 

"Acest corp medical care rezistă în condiţii dificile şi îngrijeşte o naţiune, uneori cu mari probleme, trebuie să regăsească 

acel moment în care să îşi recapete demnitatea, integritatea, dar nu formal, declarativ, ci în fapt", a spus ministrul. 

 
28 MARTIE 

Retehnologizarea marilor clinici de radiologie şi imagistică este necesară, spune preşedintele Societăţii 

Române de Radiologie 

Preşedintele Societăţii Române de Radiologie, dr. Florin Bîrsăşteanu, propune Ministerului Sănătăţii retehnologizarea 

 marilor clinici din ţară care au această specialitate, efortul financiar fiind estimat la peste trei milioane de euro pentru 

 fiecare unitate în parte. "În calitate de preşedinte ales al Societăţii Române de Radiologie, împreună cu boardul Societăţii, 

 fac eforturi pentru a convinge Ministerul Sănătăţii să retehnologizăm la nivel de an 2016 toate clinicile mari ale ţării. Un 

 pachet de acest gen poate ajunge la trei-patru milioane de euro pentru fiecare clinică. Este un efort fantastic, dar cred că 

 cel puţin în zona de formare, tinerii specialişti trebuie să aibă acces la tehnologiile cele mai moderne", a declarat dr. Florin 

 Bîrsăşteanu. 

Preşedintele Societăţii Române de Radiologie a adăugat că, împreună cu colectivul ştiinţific al acestui for medical, s-a reuşit 

 punerea la punct a curriculei de pregătire pentru rezidenţiat de cinci ani. "Sperăm ca în viitorul foarte apropiat, specialitatea 

 de radiologie şi imagistică medicală să revină la perioada de pregătire de cinci ani, pe care o aveam până în urmă cu şapte-

 opt ani, când Guvernul Boc a reconsiderat aceste perioade de formare doar din considerente financiare. Perioada de cinci 

 ani este suficientă şi necesară pentru ca tinerii specialişti să iasă pregătiţi, astfel încât să poată asigura la un nivel calitativ 

 optim meseria aceasta, din prima zi de specialitate", a punctat Bîrsăşteanu. 

Potrivit acestuia, Clinica de Imagistică şi Radiologie a Spitalului Judeţean Timişoara ar fi putut beneficia de cea mai modernă 

 dotare, printr-un proiect de 10 milioane de euro destinat modernizării Ambulatoriului spitalului, finanţat din fonduri 

 structurale, dar care a fost pierdut anul trecut, pentru că nu s-a prezentat nimeni la niciuna dintre licitaţiile organizate. "În 

 marele proiect de reabilitare a Ambulatoriului şi de dotarea lui, partea de radiologie şi de imagistică ar fi beneficiat de o 

 parte foarte bună din acest proiect. Am fi avut şansa să retehnologizăm la cotele anului 2016 imagistica Judeţeanului", a 

 precizat Bîrsăşteanu. 

În prezent, Imagistica spitalului are două aparate de computer tomograf funcţionale, cu o rezonanţă magnetică care sunt 

 depăşite moral şi tehnic. 

Bîrsăşteanu a subliniat că nevoile Clinicii de Imagistică şi Radiologie a Spitalului Judeţean Timişoara, la standardele anului 

 2016, ar presupune fonduri de până la trei milioane de euro. "Avem, în schimb, o dotare foarte bună pe partea de 
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 radiologie intervenţională. Radiografia intervenţională în scop de diagnostic şi terapeutic este punctul forte al radiologiei 

 din Spitalul Judeţean", a conchis Florin Bîrsăşteanu. 

 

13 APRILIE 

SNMF: Realizarea planurilor regionale şi naţionale de informare-educare-comunicare pentru testarea 

Babeş-Papanicolau intra în atribuţiile INSP  

Realizarea planurilor regionale şi naţionale de informare-educare-comunicare pentru populaţia eligibilă pentru testarea 

Babeş-Papanicolau intră în atribuţiile Institutului Naţional de Sănătate Publică, unităţilor de management şi Comisiei 

naţionale pentru prevenirea cancerului de col uterin, susţine Societatea Naţională de Medicina Familiei. 

"Anexa 5 a Ordinului 386/2015 precizează clar atribuţiile instituţiilor implicate în managementul programului. 

Responsabilitatea promovării programului este în sarcina Institutului Naţional de Sănătate Publică şi a unităţilor de 

management regionale! Aceste lucruri trebuie cunoscute de reprezentanţii INSP atunci când fac declaraţii. Realizarea 

planurilor regionale şi naţionale de informare-educare-comunicare pentru populaţia eligibilă pentru testarea Babeş-

Papanicolau intra în atribuţiile INSP, unităţilor de management şi Comisiei naţionale pentru prevenirea cancerului de col 

uterin", precizează SNMF, într-un comunicat transmis miercuri. 

Reprezentanţii SNMF menţionează că nu cunosc activitatea Comisiei naţionale pentru prevenirea cancerului de col uterin 

întrucât pe site-ul Ministerului Sănătăţii şi al INSP nu se regăseşte niciun raport de activitate de la înfiinţare sa din anul 2012 

până în prezent. 

"Ne întrebăm de ce din anul 2012 până în prezent instituţiile responsabile să facă acest lucru (Ministerul Sănătăţii, Institutul 

Naţional de Sănătate Publică, Comitetul naţional de coordonare a registrelor de cancer şi Comisia naţională pentru 

prevenirea cancerului de col uterin) nu au reuşit să creeze infrastructura informatică necesară implementării 

Programului?", afirmă medicii de familie. Totodată, SNMF precizează că a înaintat Ministerului Sănătăţii un punct de vedere 

privind implementarea Programului în perioada 2012-2016, document care poate fi consultat la adresa 

www.snmf.ro/policy.htm. 

 
22 APRILIE 

Solidaritatea Sanitară solicită alocarea bugetelor aferente creşterilor salariale per ministere, 

proporţional cu amploarea problemelor 

Federaţia "Solidaritatea Sanitară" solicită alocarea bugetelor pentru creşterile salariale pe fiecare minister în parte şi 

proporţional cu amploarea problemelor cu care acestea se confruntă, precizează reprezentanţii federaţiei, într-un 

comunicat remis presei. 

"...nu susţinem filosofia proiectului de lege aşa cum ne-a fost prezentată în şedinţa Consiliului Naţional Tripartit şi solicităm 

alocarea bugetelor aferente creşterilor salariale per ministere, proporţional cu amploarea problemelor, lăsând posibilitatea 

ministerelor de a stabili împreună cu partenerii sociali regulile de repartiţie a sumelor. Federaţia 'Solidaritatea Sanitară' 

apreciază iniţiativa ministrului Muncii, domnul Dragoş Pîslaru, de a dezbate proiectele legislative cu experţii organizaţiilor 

sindicale, în cadrul Consiliului Naţional Tripartit şi în cadrul grupurilor de lucru, însă dezbaterile trebuie pornite de la cu totul 

alte principii", se menţionează în comunicat. 

Potrivit reprezentanţilor FSSR, principiile propuse vineri pentru salarizarea bugetarilor înseamnă mai degrabă o accentuare 

a inechităţilor decât o reducere a acestora iar sistemul de inechitate salarială actual are de fapt la bază un sistem de 

ilegalitate. Creşterea exclusivă a salariilor mici va determina accentuarea demotivării categoriilor profesionale expuse 

migraţiei, medici şi asistentele medicale, dându-le un impuls suplimentar pentru a părăsi sistemul etc, precizează sursa 

citată. 

"Salarizarea bugetarilor nu înseamnă un pachet antisărăcie, ci înseamnă recunoaşterea muncii tuturor salariaţilor. Sărăcia 

salarială există, dar ea nu poate fi remediată pe seama suferinţei altor salariaţi. Există şi posibilitatea alocării progresive a 
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creşterilor salariale, cu procent descrescător odată cu înaintarea în ierarhie, aceasta fiind de altfel şi solicitarea 'Solidarităţii 

Sanitare. Nu putem accepta ca gărzile medicilor să fie plătite altfel decât prevede Codul Muncii şi legislaţia europeană, fiind 

absolut obligatoriu să fie remunerate cu toate sporurile specifice. În Sănătate avem oameni care lucrează nenumărate ore 

suplimentare fără a fi plătiţi sau sunt în situaţia muncii forţate, cum se întâmpla în cazul gărzilor medicilor. Ne aşteptam de 

la acest Guvern să respecte legalitatea, respectiv aplicarea legii 71/2015 la toţi bugetarii, mai ales dacă luam în considerare 

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care obliga instituţiile să încadreze personalul la nivelul salarial maxim în plată 

odată cu trecerea într-o nouă treaptă de vechime. Nu putem accepta derogarea de la legalitate, ci doar intrarea în 

normalitate prin eliminarea discriminărilor salariale, plata corectă a gărzilor şi raportarea sporurilor la salariul de bază, ca 

măsuri esenţiale. Există riscul ca actualul Guvern să rămână în istorie ca fiind cel care a făcut salariul medicului cât al 

brancardierului", mai precizează reprezentanţii FSSR. 

 
27 APRILIE 

Prof. Dr. Grigore Tinică este noul președintele al Euro-Asian Bridge Society 

Prof. Dr. Grigore Tinică a fost ales președintele Euro-Asian Bridge Society. Evenimentul a avut loc în cadrul întâlnirii anuale a 

membrilor Euro-Asian Bridge Society, organizată în perioada 16-17 aprilie, la Beirut, în Liban. Mandatul pentru această 

funcție este de un an, având sarcina de a organiza la Iași următoarea ediție a întâlnirii anuale a membrilor Euro-Asian Bridge 

Society. 

„În calitate de președinte al Euro-Asian Bridge Society voi organiza, în septembrie 2017, Congresul Internațional de 
Chirurgie Cardiovasculară. Evenimentul se va desfășura la Iași și va reuni numeroase personalități din chirurgia 
cardiovasculară din Europa, Asia și SUA. În acest moment, avem deja confirmarea pentru prezența domnului Joseph E. 
Bavaria, președintele Society of Thoracic Surgeons din SUA, Lazar Davidovic, președintele European Society for 
Cardiovascular and Endovascular Surgery, Dr. Oztekin Oto, past president European Society for Cardiovascular and 
Endovascular Surgery și chirurgul cardio-toracic Guo-Wei He -Chinese Academy of Medical Sciences Peking Union Medical 
College”, a declarat Prof. Dr. Grigore Tinică, președintele al Euro-Asian Bridge Society și managerul Institutului de Boli 
Cardiovasculare Iași. 

 
8 MAI 

În fiecare an, 25.000 de români sunt diagnosticate cu insuficienţă cardiacă  

Aproximativ un milion de persoane suferă de insuficienţă cardiacă în România iar în fiecare an în jur de 25.000 de români 
sunt diagnosticaţi şi spitalizaţi din cauza acestei afecţiuni, a afirmat medicul Ovidiu Chioncel de la Institutul de Boli 
Cardiovasculare "Prof. C.C. Iliescu", într-o conferinţă de presă organizată cu prilejul Zilelor Europene ale Insuficienţei 
Cardiace. "Una din trei persoane moare sau se reinternează în anul următor ultimei spitalizări. 7,4% dintre pacienţii cu IC 
mor în spital. 9 din 10 pacienţi nu ştiu că suferă de insuficienţă cardiacă", a explicat cardiologul.  
La rândul său, prof. dr. Dragoş Vinereanu, viitor preşedinte al Societăţii Române de Cardiologie, a declarat că mortalitatea în 
spital din cauza insuficienţei cardiace este 8%. De asemenea, se înregistrează o mortalitate din această cauză de 20% în 
primul an. "Prognosticul este mai prost decât la majoritatea formelor de cancer, cu un tratament care cel puţin deocamdată 
este limitat şi cu resurse din partea societăţii imense pentru tratamentul acestor pacienţi şi pentru reintegrarea lor socială", 
a susţinut Vinereanu.  
Potrivit specialiştilor, insuficienţa cardiacă reprezintă principala cauză de deces cardiovascular în România, la egalitate cu 
infarctul miocardic şi accidentul vascular cerebral. Simptomele cele mai frecvente ale insuficienţei cardiace sunt oboseala, 
dispneea, tahicardia, tusea, edemele. IC este o afecţiune în care inima este incapabilă să pompeze sângele spre organ şi 
ţesuturi, astfel încât acestea primesc o cantitate mai mică de oxigen şi produse nutritive din sânge.  
 

11 MAI 

Dr. Florin Mihălțan: “În România, se estimează că sunt între 800.000 și 1.000.000 de cazuri de astm” 

În România se estimează că sunt între 800.000 și 1.000.000 de cazuri de astm, a declarat, într-o conferință de presă, 
președintele Societății Române de Pneumologie, Florin Mihălțan. "În România, incidența este de 4 - 6%. În România, se 
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estimează că sunt între 800.000 și 1.000.000 de cazuri de astm. Este o boală inflamatorie. Incidența astmului crește foarte 
mult în țările industrializate”.  
“Astmul afectează mai mult de 300.000.000 de oameni în toată lumea și este cea mai răspândită boală cronică printre copii. 
Doar în Europa, 30.000.000 de persoane suferă din cauza astmului. În Europa, 1 din 4 pacienți a avut cel puțin o criză de 
astm atât de severă, încât nu a putut nici măcar să ceară ajutor. În Europa de Vest, o persoană moare din cauza astmului în 
fiecare oră", a precizat medicul pneumolog. 
Potrivit acestuia, Societatea Română de Pneumologie va demara la sfârșitul anului un studiu pentru a vedea numărul de 
persoane cu astm din țara noastră. "Nu există un program național de astm, însă medicația este compensată. (...) S-a redus 
cu 16% numărul de pacienți români care se internau pentru crize de astm în urma implementării legii antifumat. Astmul 
este o boală cronică de plămâni, caracterizată prin probleme recurente de respirație și prin simptome ca lipsa de aer, 
respirație șuierătoare, senzație de apăsare în piept și tuse. Afecțiunea nu poate fi vindecată, dar cei diagnosticați cu astm 
pot duce o viață normală, activă, dacă respectă câteva reguli simple: iau medicamente prescrise de medic, merg la 
controale periodice, nu fumează, se feresc de polen, praf și păr de animale, învață să își dea seama când astmul lor se 
agravează și cum trebuie să reacționeze", a mai afirmat acesta.  
El a spus că pacienții cu astm trebuie să evite factorii de risc și să renunțe la animalele de companie, la fumat, să nu 
folosească deodorante puternice - săpun, șampon, parfum, deodorant de cameră. Totodată, cei care au astm trebuie să 
scoată din cameră toate covoarele, pernele suplimentare și fotoliile, să spele cearșafurile și păturile des în apă fierbinte și să 
le lase să se usuce la soare și să le aerisească des.  
Dr. Florin Mihălțan a precizat că pe www.invingeastmul.ro pacienții au la dispoziție un test de autoevaluare a controlului 
astmului. El a spus că în acest an va avea loc cea de-a VIII-a ediție a campaniei de depistare a astmului. Astfel, în zilele de 21 
și 22 mai, cei care doresc vor putea face gratuit spirometrii în Parcul Tineretului. 

 
12 MAI 

APMGR: medicamentele generice respectă cele mai stricte standarde de calitate  

Asociaţia Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR) a precizat că medicamentele generice 

comercializate pe piaţa din România au aceeaşi eficacitate din punct de vedere terapeutic cu cele inovative 

corespunzătoare, fiind supuse aceluiaşi control strict al calităţii, siguranţei şi eficacităţii de către autorităţile competente. 

Precizările APMGR vin ca urmare a apariţiei unor materiale de presă ce susţineau că medicamentele generice nu au efect 

terapeutic.  

''Considerăm că afirmaţiile false apărute în presă sunt iresponsabile şi constituie un atac asupra siguranţei naţionale, dar şi 

a unei industrii strategice pentru România, care asigură peste 8.000 de locuri de muncă şi contribuie cu 1,5% la PIB. Studiem 

căile legale prin care putem contracara aceste acţiuni în instanţă'', a declarat preşedintele APMGR, Dragoş Damian, potrivit 

unui comunicat. El a arătat că nu pot exista cazuri în care medicamentele generice să fie neconforme, întrucât toate 

medicamentele prezente în lanţul legal de distribuţie, indiferent că sunt inovative sau generice, trec prin acelaşi proces 

strict de evaluare şi aprobare nu numai al Agenţiei Naţionale a Medicamentelor şi Dispozitivelor Medicale (ANMDM), ci şi al 

European Medicines Agency (EMA) sau al Federal Drug Administration (FDA), pentru a primi autorizaţia de punere pe piaţă.  

Acesta implică respectarea unor standarde internaţionale de calitate foarte riguroase în timpul proceselor de dezvoltare, 

fabricare, controlul calităţii şi distribuţie a medicamentelor, precum standardele din Codul de Bune Practici de Fabricaţie 

(GMP). Mai mult, odată disponibile pe piaţă, nivelul ridicat de calitate şi siguranţă este menţinut prin inspecţii periodice ale 

autorităţilor de reglementare, în cadrul procesului de farmacovigilenţă", a adăugat Damian.  

Totodată, APMGR menţionează că medicamentele generice conţin aceeaşi substanţă activă ca şi medicamentul inovativ 

corespunzător, în aceeaşi concentraţie şi formă farmaceutică, acţionând în acelaşi mod în corpul uman. Din punct de vedere 

ştiinţific, cele două produse sunt bioechivalente, adică au aceeaşi viteză (rată) şi grad de disponibilitate biologică a 

substanţei active în organism atunci când medicamentul este administrat în aceeaşi doză.  

"Medicamentele generice sunt utilizate pe scară largă în Europa, SUA şi în restul statelor lumii, unde sunt văzute ca o soluţie 

pentru creşterea accesului la tratamente de calitate al populaţiei, în condiţii de eficienţă bugetară. În Europa, 

medicamentele generice asigură accesul la tratament pentru 500 de milioane de pacienţi, reprezentând peste 56% din 
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totalul medicamentelor eliberate pe baza prescripţiei medicilor şi numai 22% din totalul cheltuielilor publice cu 

medicamente", se mai arată în comunicatul APMGR. 

 
18 MAI 

Aproape jumătate dintre români suferă de hipertensiune 

49,5% dintre românii cu vârste între 18 și 80 de ani suferă de hipertensiune, conform rezultatelor analizate pentru 86% 
dintre subiecții incluși în studiul SEPHAR III, derulat de Societatea Română de Hipertensiune. Potrivit președintelui Societății 
Române de Hipertensiune, Maria Dorobanțu, prevalența hipertensiunii la populația adultă din România se află pe o pantă 
ascendentă față de incidența de 40,4% înregistrată în urma studiului SEPHAR, desfășurat în 2012.  
În București, datele preliminare arată o prevalență a hipertensiunii arteriale peste media națională de 50,6%. La nivel de 
regiuni, prevalențe peste media națională s-au înregistrat în regiunea Vest (58,3%), Sud-Vest (53,2%), București-Ilfov 
(51,9%) și Nord-Vest (50,7%), arată rezultatele preliminare ale SEPHAR III. Pe de altă parte, zone cu prevalențe mai scăzute 
sunt: Centru (47,4%), Sud (46,7%), Nord-Est (46,6%), Sud-Est (44,3%). 
"Hipertensiunea arterială (HTA) este principalul factor de risc al bolilor cardiovasculare, cauza celui mai ridicat număr de 
decese, atât pe plan global, cât și în România", a spus Maria Dorobanțu. Raportat la impactul pe care îl are din punct de 
vedere al afecțiunilor cardiovasculare, hipertensiunea arterială este asociată cu 62% din totalul deceselor înregistrate în 
țara noastră, care în 2014 s-au ridicat la 2.547.912.  
"Apariția hipertensiunii arteriale este, în majoritatea cazurilor, declanșată de factorii dependenți de stilul de viață, care pot 
fi modificați. De aceea, creșterea gradului de conștientizare a acestei afecțiunii este unul dintre obiectivele de bază în 
combaterea efectelor HTA la nivel populațional, obiectiv ce este promovat cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva 
Hipertensiunii, marcate în fiecare an în data de 17 mai", susțin cardiologii.  
Dintre factorii care determină apariția hipertensiunii, se estimează că dieta nesănătoasă este asociată cu aproximativ 
jumătate dintre cazuri, în timp ce 30% sunt corelate cu un consum crescut de sare, iar circa 20% - cu un aport scăzut de 
potasiu, generat de o cantitate mică de legume și fructe în alimentație, potrivit Ligii Mondiale de Hipertensiune. De 
asemenea, obezitatea, consumul excesiv de alcool, inactivitatea fizică, consumul de tutun sunt, de asemenea, factori care 
contribuie la apariția hipertensiunii arteriale.  
În contextul Zilei Mondiale de Luptă împotriva Hipertensiunii, Societatea Română de Hipertensiune organizează o serie de 
evenimente în București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara, pentru a prezenta opiniei publice problematica și impactul 
hipertensiunii arteriale la nivel populațional, precum și prezentarea datelor preliminare ale SEPHAR III.  
Prin derularea SEPHAR III, Societatea Română de Hipertensiune și-a propus realizarea evaluării prevalenței HTA și a 
principalilor factorilor de risc cardiovascular, precum și identificarea tendinței lor evolutive, date ce sunt absolute necesare 
dezvoltării unor strategii naționale de prevenție a bolilor cardiovasculare în România.  
Proiectul SEPHAR III s-a desfășurat în două etape: etapa 1 - București - Ilfov s-a desfășurat în perioada 16 noiembrie - 23 
noiembrie 2015, servind totodată drept etapa pilot a studiului, iar etapa 2 - etapa națională - s-a desfășurat în perioada 15 
februarie - 25 aprilie 2016.  
Desfășurarea propriu-zisă în teren a studiului s-a efectuat prin deplasarea simultană a trei caravane ''SEPHAR BUS'' - practic 
fiecare fiind un cabinet medical mobil cu dotare complexă - în toate localitățile de unde au fost selectați subiecții, adică 42 
de orașe și 42 de comune.  
În total, au fost cuprinși în studiu 2.065 de adulți cu vârste cuprinse între 18 și 80 de ani. Față de precedentele două ediții 
ale studiului, SEPHAR III a adus un element de noutate important pentru cercetarea epidemiologică din România: SEPHAR 
follow-up. Astfel, subiecții incluși în studiu vor putea fi monitorizați anual, prin intermediul unor vizite de urmărire.  
Un alt beneficiu al SEPHAR III l-a reprezentat introducerea testelor de laborator și paraclinice ce au permis realizarea unei 
evaluări complete a riscului cardiovascular și de care participanții la studiu au beneficiat în mod gratuit.  
La sfârșitul studiului, fiecare participant va primi un raport medical privind starea sa de sănătate pe baza rezultatelor 
înregistrate la aceste evaluări. De asemenea, în cadrul studiului SEPHAR III au mai fost analizate: prevalența sindromului de 
apnee în somn, starea de depresie a populației adulte și complianța la tratament. 
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3 IUNIE 

România este pe locul trei în Europa la incidența bolilor cerebrovasculare 

România se numără printre primele trei țări europene în ceea ce privește incidența crescută a bolilor cerebrovasculare, 

precum și mortalitatea de cauză cerebrovasculară, potrivit datelor transmise de Societatea pentru Studiul Neuroprotecției 

și Neuroplasticității (SSNN).  

Într-un comunicat de presă al SSNN se precizează că mortalitatea de cauză cerebrovasculară la persoanele peste 65 ani este 

de 1.276,5 la 100.000 de locuitori. De asemenea, date recente arată că prevalența globală a AVC este de 0,1% pentru grupa 

de vârstă sub 40 ani, 1,8% pentru grupa de vârstă 40-55 ani, 4,3% pentru grupa de vârstă 55-70 ani și 13,9% la vârsta de 

peste 70 de ani.  

SSNN citează un raport al Comisiei Europene care arată că, în anul 2010, în România, rata mortalității secundară AVC a fost 

de 314,2 la 100.000 de locuitori, fiind pe locul trei pe continent, după Macedonia și Bulgaria.  

"Din nefericire, vârsta la care apare această afecțiune gravă este din ce în ce mai tânără, iar rata globală la adulții tineri a 

crescut dramatic. În plus, nu există nicio țară a lumii în care numărul absolut de persoane afectate de această boală să fi 

scăzut. Potrivit ultimei raportări a Organizației Mondiale a Sănătății, au fost înregistrate în întreaga lume peste 15 milioane 

de cazuri noi de AVC, aproximativ 5 milioane dintre acești pacienți decedează, iar alte 5 milioane rămân cu diverse grade de 

dizabilitate permanentă. Pentru aceștia din urmă, neuroreabilitarea rămâne singura șansă la o viață normală", se arată într-

un comunicat.  

SSNN menționează că nu există diferențe mari în ceea ce privește factorii de risc între țările Europei de Vest și de Est, doar 

ordinea lor este diferită. Astfel, pentru Europa de Est, aceștia sunt reprezentați de hipertensiunea arterială, consumul 

excesiv de băuturi alcoolice, fumatul, obezitatea, dieta săracă în legume și fructe, aportul crescut de sare în alimentație, 

hiperglicemia, hipercolesterolemia și sedentarismul.  

"Toți acești factori pot fi preveniți printr-un stil de viață echilibrat și prin sport. Scăderea incidenței acestei boli și reducerea 

impactului socio-economic se poate realiza doar prin modificarea modului în care această patologie este privită și tratată. 

Acest obiectiv poate fi atins doar printr-un proces continuu de educație atât din punct de vedere profesional, cât și public", 

subliniază aceeași sursă. 

 

17 IUNIE 

Românii se îngrijesc mai mult de cancer decât de bolile cardiovasculare, deși mortalitatea e mai mare 

în al doilea caz 

Românii se îngrijesc mai mult de cancer decât de bolile cardiovasculare, deși mortalitatea este mult mai mare la bolile de 

inimă, a afirmat dr. Gabriel Tatu-Chițoiu, președintele Societății Române de Cardiologie, în contextul semnării unui protocol 

de colaborare cu Alianța Pacienților Cronici din România și Fundația Română a Inimii. Potrivit datelor centralizate în 2012 - 

2014, 60% dintre români mor din cauza bolilor cardiovasculare.  

"În România, deși principala problemă sunt bolile de inimă, modul de percepție a publicului este redus. Preocuparea 

principală în doi ani a mass-media și a populației este cancerul - 30-40%, iar pe locul doi nu se află nicidecum bolile 

cardiovasculare, ci se află reumatismul și hepatita cronică. (...) Infarctul miocardic acut este marginal. Deși românii mor în 

proporție de 60% prin boli cardiovasculare, preocuparea lor nu este pentru aceste boli, nu au niciun fel de teamă, nu 

conștientizează acest risc", a spus Chițoiu, în prezentarea sa. Potrivit acestuia, cancerul omoară de 2,5 ori mai puțini 

pacienți în România decât bolile cardiovasculare.  

Specialiștii au atras atenția că pentru bolile cardiovasculare există soluții și prevenție. "În țările în care s-a ajuns la concluzia 

că aceste boli sunt principala țintă au ajuns să reducă mortalitatea. De exemplu, Danemarca, unde mortalitatea prin boli 

cardiovasculare a ajuns la 25%, sub cea a cancerului. Comparând cu 60% cât este la noi, este o diferență uimitoare. La fel și 

în Țările Scandinave. Dacă vrem ca mortalitatea să fie mică, eforturile trebuie să se axeze în această direcție a bolilor 

cardiovasculare", a mai spus dr. Gabriel Tatu-Chițoiu.  
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Președintele Alianței Pacienților Cronici din România, Cezar Irimia, consideră că protocolul semnat reprezintă "un pas spre 

normalitate". "Acest protocol va aduce nou campanii de conștientizare a populației pentru riscul îmbolnăvirii de afecțiuni 

cardiologice. Noi luptăm în continuare ca Legea fumatului să nu fie modificată. Să nu uităm că România este pe ultimele 

locuri în Europa în ce privește speranța de viață la naștere. Printr-un stil de viață echilibrat ne putem bucura de o viață mai 

lungă", a declarat Cezar Irimia.  

El spune că în continuare pacienții au probleme în ceea ce privește aprovizionarea cu medicamente. "În ultimii opt ani, în 

Europa au intrat pe piață compensate 62 de molecule, iar în România doar șapte. Statul român joacă loteria compensatelor 

cu noi. Ne uităm în țările vecine și ne aprovizionăm de acolo când nu mai avem medicamente", a spus el, susținând că 

asociația este decisă să facă plângere penală împotriva ministrului Sănătății pentru întreruperea medicală a tratamentului 

necesar supraviețuirii. 

 

21 IUNIE 

Colegiul Medicilor Alba: "Avem colegi care au lucrat şi 70 de ore pe săptămână" 

Colegiul Medicilor Alba a solicitat Ministerului Sănătăţii revizuirea legislaţiei în ceea ce priveşte efectuarea gărzilor în 
unităţile publice din sectorul sanitar, care în forma actuală îi transformă pe medici în nişte 'roboţei' care nu mai dau 
randament, lucrând şi 70 de ore pe săptămână, în caz contrar urmând să se adreseze instanţei, a declarat, într-o conferinţă 
de presă, preşedintele Colegiului, Ioan Susan.  
"Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 870 din 1 iulie 2004 este un ordin care nu respectă Codul muncii şi Directiva europeană şi 
din acest motiv noi nu acceptăm aceste lucruri şi nu mai vrem să lucrăm în aceste condiţii. Acest ordin te transformă în nişte 
roboţei, prin nerespectarea timpului de lucru şi a timpului de odihnă. Dacă la Codul muncii este prevăzut ca un salariat să 
lucreze 40 de ore pe săptămână, cu orele suplimentare 48 de ore, în sistemul medical acest lucru nu se respectă, pentru că 
avem colegi care au adunat şi 70 de ore pe săptămână, adică 280 de ore pe lună. În condiţiile astea, ce randament mai dai? 
Nu prea mai dai", a afirmat preşedintele Colegiului Medicilor Alba, care este medic chirurg.  
Ioan Susan a adăugat că Inspecţia Muncii face controale în diverse domenii, nu şi în sistemul medical. "Se fac controale de la 
Inspecţia Muncii la taximetrişti, la transportatori. De ce în sistemul medical nu se fac controale? Este o întrebare", a adăugat 
Susan.  
El a mai spus că nici salarizarea orelor de gardă nu ar fi corectă. "Ei se folosesc de un artificiu într-un articol. Pun un paragraf 
că orele de gardă nu sunt ore suplimentare. Dar ce sunt", a întrebat preşedintele Colegiului Medicilor Alba.  
Susan a adăugat că, dacă nu va fi modificat acest ordin după demersul de la Ministerul Sănătăţii, Colegiul Medicilor se va 
adresa Curţii de Apel, la secţia de contencios administrativ. "În prezent, personalul medico-sanitar nu beneficiază de condiţii 
de muncă şi de venituri salariale care să îl motiveze să îşi desfăşoare activitatea în unităţi sanitare din ţara noastră. În plus, 
în legislaţia actuală există numeroase neconcordanţe, lacune sau chiar situaţii de încălcare a actelor normative superioare. 
Prin prezenta cerere dorim să evidenţiem câteva dintre aceste nereguli şi să vă solicităm rectificarea lor", se menţionează în 
cererea transmisă ministerului de resort. Colegiul Medicilor Alba solicită modificarea a trei articole din Regulamentul din 1 
iulie 2004 privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin 
Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 870 din 1 iulie 2004, şi din Regulamentul din 26 mai 2010 privind acordarea sporurilor la 
salariile de bază, în conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea 
unitară a Pagina 2 din 11 personalului plătit din fonduri publice, aprobat prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 547 din 26 mai 
2010.  
În documentul trimis ministerului se arată că, în conformitate cu Statutul propriu, Colegiul Medicilor Alba este în măsură a 
solicita rectificarea textelor normative defectuoase care au potenţialul de a aduce prejudicii medicilor. 
 

21 IUNIE 

82,3% dintre tinerii medici spun că este posibil să emigreze 

82,3% dintre tinerii medici spun că este posibil să emigreze, iar dintre ei aproape 30% susțin că vor face sigur acest lucru, se 

arată într-un studiu prezentat de Colegiul Medicilor București. Potrivit sondajului, doar 10,6% dintre tinerii care au 

completat chestionarul afirmă că nu au avut niciodată o asemenea intenție.  

În ceea ce privește locul de muncă, ordinea preferințelor este: "o altă țară din Uniunea Europeană", "sistemul public din 
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România", pe ultimul loc clasându-se "sistemul privat din România". Doar o treime dintre respondenți ar dori să practice 

medicina în propriul cabinet medical dacă ar avea această posibilitate.  

Studiul relevă că puțin peste 19% dintre respondenți și-au exprimat preferința de a profesa într-un stat din afara Uniunii 

Europene. Dintre cei care au consemnat preferințe pentru un loc de muncă în state non-UE, unii au precizat și statul în care 

și-ar dori un loc de muncă: SUA (6 menționări), Australia (4 menționări), Canada (2 menționări), Emiratele Arabe, Noua 

Zeelandă.  

Din datele colectate reiese o prevalență a preferințelor pentru un număr de 46 de specialități medicale, dintre care pe 

primele locuri se situează chirurgia generală, obstetrica și ginecologia, anestezia-terapia intensivă, medicina dentară, 

medicina de urgență, cardiologia.  

La întrebarea privind motivele care determină plecarea din țară, cele mai multe nemulțumiri sunt legate de nivelul scăzut 

de salarizare, condițiile materiale din unitățile medicale, orele suplimentare de muncă, lipsa de suport pentru activitățile de 

cercetare. De asemenea, unul dintre motivele migrației îl constituie și nevoia de recunoaștere și afirmare profesională.  

92,5% dintre respondenții la chestionar spun că beneficiază de ajutor din partea părinților sau a rudelor. Dintre cei 640 de 

respondenți care declară că beneficiază de ajutor din partea părinților/ rudelor 499 depind în mod exclusiv de acest ajutor, 

neavând și altă sursă de venit. La polul opus, doar 27 dintre participanții la studiu se declară total independenți financiar.  

Același studiu mai arată că tinerii care studiază medicina (la nivel de facultate sau rezidențiat) își doresc în primul rând o 

salarizare mai bună. Potrivit acestora, salariile ar trebui să fie corespunzătoare volumului mare de muncă, stresului și 

sacrificiilor pe care le fac medicii în ceea ce privește viața personală, afectată de programul de serviciu și de nevoia de 

pregătire continuă.  

"Gărzile, stresul, riscurile de sănătate asociate profesiei, impactul emoțional al bolii îi afectează pe cei care lucrează în 

domeniu. Acest efort nu este recunoscut de societate, care nu acordă respectul cuvenit medicilor, consideră tinerii care 

studiază medicina. Ca să rămână în țară, tinerii solicită în primul rând venituri care să le permită independența financiară 

încă de la nivelul intrării în rezidențiat. Adică, de la o vârstă la care colegii lor care au ales alte profesii pot să-și susțină 

material familiile, ceea ce nu este cazul în Medicină. Pe locul al doilea se află modernizarea și dotarea unităților sanitare. 

Tinerii doresc condiții adecvate pentru obținerea de performanțe profesionale și cer mai multe locuri de pregătire în 

rezidențiat. De asemenea, doresc respect și încredere din partea societății civile, eliminarea corupției și creșterea finanțării 

în Sănătate", arată sondajul care a fost efectuat online, în perioada 9 noiembrie 2015 - 13 decembrie 2015.  

Respondenții au completat 712 chestionare, dintre care au fost validate 692. Unele întrebări au avut răspuns prestabilit, 

altele au fost cu răspuns deschis, existând de asemenea și posibilitatea, în cazul unor întrebări, de a opta pentru răspunsuri 

multiple.  

51,4% dintre participanții la sondaj au domiciliul declarat în București. 76,1% dintre respondenți sunt de gen feminin. 73% 

dintre respondenți au vârste între 18 și 25 de ani, iar 21,5% între 26 și 30 de ani. Peste 80% dintre participanții la sondaj au 

declarat că în ultimul an de studiu au avut medii între 8,01 și 10,00.  

Potrivit datelor Colegiului Medicilor din România, anual intră în sistem 3.000 de medici și îl părăsesc aproximativ 3.500 (prin 

migrație, pensionare sau deces). 

 

22 IUNIE 

ARPP sprijină demersurile privind respectarea normelor legale în desfăşurarea de studii clinice  

Asociaţia Română de Psihiatrie şi Psihoterapie sprijină demersurilor întreprinse de autorităţi pentru lămurirea situaţiei 

privind respectarea normelor legale în desfăşurarea de studii clinice şi protejarea drepturilor pacientului şi precizează că 

este "în total acord" cu sancţionarea, conform legii, a încălcării acestor norme de către personalul responsabil de buna 

implementare şi desfăşurare a acestora.  

Precizările vin în contextul unor informaţii apărute în mass-media, generate de anchetele recente desfăşurate de Parchetul 

de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la modul în care au fost efectuate anumite studii clinice în psihiatrie.  

Asociaţia consideră că prezentarea în mass-media a anchetei în curs în această situaţie nu oferă o imagine reală şi completă 
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asupra problemei, contribuind astfel la stigmatizarea profesiei de psihiatru, a persoanelor suferinde de tulburări psihice şi a 

relaţiei medic-pacient din România.  

De asemenea, Asociaţia Română de Psihiatrie şi Psihoterapie consideră că etichetarea drept "ilegală" de către mass-media a 

studiilor de cercetare în domeniul medical în general şi în psihiatrie în particular reprezintă o atitudine "incorectă, trimiţând 

în derizoriu" conceptul de servicii medicale bazate pe dovezi, necesar progresului medical, oriunde în lume.  

"Prin generalizarea unei situaţii particulare la întregul grup profesional şi prin utilizarea unor termeni stigmatizanţi precum 

"pacienţii psihici - cobaii psihiatrilor", "pacienţi psihici lipsiţi de discernământ", "studii clinice ilegale", "introducerea pe piaţă 

a unor medicamente care au afectat sănătatea oamenilor....", "50 de psihiatri penali", "sistem de crimă organizată", 

"Mengele" etc. se alimentează o falsă percepţie asupra psihiatrilor români, fiind prezentaţi în mass-media ca o categorie 

socio-profesională subalternă şi potenţial capabilă de atitudini şi acte nedemne de profesia medicală. Psihiatrii au şi îşi 

asumă o cu totul altă menire, fundamentată pe respectarea persoanei umane, pe normele bunului simţ şi ale solidarităţii în 

faţa dificultăţilor vieţii, promovând o apropiere empatică faţă de cele mai grave şi dezumanizante forme ale suferinţei", 

afirmă reprezentanţii asociaţiei.  

Totodată, aceştia atrag atenţia asupra faptului că prezenţa unei boli psihice nu implică, de cele mai multe ori, lipsa de 

discernământ a persoanei afectate şi prezentarea în mass-media a persoanei cu tulburări psihice într-o astfel de manieră 

discriminează această categorie de populaţie şi contravine cu drepturile pacientului de a alege cele mai avansate metode 

terapeutice disponibile.  

"O campanie mediatică împotriva unei întregi comunităţi profesionale poate determina îndepărtarea pacienţilor de psihiatri 

şi de serviciile de asistenţă în sănătatea mintală, având repercusiuni atât asupra prevenţiei, tratamentului şi integrării socio-

profesionale a persoanelor care suferă de tulburări psihice, cât şi asupra întregii societăţi civile", se mai arată în comunicatul 

asociaţiei. 

 
24 IUNIE 
 

Chirurgii cardiovasculari cer o finanţare egală a operaţiilor în sistemul public şi privat  

Specialiştii din domeniul chirurgiei cardiovasculare au cerut, la conferinţa de advocacy "Şansa la viaţă a pacienţilor 
cardiaci", o finanţare corectă şi egală a operaţiilor, atât în sistemul public, cât şi în cel privat. Conform legislaţiei din 
România, intervenţiile cardiovasculare care nu pot fi realizate în spitalele publice pot fi trimise în străinătate prin formularul 
E 112, însă, susţin specialiştii, în cazul în care aceeaşi intervenţie poate fi realizată într-o unitate medicală privată statul nu 
decontează operaţia.  
Astfel, pentru o intervenţie chirugicală în domeniul cardiovascular, în România ar trebui să se deconteze unei clinici private 
7.000 de euro, în timp ce în străinătate se plătesc între 37.000 şi 40.000 de euro. Potrivit datelor prezentate, România are o 
datorie de peste 300 de milioane de euro către clinicile din străinătate pentru cazurile rezolvate cu ajutorul formularului E 
112.  
Conform consilierului ministrului Sănătăţii, medicul Cătălin Cârstoveanu, în prezent, în România şi în străinătate se pot 
opera 40% dintre copiii cu probleme cardiace din cei 900 care au nevoie.  
Eric Arnaud-Crozat, medic chirurg cardiovascular la Spitalul Universitar din Grenoble, a spus că în Franţa se cheltuiesc 500 
de milioane de euro pentru chirurgia cardiovasculară şi nu se fac diferenţe între sistemul public şi cel privat. 

 
27 IUNIE 

Dan Zaharescu (ARPIM): "Studiile clinice sunt foarte clar legiferate; sunt medici care nu respectă toate 

prevederile"  

Studiile clinice sunt foarte clar legiferate, a precizat, într-o conferinţă de presă, directorul executiv al Asociaţiei Române a 
Producătorilor Internaţionali de Medicamente (ARPIM), Dan Zaharescu. "Studiile clinice sunt foarte clar legiferate. Nu este 
vorba de cod etic al ARPIM, este o legislaţie europeană care este transpusă în România şi dacă sunt abateri de la această 
legislaţie în derularea studiilor clinice, există soluţii pentru monitorizarea lor şi pentru depistarea lor. Noi nu avem un rol în 
acest proces. Din contră, rolul esenţial este jucat de ANMDM . Pe de altă parte, nu putem să controlăm ceea ce face fiecare 
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medic în cabinetul său".  
"Medicii sunt instruiţi să aibă o certificare, el nu poate să fie inclus în derularea sau monitorizarea unui studiu clinic. Prin 
acest program de educare, el este învăţat ce trebuie să facă, cum trebuie să facă. El dă nişte teste pentru care să 
dovedească faptul că şi-a însuşit informaţiile. Partea proastă este că, aşa cum există şoferi care trec pe roşu, există şi medici 
care poate nu respectă toate prevederile", a explicat Zaharescu. Potrivit acestuia, toate procedurile aferente sunt foarte 
clar stabilite şi urmate de către companii şi de către cei care monitorizează sau sunt implicaţi în derularea studiilor clinice.  
Referindu-se la sponsorizări, Dan Zaharescu a spus că ARPIM a adoptat în urmă cu mai bine de 10 ani un cod etic cu scopul 
de a "uniformiza" practicile din punct de vedere al sponsorizărilor şi al modului în care aceste activităţi se desfăşoară la 
nivelul companiilor membre ale ARPIM. Zaharescu a mai spus că şi producătorii de medicamente generice au adoptat la 
rândul lor un astfel de cod. 
 

4 IULIE 

Trei sferturi din medici lucrează încontinuu mai mult de 24 de ore  

Trei sferturi din medici lucrează încontinuu mai mult de 24 de ore, iar 30% ajung să depășească o durată de muncă legată 

chiar și de 33 de ore, se arată într-un studiu privind gărzile medicilor, realizat de Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială 

"Solidaritatea", la comanda Federației Sindicale "Solidaritatea Sanitară". Până la acest moment au răspuns la chestionar 

1.032 de medici, potrivit unui comunicat al Federației.  

"Demersul a fost inițiat în contextul în care Ministerul Sănătății a refuzat în mod sistematic modificarea Regulamentului de 

gărzi în sensul respectării legislației muncii, toți miniștrii dovedindu-se până acum indiferenți atât la argumentele juridice 

cât și la dovezile științifice prezentate de Federația "Solidaritatea Sanitară". În condițiile în care datele arată că situația este 

în continuă agravare, este evident că lipsa deschiderii la dialog a ministrului Sănătății, Vlad Vasile Voiculescu, față de 

Federația "Solidaritatea Sanitară" (organizație reprezentativă la nivelul sectorului Sănătate) dăunează atât medicilor cât și 

pacienților", se arată în comunicat. 

Din prelucrarea primară a răspunsurilor, a rezultat că media numărului maxim de ore lucrate continuu de medici, fără 

pauză, (incluzând timpul normal de lucru și orele de gardă) este de 33 ore. 78% dintre medici au muncit încontinuu mai 

mult de 24 de ore, iar 30% dintre respondenți au muncit încontinuu mai mult de 33 de ore.  

Medicii lucrează în medie pe săptămână 63 de ore (incluzând orele de gardă), adică echivalentul a 1,8 norme săptămânale, 

iar 33,7% dintre medici lucrează mai mult de 63 de ore pe săptămână.  

Totodată, 35,8% dintre medici au indicat o accentuare a gradului de oboseală datorită actualului program de gărzi, această 

riscând să afecteze implicit și calitatea serviciilor medicale. Circa 32% dintre medici au indicat faptul că actuală formă de 

organizarea a gărzilor are un impact negativ direct asupra calității serviciilor medicale (21,5% dintre respondenți indicând ca 

efect creșterea riscului de erori profesionale pe fondul oboselii accentuate).  

"Având în vedere faptul că Federația "Solidaritatea Sanitară" a reușit să facă un prim pas înspre normalizarea situației 

timpului de lucru al medicilor în cadrul negocierilor cu Ministerul Muncii, ministrul Dragoș Pâslaru acceptând introducerea 

în OUG nr. 20/2016 a obligativității încheierii unui contract individual de muncă (CIM) separat pentru gărzile suplimentare 

programului normal de lucru (eliminând astfel obligativitatea medicilor de a face toate gărzile suplimentare), în acest 

moment modificarea în mod corespunzător a Regulamentului de gărzi, conform propunerilor noastre, are caracter urgent", 

mai spun reprezentanții sindicatelor.  

Potrivit acestora, în situația în care Ministerul Sănătății refuză în continuare negocierile privind reașezarea programului de 

lucru al medicilor în limitele legii și plata adecvată a drepturilor salariale aferente gărzilor, există riscul ca, începând cu luna 

august, 41% dintre medici să refuze încheierea CIM-urilor pentru gărzile suplimentare programului normal de lucru. 
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22 IULIE 

CMMB propune o soluţie "tranşantă" de reglementare a sponsorizării medicilor de către companiile 

farmaceutice  

Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti propune o soluţie tranşantă pentru reglementarea suplimentară a colaborării 

dintre medici şi companiile farmaceutice, poziţie pe care CMMB o va prezenta autorităţilor. Reprezentanţii CMMB spun că 

decizia, adoptată miercuri de Biroul Executiv al Colegiului, a fost luată ca urmare a apariţiei unor poziţii publice care 

incriminează ''nejustificat'' întreaga comunitate medicală.  

"Pentru eliminarea oricărui potenţial risc al influenţării medicilor prin diferite acţiuni de sponsorizare de către companiile 

farmaceutice, dorim să propunem diferenţierea între medicii care aduc progres în medicina din România prin lucrări 

ştiinţifice publicate şi prezentate la congrese internaţionale, participarea la 'paneluri' sau membri în 'advisory boards', 

'steering committees', prezenţa în conducerea unor societăţi profesionale medicale internaţionale, cei cu participare activă 

la cursuri/mastere/doctorate în afara ţării, etc., faţă de medicii care necesită doar programe de educaţie medicală continuă, 

conform Statutului Colegiului Medicilor din România (200 de puncte de educaţie medicală la 5 ani)", se arată într-un 

comunicat al CMMB transmis joi.  

Colegiul Medicilor propune ca pentru prima categorie de medici sponsorizările din partea companiilor farmaceutice să fie 

posibile pentru participarea la astfel de întruniri ştiinţifice, naţionale şi internaţionale, pentru un număr de zile necesar 

desfăşurării activităţilor la care participă, printr-o convenţie cu instituţia angajatoare care să prevadă un număr maxim de 

30 de zile lucrătoare anual, pentru care continuă să îşi primească drepturile salariale aferente funcţiei de bază.  

Pentru a doua categorie de medici, Colegiul propune dreptul la două sponsorizări anual pentru a participa la manifestări 

ştiinţifice în afara ţării, cu menţiunea că nu pot fi sponsorizaţi de aceeaşi companie într-un an. În plus, propune ca aceştia să 

mai aibă dreptul de a fi sponsorizaţi pentru o manifestare ştiinţifică în ţară, însă nu de către companiile care au realizat 

sponsorizările externe, acolo unde este cazul. Un medic care nu beneficiază de sponsorizare externă poate beneficia de trei 

sponsorizări pentru manifestări ştiinţifice interne în anul respectiv, de asemenea realizate de către companii diferite, 

precizează CMMB.  

O altă propunere este ca rezidenţii din ultimii doi ani să aibă posibilitatea de a primi o sponsorizare pe an (pentru o 

manifestare ştiinţifică externă sau internă), cu acordul conducătorului de rezidenţiat.  

"Relaţia dintre medici şi companiile farmaceutice este firească, întrucât medicamentele noi, mai eficiente, nu pot pătrunde 

într-un sistem de sănătate dacă medicii nu le cunosc, dacă profesioniştii cei mai pregătiţi nu sunt implicaţi în dezvoltarea 

lor, dacă aceştia nu comentează studiile clinice şi dacă autorităţile nu le evaluează prin profesioniştii cei mai pregătiţi. Există 

obligativitatea legală ca noile medicamente să fie discutate şi comentate în ceea ce priveşte eficacitatea şi siguranţa în 

interiorul comunităţii medicale. Această acţiune trebuie făcută de către profesioniştii cei mai pregătiţi, tocmai pentru că 

aceştia au responsabilitatea de a fi obiectivi şi de a evidenţia nu numai aspectele de eficacitate, dar şi limitările noilor 

alternative terapeutice. (...) Toată activitatea care este implicată de primul punct nu poate fi desfăşurată fără o recompensă 

rezonabilă, conform dreptului de a fi recompensat pentru munca depusă conform duratei, calităţii şi nivelului de 

complexitate al acesteia, drept prevăzut de Constituţie şi de Codul muncii. Această recompensă rezonabilă trebuie să se 

încadreze în normele legale în vigoare, inclusiv prevederile Codului fiscal", se mai arată în comunicat. 

 

27 IULIE 

A fost înființată Asociația Română a Producătorilor de medicamente fără prescripție, suplimente 

alimentare și dispozitive medicale (RASCI) 

Asociația Română a Producătorilor de medicamente fără prescripție, suplimente alimentare și dispozitive medicale 

(RASCI), cea mai nouă asociație din cadrul industriei farmaceutice din România, își propune să genereze un demers comun 

la nivelul principalelor entități din industrie, atât pentru a crește gradul de conștientizare al publicului prin informarea 

specifică cu privire la aceste categorii de produse, dar și pentru a atrage atenția autorităților asupra nevoii de implicare și 
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dialog în dezvoltarea, adoptarea și implementarea cadrului legislativ favorabil de care sa beneficieze în primul rând 

sănătatea și bunăstarea cetățenilor români.  

Principalul obiectiv al asociației este acela de a promova deschis si informat medicamentele fără prescripție, suplimentele 

alimentare și dispozitivele medicale pentru îngrijire personală drept o soluție eficientă, cu impact pozitiv asupra sănătății 

românilor, educând publicul cu privire la importanța acțiunilor preventive, precum și a administrării responsabile a 

acestora. 

„Prin intermediul acestei asociații vom oferi o voce puternică, competentă și unitară acestui segment de bază al industriei 

farmaceutice, element pe care îl considerăm esențial în succesul demersului nostru în educarea pacientului și 

consumatorului român in legatură cu starea generală de sănătate, necesitatea abordării unei atitudini profilactice, precum 

și cu îngrijirea personală responsabilă și corect informată. De aceea, ne propunem ca, în colaborare cu autorități, instituții și 

alte organizații din industrie, fie publice sau private, să dezvoltăm campanii de informare prin care să contribuim la 

îmbunătățirea continuă a educației pentru sănătate și creșterea nivelului de responsabilitate în prevenirea si tratarea 

afecțiunilor cu produse din categoria medicamentelor fără prescripție, suplimentelor alimentare și dispozitivelor medicale 

pentru îngrijire personală”, a declarat Răzvan Bosinceanu, Președinte RASCI.  

Încurajarea prevenției și a utilizării responsabile de medicamentele fără prescripție, suplimentele alimentare și dispozitive 

medicale pentru îngrijire personală are potențialul de a contribui pe lângă ameliorarea stării generale de sănătate a 

românilor pe termen lung, și la diminuarea presiunii exercitate asupra sistemului de sănătate de tratamentele 

medicamentoase din această categorie. Aici sunt incluse: medicamente care nu necesită prescripție medicală, ci doar 

recomandarea unui medic sau farmacist, suplimente alimentare și dispozitive medicale care nu necesită recomandare și 

care pot fi utilizate corect și eficient in condițiile unei informări coerente a populației din România.  

Membri fondatori ai asociației sunt producători și distribuitori de medicamente fără prescripție (OTC), suplimente 

alimentare și dispozitive medicale pentru îngrijire personală, activi pe piața din România: Bayer, GlaxoSmithKline Consumer 

Healthcare, Johnson & Johnson, Sanofi, Reckitt Benckiser, Pfizer, Prisum International Trading.  

Consiliul Director al asociației este format din 5 membri:  

Președinte (Răzvan Bosinceanu, Johnson & Johnson);  

Vice- Președinte (Iulia Roșian, Sanofi);  

3 reprezentanți dintre Membri RASCI (Emilio Bellantoni, Bayer; Ana-Diana Buru, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare; 

Ioan-Costin Vasilescu, Reckitt Benckiser).  

Conducerea activităţii curente a asociației şi punerea în aplicare a tuturor deciziilor Consiliului Director este asigurată de 

Directorul Executiv, Diana Mereu. Pentru mai multe informaţii, puteţi vizita www.rasci.ro. 

 

30 IULIE 

Dr. Marius Geantă avertizează că aproximativ un milion de români suferă de insuficienţă cardiacă  

 Aproximativ un milion de români suferă de insuficienţă cardiacă, în jur de 25.000 de persoane sunt diagnosticate în fiecare 
 an cu această boală, iar nouă din zece nu ştiu că suferă de aceasta, a declarat dr. Marius Geantă, co-fondator şi preşedinte 
 al Centrului pentru Inovaţie în Medicină.  
 "Insuficienţa cardiacă este prima cauză de internare în spitalele din România, iar supravieţuirea la cinci ani de la diagnosticul 
 de insuficienţă cardiacă este mai mică decât în multe forme de cancer. Sunt informaţii pe care le-am extras din acest 
 document (n.r. - un raport al Grupului pentru Insuficienţă Cardiacă al Societăţii Române de Cardiologie)", a precizat Geantă, 
 la o întâlnire cu presa pe tema insuficienţei cardiace, ca parte a programului de informare şi educare "Health Innovation 
 Agenda". Potrivit acestuia, insuficienţa cardiacă este o boală cronică gravă, în care inima nu poate pompa o cantitate 
 suficientă de sânge spre organe, pentru a susţine funcţionarea acestora.  
 Cele mai frecvente cauze de insuficienţă cardiacă în România sunt infarctul miocardic şi alte tipuri de boli coronariene, 
 hipertensiunea arterială, boli ale valvelor inimii şi malformaţiile congenitale cardiace. Prevalenţa insuficienţei cardiace în 
 rândul populaţiei României este de 4,7%. Aproximativ 35% dintre pacienţi prezintă insuficienţă cardiacă cu grad ridicat de 
 severitate a bolii şi cu o calitate a vieţii extrem de scăzută, care este influenţată şi de problemele psihologice, de reacţiile 

http://www.rasci.ro/
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 adverse la tratament şi de limitările de ordin social, a arătat medicul.  
 La rândul său, dr. Gabriel Tatu Chiţoiu, preşedintele Societăţii de Cardiologie, a spus că toate eforturile din ultimii 3 - 4 ani 
 au fost în direcţia prevenirii acestei boli. "Toată baza strategiei noastre - cardiologia aplicată - este o modalitate de a ajunge 
 cât mai aproape de pacienţi, de a face cât mai multă educaţie pentru publicul larg. Un exemplu. De ani de zile se spunea că 
 principala cauză a IC este hipertensiunea arterială. Pacientul, dacă ştie că are această boală şi se tratează, poate să evite să 
 facă IC. Sedentarismul, fumatul, lipsa de activitate sunt cauze, iar oameni tineri fac infarct şi rămân cu insuficienţă 
 cardiacă'', a explicat el.  
 Potrivit acestuia, informaţiile vin în practică pe două căi, una dintre ele fiind studiile ştiinţifice. ''E o populaţie, spre exemplu, 
 care ia o medicaţie, care ia un medicament, altă populaţie care ia alt medicament şi le compari şi poţi să vezi eficacitatea 
 lor. Vă dau exemplul registrului de infarct, care a debutat în noiembrie 1997. Dacă vrei să ştii câţi bani trebuie să cheltuieşti 
 pentru pacienţii de infarct, trebuie să ştii câte infarcte ai în ţară, într-un an. La polul opus, ce înseamnă dacă porneşti un 
 lucru fără să ai date. Este o secţie de chirurgie cardiovasculară pediatrică, ultradotată, dar nu a mai lucrat pentru că nu 
 aveau niciun fel de date, câţi copii vor fi operaţi în decursul unui an, cine va face povestea asta, dacă au personal, dacă au 
 chirurg etc.", a explicat Chiţoiu.  
 Măsurile necesare pentru diminuarea cazurilor de insuficienţă cardiacă în România sunt creşterea conştientizării publice şi 
 înţelegerea implicaţiilor bolii, susţinerea unei baze de date naţionale dedicate IC, susţinerea dezvoltării unităţilor medicale 
 specializate şi dedicate tratamentului IC şi asigurarea asistenţei medicale de calitate şi a monitorizării pacienţilor în cadrul 
 asistenţei medicale primare, potrivit dr. Geantă. 

 

6 SEPTEMBRIE 

Asociatia de Podiatrie lanseaza primul “Manual de Biomecanica in Patologia Piciorului si a Gleznei” 

Asociația de Podiatrie le oferă profesioniștilor implicați în managementul afecțiunilor picioarelor primul “Manual de 

biomecanică în patologia piciorului și a gleznei”, un volum complex dedicat unei analize și descrieri exhaustive a 

principalelor patologii ale membrelor inferioare, în relație cu domeniul biomecanicii.  

Manualul editat de către Asociația de Podiatrie, în premieră în România, a fost elaborat de un grup de experți în domeniul 

medicinei podiatrice, recunoscuți pe plan internațional: dr. Frank L. Bowling (chirurg podiatru), dr. Michael A. Gem (medic 

podiatru) și dr. Mark T. Tagoe (chirurg podiatru).  

Lucrarea oferă o perspectivă educativă, amplă, asupra celor mai răspândite probleme de sănătate ale picioarelor, care pot 

genera alterarea mersului normal, deteriorând calitatea vieții persoanelor care se confruntă cu ele.  

„Manualul de biomecanică în patologia piciorului și a gleznei” este recomandat studenților din domeniul medical, 

adresându-se cu precădere celor din podiatrie, ortopedie și neurologie, precum și profesioniștilor cu preocupări în îngrijirea 

afecțiunilor de la nivelul membrelor inferioare.  

„Editarea Manualului de către Asociația de Podiatrie este un proiect care susține dezvoltarea îngrijirii specifice afecțiunilor 

picioarelor, fiind complementar acțiunilor noastre ce vizează dezvoltarea podiatriei în România. Cartea este fundamentală 

pentru conturarea în detaliu a recomandărilor de îngrijire a picioarelor, cuprinzând noțiunile de bază din domeniul 

biomecanicii corelate cu podiatria. Manualul oferă și o perspectivă clară asupra elementelor care fac din integrarea 

podiatrului în echipa multidisciplinară de îngrijire a piciorului diabetic, în particular, o necesitate critică. Cu alte cuvinte, 

aceasta este o lucrare care oferă suport teoretic pentru înțelegerea integrală a biomecanicii piciorului și podiatriei, dar care, 

totodată, motivează și explică prin toate mijloacele, importanța meseriei de podiatru, ca domeniu complex, de sine 

stătător” a declarat dr. Norina Alinta Gâvan, președintele Asociației de Podiatrie.  

De la afecțiuni neurologice, precum accidentele vasculare cerebrale, paralizii și afecțiuni ale neuronilor motori, la afecțiuni 

ortopedice sau autoimune precum artita reumatoidă, manualul face o incursiune în problemele și abordările de actualitate 

din domeniul sănătății picioarelor. În carte sunt descrise afecțiuni ale tarsului anterior, mediopiciorului, retropiciorului, 

afecțiuni ale degetelor și gleznelor și bolile care pot să determine anumite diformități, din perspectivă biomecanică.  

Experții în domeniul podiatriei sunt de părere că responsabilitatea podiatrului asupra anumitor aspecte de natură 

biomecanică este una majoră, și nu poate să fie transferată altor specialiști care nu au o calificare atestată în domeniu. De 

exemplu, prescripția dispozitivelor medicale individualizate și indicarea caracteristicilor tehnice ale dispozitivului medical 
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utilizat în tratament reprezintă atribuții care intră în sfera de activitate a podiatrului.  

În acest sens, „Manualul de biomecanică în patologia piciorului și a gleznei” este pentru cititori o sursă esențială de 

informare asupra morfologiei piciorului și a efectelor biomecanice din timpul mersului și prezintă un sistem prin care 

evaluarea unor deformații definite într-o altă manieră decât cea tradițională ajută la o înțelegere complexă a patologiilor de 

natură mecanică.  

Pentru detalii despre modul în care poate fi achiziționat „Manualul de biomecanică în patologia piciorului și a gleznei” 

accesați: https://www.podiatrie.ro/ro-ro/contact 

 

16 SEPTEMBRIE 

Peste 45% din populaţia adultă a României suferă de hipertensiune arterială  

În România, hipertensiunea arterială afectează 45,1% din populaţia adultă, potrivit rezultatelor celui mai recent studiu - 

SEPHAR III, efectuat de Societatea Română de Hipertensiune. Potrivit preşedintelui Societăţii Române de Hipertensiune, 

Maria Dorobanţu, prevalenţa a crescut la 45% faţă de acum cinci ani, când era de 40%.  

Procentul persoanelor cu hipertensiune rămâne astfel la un nivel apropiat de cel relevat de precedentele studii SEPHAR, 

aşteptându-se ca, în următorii patru ani, să urmeze un trend descendent, astfel încât, în 2020, să ajungă la 44%.  

"Raportat la populaţia României, înseamnă că în 2016 un estimat de circa 7,4 milioane de persoane suferă de hipertensiune 

- principalul factor de risc pentru bolile cardiovasculare, cele responsabile de cele mai multe decese atât global, cât şi în ţara 

noastră", arată studiul.  

Cu toate acestea, doar 80,9% dintre adulţii hipertensivi ştiu că suferă de această boală, în timp ce restul de 19,1% au fost 

diagnosticaţi cu ocazia studiului SEPHAR III. Aceasta înseamnă că 1 din 5 români nu ştie că are hipertensiune arterială, fiind 

expus unor riscuri importante în ceea ce priveşte starea de sănătate, generate de lipsa unei îngrijiri adecvate, care să 

asigure controlul eficient al afecţiuni. "Totuşi, în ultimii 11 ani, rata de cunoaştere a hipertensiunii arteriale a cunoscut o 

îmbunătăţire majoră, crescând succesiv, faţă de rezultatele obţinute de celelalte două studii SEPHAR. În anul 2005, doar 

44,3% dintre persoanele hipertensive aveau cunoscută hipertensiunea arterială, iar procentul acestora este aşteptat să 

crească în următorii ani la 96,2%, ţinând cont de impactul pozitiv al campaniilor derulate în ultimii ani de către Societatea 

Română de Hipertensiune şi nu numai", a spus preşedintele SRH, într-o conferinţă de presă.  

Aceeaşi tendinţă de creştere poate fi regăsită şi la nivelul persoanelor care urmează un tratament pentru hipertensiunea 

arterială, arată rezultatele SEPHAR III.  

Astfel, dacă în 2012 - 59,2% dintre persoanele hipertensive urmau un tratament, în 2016, procentul acestora a crescut la 

75,2% şi se preconizează că va ajunge la 91,2% în anul 2020. De asemenea, şi numărul persoanelor hipertensive aflate sub 

control terapeutic este în continuă creştere. În anul 2005, procentul acestora era de 19,9%, în timp ce, în 2016, a ajuns la 

30,8%, aşteptându-se ca, în anul 2020, rata de control terapeutic să fie de 36,6%.  

În ciuda perspectivelor pozitive în ceea ce priveşte diagnosticarea hipertensiunii arteriale, rezultatele studiului SEPHAR III 

arată că factorii de risc cardiovascular rămân o problemă critică. Dintre aceştia, diabetul zaharat şi dislipidemiile generează 

cele mai multe îngrijorări, dat fiind că prevalenţa celor două afecţiuni este de două ori mai ridicată decât în 2006, fapt care 

creşte riscul de apariţie a complicaţiilor.  

Astfel, studiul SEPHAR III a identificat o prevalenţă de 12,2% a diabetului zaharat, în timp ce procentul persoanelor cu 

dislipidemie se situează la 73,2%, la nivel global, şi la 77,8% în rândul hipertensivilor.  

"România rămâne în topul ţărilor cu risc cardiovascular ridicat, iar rezultatele SEPHAR III confirmă, încă o dată, că 

hipertensiunea arterială, alături de ceilalţi factori de risc cardiovascular, reprezintă probleme majore la nivelul sănătăţii 

populaţionale. Ne bucură, totuşi, să vedem că numărul persoanelor care au hipertensiune arterială şi care au fost 

diagnosticate, precum şi al celor aflate sub tratament şi sub control terapeutic creşte de la an la an. Eforturile noastre se 

concentrează pe conceperea şi implementarea unor programe de prevenţie, diagnosticare precoce şi control pe termen 

lung", a mai declarat prof. dr. Maria Dorobanţu, coordonatorul studiului SEPHAR.  

Ea a arătat că, pe lângă diabetul zaharat şi dislipidemia, alţi factori de risc cardiovascular evaluaţi în cadrul studiului sunt 

https://www.podiatrie.ro/ro-ro/contact
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obezitatea şi supraponderabilitatea, care ating cote din ce în ce mai alarmante. 34,7% dintre persoanele adulte suferă de 

obezitate, iar 31,8% sunt supraponderale, însă unul din cinci adulţi obezi, respectiv unul din trei adulţi supraponderali nu 

sunt conştienţi de problemele lor ponderale, arată studiul.  

Studiul SEPHAR III a fost efectuat pe un eşantion de 1.970 persoane, în perioada 16 octombrie 2015 - 25 aprilie 2016. 

Subiecţii incluşi în studiu au fost măsuraţi în greutate, înălţime, apoi acestora li s-au efectuat analize medicale specifice, 

inclusiv pentru factorii de risc. La finalul studiului, fiecare subiect a primit un raport complet al stării sale de sănătate, care a 

fost înmânat medicului de familie. 

 

19 SEPTEMBRIE 

Scăderea pieței farmaceutice, mascată de tratamentul hepatitei 

Conform rezultatelor studiului Pharma & Hospital Report, Cegedim estimează că valoarea medicamentelor eliberate către 

pacienţi în România a atins în trimestrul 2 al anului 2016 nivelul de 3,29 miliarde lei la preţ de distribuție, în creștere cu 

16,3% comparativ cu trimestrul 2 al anului 2015. Pentru ultimele 12 luni, valoarea medicamentelor eliberate către pacienţi 

în România a atins nivelul de 11,94 miliarde lei la preţ de distribuție, în scădere cu 4,4% față de perioada corespunzătoare 

(iulie 2014 - iunie 2015). Pharma & Hospital Report, studiu de referință în analiza pieței farmaceutice, este realizat în 

România începând din 1996. 

"Creșterea pieței la nivelul trim.2 din 2016 este explicabilă din 2 motive: valoarea pieței în trim. 2 din 2015 a fost neobișnuit 

de mică (datorită anunțului de reducere a prețurilor pentru medicamentele pe bază de prescripție începând cu 01.07.2015), 

respectiv lărgirea utilizării tratamentului pentru hepatită (care marchează o premieră prin impactul semnificativ asupra 

pieței). La nivelul analizei la 12 luni, scăderea pieței de medicamente de 4,4% se datorează scăderii medicamentelor pe bază 

de prescripție în farmacii care a fost de 7,5%. Dacă facem abstracție de introducerea tratamentului pentru hepatită, 

scăderea acestui segment ar fi fost de 14,8%. Regretăm să constatăm că încă există diferențe mari între declarații și 

realitate; de exemplu, deși reducerea mortalității din cauze cardiovasculare a fost sesizată corect ca fiind o prioritate pentru 

sănătate în România, ne va fi greu să progresăm în condițiile în care piața acestor tratamente a scăzut cu 18,6%. În situația 

actuală, considerăm că întreaga metodologie de fixare a prețurilor și de co-plată a medicamentelor trebuie revizuită, însă 

cel mai probabil această sarcină va rămâne o preocupare majoră pentru guvernul rezultat după alegeri", a declarat Petru 

Crăciun, director general Cegedim.  

Valoarea totală a medicamentelor eliberate către pacienți în trimestrul 2 din 2016 s-a ridicat la 3,29 miliarde lei, în creștere 

cu 16,3% față de trimestrul 2 din 2015. Medicamentele pe bază de rețetă (Rx) din farmacii au atins o valoare de 2,33 

miliarde lei, în creștere cu 20,8%. Medicamentele fără prescripție (OTC) au atins o valoare de 0,61 miliarde lei, în creștere cu 

14,7%, iar segmentul de spital a atins 0,36 miliarde lei, în scădere cu 4,4% față de trimestrul 2 din anul precedent.  

La nivelul ultimelor 6 luni (ianuarie - iunie 2016) valoarea totală a pieţei a fost de 6,33 miliarde lei, în creştere cu 3,8% faţă 

de perioada corespunzătoare a anului precedent (ianuarie - iunie 2015); pe segmente, ratele de creştere în RON au fost de 

4,5% pentru Rx în farmacii, 7,6% pentru OTC şi -5,7% pentru spitale.  

La nivelul ultimelor 12 luni valoarea totală a pieţei a fost de 11,94 miliarde lei, în scădere cu 4,4% faţă de perioada 

corespunzătoare a anului precedent (iulie 2014 - iunie 2015). Pe segmente, ratele de creştere în RON au fost de -7,5% 

pentru Rx în farmacii, 8,4% pentru OTC şi -5,1% pentru spitale. 

 

27 SEPTEMBRIE 

Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private susține că sistemul privat de sănătate este 

discriminat în formă continuată  

Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED) acuză statul de "discriminare în formă continuată" şi 

anunţă că va depune o nouă plângere la Consiliul Concurenţei ca urmare a deciziei Guvernului, prin ministerele 

Sănătăţii şi Muncii, de a suplimenta veniturile personalului medical din spitalele publice prin creşterea salariilor şi o 
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altă formulă de remuneraţie a orelor de gardă, pe baza unui contract cu timp parţial de muncă.  

"Este pentru a doua oară când suntem puşi în faţa faptului împlinit de a accepta o discriminare clară între cele două 

sisteme de sănătate, public şi privat, printr-un tratament diferenţiat al furnizorilor de servicii. Prima dată a fost în 

toamna anului trecut şi, deşi am avertizat că este vorba despre o măsură discriminatorie, iată că se repetă situaţia. 

Ca şi atunci, Guvernul României, prin ministerele implicate, nu ţine cont de prevederile legale în vigoare, deşi 

Consiliul Concurenţei a demarat deja o anchetă în acest sens", a afirmat preşedintele PALMED, Cristian Hotoboc, 

prin intermediul unui comunicat remis presei. Totodată, PALMED consideră că decizia de a deconta aceleaşi servicii 

medicale la valori care au la bază indici de calcul diferiţi, exclusiv prin raportarea la caracterul de spital public, 

reprezintă "o gravă discriminare" a unităţilor sanitare private, care încalcă Legea Concurenţei. "Vrem să se înţeleagă 

clar: nu suntem împotriva măririlor veniturilor din sistemul public, a căror necesitate o susţinem, dar tratamentul 

trebuie să fie acelaşi şi pentru furnizorii privaţi. În acest moment, majorarea valorii serviciilor medicale decontate se 

face exclusiv către spitalele publice, fără ca majorarea să fie aplicabilă, în condiţii echivalente, şi spitalelor private, 

pentru furnizarea aceloraşi servicii medicale decontate din FNUASS. Sigur, nu cerem bani pentru salarii, ci acceptarea 

necesităţii şi legiferarea unei contribuţii suplimentare, care să vină din partea pacientului care doreşte să beneficieze 

de servicii medicale. Dacă în sistemul de stat se suplimentează fonduri printr-o acţiune clară de coplată, de ce nu am 

beneficia şi noi de această măsură?", a transmis Hotoboc.  

PALMED susţine că a înregistrat la Consiliul Concurenţei, sub numărul 12683/20.10.2015, o sesizare cu referire la 

noile prevederi introduse prin HG nr.791/2015, art.20, pentru punerea în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.35/2015 care, în opinia organizaţiei, instituie măsuri discriminatorii de favorizare a unităţilor sanitare 

publice, în detrimentul celor private. Potrivit comunicatului, Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private - 

PALMED îşi reafirmă disponibilitatea pentru un dialog constructiv cu toate instituţiile şi organizaţiile relevante. "Ne 

propunem să atingem şi să menţinem excelenţa în serviciile medicale în beneficiul comunităţii, cu accent pe calitatea 

serviciilor, etică şi standarde înalte de profesionalism", a adăugat sursa citată. 

 

28 SEPTEMBRIE 

ARPIM: implementarea ordinului privind preţurile medicamentelor va determina o scădere de 153 

milioane de lei la bugetul statului  

Implementarea Ordinului 75/2009 în forma actuală referitor la calcularea preţului la medicamente nu va afecta doar 

viaţa pacienţilor, ci va determina şi o scădere de aproximativ 153 milioane lei la veniturile bugetului de stat, conform 

unui studiu de impact realizat de PwC România pentru Asociaţia Română a Producătorilor Internaţionali de 

Medicamente (ARPIM).  

Potrivit reprezentanţilor ARPIM, scăderea este generată de faptul că, în urma unor eventuale restructurări sau 

reduceri ale investiţiilor în România, se vor diminua contribuţiile companiilor farmaceutice la bugetul de stat 

provenite din achitarea TVA şi taxele şi impozitele aferente desfăşurării activităţii acestora în ţara noastră.  

Actuala metodologie de calcul, pusă în aplicare fără o analiză prealabilă de impact, impune scăderea preţului 

medicamentelor cu 35% sub minimul european deja stabilit, fapt care va afecta aproximativ 800.000 de pacienţi 

români prin limitarea accesului acestora la medicamente, arată ARPIM.  

Potrivit studiului comandat de ARPIM, 123 de medicamente ar putea dispărea de pe piaţă odată cu impunerea 

referenţierii preţului medicamentelor originale la preţul celor generice.  

Directorul executiv al Asociaţiei Române a Producătorilor Internaţionali de Medicamente (ARPIM), Dan Zaharescu, a 

declarat miercuri că pacienţii cu boli cardiovasculare, afecţiuni neurologice, oncologice vor avea de suferit, mai ales 

că 55 dintre medicamentele care pot dispărea au alternative generice limitate în piaţă.  

''Se vorbeşte foarte des în ultima vreme despre cum ar trebui să fie calculat preţul la medicamente. Credem că cel 

mai important criteriu - accesul pacienţilor la medicamente - a fost uitat. Implementarea în forma actuală a 

Ordinului 75/2009 referitor la modalitatea de stabilire a preţurilor la medicamente şi implicit a articolului 81 care 
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prevede referenţierea preţului medicamentelor originale la preţul medicamentelor generice va avea consecinţe 

majore asupra calităţii vieţii pacienţilor români'', a declarat Dan Zaharescu.  

El a spus că are încredere că noua metodologia de calcul va ţine cont de nevoile reale ale pacienţilor români şi va fi 

aplicată de la 1 noiembrie. Acest raport este realizat la cererea ARPIM şi are la bază un calcul ce include 431 de 

medicamente inovatoare şi biologice care au alternativă generică, respectiv biosimilară în piaţă, şi are la bază datele 

furnizate de companiile membre ale Asociaţiei. 

 

29 SEPTEMBRIE 

Specialiştii subliniază necesitatea realizării Registrului Naţional Unic de Diabet  

Specialiştii atrag atenţia că în România numărul persoanelor cu diabet şi prediabet a crescut foarte mult iar 

autorităţile trebuie să ia măsuri urgente, printre acestea numărându-se realizarea Registrului Naţional Unic de 

Diabet, dar şi adoptarea unui plan privind prevenţia şi diagnosticul timpuriu.  

Directorul Direcţiei Programe Curative din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), dr. Oana Costan, a 

declarat, potrivit unui comunicat de presă al organizatorilor, că bugetul alocat în acest an programului naţional de 

diabet zaharat este de cinci ori mai mare faţă de 2006. Acest buget reprezintă 21,77% din totalul creditelor de 

angajament alocate pentru medicamente în cadrul programelor naţionale, a precizat ea.  

"În ultimii 10 ani, numărul de pacienţi care beneficiază de tratament pentru diabet zaharat aproape că s-a dublat: 

dacă în 2006 au fost trataţi 363.131 bolnavi, în 2016 au intrat în program 712.414 bolnavi", a informat dr. Oana 

Costan în cadrul dezbaterii "Strategii prioritare în managementul diabetului zaharat de tip 2 - diagnostic timpuriu şi 

acces la tratament eficient - priorităţi politice", organizată de revista Politici de Sănătate, sub auspiciile Comisiei 

pentru sănătate a Senatului.  

Director executiv al Federaţiei Asociaţiilor Diabeticilor din România (FADR), dr. Cristian Andriciuc, a subliniat 

importanţa prevenţiei şi a specialiştilor care să educe publicul. "Studiul realizat de federaţie în rândul bolnavilor cu 

diabet zaharat relevă că 42% dintre pacienţi nu ştiu ce este educaţia terapeutică şi 50% din respondenţi nu au 

discutat niciodată cu un dietetician", a declarat dr. Cristian Andriciuc, conform comunicatului remis AGERPRES.  

"Nu ştim câţi pacienţi şi ce fonduri sunt necesare dacă nu avem registru naţional de diabet", a subliniat acad. prof. 

dr. Constantin Ionescu-Tîrgovişte de la Institutul Naţional de Diabet "Prof. dr. N. Paulescu", citat de acelaşi 

comunicat de presă. La rândul său, prof. univ. dr. Amorin Popa, UMF Oradea, a evidenţiat necesitatea înfiinţării 

Registrului Naţional Unic de Diabet ca element esenţial în stabilirea strategiei şi a planului de dezvoltare a 

programului naţional în domeniu.  

Specialistul a prezentat mai multe propuneri. "Ghidul naţional de diabet trebuie efectuat de societăţile profesionale 

în domeniu. Referatele impuse de CNAS trebuie eliminate deoarece birocratizează la maximum asistenţa medicală, 

iar rolul responsabilului judeţean trebuie să fie mai pregnant, deoarece în prezent acesta nu are niciun control 

asupra unităţilor private şi al unităţilor medicale din provincie, ceea ce duce la o risipă de medicamente. În plus, 

asistăm la o distribuţie total neuniformă a serviciilor medicale pe teritoriul României: de exemplu în Bihor sunt 21 de 

diabetologi, Clujul are peste 40, iar în Bucureşti sunt peste 150. O altă problemă este noul sistemul informatic, care 

colectează datele la nivel central, iar profesioniştii din judeţe nu mai au acces la aceste date şi intrarea greoaie a 

bolnavilor în programul naţional de diabet", a declarat prof. univ. dr. Amorin Popa, potrivit sursei citate. Una dintre 

soluţiile depistate de specialiştii prezenţi la dezbatere este implicarea medicilor de familie. "Costul pacientului 

dializat care are insuficienţă renală cauzată de diabet zaharat tip 2 netratat este de 1.800 euro pe lună, faţă de 100 

euro pe lună cât costă tratamentul medicamentos al diabetului zaharat. Banii pentru un pacient dializat ar asigura 

tratamentul a 20 de pacienţi cu diabet zaharat", a explicat prof. univ. dr. Cristian Serafinceanu, citat în acelaşi 

comunicat.  

Fostul ministru al Finanţelor Ioana Petrescu este de părere că orice investiţie făcută înainte de revizuirea sistemului 

este total ineficientă, pentru acest lucru fiind nevoie de specialişti în health economics, care, împreună cu medicii şi 
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specialiştii din sistemul de sănătate, să identifice soluţiile pentru realizarea prevenţiei şi rezolvarea altor probleme 

grave. 

 

2 OCTOMBRIE 

Circa 60.000 de asistente din unitățile sanitare publice sunt afectate de discriminare salarială 

Marea majoritate a asistentelor medicale din unitățile sanitare publice (circa 60.000) sunt afectate de fenomenul 

discriminării salariale și circa 23% dintre acestea sunt în situația de muncă forțată neplătită, conform unui studiu remis de 

Solidaritatea Sanitară. 

“Coroborarea datelor din cercetarea sociologică cu cele privitoare la salarizare indică faptul că la ora actuală categoria de 

personal cea mai afectată o constituie asistentele medicale, în special asistentele medicale absolvente de postliceală. Două 

componente majore contribuie la această situație: marea majoritate (cca. 60.000) a asistentelor medicale din unitățile 

sanitare publice sunt afectate de fenomenul discriminării salariale și cca. 23% dintre asistentele medicale din unitățile 

sanitare publice sunt în situația de muncă forțată neplătită”, sunt concluziile studiului. 

Printre problemele constatate se numără respectarea drepturilor aferente timpului de muncă, în condițiile în care 56% 

dintre asistentele medicale efectuează în mod constant ore suplimentare. În cazul a circa 78% dintre asistentele medicale 

care efectuează ore suplimentare nu li s-a cerut acordul pentru efectuarea acestora. ‘Obligarea contextuală’ – a trebuit să le 

efectuez deoarece nu avea cine – este pe primul loc, fiind urmată de cea directă, prin trecerea pe grafic. Circa 3% dintre 

respondente au indicat faptul că au fost amenințate să efectueze orele suplimentare. 

De asemenea, 40% dintre asistentele medicale care efectuează ore suplimentare (aproximativ 23% din totalul 

respondenților) au indicat faptul că acestea nu sunt plătite și nici nu sunt recuperate prin zile libere. “Situația se încadrează 

în cazul exemplar al sclaviei, fiind vorba de muncă forțată și neplătită”, subliniază autorii studiului. 

Totodată, circa 21% dintre asistentele medicale nu au beneficiat de concediu de odihnă integral în ultimii 5 ani de zile. Doar 

57% dintre asistentele medicale au indicat că nu au zile de recuperat în urma orelor suplimentare și a concediului de odihnă 

neefectuat din ultimii trei ani de zile. 

O altă problemă indicată în cadrul studiului este “echivalarea asistentelor medicale absolvente de postliceală”. “Ținând cont 

de faptul că asistentele medicale absolvente de postliceală reprezintă peste 85% din asistentele medicale care lucrează în 

unitățile sanitare, diferențele foarte mari ale nivelelor de salarizare, bazate în special pe existența mai multor categorii de 

studii, în condițiile atribuțiilor identice generează la ora actuală cea mai mare problemă a acestei categorii de personal”, se 

menționează în studiu. 

Circa 60% dintre respondente au indicat faptul că se simt discriminate salarial față de asistentele medicale cu studii 

superioare. Argumentele utilizate: “deși fac aceeași muncă, salariul este diferențiat”, “lipsa unui proces de echivalare a 

competențelor deja dobândite pentru a trece la un nivel de școlarizare egal cu facultatea” și “distribuția egală a 

responsabilităților la locul de muncă”. Discriminarea salarială a asistentelor medicale absolvente de postliceală este cel mai 

amplu fenomen de discriminare din sectorul sanitar, având, în consecință, cel mai mare impact negativ, semnalează autorii 

studiului. 

Salarizarea asistentelor medicale este menționată drept a treia mare problemă constatată. Astfel, circa 28% dintre 

respondenți au indicat faptul că unitatea le refuză acordarea unor drepturi salariale. Dintre drepturile ce li se refuză în 

unitățile sanitare unde lucrează, asistentele medicale au menționat: neplata orelor suplimentare; neacordarea bonurilor de 

masă și neacordarea gradului principal. 

Din perspectiva discriminărilor salariale cea mai defavorizată categorie profesională o constituie asistentele medicale. În 

funcție de gradul de afectare și impactul acesteia (numărul de asistente afectate), “ierarhia discriminării” este următoarea: 

asistentele medicale absolvente de postliceală: cca. 60.000 de asistente medicale care au între 49,3% din salariul maxim 

posibil (în spitalele neclinice și Anestezie Terapie Intensivă – ATI/Unități de Primire Urgențe – UPU) și 57,3% în spitalele 

neclinice (comparativ cu nivelul salariului asistentelor medicale cu studii superioare din spitalele clinice: 64%); asistentele 
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medicale cu studii superioare din spitalele neclinice (cu excepția ATI/UPU/CPU), un număr mic de asistente, acestea având 

însă doar 46% din salariul maxim posibil. 

Principalele soluții recomandate pentru eliminarea problemelor constatate sunt: reducerea deficitului de personal și/sau 

introducerea CIM-urilor (contracte individuale de muncă) cu timp parțial pentru înlocuirea orelor suplimentare neplătite 

pentru toate asistentele medicale; demararea procedurilor pentru echivalarea asistentelor medicale absolvente de 

postliceală—echivalarea elimină cea mai importantă discriminare salarială pentru 63.586 de asistente medicale din unitățile 

sanitare publice; introducerea echivalării salariale (salarizarea similară a asistentelor medicale absolvente de postliceală cu 

cele absolvente de studii superioare) sau reducerea în regim de urgență a discrepanțelor/discriminărilor salariale; 

reducerea discrepanțelor/discriminărilor salariale prin aducerea tuturor salariilor la același nivel de referință (64%) din 

salariul maxim posibil pe legea 284/2010 (calculat prin înmulțirea coeficienților de ierarhizare specifici fiecărei funcții cu 

salariul minim pe economie). 

O altă soluție propusă este și reajustarea ierarhiei salariale în special prin introducerea claselor suplimentare pentru 

vechimea în sectorul sanitar (prin preluarea modelului aplicabil Educației) și prin eliminarea diferențelor dintre asistentele 

medicale S și cele PL (aplicabilă și în cazul asistentele medicale care lucrează în secțiile ATI/UPU/CPU raportat la restul 

secțiilor) la cel mult 3 clase de salarizare. 

Studiul a fost desfășurat în cadrul Centrului de Cercetare și Dezvoltare Socială “Solidaritatea” și face parte din strategia de 

abordare a problemelor salariaților din sănătate bazată pe dovezi. Acesta este corelat cu alte cercetări desfășurate în cadrul 

de CCDSS, ultima abordare de acest gen constituind-o problema gărzilor medicilor. 

Cercetarea are ca obiectiv analiza situației asistentelor medicale din unitățile sanitare publice centrată pe câțiva indicatori 

esențiali ai calității vieții profesionale: timpul de muncă, salarizarea, evoluția în carieră. În subsidiar, cercetarea sociologică a 

evaluat și disponibilitatea la acțiuni de protest pentru rezolvarea problemelor indicate de respondenți în cadrul cercetării. 

Selecția respondenților este una aleatorie, în funcție de dorința subiecților de a participa la aceasta cercetare. Au completat 

chestionarul un număr de 1.234 asistenți medicali. 

 

2 NOIEMBRIE 

Majoritatea medicilor consideră actualul sistem de asigurări de malpraxis inutil pentru ei şi pacienţi 

Majoritatea medicilor (56%) sunt nemulţumiţi de sistemul actual de asigurări de malpraxis şi îl consideră “inutil”, doar 1% 

fiind mulţumiţi, relevă un studiu dat publicităţii de Colegiul Medicilor al Municipiului Bucureşti (CMMB) şi realizat online, în 

perioada august – septembrie. 

“Numărul medicilor parţial mulţumiţi de actualul sistem (19%) este de trei ori mai mic decât al celor care îl consideră inutil. 

Şi cei parţial mulţumiţi cred că ar trebui aduse îmbunătăţiri sistemului de asigurări de malpraxis. Un sfert dintre respondenţi 

nu pot evalua asigurările de malpraxis”, arată cercetarea, la care au participat aproximativ 500 de medici. 

Potrivit acesteia, medicii nu se consideră beneficiari ai poliţelor de malpraxis. 413 răspunsuri arată că asigurările folosesc 

companiilor care încheie poliţele, doar 29 medicilor şi 27 pacienţilor. “Răspunsurile care indică şi statul drept beneficiar au o 

pondere mică, dar aceasta este dublă faţă de cea care îi priveşte pe medici. Explicaţia: statul este văzut ca un beneficiar 

pentru că scapă de răspundere, dar totuşi este un pierzător, la fel ca medicii şi pacienţii, în faţa firmelor de asigurări”, mai 

arată studiul. 

Medicii identifică drept principala problemă a sistemului actual faptul că poliţa nu acoperă daunele morale. Peste 90% 

dintre respondenţi identifică acest lucru drept primul care ar trebui schimbat. 

Reducerea preţului poliţei este primul subiect de interes pentru 3% dintre respondenţi. Totodată, medicii consideră că 

relaţia cu firmele de asigurări este una inegală, în care nu au niciun cuvânt de spus în faţa “monopolului” deţinut de 

acestea. 

Peste 90% dintre medici declară că nu au nicio putere de negociere şi sunt obligaţi să încheie contractele aşa cum vor 

firmele de asigurări. Doar 4% dintre răspunsuri susţin că medicii au o putere de negociere dată de posibilitatea alegerii între 

mai multe oferte. 
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Studiul mai arată că medicii doresc ca organizaţiile profesionale să negocieze în numele lor cu firmele de asigurări. În acest 

sens au optat 84% dintre respondenţi. Doar 4% dintre medici ar avea încredere că statul le reprezintă interesul printr-un 

contract cadru-negociat cu firmele de asigurări, iar 11% dintre respondenţi ar dori să negocieze personal cu firma. 

“Medicii consideră că problema daunelor morale ar trebui reglementată de stat, prin stabilirea unui plafon al sumelor care 

se acordă ca despăgubire. Pentru această variantă au optat 63% dintre respondenţi. Încheierea unui contract între pacient 

şi unitatea sanitară este văzută ca soluţie de către 20% dintre medici”, mai indică studiul. 

“Întrucât problema nu poate fi rezolvată doar punctual, ci necesită o abordare la nivel naţional, CMMB va trimite 

rezultatele consultării publice către CMR şi îl va sprijini în intervenţiile sale, pentru rezolvarea crizei. CMMB consideră că 

este în interesul medicilor şi pacienţilor ca negocierea unui contract-cadru pentru asigurarea riscului de malpraxis să fie 

făcută de conducerea CMR şi are încredere că forul profesional reprezentativ la nivel naţional va reuşi să restabilească 

poziţia echipei medic-pacient în faţa firmelor de asigurări”, a declarat preşedintele CMMB, Cătălina Poiană. 

 

6 NOIEMBRIE 

Colegiul Medicilor nu este de acord cu obligativitatea introducerii datelor medicale în dosarul 

electronic 

Preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), Gheorghe Borcean, consideră că prin obligativitatea introducerii 

datelor medicale în dosarul electronic este încălcată confidenţialitatea informaţiei medicale a pacientului şi a vieţii private a 

acestuia. 

“Este prima dată în istorie când confidenţialitatea informaţiei medicale este ştearsă şi nu mai există. Confidenţialitatea face 

parte din principiile medicinei. Riscurile sunt ca toată lumea să ştie despre patologiile care nu ar fi de dorit să fie ştiute. (…) 

Nu ne putem opune, este lege. Vom protesta, vom încerca să facem tot ceea ce ne stă în putinţă să modificăm aceste 

prevederi”, a declarat Borcean cu prilejul Adunării Generale a CMR. 

El apreciază că obligativitatea introducerii datelor în dosarul electronic contravine Codului deontologic al medicilor, 

Constituţiei, dar şi legislaţiei conexe privind drepturilor pacientului în ceea ce priveşte confidenţialitatea şi viaţa privată. 

“Este nefiresc să fie la îndemână oricui care nu are claritate să ştie lucrurile acestea, toată istoria medicală a unui pacient, 

când este vorba de fapt de a fi decontată o prestaţie oarecare, momentană. Medicul poate avea acces la orice şi poate 

întreba, cu liberul consimţământ prin informare directă de către pacient sau de către familia acestuia, asupra elementelor 

care sunt concludente pentru acea situaţie. Medicul nu are motive să ştie toată istoria de acum 25 de ani a cuiva în legătură 

cu elemente care nu au legătură cu acea patologie pentru care le s-a adresat”, a explicat Borcean. 

 
27 NOIEMBRIE 

Sistemul sanitar din România nu este pregătit pentru transplantul pulmonar, afirmă specialiştii în 

pneumologie 

Sistemul sanitar din România nu este pregătit, în acest moment, să susţină în deplină siguranţă pentru pacient transplantul 

pulmonar, au afirmat, într-o conferinţă de presă desfăşurată la sediul Ministerului Sănătăţii, reprezentanţi ai Societăţii 

Române de Pneumologie şi ai Grupului de lucru pentru Transplant Pulmonar al Societăţii Române de Pneumologie. 

Prezenţi la conferinţa de presă, prof. univ dr. Bogdan Miron, conf. univ. dr. Cristian Oancea (Timişioara), prof. univ. dr. Ioan 

Cordoş, medicii Cristian Cojocaru (Iaşi) şi Andrei Pleşan (Cluj), precum şi o serie de pacienţi care au beneficiat de un 

transplant de plămâni în Centrul universitar AKH Viena, au accentuat că, deşi actul operator (operaţia în sine), poate fi 

sustenabil la noi în ţară, monitorizarea post-transplant şi managementul al complicaţiilor postransplant nu sunt fiabile în 

acest moment în România. 

Potrivit acestora, procedurile complexe care trebuie executate post-transplant pentru a diagnostica şi trata aceste 

complicaţii postransplant pulmonar, extrem de frecvente şi complexe, nu pot fi efectuate corect şi complet în acest 

moment în România pentru că necesită o serie de aspecte. 
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Un prim aspect este necesitatea existenţei unei echipe medicale extinse, multidisciplinare, cu o vastă experienţă în 

domeniu: ATI, pneumologie, reabilitare, radiologie, bronhologie intervenţională, cardiologie inclusiv intervenţională, 

anatomie patologică, echipă care nu este disponibilă în acest moment în ţara noastră. 

De asemenea, aceştia susţin că medicii specialişti din România (ATI, pneumologie, reabilitare, radiologie, bronhologie 

intervenţională, cardiologie, anatomie patologică) cu pregătire standard nu pot asigura aceste îngrijiri post-transplant fără o 

pregătire amplă, de durată, în centre specializate. 

Dotările corespunzătoare pentru această echipă multidisciplinară, laboratoarele şi dotările aferente nu există în acest 

moment în România, susţin specialiştii amintiţi. Ei precizează că medicaţia post-transplant imunosupresoare (pentru 

scăderea imunităţii şi diminuarea riscului de rejet, de respingere a organului transplantat) antimicotică (împotriva fungilor, 

ciupercilor), antivirală, antibiotică de ultimă generaţie etc. presupune costuri imense şi necesită obligatoriu absenţa oricărei 

discontinuităţi în furnizarea acestor medicamente. 

Ei au informat că Viena este singurul centru care a oferit suportul logistic şi medical pentru aceşti pacienţi, Centrul 

universitar AKH Viena fiind centrul de referinţă pentru majoritatea ţărilor din Europa de Est şi Centrală. 

 
7 DECEMBRIE 

Sindicatele susţin că revendicările privind gărzile medicilor au fost rezolvate doar parțial 

Sindicatul medicilor “ProMedica” și Uniunea Sindicală “Alianța Medicilor”, afiliate Federației Sindicale “Hipocrat”, consideră 

că revendicările medicilor au fost rezolvate doar parțial în urma modificărilor aduse Ordinului Ministrului Sănătății nr. 

807/2004 privind gărzile medicilor. 

“Sindicatele medicilor cer respectarea Codului Muncii și militează în continuare pentru remunerarea medicilor rezidenți 

pentru gărzile efectuate în afara normei de bază, în orice an de pregătire ar fi, emiterea de norme de aplicare realiste, 

eliminarea presiunii exercitate de managerii spitalelor asupra medicilor și reglementarea gărzilor la domiciliu în mod 

coerent și fără echivoc”, se arată într-un comunicat al federațiilor sindicale. 

De asemenea, sindicaliștii solicită Ministerului Sănătății ca medicilor angajați cu jumătate de normă, angrenați în activități 

didactice, să nu le fie impuse condiții ce nu respectă contractul individual de muncă. 

“Sindicatele medicilor au obținut prin acest Ordin, în urma protestelor organizate în ultimele luni, flexibilizarea programului 

de lucru, recunoașterea orelor suplimentare, atunci când medicii muncesc peste program pentru a îngriji pacienții, repaus 

după gardă și posibilitatea ca medicul să nu rămâna a doua zi, după gardă, în spital. Aceste rezultate au fost obținute după 

ce, în urma cu câteva luni, Ministerul Sănătății a recunoscut, în urma acțiunilor sindicale ale medicilor, ca orele de muncă, 

din timpul gărzilor, să fie recunoscute ca vechime în muncă și experiența profesionala, să fie remunerate corespunzător și 

să fie efectuate în urma semnării unui contract suplimentar de muncă”, se menționează în comunicat. 

Ministerul Sănătății anunța în data de 10 octombrie că remunerația medicilor pentru gărzile efectuate a crescut cu până la 

90%, de la 1 octombrie, odată cu intrarea în vigoare a OUG 20/2016, plata majorată pentru aceste gărzi urmând să fie 

primită începând cu 15 noiembrie. De asemenea, plata gărzilor suplimentare pentru medici se va face prin raportarea la 

salariul de bază majorat de la 1 august 2016. 
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5. ASOCIAŢII DE PACIENŢ I  

 
4 IANUARIE 

Consiliul Naţional al Dizabilităţii şi Asociaţia Distroficilor Muscular solicită redeschiderea spitalului de la 

Vâlcele 

Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România şi Asociaţia Distroficilor Muscular solicită redeschiderea spitalului "dr. Radu 
Horia" din Vâlcele, după ce tratamentul bolnavilor cu patologie eredo-degenerativă neuro-musculară cu determinism 
genetic a fost mutat în localitatea Întorsura Buzăului, din judeţul Covasna, o localitate cu temperaturi scăzute, fapt care 
poate contribui la deteriorarea iremediabilă a sănătăţii distroficilor muscular. În acest sens, reprezentanţi ai Asociaţiei 
Distroficilor Muscular au avut o audienţă la ministrul Sănătăţii, Achimaş-Cadariu Patriciu. 
Cele două organizaţii menţionează că au semnalat şi Preşedinţiei aceste probleme, cu prilejul participării, pe 3 decembrie, la 
forumul "Pacientul - centrul sistemului de sănătate", desfăşurat la Palatul Cotroceni. 
"În joc sunt multiple interese politice. Distroficii pot afirma, fără niciun fel de reţinere, că au fost deportaţi la polul frigului. 
Însuşi prefectul de Covasna învestit în 2012, Codrin Munteanu, a afirmat public în acelaşi an "că mutarea la Întorsura 
Buzăului nu a fost în interesul pacienţilor, aceştia fiind transferaţi cu forţa doar pentru a se găsi utilitate noului spital din 
localitate, construit în urmă cu câţiva ani, în care s-au investit aproape trei milioane de euro. Spitalul nu a funcţionat până 
anul trecut deoarece nu avea nici medici şi nici dotarea necesară. Nu poţi ţine distroficii ca pe nişte ostatici la Întorsura 
Buzăului, pentru că ăsta e adevărul acum, ei sunt ţinuţi ostatici pentru banii pe care spitalul îi primeşte de la Casa de 
asigurări. Deci, clădirea trebuie să servească interesele pacienţilor şi nu pacienţii interesul unei clădiri"", se arată în 
comunicatul citat. 
Asociaţia Distroficilor Muscular atrage atenţia asupra faptului că toate demersurile sale (memorii, întâlniri cu autorităţile şi 
proteste) nu au schimbat hotărârea de desfiinţare a Centrului de Patologie Neuro-Musculară "dr. Radu Horia". 
"Autorităţile se vor confrunta cu un fenomen social fără precedent. În spitalul din Vâlcele distroficii şi familiile acestora 
beneficiau de educaţie în ceea ce priveşte transmiterea acestei afecţiuni genetice. Primim semnale de la asistenţi sociali din 
ţară care îşi exprimă îngrijorarea pentru faptul că sunt familii în care există trei, patru, cinci şi şase copii distrofici", a 
declarat preşedintele Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România, Daniela Tontsch. 
În comunicat este reamintită şi poziţia exprimată de Comisia de Neurologie şi Neurologie Pediatrică a Ministerului Sănătăţii 
conform căreia "s-a impus de urgenţă revenirea Centrului de Patologie Neuromusculară "dr. Radu Horia" la Vâlcele, judeţul 
Covasna, pe vechiul amplasament, cu recomandarea realizării rapide a unor lucrări de reabilitare şi modernizare". 
Cele două organizaţii reamintesc că în luna martie au început o campanie pentru redeschiderea spitalului "dr. Radu Horia" şi 
au primit avizul favorabil al ministrului Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, dar "birocraţia excesivă din minister a ţinut pe loc 
realizarea acestui demers". 
Potrivit statisticilor, în România sunt înregistrate peste 35.000 de cazuri diagnosticate cu distrofii musculare. Boala se 
caracterizează prin deteriorarea progresivă a muşchilor corpului, antrenând slăbiciune musculară şi invaliditate. În unele 
forme de distrofie musculară este afectat miocardul şi alţi muşchi involuntari (netezi), precum şi alte organe. 

 
13 IANUARIE 

A fost lansată o aplicaţie care îi ajută pe pacienţii oncologici să-şi autoevalueze starea psihică 

 
O aplicaţie unică în România, care poate fi descărcată gratuit pe un telefon mobil sau tabletă şi care este dedicată sprijinirii 
pacienţilor oncologici, a fost lansată recent şi prezentată la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii 
"Babeş-Bolyai" (UBB) din Cluj-Napoca. 
Aplicaţia, denumită APSCO, este disponibilă în limbile română şi maghiară şi poate fi folosită pentru autoevaluarea stării 
psihice de către pacienţii care suferă de o formă de cancer. De asemenea, aplicaţia conţine o serie de informaţii care pot fi 
utile pacienţilor în efortul lor de a face faţă bolii din punct de vedere psihic. 
Degi Csaba, care este coordonatorul proiectului, a explicat, într-o conferinţă de presă, cum funcţionează aplicaţia, care 
utilizează aşa numitele "termometre emoţionale". Acest instrument este deja cunoscut în ţările vestice, mai ales în Marea 
Britanie, şi a fost folosit la crearea aplicaţiei APSCO. "Am lansat aplicaţia APSCO, care este unică, în limbile română şi 
maghiară, şi care poate fi descărcată gratuit pe tablete sau telefoane mobile din Google Play. Aplicaţia este primul 
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instrument computerizat de screening automatizat al distresului oncologic, care este un fel de stres generat de boală, 
pentru pacienţii cu cancer, aparţinători şi medici. Are un modul de autoevaluare, iar bolnavul îşi poate monitoriza nivelul de 
distres astfel încât să vadă dacă acesta este sau nu critic. Aplicaţia te ajută să ştii unde este limita în suferinţa psihologică, 
nivel de la care ai nevoie de resurse de ajutor în plus", a spus Degi Csaba. Aplicaţia, odată instalată pe un telefon mobil sau 
tabletă, necesită un efort de aproximativ un minut pentru completarea unor informaţii pe baza cărora softul face un calcul 
care arată pacientului care este starea sa psihică. Astfel, pacientul trebuie să bifeze în aplicaţie, pe o scală de la 1 la 10, 
pentru fiecare din cele patru termometre emoţionale care indică nivelul de stres, anxietate, depresie şi furie, iar pe baza 
datelor introduse aplicaţia indică nevoia de ajutor a pacientului. 
Sociologul clujean a explicat că utilizarea acestei aplicaţii nu reprezintă în sine o terapie, ea putând fi comparată cu acele 
instrumente care ajută, de exemplu, pacienţii cu diabet să îşi monitorizeze nivelul glicemiei. Degi Csaba a insistat pe 
importanţa faptului că pacienţii trebuie să primească sprijinul unui psiholog specializat în acest domeniu de susţinere a 
bolnavilor de cancer. De asemenea, aplicaţia conţine şi are o bază de date cu informaţii legate de asociaţiile, grupurile de 
suport sau datele de contact ale unor institute medicale din toată ţara. 
O altă practică care ar putea fi introdusă în spitalele oncologice din România este completarea de către pacienţi a unui 
chestionar, în timpul petrecut de aceştia în sălile de aşteptare, care să le ofere psihologilor informaţii utile despre pacienţii 
lor de cancer. Degi Csaba a subliniat că în România există o prea mică preocupare pentru nivelul de distres înregistrat de 
pacienţii cu cancer, care reprezintă de fapt un element foarte important în lupta lor cu boala şi căruia ar trebui să i se 
acorde o importanţă mai mare. El a explicat că în institutele oncologice din ţară există puţini asemenea psihologi specializaţi 
în susţinerea pacienţilor de cancer, excepţie făcând Capitala. 
"Ideal ar fi ca aceste institute să fie dotate cu tablete ieftine, iar pacienţii care aşteaptă să îşi evalueze rapid starea. Iar când 
intră la cabinetul medicului acesta are toate datele la îndemână, să ştie care este starea psihică a pacientului (...) În 
România, distresul oncologic nu este o prioritate, nu este tratat, este ceva auxiliar. Am constatat că procentul pacienţilor cu 
cancer care prezintă depresie clinică şi simptome de anxietate este uriaş şi este de peste 45%", a mai spus Degi. 
Echipa care a dezvoltat aplicaţia APSCO lucrează la acest proiect din anul 2001, când a fost începută, în patru institute 
oncologice din România, o cercetare asupra nevoilor psihologice ale bolnavilor de cancer. Până în prezent au fost evaluaţi 
peste 1.200 de pacienţi. Cercetarea a fost finanţată de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a 
Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, cu recomandarea Ministerului Sănătăţii. 
 
 

18 IANUARIE 

Cluj-Napoca: proiect de meloterapie creat pentru copii cu afecţiuni din spectrul autist 

 
Zeci de copii din cadrul Asociaţiei Autism Trasilvania vor participa săptămânal la şedinţe gratuite de interacţiune prin 
muzică. Interacţiunea prin muzică în abordarea copiilor cu autism este o metodă relativ nouă pentru România, ce 
presupune utilizarea muzicii şi a instrumentelor muzicale pentru dezvoltarea comunicării şi a abilităţilor sociale şi 
emoţionale. 
Proiectul organizaţiei, intitulat 'Cântă cu mine! Interacţiune prin muzică pentru copiii cu autism', a fost desemnat câştigător 
de Fundaţia Pentru Comunitate la sfârşitul anului 2015. Programul de finanţare viza susţinerea unor proiecte de terapie 
emoţională şi prin artă, care aveau ca scop reabilitarea psiho-socială a copiilor cu deficienţe, afecţiuni cronice sau în curs de 
recuperare după afecţiuni grave. 
Potrivit unui comunicat de presă, proiectul Asociaţiei Autism Transilvania va fi sprijinit cu suma de 11.000 lei, ce va putea fi 
folosită pentru acoperirea cheltuielilor înscrise în proiect. "Datorită faptului că muzica este ceva foarte plăcut pentru 
majoritatea copiilor cu autism şi pentru că poate deveni cu uşurinţă un instrument prin care aceştia reuşesc să îşi comunice 
mai bine emoţiile, stările şi uneori chiar gândurile, considerăm extrem de importantă această finanţare. Metodele utilizate îi 
vor ajuta pe unii copii să dobândească noi achiziţii în materie de cuvinte, cultură muzicală, dezvoltarea imaginaţiei, creaţie, 
dublate în permanenţă de momente de relaxare şi bună dispoziţie", a declarat Nicoleta Niste, director executiv în cadrul 
Asociaţiei Autism Transilvania. 
Potrivit acesteia, originalitatea metodei constă în tehnicile specifice folosite, respectiv oglindirea - redarea identică a 
comportamentului copilului, simultan cu acesta; explicarea verbală a comportamentelor copilului, pe ritm muzical; imitarea 
comportamentelor iniţiate de copil în cadrul şedintelor de lucru; acompanierea cu instrumente muzicale sau cu secvenţe 
sonore verbale a unor comportamente iniţiate/ manifestate de copil. 
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Toţi cei 30 de copii vor avea acces săptămânal la OptiMusic, un sistem audio-vizual, bazat pe interacţiunea dintre fasciculele 
de lumină şi de culoare, care poate fi adaptat la nevoile specifice persoanelor cu autism, fiind deopotrivă un instrument de 
comunicare, dar şi unul educativ. OptiMusic se adresează persoanelor cu deficienţe în învăţare, emoţionale şi 
comportamentale, motiv pentru care este foarte indicat pentru copiii cu autism. 
Asociaţia Autism Transilvania (AAT) este o organizaţie non-guvernamentală înfiinţată în august 2006, la iniţiativa unor 
părinţi care au copii cu afecţiuni din spectrul autist. Asociaţia oferă servicii de recuperare a copiilor prin intermediul terapiei 
cognitiv-comportamentale, logopediei, ergoterapiei, kinetoterapiei şi interacţiunii prin muzică şi mişcare - soluţii 
individualizate pentru fiecare copil. Proiectul se va desfăşura în perioada ianuarie-august 2016. 

 
4 FEBRUARIE 

Campanie inedită: poveștile de viață ale pacienților, spuse pe Facebook, pentru înțelegerea bolilor rare 

Pacienții cu boli rare sunt invitați să-și spună poveștile de viață în cadrul unei inedite campanii ce își propune o mai 

bună înțelegere a suferințelor prin care trec pacienții cu astfel de afecțiuni, dar și o mai bună cunoaștere a acestor boli 

de care suferă peste 300 de milioane de oameni la nivel global. Campania se desfășoară în mediul on-line, pe Facebook, 

și a fost inițiată de Alianța Națională pentru Boli Rare România (ANBRaRo), ca unul din evenimentele ce marchează 

ediția din acest an a Zilei Bolilor Rare, din 27 februarie. 

"Ideea este că bolile rare, pentru că sunt extrem de multe, diverse și dificile, sunt greu de înțeles de către toată lumea, 

inclusiv de către cadrele medicale, uneori. De aceea, am zis că demarând această campanie prin care pacienții pot să-și 

spună povestea, ar putea să aibă impact asupra tuturor, în sensul că oamenii să înțeleagă mai bine cu ce se confruntă 

pacienții în fiecare zi și să poată să-i ajute mai bine la un moment dat", afirmă Dorica Dan, președintele ANBRaRo. 

Prima care și-a spus povestea a 30 de ani marcați de Sindromul Prader Willi este Oana Maria Dan, nimeni alta decât 

fiica Doricăi Dan, o tânără din Zalău ce s-a luptat de-a lungul anilor cu probleme de greutate, dar și alte afecțiuni 

asociate acestei boli rare. "Sunt fericită că am prieteni și am o activitate interesantă în fiecare zi. Am o familie care mă 

iubește. (...) Am mulți prieteni cu Prader Willi în toată lumea. Este Campania de Ziua Bolilor Rare și vreau să vă invit să 

vă spuneți și voi povestea! Uniți, vom fi auziți!", spune, pe pagina de Facebook a asociației, Oana Maria. 

Potrivit președintelui ANBRaRo, scopul campaniei este și acela de a se obține acreditarea unor centre integrate pentru 

tratamentul bolilor rare. "Scopul nostru este ca, la finalul campaniei, vocea pacienților să fie auzită și poveștile 

pacienților să fie mai bine înțelese de către comunitate, să obțină acreditarea mult dorită a centrelor de expertiză. 

Pornind de la această diversitate și complexitate a bolilor rare, considerăm că este nevoie de o abordare integrată", 

afirmă sursa citată. 

În ceea ce privește situația pacienților cu boli rare din România, 2.138 de pacienți sunt în programul național de boli 

rare, iar în statisticile Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD) figurează 3.992 de persoane cu 

handicap produs de boli rare. Dorica Dan subliniază că, din estimările specialiștilor, în România există peste un milion 

de persoane afectate de boli rare, iar la nivel global numărul lor este de peste 300 de milioane, adică al treilea stat ca 

mărime din lume, după populație, dacă toate aceste persoane ar locui în aceeași țară. 

"Numărul care figurează în scripte este extrem de mic pentru țara noastră în comparație cu realitatea, pentru că bolile 

rare nu sunt codificate corespunzător. Până când nu vom avea registre pentru pacienții cu boli rare și centre de 

expertiză, evidența acestora va fi incertă și alocarea resurselor ineficientă", a mai arătat președintele ANBRaRo. 

 
14 FEBRUARIE 

Asociaţia PAVEL susține că autorităţile abordează insuficient şi ineficient nevoile copiilor bolnavi de 

cancer 

Asociaţia PAVEL a părinţilor cu copii bolnavi de cancer a transmis autorităţilor o scrisoare deschisă în care semnalează 

faptul că problematica şi nevoile copiilor bolnavi de cancer sunt abordate insuficient şi ineficient iar situaţia în care 

aceştia se află este una de risc. 
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"Pe lângă incapacitatea sistemului sanitar de a oferi şanse egale la tratament, comparabile cu cele din ţările dezvoltate 

ale UE (lipsa specialiştilor, lipsa medicamentelor şi a aparaturii medicale, etc.), atragem atenţia asupra numărului 

scăzut al serviciilor psiho-sociale adresate acestei categorii a populaţiei, atât în perioada tratamentului, cât şi post 

tratament", se arată în scrisoare. 

Reprezentanţii asociaţiei subliniază că un copil bolnav de cancer şi familia sa au nevoie de îndrumare, de sprijin 

psihologic, social, educaţional şi material, de momente de relaxare şi respiro în timpul spitalizării şi apoi de recuperare 

medicală în timpul tratamentului şi post tratament, de consiliere vocaţională, pentru o mai bună reintegrare socio-

profesională după finalizarea tratamentului. 

"În prezent, singurele servicii care se adresează copiilor/tinerilor cu cancer, precum şi adulţilor care au avut cancer în 

copilărie sunt cele medicale. Restul greutăţilor cad exclusiv în seama familiilor, atunci când acestea există şi se pot 

implica, sau a unui număr foarte mic de organizaţii, printre care Asociaţia PAVEL se evidenţiază în mod deosebit prin 

varietatea, numărul şi calitatea serviciilor oferite gratuit familiilor cu copii bolnavi de cancer", se mai arată în scrisoarea 

deschisă. 

Este evidenţiat faptul că în spitale nu există echipe multidisciplinare de specialişti, reţeaua de sprijin şi serviciile sociale 

complementare celor medicale sunt inexistente în comunităţile de unde provin pacienţii, că nu există o metodă de 

asistenţă pe termen lung, iar monitorizarea evoluţiei cazurilor este aproape nulă şi nu se cunoaşte mai nimic referitor la 

evoluţia bolii şi a efectelor sale pe termen lung. 

"Credem că în momentul de faţă ar trebui realizat un plan interministerial care să asigure o viziune amplă asupra 

problematicii cancerului la copii, la nivel naţional precum şi o intervenţie adecvata nevoilor reale si concrete. În opinia 

noastră planul ar trebui structurat pe patru mari direcţii: derularea campaniilor naţionale de diagnosticare timpurie; 

creşterea calităţii îngrijirii şi tratamentului în centrele de oncologie şi de hematologie pediatrică; crearea unor centre 

speciale de zi, de recuperare şi integrare a pacienţilor oncologici; Dezvoltarea serviciilor de suport socio-psiho-medical 

la nivelul tuturor comunităţilor din ţară, la care să poată avea acces copiii bolnavi şi familiile lor pe perioada 

tratamentului dar şi în perioada post cură şi, pe termen lung, de-a lungul întregii vieţi, dacă supravieţuitorul şi familia sa 

au nevoie de sprijin", propun reprezentanţii Asociaţiei. 

 

14 FEBRUARIE 

Bullying-ul asupra copiilor diagnosticați cu boli cronice, o problemă reală în școlile din România 

Asociația M.A.M.E. continuă campania de prevenire și combatere a fenomenului de tip bullying ce afectează copiii cu 

boli cronice sau cu dizabilități, prin susținerea unor workshop-uri de informare în școlile și liceele din București și Ilfov. 

Până în prezent, specialiștii organizației au vizitat 10 școli și au discutat cu aproximativ 1.000 de elevi referitor la 

acceptarea și integrarea în grup a elevilor cu nevoi speciale, diagnosticați cu boli cronice, precum și a celor care au 

dizabilități fizice sau intelectuale. 

“Aproximativ 60% dintre elevii care au participat la sesiunile de informare au povestit situații reale de bullying în care 

au fost implicați direct, iar peste 40% au relatat situații în care au fost martori. Din păcate, copiii cu nevoi speciale, care 

frecventează cursurile școlare, sunt agresați sub diferite forme: fizic, verbal sau emoțional. În contextul în care elevul 

respectiv deja duce o luptă cu boala, este pus în situația de a duce o luptă și cu cei din jurul său, făcându-i astfel extrem 

de dificilă recuperarea și reintegrarea socială”, a declarat Maria Culescu, Președinte Fondator al Asociației M.A.M.E. și 

inițiatoarea campaniei anti-bullying. 

În completarea sa, Diana Șimon, psihoterapeut în cadrul Centrului Steluțelor, centru social de suport și recuperare 

destinat copiilor aflați în situații de risc, înființat de Asociația M.A.M.E., a vorbit despre impactul psihologic pe care 

bullying-ul îl poate avea asupra copiilor bolnavi. “Efectele comportamentului de tip bullying sunt dăunătoare, iar 

impactul psihologic asupra dezvoltării ulterioare a copilului este covârșitor. Elevii agresați se simt singuri, izolați și 

umiliți. manifestând de cele mai multe ori simptome de anxietate, depresie, dar și insomnie, dureri de cap și de stomac. 

De asemenea, îşi pierd încrederea în propria persoană, precum şi atenţia și capacitatea de a se concentra, ceea ce 
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conduce la obţinerea notelor mici, la scăderea performanţelor şcolare, refuzul de a merge la şcoală sau chiar abandonul 

şcolar.” 

La eveniment a fost prezentă și mama unui băiețel în vârstă de 13 ani, Camelia S., care din cauza problemelor de auz pe 

care fiul său le are, acesta a devenit ținta unor agresiuni repetate din partea colegilor. “Nicușor a fost tachinat, jignit și 

chiar lovit de colegii lui. Din cauza faptului că nu auzea foarte bine, colegii l-au tratat ca și cum le-ar fi inferior și l-au 

batjocorit. Acest lucru l-a afectat foarte mult. Avea note proaste la școală, era permanent supărat, nemulțumit, 

nefericit. A fost nevoie să îl transferăm la altă școală și să facă terapie cu un psiholog”, a povestit aceasta. 

Din păcate, situația lui Nicușor nu este singulară. Conform datelor furnizate de UNICEF International, România este pe 

locul I în Europa la numărul de elevi cu vârsta cuprinsă între 11 și 15 ani care agresează alți colegi. 

Campania de prevenire și combatere a fenomenului de tip bullying în rândul elevilor va continua și în luna martie 2016 

prin susținerea unor workshop-uri de informare în 5 licee din București, făcând parte din activitățile derulate de 

Asociația M.A.M.E. în cadrul proiectului “Centrul Steluțelor - centru social de suport și recuperare destinat copiilor aflați 

în situații de risc”, finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. 

 

18 FEBRUARIE 

Asociaţia Pacienţilor Alba consideră că asiguraţii din judeţ sunt discriminaţi faţă de cei din Bucureşti 

Asociaţia Pacienţilor Alba (APA) consideră că locuitorii din Alba sunt discriminaţi comparativ cu cei din Bucureşti, suma 

alocată pentru un contribuabil-asigurat din acest judeţ fiind mult mai mică decât cea pentru cei din Capitală, motiv 

pentru care va depune un memoriu la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD). 

"Situaţia de discriminare pe care înţelegem să o reclamăm constă în faptul că pentru fiecare contribuabil - asigurat din 

Bucureşti suma alocată este mult mai mare decât suma alocată pentru un contribuabil - asigurat din judeţul Alba, 

raportat strict la faptul că, prin politica de distribuire a resurselor, Casa Naţională de Sănătate a alocat, pe baza unor 

criterii injuste şi discriminatorii, sume nejustificat de mari pentru acest domeniu bugetar pentru Bucureşti şi ridicol de 

mici pentru judeţul Alba, în condiţiile în care se contribuie în ambele unităţi administrative cu acelaşi procent de 5,5% 

din venit", se arată în memoriul prezentat de reprezentanţii APA. Aceştia au menţionat că situaţia este similară inclusiv 

în urma alocării bugetare pentru trimestrul I al anului 2016 . 

Reprezentanţii APA au arătat că, în 2014, Casei de Asigurări de Sănătate Alba i s-a alocat de către Casa Naţională de 

Sănătate pe domeniul Paraclinic un buget în valoare de peste 5,6 milioane de lei, numărul asiguraţilor fiind la finele 

anului în discuţie de 306.284. "În concluzie, suma de bani alocată pentru investigaţii paraclinice (analize de laborator, 

radiologie, probe funcţionale) pentru fiecare contribuabil (asigurat) al judeţului Alba este de 18,48 de lei", se precizează 

în memoriu. În acelaşi an, CNAS a alocat Casei de Asigurări a Municipiului Bucureşti (CASMB) un buget în valoare de 

peste 208 milioane de lei, numărul contribuabililor (asiguraţilor) aflaţi în evidenţa respectivei instituţii fiind de 

aproximativ 1.600.300 de persoane. "În concluzie, suma de bani alocată statistic fiecărui contribuabil (asigurat) al 

CASMB este de 130,14 lei", se susţine în memoriul APA. 

Reprezentanţii APA consideră că, în condiţiile în care fiecare contribuabil - asigurat la bugetul FNUAS contribuie în mod 

egal, prin plata contribuţiei unei sume lunare în echivalentul a 5,5 % din venitul brut, "pacienţii-asiguraţi cu domiciliul în 

judeţul Alba se află într-o situaţie de discriminare". Aceştia au mai spus că dacă este comparată suma de bani alocată 

fiecărui contribuabil, se poate observa că aceasta diferă în funcţie de judeţul în care are stabilit domiciliul, chiar dacă se 

contribuie în mod egal la nivelul întregii ţări. "Raportat la situaţia prezentată, am înţeles să vă aducem la cunoştinţă 

aceste aspecte în speranţa că se vor găsi modalităţi de rezolvare a situaţiei de discriminare", se mai menţionează în 

memoriul adresat CNCD de către APA. 
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3 MARTIE 

UNOPA va monitoriza accesul la tratament al pacienţilor cu HIV  

Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) a lansat proiectul "Prin ochii mei", care 
are ca scop evaluarea accesului la tratament pentru persoanele seropozitive din România şi realizarea demersurilor 
necesare în faţa autorităţilor pentru ca întreruperile de tratament să fie prevenite. 
"Proiectul are ca activitate principală evaluarea accesului la tratament pentru persoanele seropozitive din România şi 
realizarea demersurilor necesare în faţa autorităţilor pentru ca întreruperile de tratament să fie prevenite. În ultimii ani 
au fost multe întreruperi ale tratamentului", susţine UNOPA. 
Directorul executiv UNOPA, Iulian Petre, spune că a realizat proiectul pentru ca pacienţii care trăiesc cu HIV să fie bine 
îngrijiţi şi să aibă acces continuu la medicamentele necesare. "Cu ajutorul proiectului vom realiza un raport al situaţiei 
tratamentului ARV în România ultimilor ani, vom trage concluzii şi vom merge la autorităţi cu propuneri concrete de 
eficientizare şi îmbunătăţire a sistemului de îngrijiri şi tratament pentru persoanele seropozitive", afirmă Petre, citat în 
comunicat. 
Unul dintre obiectivele proiectului se referă la împuternicirea a 90 de persoane seropozitive pentru a se implica în 
rezolvarea problemelor cu care se confruntă. Potrivit reprezentanţilor UNOPA, la finalul proiectului va exista o poziţie 
oficială a autorităţilor cu responsabilitate în asigurarea tratamentului pentru persoanele seropozitive, faţă de 
întreruperile de tratament din România. Totodată, 4.000 de persoane din populaţia generală vor fi informate şi 
sensibilizate cu privire la drepturile persoanelor seropozitive. Proiectul este cofinanţat printr-un grant din partea 
Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Valoarea proiectului este de 78.300 
franci elveţieni. 
 

6 APRILIE 

Noi programe ale Asociaţiei Pacienţilor în Lupta cu Boala Parkinson  

Asociaţia Pacienţilor în Lupta cu Boala Parkinson "Laleua Buzăului" a anunţat noile programe reunite sub sloganul 

"Împreună vom învinge Boala Parkinson" pe care le va demara în curând. La acest eveniment desfăşurat la Primăria 

municipiului Buzău au fost prezenţi medici şi specialişti în recuperare, kinetoterapeuţi, dar şi pacienţi diagnosticaţi cu 

Parkinson. 

"Programele pe care urmează să le demareze Asociaţia 'Laleaua Buzăului' sunt elaborate de un grup de specialişti, iar scopul 

este acela de a-i integra pe pacienţii diagnosticaţi cu Parkinson în familie şi în societate. Pentru reuşita acestor demersuri 

vor fi create grupuri de susţinere pentru pacienţi şi aparţinătorii lor", a declarat dr. Angela Mînăscurtă, medic primar 

neurolog, preşedintele Asociaţiei "Laleaua Buzăului". 

Potrivit sursei citate, principalele activităţi ale acestei asociaţii sunt sprijinirea, îngrijirea bolnavilor de Parkinson, 

identificarea nevoilor reale, ameliorarea stării de sănătate a acestora, realizarea de seminarii şi evenimente cu scopul 

informării referitoare la noutăţile în tratarea maladiei, organizarea de manifestări şi diverse activităţi pentru sensibilizarea 

opiniei publice, acordarea de consultanţă şi consiliere pentru membrii asociaţiei, precum şi dezvoltarea de programe în 

regim de parteneriat cu autorităţile publice. 

În luna aprilie este marcată la nivel mondial Ziua Internaţională de Luptă împotriva bolii Parkinson, o maladie neurologică 

gravă, ale cărei incidenţă şi prevalenţă cresc odată cu vârsta. 

 
13 APRILIE 

Cezar Irimia (FABC): "Sper să fie implementat curând Planul Național Multianual Integrat de Control al 

Cancerului" 

Președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, Cezar Irimia, a salutat prezentarea primului Plan Național 

Multianual Integrat de Control al Cancerului și și-a manifestat speranța ca acesta să fie implementat cât mai curând. "Ne 

bucurăm că avem acest plan și sper să fie în curând implementat pentru că aveam nevoie de el cu mulți ani în urmă, să nu 

mai trecem prin necazurile prin care am trecut și sper ca acest plan să reglementeze situațiile noastre dificile cu care ne 
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confruntăm zi de zi. Trăiesc această bucurie deoarece am pus umărul la realizarea acestui plan și ne dorim ca el să fie 

implementat cât mai repede și să nu trăim o deziluzie prin neimplementarea lui", a spus Irimia.  

Potrivit acestuia, planul ar trebui "să pună ordine" în tot ceea ce înseamnă oncologie de la prevenție până la paliație. "Să 

rezolve în mod corect și să folosească în mod corect banii alocați acestei patologii. Vom avea o statistică și vom construi un 

buget pe statistică și nu pe istorie, după ureche. Tot ceea ce se construiește și se monitorizează este istoricul anului 

precedent și finanțarea se face, așa, după ureche, adică niciodată nu vor ajunge banii pentru că nu avem acea statistică ce 

ar fi construit un buget real pentru oncologie", a afirmat președintele FABC. 

 

17 APRILIE 

Tinerii cu Sindrom Down pot trece de la nevoile speciale la bucurie si rezultate remarcabile cu ajutorul 

Asociatiei Be a Butterfly și Aventura Dezvoltarii  

Pornind de la un obiectiv comun - acela de a aduce starea de bine si bucuria in viata copiilor cu Sindrom Down si a parintilor 
acestora, Asociatia Be a Butterfly si Aventura Dezvoltarii au incheiat un protocol de colaborare. Asociația Be a Butterfly este 
un ONG tanar, care a conceput un sistem adaptat nevoilor specifice persoanelor cu Sindrom Down si alte deficiente 
intelectuale, bazat pe impletirea dintre sport, terapii paramedicale și terapie ocupationala. Rezultatele tinerilor beneficiari 
ai asociatiei, dupa numai 2 ani de activitate, sunt remarcabile; o incununare a acestora este selectarea a doi dintre ei pentru 
lotul national Special Olympics, ce a participat în 2015 la Jocurile de vara Special Olympics de la Los Angeles, de unde s-au 
întors cu medalie de argint la probele de înot. 
Aventura Dezvoltarii ofera servicii de consiliere psihologica si psihoterapie si organizeaza grupuri de dezvoltare personala si 
ateliere creative, pana in prezent insumand deja un numar de peste 200 participanti. 
In cadrul parteneriatului cu Asociatia Be a Butterfly, Aventura Dezvoltarii a organizat pentru membrii asociatiei Ateliere 
Creative, in cadrul carora tinerii si-au antrenat atentia, rabdarea si indemanarea pentru a realiza diverse decoratiuni. Aceste 
ateliere fac parte dintr-un program mai amplu, pe care Aventura Dezvoltarii l-a pregatit pentru a veni in sprijinul copiilor cu 
nevoi speciale, dar mai ales al parintilor acestora. 
Pentru ca aparitia unui copil cu nevoi speciale poate aduce cu sine nelinisti, framantari, intrebari, iar cresterea si educarea 
lui pot reprezenta o mare provocare pentru parinti, Aventura Dezvoltarii a creat un program intitulat “Parinte constient, 
parinte implicat”, care include trei workshop-uri oferite gratuit membrilor asociatiilor care ocrotesc copiii cu nevoi speciale. 
In cadrul acestora vor fi abordate aspecte precum ceea ce inseamna sa fii parintele unui copil cu nevoi speciale, provocari, 
dificultati, putere si vulnerabilitate; vor fi aduse in discutie si nevoile si dorintele parintilor, care, de cele mai multe ori, sunt 
lasate in plan secundar, ceea ce aduce neajunsuri si in relatia parinte-copil. Aceste workshop-uri sunt interactive, parintii 
avand posibilitatea sa adreseze intrebari specialistilor, sa aduca in discutie subiectele considerate de ei “arzatoare” si, 
calauziti de psihoterapeuti, sa gaseasca ei insisi solutii potrivite pentru problemele cu care se confrunta. 
“Aventura Dezvoltarii” va ofera suport pentru a va (re)descoperi propriile resurse, va antreneaza pentru a va pune in 
valoare potentialul si va calauzeste sa acceptati trecutul, sa fiti “aici si acum”, traindu-va frumos prezentul si construindu-va 
cu indrazneala si incredere viitorul! Prin intermediul programelor de dezvoltare personala, a sedintelor de consiliere 
psihologica si psihoterapie va insotim si sustinem pentru a pasi cu incredere pe drumul devenirii voastre! 

 
18 APRILIE 

Îmbunătătirea accesului la îngrijire pentru pacientii cu Imunodeficientă Primară 

Imunodeficientele Primare (IDP) reprezintă o categorie în crestere, de peste 300 de tulburări diferite, care apar atunci când 
sistemul imunitar functionează deficitar.Imunodeficientele Primare netratate pot deveni cronice, grave si chiar letale. Multe 
tulburări IDP sunt considerate „boli rare”, prin urmare diagnosticul si tratamentul s-au dovedit a fi dificile în timp, însă ele 
sunt acum tratabile datorită progresului medical din ultimii 60 de ani. Cu toate acestea, IDP rămân adesea nediagnosticate, 
diagnosticate gresit sau diagnosticate într-o etapă târzie, deoarece simptomele sunt asemănătoare cu infectii comune si 
recurente. 
În plus, accesul la îngrijire variază semnificativ între continente si chiar între tările din aceeasi regiune, în ciuda faptului că 
au fost descoperite tratamente care pot salva vieti. 
În acest an, ne unim vocile pentru a face apel către factorii de decizie politică, către autoritătile din domeniul sănătătii si 
către finantatorii domeniului medical, ca să pună în aplicare mecanismele relevante, pentru a se asigura că toti pacientii IDP 
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din întreaga lume au acces la tratamente sigure, eficiente, adecvate si beneficiază de îngrijire optimă. Mai precis, facem 
apel la guverne, autorităti din sănătate si contribuabili să: 
1. Asigure tuturor pacientilor IDP accesul la terapii de substitutie cu imunoglobulina (Ig)prin: 
- Punerea în aplicare a mecanismelor de finantare pentru a asigura disponibilitatea mai multor produse Ig, pentru a permite 
un acces larg la terapii adecvate; 
- Dozarea optimă a terapiei de substitutie cu Ig pentru a îmbunătăti calitatea vietii pacientilor, pentru a evita deteriorarea 
organelor si pentru a reduce costurile; 
2. Asigurarea accesului la Transplantul cu Celule Stem Hematopoetice(TCSH) sau terapia genică pentru pacientii cu 
Imunodeficientă severă combinată (IDSC), cât si altor pacienti cu imunodeficiente primare severe; 
3. Asigurarea accesului la o diagnosticare precoce si la o îngrijire de specialitate de calitate prin: 
- Înfiintarea unor centre specializate religionale pentru a permite accesul geografic echitabil la expertiză medicală si 
asistentă medicală pentru aceste boli; 
- Promovarea centrelor de tratament specializat cu personal de îngrijire dedicat pentru a evita efectele adverse cauzate de 
tehnicile incorecte de tratament; 
- Realizarea registrelor de pacienti pentru a evalua prevalenta si incidenta IDP; 
- Promovarea retelelor profesionale între centrele similare de specialitate, între registre de pacienti, pentru a stabili liniile 
directoare si standardele de îngrijire; 
- Stabilirea unor coordonate pentru a ghida pacientii copii către serviciile pentru adulti pentru a se asigura îngrijirea 
tranzitorie adecvată si planificată; 
4. Asigurarea cresterii disponibilitătii terapiilor de substitutie cu imunoglobuline, TCSH si măsuri antimicrobiene 
suplimentare în tările în curs de dezvoltare prin: 
- Stabilirea unor mecanisme de colaborare internatională pentru ca tările care nu dispun de infrastructura tehnică sau 
financiară să poată asigura tratamentul necesar, prin colaborarea cu centrele de referintă; 
- Crearea unor registre internationale de pacienti pentru a furniza informatii către centrele din tările în care nu există retele 
nationale; 
- Promovarea retelelor on-line pentru a discuta cazuri clinice si pentru a sprijini medicii care trăiesc departe de centrele 
specializate; 
- Construirea de facilităti adecvate si instruirea personalului de specialitate pentru a asigura o gestionare mai eficientă a 
resurselor de îngrijire a sănătătii în tările în curs de dezvoltare (în prezent, multi pacienti IDSC trebuie să călătorească în 
tările dezvoltate pentru transplant de maduvă); 
- Dezvoltarea serviciilor de diagnostic si tratament, alături de facilităti pentru diagnosticarea si monitorizarea pacientilor cu 
HIV sau localizarea lor în centre de imunizare, în tările în care HIV este o boală pandemică. 

 
26 APRILIE 

Aproape 140 de copii cu TSA au beneficiat de terapie, printr-un proiect finanţat din granturi SEE  

Un număr de 139 de copii şi tineri cu tulburări din spectrul autist au beneficiat de intervenţii terapeutice în vederea 
integrării în comunitate, iar 205 părinţi ai unor copii cu TSA s-au bucurat de servicii de consiliere din partea profesioniştilor 
printr-un proiect care s-a încheiat pe 29 aprilie. Coordonatorul proiectului, Camelia Olaru Raita, a declarat că 26 de 
profesionişti au fost formaţi în tehnici de lucru cu copilul cu TSA, părinţii lui şi familia sa extinsă. De asemenea, ea a 
menţionat că 29 de părinţi şi copiii lor au participat, în iulie 2015, la o tabără la Moeciu. 
Camelia Olaru Raita a menţionat că proiectul "Întărirea serviciilor de consiliere şi suport la nivel local pentru părinţii copiilor 
şi adolescenţilor cu TSA" a început în iulie 2014 şi a fost implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal, în parteneriat au 
zece DGASPC-uri din ţară, în sectorul 4 al Capitalei şi judeţele Arad, Bacău, Botoşani, Călăraşi, Galaţi, Mehedinţi, Prahova, 
Vaslui şi Vrancea. Potrivit Cameliei Raita, proiectul a fost finanţat prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG. 

 
27 APRILIE 

Alianța Națională pentru Boli Rare a lansat platforma “ParticipRare” 

Pacienții cu boli rare din România au la dispoziție platforma "ParticipRare", lansată de Alianța Națională pentru Boli Rare, 
care vine să le ușureze accesul la tratament și informație, a anunțat președintele organizației Dorica Dan. Potrivit acesteia, 
platforma a fost creată în cadrul proiectului "ColaboRARE". 
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"Am realizat o platformă care se numește ParticipRare. În curând o să lansăm un radio în care vocea pacienților să fie auzită. 
Este o platformă care își dorește să faciliteze implicarea și comunicarea dintre părțile interesate în domeniul bolilor rare. Un 
pacient care nu are un diagnostic clar caută informații și astăzi poate să găsească linia de ajutor. Informațiile despre pacient 
sunt înregistrate în baza de date helpline, noi solicităm sprijinul specialiștilor care sunt în rețeaua helpline”. 
“Putem să avem răspuns de la specialist, uneori chiar un diagnostic sau soluție pentru problema pacientului. În mod ideal 
vom putea să orientăm pacientul către un centru de expertiză care va face evaluarea interdisciplinară, investigații, va 
recomanda un tratament și va fi înscris într-un registru de pacienți, apoi va fi orientat către centrul pentru terapie, servicii 
sociale, socio-medicale, informare, instruire, grup de suport", a explicat președintele Alianța Națională pentru Boli Rare. 
Platforma mai dispune de o bibliotecă ce conține documente despre bolile rare. 

 
 

19 MAI 

Secţie de pediatrie, deschisă în centrul de îngrijire paliativă din Bucureşti al Hospice Casa Speranţei  

Hospice Casa Speranţei a inaugurat o secţie de pediatrie cu servicii integrate în cadrul Centrului de îngrijire paliativă 
din Bucureşti. Secţia este compusă dintr-o unitate cu o capacitate de 8 paturi, un centru de zi, un cabinet de consultaţii, 
o sală de stimulare multisenzorială, un cabinet de explorări funcţionale, sală de kinetoterapie, Şcoala HOSPICE - în care 
activităţile educaţionale sunt concepute individualizat pentru creşterea autonomiei personale şi a stimei de sine -, şi va 
avea şi echipă de îngrijire la domiciliu şi în spitalele partenere.  
În prezent, Hospice Casa Speranţei îngrijeşte în Bucureşti 220 de copii care suferă de boli incurabile şi limitatoare de 
viaţă, însă numărul pacienţilor va creşte cu 50% în următorii doi ani când noua secţie de pediatrie va funcţiona la 
capacitate maximă.  
De serviciile noului centru beneficiază nu doar copiii pacienţi, ci şi familiile acestora, prin servicii de parenting, 
consiliere psiho-emoţională şi spirituală, precum şi sprijin social.  
"Pacienţii şi familiile lor sunt principala noastră grijă şi pentru ei am decis să deschidem noua secţie de pediatrie. Ne 
dorim ca prin acest centru să creştem eficienţa îngrijirii în rândul copiilor care suferă de boli incurabile şi limitatoare de 
viaţă, să oferim servicii de calitate unui număr cât mai mare de pacienţi, dar şi să accentuăm conştientizarea nevoilor 
lor speciale. De aceea, am gândit noua secţie ca pe un proiect sustenabil pe termen lung. În acest sens, am demarat 
deja procedura de semnare a unui contract cu Casa de Asigurări şi cu consiliile locale pentru obţinerea de noi finanţări", 
a declarat Alexandru Pădureanu, director executiv Hospice Casa Speranţei.  
Costurile proiectului vor fi de 610.000 de euro, pe o perioadă de doi ani, 75% din această sumă fiind acoperită de 
Kaufland România, restul fiind furnizat de Hospice Casa Speranţei. Noua secţie de pediatrie cu servicii integrate acoperă 
o arie largă de afecţiuni: afecţiuni incurabile pentru care tratamentul curativ ar putea fi fezabil, dar poate eşua, caz în 
care ar putea fi necesar accesul la servicii de îngrijiri paliative pe lângă încercările de tratament curativ şi/ sau dacă 
tratamentul eşuează, afecţiuni în care moartea prematură este inevitabilă şi unde pot exista perioade îndelungate de 
tratament intensiv menite să prelungească viaţa şi să permită participarea la activităţi normale, afecţiuni progresive 
fără opţiuni de tratament curativ, în care tratamentul este exclusiv paliativ şi poate dura mai mulţi ani, afecţiuni 
ireversibile, dar non-progresive cu nevoi medicale complexe, care duc la complicaţii şi probabilitate de deces prematur.  
Personalul medical şi nemedical care va deservi centrul de îngrijire pentru copii din Bucureşti va fi format iniţial din doi 
medici, cinci asistente şi o asistentă-şefă, şase infirmiere, un psiholog, un psihoterapeut, un psihopedagog şi un 
kinetoterapeut. 
 

17 IUNIE 

Societatea Română de Cardiologie, Fundația Română a Inimii și Alianța Pacienților Cronici din România 

anunță semnarea protocolului de colaborare privind prevenția bolilor cardiovasculare  

Societatea Română de Cardiologie (SRC), Fundația Română a Inimii (FRI) și Alianța Pacienților Cronici din România (APCR) au 
semnat la București, protocolul de colaborare Împreună pentru sănătatea inimilor noastre privind prevenția primară și 
secundară a bolilor cardiovasculare (BCV).  
„Prin semnarea acestui protocol, SRC, FRI și APCR se aliază în lupta pentru prevenirea BCV și totodată fac un apel privind 
prioritizarea acestor afecțiuni în politicile de sănătate, în contextul în care BCV sunt responsabile de aproximativ 60% dintre 
decesele înregistrate anual în România. Considerăm că programele pentru prevenția BCV ar trebui să constituie o prioritate 
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națională și să beneficieze de implicare și susținere la toate nivelurile, de la cel al publicului larg și al mass media, până la 
nivelul factorilor decizionali.”, a declarat Dr. Gabriel Tatu-Chiţoiu, Președinte al SRC.  
Principalul obiectiv al protocolului îl reprezintă cooperarea SRC, FRI și APCR în crearea și implementarea de programe și 
campanii de conștientizare și educare a publicului larg, în special a populației tinere, în ceea ce privește prevenția primară și 
secundară a bolilor cardiovasculare. Parteneriatul este deschis tuturor celor care sunt interesați de sprijinirea și dezvoltarea 
unor inițiative de prevenire a bolilor cardiovasculare, precum: instituții media, autorități și instituții publice centrale sau 
locale, societăți comerciale sau organizaţii non-profit.  
„Protocolul de colaborare cu SRC și APCR este o continuare firească a proiectelor pe care le-am implementat până acum în 
domeniul prevenţiei bolilor cardiovasculare şi în vederea susţinerii campaniilor de sănătate. Ne-am alăturat acestui demers 
cu încrederea că împreună, prin programele pe care le vom derula și prin promovarea unor măsuri privind reducerea 
fumatului, a consumului de sare, zahăr și grăsimi animale şi prin combaterea sedentarismului, vom reuși să schimbăm 
modul de viață al românilor, astfel încât să aibă o inimă sănătoasă și o viață sănătoasă cât mai lungă.”, a continuat Prof. Dr. 
Ioan Mircea Coman, Președinte al FRI.  
„Colaborarea cu SRC și FRI reprezintă confirmarea faptului că medicii și pacienții sunt parteneri pentru un scop comun, 
acela de a găsi și de a propune soluții privind scăderea mortalității cardiovasculare, care situează România pe ultimele locuri 
din Europa în ceea ce privește speranța de viață la naștere. Considerăm că sănătatea este în egală măsură și 
responsabilitatea pacienților, iar printr-un stil de viață echilibrat și prin controlul unor factori de risc ai BCV care sunt la 
îndemâna tuturor, ne putem bucura de o viață mai lungă și de calitate.”, a precizat Cezar Irimia, Președintele APCR.  
Pe lângă inițiativele proprii, APCR va susține programele privind prevenția primară a BCV care sunt derulate de SRC, FRI și 
Athletic Cardioclub (ACC) precum: programul național și aplicația de auto-diagnostic al hipertensiunii arteriale, 
programul/aplicația dedicată combaterii sedentarismului, programul de prevenire și combatere a efectelor produselor din 
tutun, programul Stil de viață sănătos, destinat prevenirii și combaterii efectelor excesului de colesterol, al alimentației 
dezechilibrate, obezității, diabetului, etc.  
În ceea ce privește prevenția secundară, SRC, FRI și APCR vor iniția demersuri în vederea asigurării accesibilității publicului 
larg la toate mijloacele moderne de terapie și prevenție secundară a bolilor cardiovasculare, în conformitate cu 
recomandările ghidurilor internaționale de practică medicală.  
Bolile cardiovasculare reprezintă principala problemă de sănătate în România. Aproximativ 60% dintre decesele înregistrate 
anual în țara noastră sunt datorate acestor boli, un procentaj net mai mare comparativ cu media de 46% a țărilor din 
Comunitatea Europeană. În rândul bolilor cardiovasculare, cardiopatia ischemică și accidentele vasculare cerebrale sunt 
primele două cauze de îmbolnăvire și mortalitate. 

 
12 IULIE 
 

APAN caută voluntari pentru un proiect de ajutorare a persoanelor afectate de scleroza multiplă  

Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Neurodegenerative (APAN) solicită sprijinul celor care fac voluntariat şi se ocupă cu 
donaţiile pentru a participa la proiectul de ajutorare a persoanelor cu scleroză multiplă, intitulat ''La plimbare cu scleroza 
multiplă!.  
"'La plimbare cu scleroza multiplă!' reprezintă un program de voluntariat, în care persoane afectate de scleroza multiplă din 
România sunt scoase, două ore pe săptămână, la plimbare: în parc, la piaţă, la film, la mall, la expoziţii... orice ieşire care să-i 
scoată din izolarea statului acasă. Această plimbare reprezintă o schimbare a stării de spirit, o pauză binevenită pentru 
membrii familiilor şi un ajutor pentru persoanele adulte care au căpătat o dizabilitate legată de mobilitate. (...) Sistemul 
medical nu permite însă niciun tratament pentru persoanele cu formă primar progresivă, nefiind acordate nici servicii de 
psihologie, kinetoterapie sau integrare socială", se arată într-un comunicat al APAN.  
Asociaţia îşi propune ca ţinte prin acest proiect 1.600 ore de susţinere, 20 de beneficiari cu scleroză multiplă formă primar 
sau secundar progresivă, 40 de săptămâni într-un an, 25 de voluntari şi psihologi. Donaţiile se pot face până pe data de 31 
iulie pe platforma swimathonbucuresti.ro: online prin Mobipay sau PayPal, prin transfer bancar în contul RO82 BACX 0000 
0006 8633 0004 deschis la Unicredit Ţiriac Bank, sucursala Domenii, Bucureşti, pentru Fundaţia Comunitară Bucureşti, CUI 
29472532, cu menţiunea: Donaţie Swimathon pentru La Plimbare cu SM.  
APAN a participat pe 2 iulie la Swimathon Bucureşti pentru a susţine comunitatea persoanelor afectate de scleroza multiplă 
şi proiectul "La plimbare cu SM!". 10 persoane (echipele Axonii şi Neuronii) au înotat şi strâns fonduri pentru ca 20 de 
persoane cu scleroză multiplă să fie scoase la plimbare şi ajutate cu servicii de psihoterapie. Obiectivul financiar propus 
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pentru proiectul pilot cu care s-a participat la Swimathon Bucureşti pe 2 iulie a fost de 18.000 lei, peste 16.000 lei fiind deja 
adunaţi. 

 
22 IULIE 

A fost lansată Asociația Pacienților cu afecțiuni neurodegenerative 

Pe 22 iulie se celebrează la nivel internațional Ziua Mondială a Creierului. Federaţia Mondială de Neurologie (WFN), 
inițiatorul acestui eveniment, atrage atenția asupra importanței pe care o au sănătatea creierului și prevenirea afecțiunilor 
neurologice și dedică ediția din acest an îmbătrânirii populației sub motto-ul: "Îmbătrânirea creierului". Se dorește, prin 
acest eveniment, creșterea gradului de conștientizare cu privire la gestionarea și prevenirea afecțiunilor cerebrale și 
neuromusculare, condiții ce afectează în principal persoanele în vârstă.  
Acest demers a fost susținut la nivel local de către Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative din România prin 
organizarea unui eveniment de conștientizare a sănătății creierului la care participă cadre medicale, pacienți, asociații de 
pacienți, industria farma, persoane și organizații implicate în informarea și educarea pacienților. “Asociația Pacienților cu 
Afecțiuni Neurodegenerative este onorată să raspundă inițiativei Federației Mondiale de Neurologie cu privire la creșterea 
gradului de conștientizare asupra afecțiunilor neurologice. Ne face o deosebită plăcere să susținem această campanie 
dedicată Zilei Mondiale a Creierului și ne bucurăm că lansarea oficială a organizației noastre are loc în această zi 
importantă”, a declarat Dragoș Popescu, președintele asociației. 
‘Păstrează-ți creierul sănătos!’, ‘Fii mental, fizic și social activ!’, ‘Un creier îmbătrânit poate fi un creier sănătos!’ sunt 
mesajele campaniei din 2016 de conștientizare a afecțiunilor neurologice asociate îmbătrânirii. Acestea sunt și mesajele 
evenimentului organizat în România, subiectele abordate fiind: ‘Sănătatea creierului și îmbătrânirea populației’, dr. Mihai 
Vasile, medic neurolog, Clinica de Neurologie, Spitalul Universitar de Urgență București, Secretar general, Societatea de 
Neurologie din România; ‘Excelență, inovație și personalizare în neurologie - Human Brain Project’, dr. Marius Geantă, 
președinte Centrul pentru Inovație în Medicină, ‘Barometrul european pentru scleroza multiplă’, Andreea Antonovici, Public 
Affairs Coordinator, Platforma Europeană pentru Scleroza Multiplă.  
"În ultimele două decade, au eșuat toate studiile clinice cu medicamente care își propuneau să aducă o 
îmbunătățireconsiderabilă pentru pacienții cu boală Alzheimer. S-au cheltuit aproape 80 de miliarde de euro, la nivel 
mondial, în studii clinice cu molecule care n-au confirmat așteptările și speranțele pacienților și familiilor. Aceeași situație se 
întâlnește și dacă discutăm despre boala Parkinson sau alte suferințe ale sistemului nervos. Viteza redusă cu care se 
dezvoltă noile soluții pentru bolile creierului, în comparație cu domeniul oncologiei, de exemplu, se poate explica prin 
dificultatea suplimentară a înțelegerii mecanismelor de funcționare a creierului. De aceea, Comisia Europeană a decis 
finanțarea cu 1 miliard de euro, în următorii 10 ani, pentru proiectul Human Brain Project, în intenția de a realiza o 
descifrare a misterelor structurale și funcționale ale sistemului nervos care să deschidă calea pentru o mai bună înțelegere a 
modului în care apar bolile, a mijloacelor de prevenție și de tratament", spune Dr. Marius Geantă, Co-Founder Center for 
Innovation in Medicine.  
Tot cu ocazia Zilei Mondiale a Creierului are loc la nivel european #UnderTheUmbrella, o campanie de conștientizare a 
afecțiunilor creierului (Brain Disorders Awareness), organizată de Federația Europeană a Asociațiilor Neurologice (EFNA) ce 
presupune implicarea tuturor pacienților cu astfel de afecțiuni, a prietenilor și familiilor acestora pentru a atrage atenția 
asupra acestui subiect. Persoane din întreaga lume, inclusiv din România, se fotografiază având ca element comun o 
umbrelă și mai ales ideea de a-i aduce sub aceeași umbrelă și pe cei apropiați.  
Colaborarea, încurajarea dialogului și implicarea tuturor actorilor sociali pentru un obiectiv comun “o viață mai bună”, sunt 
valori cu care Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative se identifică prin urmare lansarea APAN România. 
“APAN România crede în importanța dezbaterilor civice pentru evoluția societății și sperăm, ca prin acest prim eveniment, 
să creem premisele unui dialog între asociațiile de pacienți de la nivel local și național, cadre medicale și autorități pentru a 
găsi împreună cele mai bune practici de colaborare în beneficiul pacienților cu afecțiuni neurodegenerative”, a menționat 
Cristina Vlădău, vicepreședinte APAN România. 
 

27 IULIE 

APAH-RO solicită o strategie naţională şi un program naţional pentru hepatite  

Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO) solicită autorităţilor elaborarea unei strategii naţionale 
dedicată hepatitelor şi a unui program naţional pentru hepatitele virale, se precizează într-un comunicat al APAH-RO. 



2016 

161 | P a g e  

 

Asociaţia mai solicită şi accesul la analize compensate integral pentru pacienţii cu hepatită cronică virală şi accesul la analize 
şi terapii pentru aceşti pacienţi.  
Potrivit sursei citate APAH-RO a lansat săptămâna trecută, la Giurgiu, o serie de acţiuni dedicate Zilei Mondiale de Luptă 
Împotriva Hepatitelor, care este pe 28 iulie. Campania, având sloganul 'Vrem o viaţă fără hepatită' urmăreşte 'să atragă 
atenţia autorităţilor pentru a de implica activ în acţiuni care trebuie să aibă drept scop final combaterea hepatitelor virale 
până în anul 2030, conform recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS)'.  
Reprezentanţii APAH-RO atrag atenţia asupra faptului că 'accesul la investigaţii este încă destul de greoi pentru foarte multe 
persoane' şi reafirmă necesitatea unui program naţional pentru Hepatite. "Necesitatea unui Program Naţional pentru 
Hepatite este o temă de actualitate pe care APAH-RO o susţine încă din 2009. Hepatitele virale sunt boli infecţioase, fiind 
necesară depistarea acestora la timp pentru a preveni răspândirea infecţiei şi pentru a putea să li se asigure o monitorizare 
corespunzătoare acestor pacienţi. În cazul hepatitelor virale cronice, accesul la investigaţii şi monitorizare poate fi îngreunat 
de faptul că există pacienţi fără posibilitatea de a avea o asigurare de sănătate, iar multe analize sunt destul de scumpe, 
chiar şi pentru pacienţii asiguraţi. În cazul terapiilor inovatoare, pentru mulţi pacienţi accesul la tratament este încă blocat 
pentru că acestea nu sunt decontate decât pentru un segment limitat, doar în faze foarte avansate ale bolii, când calitatea 
vieţii pacienţilor este deja grav afectată", a declarat, potrivit comunicatului, preşedintele APAH-RO, Marinela Debu.  
'Ziua Mondială de Luptă Împotriva Hepatitelor este prilejul prin care APAH-RO atrage atenţia factorilor decizionali asupra 
condiţiei pacientului hepatic din România, în context european şi mondial', se afirmă în comunicat.  
APAH-RO solicită autorităţilor 'elaborarea unei Strategii Naţionale dedicată Hepatitelor şi a unui Program Naţional dedicat 
hepatitelor virale', 'extinderea urgentă a accesului la noile terapii în Hepatită C către toţi pacienţii, dar în special pentru cei 
aflaţi în stadii foarte avansate şi cu fibroză 2 şi 3', 'accesul la analize compensate integral pentru pacienţii cu hepatită 
cronică virală şi accesul la analize şi terapii pentru pacienţii amintiţi, dar neasiguraţi' şi 'posibilitatea introducerii markerilor 
virali în pachetul de bază de la medicul de familie', mai precizează sursa citată.  
 

27 IULIE 

Apel al Fundaţiei Donatorilor Benevoli de Sânge către ministrul Sănătăţii pentru reformarea Sistemului 

naţional de transfuzii  

Fundaţia Donatorilor Benevoli de Sânge face un apel public către ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, de a începe procesul 
de reformare a sistemului naţional de transfuzii.  
"În zilele noastre, centrele de transfuzie de la nivelul ţării pot acoperi doar maximum 70% din cazurile ce necesită transfuzie 
de sânge. Cauzele sunt multiple, dar credem cu tărie că ridicarea subiectului pe agenda publică şi prioritizarea problemei 
pentru găsirea de soluţii la nivelul Guvernului poate creşte procentul şi salva mai multe vieţi", se arată într-un comunicat 
remis miercuri.  
Potrivit documentului, la aproape nouă luni de la tragedia din clubul Colectiv, în sistemul naţional transfuzional din România 
s-au schimbat prea puţine lucruri, spitalele şi centrele de transfuzie apelând des la comunitate pentru atragerea 
potenţialilor donatori, "pentru că stocurile de sânge sunt mereu goale". De asemenea, centrele de transfuzie sunt puţine şi 
slab dotate, "aflându-se sub standardele unei astfel de misiuni", iar personalul implicat este prea puţin pentru a putea face 
faţă unei astfel de sarcini. În documentul citat, fundaţia îi cere ministrului Sănătăţii deblocarea posturilor din centrele de 
transfuzie, voluntarii neputând suplini munca personalului calificat; modernizarea acestor centre de transfuzie şi 
deschiderea de noi centre acolo unde s-a dovedit că cele existente nu fac faţă; finanţarea corespunzătoare a unei campanii 
de educare şi motivare a membrilor comunităţii cu privire la necesitatea însuşirii actului donării de sânge ca act civic.  
"Scopul final al acestei campanii este de implicare şi fidelizare a oamenilor pentru a reveni cu regularitate la centrele de 
transfuzie. Datele existente arată că numărul de unităţi donate la mia de locuitori în România este de 21,5. Prin comparaţie, 
multe dintre ţările europene au un indice de peste 60 de unităţi la mia de locuitori", precizează sursa citată. 

 
27 IULIE 

Asociaţia Pacienţilor Timiş a decis ca Maria Grapini să le reprezinte interesele, din poziţia de preşedinte 

de onoare  

Adunarea Generală a Asociaţiei Pacienţilor din Timiş a decis ca europarlamentarul Maria Grapini să le reprezinte interesele, 

din poziţia de preşedinte de onoare. "Sunt onorată. Întotdeauna am susţinut că este nevoie de asociere, pentru că va fi mai 
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uşor să ne apărăm drepturile fundamentale, uniţi. Ştiţi că am fondat şi am susţinut multe asociaţii şi o voi susţine şi pe 

aceasta. Cred în nevoia de prevenţie, de informare (...). Parteneriatul Asociaţiei Pacienţilor din Timiş cu Direcţia de Sănătate 

Publică poate duce la o mai bună informare pentru prevenirea îmbolnăvirilor", a declarat Maria Grapini.  

Europarlamentarul timişorean a participat la şedinţa Adunării Generale a asociaţiei timişene de sănătate, alături de alţi 

oficiali ai vieţii medicale din judeţ. Grapini este cunoscută ca fiind o persoană extrem de implicată în toate aspectele vieţii 

sociale, iar noua poziţie onorifică "este o confirmare în plus că este nevoie de vocea Mariei Grapini, mai ales atunci când 

vorbim de bătălii grele pentru drepturi ce ni se cuvin tuturor", arată un comunicat al eurodeputatei.  

Dezbaterea a pus accent pe nevoia de comunicare între instituţiile de specialitate şi cetăţeni, pe educaţia sanitară, dar şi pe 

nevoia de modificare a numeroaselor reglementări care, în prezent, îngreunează funcţionarea relaţiei medic-pacient. Nu în 

ultimul rând, s-a vorbit despre nevoia de susţinere a domeniului prin politici adecvate sistemului sanitar şi corpului medical. 

"Europarlamentarul român i-a asigurat pe participanţi că toate propunerile prezentate, marţi, la Timişoara, vor ajunge în 

noul for legislativ", conchide comunicatul. 

 
16 AUGUST 

 

APCR susține că 150.000 de paciente cu mastectomie cumpără medicamente din țările vecine 

150.000 de femei din România cu cancere mamare sunt nevoite să se aprovizioneze cu medicamente din țările vecine - 
Bulgaria și Ungaria, a declarat președintele Alianței Pacienților Cronici din România (APCR), Cezar Irimia, la lansarea unui 
serviciu CallCenter (0310.80.80.90) la care poate fi semnalată lipsa unor medicamente din farmacii.  
"Tratamentul pacientelor cu mastectomie cărora li s-a indicat un tratament de întreținere hormonală cu produsul tamoxifen 
este întrerupt din cauză că acest medicament nu se găsește pe piața românească. Responsabil de asigurarea continuității 
acestor tratamente este Ministerul Sănătății. Pacientele care au nevoie de aceste tratamente merg și îl cumpără din 
Bulgaria sau Ungaria. În România, din păcate, lipsa acestor medicamente vitale se întâmplă de vreo jumătate de an și 
nimeni nu a luat vreo atitudine", a afirmat Irimia. 
Cât privește medicamentele noi care au fost incluse pe lista de compensate prin hotărâre de guvern, el a spus că pacienții 
cronici nu au încă acces la acestea pentru că nu a fost elaborate protocoalele terapeutice. "Deși prevederile legale stabilesc 
atribuții concrete în sarcina Ministerului Sănătății, această instituție nu a elaborat nici până acum aceste protocoale și totuși 
nicio persoană nu răspunde de această întârziere. Deși prin comunicate de presă triumfaliste Ministerul Sănătății anunță ca 
pe o victorie includerea pe lista de compensate a 21 de noi medicamente, pacienții nu au acces la ele, viața lor fiind pusă în 
pericol. Ce nu a spus Ministerul Sănătății prin purtătorul său de cuvânt este când protocoalele terapeutice vor fi elaborate, 
dezbătute public și publicate în Monitorul Oficial", a precizat Irimia.  
El a adăugat că, din cauza cadrului normativ actual, comisiile terapeutice responsabile de elaborarea acestor protocoale 
sunt "nefuncționale, cu o activitate netransparentă și nepredictibilă". "Ordinul ministrului sănătății nr. 393/2013 nu 
prevede termene procedurale privind activitatea acestor comisii", a explicat Irimia. Potrivit acestuia, este posibil ca APCR și 
pacienții să formuleze plângeri penale împotriva Ministerului Sănătății. APCR a lansat serviciul CallCenter 0310.80.80.90, la 
care pacienții pot semnala lipsa medicamentelor din farmacii. Asociația va contacta distribuitorii sau producătorii și va 
monitoriza remedierea acestor situații. 

 
 

31 AUGUST 

O asociație pentru deficienți de auz lucrează la un propunere legislativă care prevede unificarea 

limbajului mimico-gestual 

Reprezentanții Asociației ANIALMG din Cluj-Napoca fac demersuri pentru a stabili un limbaj al semnelor care să fie unitar la 
nivelul țării și să contribuie, astfel, la eliminarea acelor elemente care pot 'bruia' comunicarea cu persoanele care au 
deficiențe de auz. Aceștia au explicat că se înregistrează multe cazuri în care persoanele surde ajung să aibă diferite 
probleme, inclusiv juridice din cauza unei comunicări deficitare. 
Ideile și soluțiile pe care reprezentanții asociației clujene le vor formula ar urma să fie incluse într-un proiect de lege care va 
fi înaintat Parlamentului. Gelu Bogdan, președintele Asociației Naționale a Interpreților Autorizați în Limbaj Mimico-Gestual 
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(ANIALMG), este surd din naștere dar a avut norocul să se nască într-o familie educată, care l-a ajutat să depășească 
barierele impuse de deficiența sa și să acumuleze cunoștințele necesare.  
El a explicat că majoritatea copiilor surzi vin la școală, în clasa I, cu un bagaj de cunoștințe care poate fi inegal, precum și cu 
un limbaj al semnelor care poate să difere, în funcție de ce a a învățat fiecare acasă, cu părinții. La fel, fiecare școală are 
stilul ei propriu în care învață limbajul semnelor. “Limbajele sunt diferite, sunt ca dialectele”, glumește Gelu Bogdan.  
O altă problemă pe care o au persoanele surde este faptul că cele mai multe dintre ele nu dețin în limbajul lor acele 
concepte pe care noi le numim abstracte. Ei comunică prin propoziții scurte, simple, care cel mai des se referă la o acțiune 
concretă. Cei mai educați dintre ei folosesc și cuvinte mai complicate, dar acesta nu este un lucru obișnuit în comunitatea 
persoanelor cu deficiențe de auz.  
”Sunt foarte multe cuvinte care nu au corespondent în limbajul mimico-gestual. Folosim anumite semne pentru o întreagă 
familie de cuvinte sau pentru cuvinte din același domeniu - profesor și educație pot avea același semn, de exemplu. Ceea ce 
folosim noi este o limbă de rutină, nu există un limbaj elevat. Se exprimă în general acțiuni simple”, a explicat Bogdan.  
Fiica lui, Silvia, care este interpret autorizat și care este o persoană fără deficiențe de auz, explică la rândul ei faptul că, deși 
s-a găsit o modalitate de a transmite, prin limbajul semnelor, și cele mai complicate cuvinte, pentru cei mai mulți surzi ele 
nu înseamnă mare lucru. Iar acesta este motivul pentru care mulți dintre ei nu pot fi apărați în instanță sau nu pot fi tratați 
la medic decât cu mare greutate.  
“Nu există semne pentru anumite cuvinte, dar se 'scriu' cu degetele. Este însă dificil pentru că ei nu cunosc noțiunea. Am 
avut destul de multe cazuri în care am am fost noi doi la poliție, eu cu tata. Era un băiat surd de etnie romă care nu știa 
semne deloc. Avea deficiențe de auz și nici nu făcuse școală. Era reținut pentru furt. (...) Am încercat să îi explicăm prin 
toate metodele existente de ce este acuzat. Trebuia să aflăm întâi care era nivelul lui de cunoștințe și să transmitem apoi 
polițiștilor ce avea el de spus. Și în tot acest timp trebuia să ne asigurăm că totul este corect”, a spus Silvia.  
Ea a explicat că a avut și un alt caz, al unei persoane surde care trebuie să suporte o operație și se simțea foarte rău. “Faptul 
că nu înțelegea ce i se întâmplă, că nu deținea conceptele și noțiunile necesare pentru a i se explica că nu va muri și că totul 
va fi bine a făcut lucrurile extrem de dificile. Pur și simplu a intrat în panică, nu puteam să comunicăm cu el', a mai spus 
Silvia, care de profesie este medic.  
Fiind și interpret autorizat, Silvia a explicat că acele diferențe de limbaj pe care persoanele surde le au nu îi încurcă atât la 
comunicarea între ei, cât cu ceilalți și asta deoarece pentru interpret, care este de obicei o persoană auzitoare, poate fi 
derutant.  
“Persoanele cu deficiențe de auz se înțeleg chiar și când există diferențe între semne. O persoană cu deficiențe de auz se 
poate înțelege cu alte persoane ca el indiferent dacă provin din țări diferite. Dar pentru interpreți este dificil. Persoanele 
care nu aud extrag informațiile din mai multe surse - citesc pe buze, din atitudine, din limbajul semnelor, din mimică. Dar 
interpreții nu sunt atât de familiarizați cu aceste metode ca persoanele surde. Există riscuri foarte mari. Au existat în Cluj 
cazuri de oameni, persoane surde, care și-au pierdut apartamentele pentru că au semnat hârtii pe informații pe care le-au 
înțeles greșit, pe informații transmise incomplet”, a mai povestit Silvia Bogdan.  
În cazul în care limbajul semnelor va fi uniformizat la nivelul întregii țări, ar fi posibilă o acumulare mai mare de noțiuni 
abstracte sau de cunoștințe vitale pentru orice om, dar pe care surzii le învață mult mai greu, din cauza condiției lor. În 
acest sens, ANIALMG dorește și crearea unui centru de cercetare, care să ajute la crearea unui limbaj al semnelor unitar 
precum și la elaborarea unei programe școlare.  
Până în prezent, două website-uri dedicate persoanelor surdo-mute din România, care îi ajută să acumuleze informații utile 
în viața de zi cu zi, dar și cuvinte și concepte noi, au fost create de ANIALMG. Cu ajutorul acestor site-uri care prezintă și 
explică noțiuni și concepte și cu ajutorul imaginilor, persoanele deficiente de auz își pot îmbogăți cunoașterea despre viață.  
Potrivit unui draft al propunerii legislative a echipei ANIALMG, fiecare persoană surdă are dreptul la cel puțin 120 de ore de 
interpretare pe an, cum se procedează și în alte state din lume. Aceste ore ar trebui subvenționate de stat și ar putea fi 
folosite de persoanele surde pentru a rezolva anumite probleme în relația cu autoritățile sau alte instituții. Reprezentanții 
ANIALMG se gândesc chiar ca interpreții să fie împărțiți pe domenii - probleme legale, de administrație, sănătate etc., 
pentru a exista un mai mare control asupra transmiterii informației.  
ANIALMG a fost înființată în 2008 și de atunci a derulat mai multe proiecte dedicate persoanelor cu deficiențe de auz, 
printre care și crearea primului dicționar de limbaj mimico-gestual online din România. 
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7 SEPTEMBRIE 

Asociaţia Dăruieşte Viaţă a dat în judecată Casa Naţională de Asigurări de Sănătate  

Asociaţia Dăruieşte Viaţă anunţă că a dat în judecată Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), susţinând că pacienţii 
bolnavi de cancer "sunt nevoiţi să aştepte şi trei luni ca să primească un medicament prescris de către medicul curant sau 
aprobarea pentru un PET/CT".  
"Asociaţia Dăruieşte Viaţă a dat în judecată Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, care pune în pericol vieţile a mii de 
pacienţi bolnavi de cancer. Pacienţii sunt nevoiţi să aştepte şi trei luni ca să primească un medicament prescris de către 
medicul curant sau aprobarea pentru un PET/CT. Asociaţia Dăruieşte Viaţă semnalează felul în care Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate foloseşte proceduri birocratice, neperformante, cu termene neclare, toate acestea având ca efect 
punerea în pericol a vieţii bolnavului", se arată într-un comunicat de presă al asociaţiei.  
Reprezentanţii asociaţiei afirmă că în data de 7 aprilie 2016 au sesizat, în scris, CNAS cu privire la procedura anevoioasă prin 
care un bolnav de cancer poate accesa tratamentul medicamentos în cadrul Programului Naţional de Oncologie.  
"(...) Pe 1 septembrie, Asociaţia Dăruieşte Viaţa a introdus acţiune în contencios administrativ şi a chemat în judecată CNAS, 
pentru a obţine drepturile pacienţilor bolnavi de cancer şi de a încerca să găsească soluţia în instanţă", afirmă sursa citată. 
 

4 OCTOMBRIE 

Proiect pentru integrarea prin educaţie senzorială pentru copiii cu boli rare 

Un proiect ce vizează o mai bună integrare în comunitate a copiilor cu boli rare prin educaţie senzorială, dar şi 
conştientizarea societăţii şi pregătirea unor voluntari în acest domeniu a demarat la Zalău, la Centrul Pilot pentru Boli Rare 
NoRo. Proiectul “YES pentru copii cu boli rare”, adică integrare prin educaţie senzorială pentru copii cu boli rare, este 
implementat de Asociaţia Prader Willi România şi vizează 45 de pacienţi ai NoRo Zalău, alături de 6-8 copiii de la Şcoala 
Specială Speranţa. 
“Scopul proiectului este îmbunătăţirea percepţiei noţiunii de voluntariat la nivelul comunităţii şi în acelaşi timp derularea de 
activităţi educative şi de socializare care să ajute procesul de integrare în comunitate a copiiilor. Beneficiarii acestui proiect 
sunt copiii din cadrul Centrului de Zi NoRo, care sunt diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist şi alte afecţiuni produse de 
boli rare şi, de asemenea, un grup de 6-8 copiii de la Şcoala Specială Speranţa – structura Zalău”, a declarat marţi, în 
deschiderea proiectului, Emese Darko, profesor psiohopedagog la Centrul Pilot de Referinţă pentru Boli Rare. 
Prima activitate a proiectului a avut loc sub denumirea de “cafeneaua voluntarilor”, o întâlnire cu cei implicaţi, prin care s-a 
dorit informarea şi instruirea lor, socializarea şi pregătirea activităţilor pentru copiii ce vor fi implicaţi în proiect. 
Alte activităţi propuse în cadrul proiectului sunt: quiz şi informare – voluntarii vor derula un mini sondaj în comunitate cu 
privire la cunoştinţele acestora despre boli rare; traseu senzorial – stimulare senzorială şi învăţare sub o formă relaxantă şi 
amuzantă; schimb de experienţă – implicarea unui grup de 6-8 copii de la Şcoala Specială Speranţa Zalău în activităţile 
educative de la Centrul NoRo, oferindu-le posibilitatea de a beneficia de o experienţă inedită prin educaţie senzorială şi art-
terapie. 
O activitate importantă este cea care vizează integrarea în comunitate a copiilor cu dizabilităţi din Centrul NoRo, prin 
participarea acestora, împreună cu părinţii şi voluntarii la ieşiri în comunitate. Scopul acestei activităţi este acela de a 
sensibiliza şi de a conştientiza comunitatea cu privire la dificultăţile cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi, de a 
promova acceptarea şi integrarea în societate. Finanţarea pentru acest proiect este asigurată de o companie privată. 

 
8 NOIEMBRIE 
 

Pacienţii cu reumatism sunt nemulţumiţi că vor trebui să ridice reţetele de la medici specialişti în locul 

medicilor de familie 

Pacienţii cu reumatism se declară nemulţumiţi de faptul că, potrivit propunerilor de modificare a protocoalelor de 
tratament, ar trebui să-şi ia prescriere pentru medicamente de la medici specialişti din centre zonale, şi nu de la medicii de 
familie, ca în prezent, considerând că acest lucru ar duce la “limitarea severă” a dreptul la terapie. Acest mesaj a fost 
transmis de Liga Română de Luptă împotriva Reumatismului, care cere Ministerului Sănătăţii să retragă propunerile de 
modificare a protocoalelor de tratament pentru bolile reumatice. 
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“Dacă pentru tratamentele cu biologice este util ca bolnavul să vină în centre specializate unde poate fi corect 
supravegheat, prescrierea unor medicamente antireumatice, în cadrul unui tratament de durată, care a fost deja avizat de 
medicul specialist, este de competenţa medicului de familie, aşa cum se întâmplă de altfel acum. A cere pacienţilor afectaţi 
de boli reumatice, a căror principală suferinţa este deficitul de mobilitate, să se deplaseze zeci sau sute de kilometri pentru 
servicii medicale ce le pot fi asigurate de medicii de familie constituie o desconsiderare gravă a suferinţei lor”, afirmă 
organizaţia. 
În opinia reprezentanţilor Ligii Române de Luptă împotriva Reumatismului, eliberarea de reţete exclusiv în centre zonale de 
către medicii specialişti va încărca şi mai mult activitatea doctorilor în spitale, care, în loc să se concentreze pe tratarea 
pacienţilor, vor fi ocupaţi cu muncă birocratică de scriere şi eliberare a reţetelor. 
Totodată, Liga se opune şi propunerii potrivit căreia s-ar refuza tratamentul biologic dacă pacientul nu îşi ia medicaţia 
“convenţională” antireumatică prin sistemul de asigurări de sănătate, în condiţiile în care este “bine cunoscută lipsa” 
tabletelor de Metotrexat din farmacii, iar mulţi bolnavi sunt nevoiţi să şi-l procure din străinătate, unde costurile acestuia 
sunt minime. 
“Ba mai mult, să refuzi tratamentul cu biologice dacă timp de trei luni SIUI nu înregistrează că bolnavul şi-ar fi achiziţionat 
medicaţia în vederea tratamentului, în condiţiile în care acesta nu funcţionează în parametri acceptabili, este de neînţeles 
(rugăm autorităţile să verifice de câte ori a fost blocat cardul de sănătate numai săptămâna aceasta)”, se menţionează în 
comunicat. 
De asemenea, Liga Română de Luptă împotriva Reumatismului critică faptul că, potrivit aceloraşi protocoale, toţi pacienţii 
cu afecţiuni reumatice ar trebui să aibă acelaşi tratament. “(…) Legat de riscul reacţiilor adverse, înţelegem că birocratic, 
cineva a decis că trebuie să fim toţi trataţi cu acelaşi medicament. Măcar să fi fost cel mai ieftin, dar nu este cazul” , se arată 
în comunicat. 
 

14 NOIEMBRIE 

Pacienţii cronici sunt nemulţumiţi de un ordin care reglementează organizarea comisiilor de 

specialitate 

Pacienţii cu afecţiuni cronice sunt nemulţumiţi de noul ordin de ministru care reglementează componenţa, organizarea şi 
activitatea comisiilor de specialitate ce întocmesc protocoalele terapeutice pentru toate patologiile şi au rol consultativ. Ei 
susţin că ordinul vine în contradicţie cu Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 
Preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor cu Cancer, Cezar Irimia, a declarat că actuala formă elimină reprezentanţii 
pacienţilor din aceste comisii în care până acum aveau rol de observatori. El a reamintit că de-a lungul timpului au existat o 
serie de incompatibilităţi şi conflicte de interese în rândul comisiilor de specialitate, ce au determinat demisiile membrilor, 
îngreunând activitatea acestora. 
“Acest ordin îndepărtează specialiştii de a face parte din comisii deoarece acele sublinieri de incompatibilitate şi conflict de 
interese i-a determinat să îşi dea din nou demisia din comisii. Acest lucru ar trebui făcut cum se întâmplă la nivel european 
ori societăţile de profil să răspundă de aceste protocoale cu avizul Colegiului Medicilor, al Ministerului Sănătăţii şi al Casei 
Naţionale ori acest ordin să fie discutat din nou cu specialiştii pentru a fi modificat şi pentru a nu-i mai fi eliminat din start”, 
a spus Irimia. 
O altă propunere se referă la planificarea unor întâlniri ale comisiilor de specialitate cu reprezentanţii pacienţilor, cel puţin 
o dată pe an, stabilirea unor termene clare de elaborare a protocoalelor terapeutice, precum şi realizarea unor metodologii 
în vederea stabilirii numărului de pacienţi eligibili pentru un tip de tratament. 
“Modul în care a fost conceput acest ordin, lipsa unor criterii clare de selecţie pentru membrii unui for de autoritate 
profesională, absenţa unui partener de dialog în interiorul Ministerului Sănătăţii sau a unor stimulente pentru o activitate 
prestată, precum şi precizările neclare referitoare la asumarea responsabilităţii în situaţia identificării unui conflict de 
interese au condus la apariţia unor majore disfuncţionalităţi în constituirea şi misiunea comisiilor de specialitate. Înţelegând 
această realitate şi dorind un parteneriat real între autoritatea centrală şi profesioniştii sistemului de sănătate, Ministerul 
Sănătăţii, prin direcţiile de specialitate, corectează deficienţele ordinului anterior şi propune o nouă viziune pentru 
organizarea şi funcţionarea comisiilor de specialitate”, se arată în referatul de aprobare al proiectului de ordin. 
În acest sens au fost propuse: existenţa unui perioade intermediare, limitate în timp, de organizare a comisiilor de 
specialitate doar prin numirea membrilor de către ministrul Sănătăţii, deschiderea posibilităţilor de integrare în activitatea 
unui for decizional de înaltă specializare prin participarea personalităţilor din mediul academic, de cercetare, medical sau 
universitar, selecţia membrilor comisiilor de specialitate în baza unor criterii clare de competenţă, profesionalism şi 
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integritate, stabilirea unor reguli clare de subordonare, comunicare şi finanţare a activităţilor comisiilor de specialitate, dar 
şi gestionarea mai bună a responsabilităţilor în faţa riscului unui conflict de interese. 

 
15 NOIEMBRIE 

FABC a lansat o campanie împotriva cancerului 

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC), cu susținerea Centrului pentru Inovație în Medicină, a lansat campania 
“Împreună împotriva cancerului! – Cancerul nu are culoare politică!”, prin care li se solicită factorilor de decizie – autorități, 
actuali și viitori parlamentari – să includă pe lista lor de priorități acțiuni concrete, dar și urgente în lupta împotriva 
cancerului. 
Președintele FABC, Cezar Irimia, a declarat într-o conferință de presă că această campanie vine în contextul în care anual 
sunt diagnosticate în România aproximativ 78.000 de noi cazuri de cancer, din care 48.000 pierd lupta cu boala. Potrivit 
reprezentantului FABC, peste 130 de pacienți mor zilnic în România de cancer, o mare parte din aceștia pentru că “nu au 
acces la tratamente inovative” și la serviciile de radioterapie. 
“Necesarul de radioterapie este satisfăcut în proporție de doar 22-24%. Am făcut un apel către actualii și viitorii decidenți să 
ne susțină în lupta împotriva cancerului și ne dorim adoptarea și implementarea Planului național multianual integrat de 
control al cancerului pentru perioada 2016-2020. Vă amintesc că atunci când a fost lansat de fostul ministru Patriciu 
Achimaș Cadariu, domnul premier Dacian Cioloș a spus că va fi implementat până la sfârșitul lui iulie, suntem la sfârșitul lui 
noiembrie, nu s-a întâmplat absolut nimic”, a declarat președintele FABC. 
El a afirmat că sunt necesare inițiative legislative care să faciliteze accesul pacienților bolnavi de cancer la tratament, dar și 
armonizarea legislației românești în domeniu cu cea europeană. “Ne dorim inițiative legislative care să ne faciliteze accesul 
la tratament, la investigații, să nu ne mai întâlnim cu scuze că nu mai sunt fonduri, că s-au terminat fondurile în primele trei 
zile ale lunii, iar restul trebuie să aștepte. În cancer este mult și o zi să aștepți, dar să aștepți luni de zile… Trebuie să 
armonizăm legislația românească la cea europeană. Chiar dacă declarativ ea este armonizată, mai sunt mulți pași de făcut 
până vom avea această armonizare a legislației românești cu cea europeană. (…) Trebuie să dezvoltăm de urgență 
infrastructura de radioterapie și deblocare a fondurilor alocate prin proiectul semnat de Ministerul Sănătății cu Banca 
Mondială încă din 2014. Banii aceia zac acolo și nu sunt folosiți”, a susținut Irimia. 
De asemenea, alte priorități se referă la dezvoltarea de registre, inclusiv Registrul național de cancer, cu rol esențial în 
planificarea serviciilor de sănătate necesare, creșterea transparenței în alocarea resurselor financiare pentru pacienții 
oncologice, monitorizarea și controlul coerent al Programului național de oncologie. “FABC are un prim proiect de a lansa 
Registrul național pe cancerul mamar metastatic”, a anunțat Irimia. 
La rândul său, președintele Centrului de Inovație în Sănătate, Marius Geantă, a spus că în ultimii opt ani au fost aprobate în 
Uniunea Europeană 62 de medicamente noi împotriva cancerului, pacienții români având acces la șapte dintre acestea. 
“Șapte din 62. Acesta este jocul de noroc al sistemului cu pacienții cu cancer din România”, a subliniat Geantă. 
 

17 NOIEMBRIE 

Pacienții cronici au lansat proiectul “Programul de guvernare al pacienților” 

Alianța Pacienților Cronici din România (APCR) a lansat, pe 17 noiembrie, proiectul “Programul de guvernare al pacienților”, 
care își propune ca obiectiv principal constituirea unui grup de specialiști în domeniul sănătății care să elaboreze un 
document de poziție al pacienților pe teme importante din acest sector. 
Programul va avea următoarea structură: starea actuală din sănătate, identificarea problemelor și soluțiilor propuse, 
inclusiv propuneri de modificare a actualului cadru normativ în domeniu. APCR spune că, în acest fel, va aduce la cunoștința 
opiniei publice nu numai disfuncționalitățile din sistemul de sănătate românesc, dar va prezenta decidenților politici și 
soluții concrete la problemele identificate, care vor avea un fundament științific. 
“Avem constituit deja un grup de aproximativ 20 de persoane din mediul academic de la Universitatea din București, 
Academia Română, Școală Națională de Sănătate, alți experți pe alte zone care au un interes comun în tot ce înseamnă 
politică de sănătate în România. (…) Grupul este deschis, pot participa și alte persoane. Grupul se va întâlni o dată la două 
luni, va dezbate, în final va conveni asupra unui document de etapă. Toate aceste documente pe capitole din Legea 95 (a 
Sănătății — n.r.) vor forma un document programatic numit ‘Programul de Guvernare al Pacienților’, care va avea în spate 
tot ce înseamnă cercetare științifică pe temele respective. Vom veni cu argumente, soluții concrete care în spate au o 
fundamentare științifică”, a declarat avocatul APCR Dan Cimpoieru, care este și coordonatorul proiectului. 
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El și-a manifestat speranța că vor adera și alte organizații de pacienți și astfel să se formeze “un front comun”. “Ca timp, 
proiectul se va întinde pe un an. (…) În final, acest document va fi distribuit către tot ce înseamnă mass-media, autorități, 
către Comisia Europeană, Parlamentul European. Aceasta va fi poziția mișcării pacienților din România pe problema 
politicilor de sănătate din România”, a spus Dan Cimpoieru. 

 
21 NOIEMBRIE 

Cartea alba a terapeutilor ABA s-a lansat in limba romana 

Asociatia Terapie Comportamentală Aplicata (ATCA) a organizat weekendul trecut, în colaborare cu Universitatea din 

Bucuresti si Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, workshop-ul international ABA sustinut de către autorii cărtii 

“Applied Behavior Analysis”, John Cooper, Timothy E. Heron si William Heward, cu ocazia lansării traducerii acesteia în 

limba română. 

“Este un privilegiu acest parteneriat cu ATCA. Ne dorim sa apropiem facultatea de asociatii”, a spus în deschiderea 

evenimentului de lansare prof. univ. dr. Florin Verza, prodecan al Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei din Bucuresti. 

Această carte este primul text academic de terapie comportamentala aplicata in limba romana, fiind necesară oricărui 

specialist care lucrează în domeniu. “Este însă o carte utilă si celor care lucrează cu copii tipici, în scoli de masă. Lucrarea 

este de asemenea primul pas în dezvoltarea unui viitor program de formare în limba română în domeniul analizei 

comportamentale”, a declarat presedintele ATCA, Anca Dumitrescu. 

Cartea lansată este la a doua editie si a fost actualizată de-a lungul timpului cu informatii si tehnici noi de interventie. “Este 

una dintre cele mai onorante zile ale carierei noastre. Este un privilegiu ca profesionisti din altă tară, din alta limbă, să 

considere munca noastră atât de valoaroasă încât să fie tradusă”, potrivit lui William Heward, profesor emerit in educație la 

Universitatea de Stat Ohio (SUA), unul dintre autorii cărtii, prezent la lansarea care a avut loc la Bucuresti. Celor care solicită 

aplicarea ABA în cazul copiilor cu tulburări din spectrul autist, expertul tine să le explice că în ABA există metode diferite, 

toate dovedite stiintific. “Ceea ce face ABA este să ofere strategii. Include o filosofie si principii de bază prin care educatorii 

pot crea interventii pentru probleme specifice pe care le au cu elevi tipici sau cu tulburari din spectrul autist”, a mai explicat 

William Heward. 

La evenimentul de lansare au fost prezenti peste 500 de experti români în domeniu, care au participat la workshop-urile 

sustinute de cei trei autori americani de-a lungul zilei. 

Asociaţia Terapie Comportamentală Aplicată se implică în recuperarea copiilor cu autism din anul 2008. Anca Dumitrescu, 

preşedintele ATCA, este primul specialist din România acreditat în analiza aplicată a comportamentului (Board Certified 

Behaviuor Analyst), singura metodă care s-a dovedit eficientă ştiinţific în recuperarea copiilor cu tulburari din spectrul 

autist. Din 2015, ATCA este acreditată că furnizor de servicii de formare continuă (ACE provider tip 2) de către BACB – 

instituţie ce acreditează practicienii ABA în lume. 100 de copii sunt inclusi în programe de terapie în centre sau la domiciliu. 

Organizaţia oferă cursuri gratuite pentru instruirea părinţilor şi a cadrelor didactice pentru a şti cum să interacţioneze cu 

aceşti copii speciali si pentru a-i ajuta să se integreze cât mai bine, dar şi traininguri în ţară pentru terapeuţi, cadre didactice 

şi părinţi. 

 
22 NOIEMBRIE 

Pacienții cronici solicită retragerea obligativității dosarului electronic de sănătate 

 
Pacienții cronici cer retragerea obligativității dosarului electronic de sănătate, întrucât contravine dreptului la 
confidențialitatea informațiilor și datelor medicale personale. 
“Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România a luat act cu îngrijorare despre faptul că toate 
informațiile pacienților cuprinse în dosarul electronic vor fi disponibile tuturor celor din sistemul sanitar, fără stabilirea 
unor nivele de informare și fără acordul pacienților. COPAC solicită imperativ Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 
să reglementeze dosarul electronic în așa fel încât informațiile să poată fi trecute în dosarul electronic și folosite doar 
cu acordul expres și scris al fiecărui pacient în parte. COPAC solicită de asemenea eliminarea obligativității DES, întrucât 
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contravine dreptului pacientului la confidențialitatea informațiilor și datelor medicale personale”, afirmă COPAC într-un 
comunicat remis presei. 
În opinia reprezentanților COPAC, accesul “neîngrădit” la informații legate de starea de sănătate actuală sau trecută 
poate conduce la stigmatizare și discriminare, atât în zona serviciilor medicale, cât și în zona profesională sau socială. 
“Constatăm cu uimire că a fost gândit un dosar electronic, în teorie pentru a ajuta medicii și pacienții, în realitate fără 
nicio consultare cu aceștia. Așa cum este gândit în acest moment, informațiile pot fi văzute de orice cadru medical 
dintr-un spital sau dintr-un cabinet în care pacientul merge, fără nicio limitare. De aici până la a ajunge informațiile la 
societățile de asigurări, care vor refuza să asigure pacienții cu riscuri, la angajatori sau făcute public este un singur pas, 
ușor de realizat”, se mai arată în comunicat. 
Președintele COPAC, Radu Gănescu, a declarat că nimeni nu a solicitat părerea pacienților cronici și “nu s-a gândit” la 
confidențialitatea dintre medic și pacientul său. “Dacă medicii sunt obligați să treacă aceste informații în dosarul 
electronic și ele pot fi văzute de toată lumea, nu mai putem vorbi despre o asemenea confidențialitate. Solicităm 
retragerea proiectului realizat astfel fără nicio pregătire și cu o discriminare flagrantă a pacienților și realizarea 
împreună cu asociațiile de pacienți și cele profesionale a unui proiect care să apere confidențialitatea și demnitatea 
pacienților”, a afirmat Gănescu, citat în comunicatul de presă. 
 

25 NOIEMBRIE 

Asociația Română Anti-SIDA a deschis Centrul de suport pentru persoanele vulnerabile ARDOR 

ARAS, Asociația Română Anti-SIDA, a deschis Centrul de suport pentru persoanele vulnerabile ARDOR. Situat în Str. Marin 

Constantin, nr. 1, sector 5, București, centrul are ca scop facilitarea accesului la servicii de sănătate și suport psihosocial al 

persoanelor ce locuiesc în zona Ferentari-Zețari. Abordarea este una ameliorativă și urmărește identificarea soluțiilor 

optime pentru facilitarea autonomiei personale și motivarea pentru un efort susținut de supraviețuire psihosocială. 

Lipsa asigurărilor de sănătate, marginalizarea socială și excluderea sistematică a persoanelor vulnerabile (copii, tineri, 

femei, persoane fără adăpost sau aflate la limita supraviețuirii) determină scăderea calității vieții pentru întreaga populație 

prin interconexiunea implicită conviețuirii sociale. 

Intervenția în comunitatea Ferentari-Zețari țintește creșterea calității vieții celor mai vulnerabili dintre noi ca metodă 

optimă de reducere a riscurilor de infectare/transmitere HIV/SIDA/hepatite/infecții cu transmitere sexuală și TBC în rândul 

populației generale. 

Recunoașterea dreptului la viață al celor mai vulnerabili dintre noi înseamnă recunoașterea pe termen lung a propriului 

drept la viață. Centrul ARDOR face parte dintr-un proiect ARAS, cofinanțat de asociația franceză SIDACTION și Primăria 

Parisului. 

 
14 DECEMBRIE 

Aproape 14% din femeile consultate într-o campanie a FABC prezentau suspiciuni de cancer la sân 

Aproximativ 14% dintre cele 1.129 de femei care au fost consultate gratuit, în perioada 15 octombrie – 27 noiembrie, la 
ediția de anul acesta a campaniei “Nu am făcut destul” desfășurată de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) 
prezentau suspiciuni de cancer de sân. 
Potrivit unor date prezentate de președintele FABC, Cezar Irimia, 78% dintre femeile examinate nu făcuseră, anterior, niciun 
control medical la sân, 6% au un istoric de cancer de sân în familie, iar 3% dintre femeile cu probleme la sâni nu au împlinit 
40 de ani. Cezar Irimia a afirmat că anual sunt diagnosticate cu cancer la sân 8.900 de femei, dintre acestea aproximativ 
30% pierzând lupta cu viața. 
Cu ajutorul voluntarilor de la Societatea Studenților în Medicină din București (SSMB), 1.129 de femei din șapte județe — 
Bacău, Buzău, Brașov, Argeș, Vâlcea, Gorj și Mehedinți — au fost consultate clinic în perioada octombrie — decembrie. 
Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer atenționează asupra necesității derulării unui program național de screening. “În 
străinătate, programele naționale de screening sunt o normalitate. Noi credem că e timpul să acceptăm că dreptul la 
sănătate chiar este un drept universal. Un program de screening pentru toate femeile cu vârsta cuprinsă între 24 și 64 de 
ani, realizat în concordanță cu recomandările europene, ar fi esențial”, a declarat Cezar Irimia. 
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Din observațiile medicilor, cele mai frecvente modificări ale sânilor sunt prezența formațiunilor palpabile, dureroase sau 
nedureroase, precum și retractarea mameloanelor sau secrețiile mamelonare. 
Specialiștii recomandă autoexaminarea lunară a sânilor, lucrurile care ar trebui să le trimită pe femei imediat la medic fiind: 
noduli, denivelări, modificări de formă, culoare sau simetrie, plieri, mameloane întoarse înăuntru, secreții. 
Vizita la medic pentru controlul sânilor trebuie efectuată o dată la trei ani până la vârsta de 40 de ani și o dată pe an după 
vârsta de 40 de ani. După 40 de ani, femeile ar trebui să efectueze anual o mamografie și să beneficieze de examinarea 
clinică a sânilor, susțin specialiștii. 
În cadrul campaniei, în ultimii trei ani, au fost testate un număr total de 3.166 femei din 16 județe și au fost depistate 314 
cazuri cu suspiciuni. “Nu am făcut destul” este o campanie de informare despre cancerul de sân inițiată de Federația 
Asociațiilor Bolnavilor de Cancer cu sprijinul Alianței Pacienților Cronici din România. 
Potrivit statisticilor prezentate de FABC, 25 de femei sunt diagnosticate zilnic în țară cu cancer de sân, înregistrându-se un 
procent al mortalității din cauza acestei maladii de 36% din cazurile diagnosticate, mai mare decât media europeană (29%) 
și decât cea mondială (31%). 
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6. LEGISLATIE  

 
 
6 IANUARIE 

Senatorul Doina Federovici solicită posturi pentru toţi medicii care promovează examenul de 

rezidenţiat 

Senatorul PSD Doina Federovici propune modificarea legislaţiei privind angajarea medicilor rezidenţi. Ea a declarat că are în 
vedere depunerea unui proiect de act normativ care să prevadă posturi pentru toţi medicii care promovează examenul de 
rezidenţiat din România. 
"Este o temă pe care am lansat-o deja în dezbaterea Ministerului Sănătăţii. Este vorba de asigurarea posturilor pentru toţi 
medicii care au promovat examenul de rezidenţiat, având în vedere faptul că nu toţi au avut şansa de a ocupa un post în 
sistemul sanitar de stat din România în urma repartiţiei, din cauza lipsei posturilor disponibile, aflându- se astfel în 
imposibilitatea de a profesa", a afirmat Federovici. 
Parlamentarul PSD este convins că suplimentarea, printr-un act normativ, a numărului de posturi pentru medicii rezidenţi 
este o oportunitate de a menţine tinerii specialişti în sistemul sanitar românesc. "Pe această cale vom da dovadă că ne 
dorim să păstrăm în România tinerii specialişti, punând în acest fel măcar parţial capăt exodului tinerilor medici în 
străinătate", a adăugat Federovici. 
 
 

7 FEBRUARIE 

Românii care refuză să participe la programele de prevenţie ar putea fi obligaţi să suporte costurile 

tratamentelor 

Deputaţii liberali Alina Gorghiu, Eugen Nicolăescu, Lucia Varga, Horia Cristian au depus la Parlament un proiect de lege 

privind activitatea de prevenţie în sănătate, care prevede că românii care refuză să participe la programele de prevenţie pot 

fi obligaţi să suporte, parţial sau total, costurile tratamentelor bolilor. 

Potrivit proiectului de lege care se află în dezbatere publică până la 1 martie, prevenţia se desfăşoară în baza unei politici şi 

a unei strategii pe termen mediu şi lung, materializate sub forma unui program naţional de prevenţie multianual, care are 

subprograme anuale. 

Politica, strategia şi programul se aprobă de Guvern, la propunerea Agenţiei Naţionale de Prevenţie în Sănătate, o entitate 

care se înfiinţează prin această lege, care urmează să se ocupe de acest domeniu, sub conducerea Ministerului Sănătăţii. 

Finanţarea acestor programe ar urma să se facă de la bugetul de stat, iar sumele alocate nu pot fi mai mici decât 10% din 

fondurile publice alocate sistemului naţional de sănătate. 

Proiectul de lege prevede că toţi cetăţenii români, precum şi rezidenţii legali au dreptul de a beneficia de programele, 

măsurile şi acţiunile de prevenţie, indiferent de calitatea lor de asigurat. Toţi beneficiarii programelor care contribuie activ 

la menţinerea sănătăţii lor pot beneficia de stimulente financiare din partea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 

stimulente ce vor fi transferate într-un cont personal de economii. Persoanele care doresc să beneficieze de aceste 

stimulente financiare trebuie să îndeplinească cumulativ două condiţii: să prezinte o stare bună de sănătate sau, după caz, 

să demonstreze că respectă întocmai recomandările medicului şi să demonstreze practicarea activă a unui sport, prin 

participarea la competiţii sportive. 

Orice cetăţean are dreptul de a refuza participarea la programele de prevenţie, dar, în acest caz, spune proiectul de lege, 

poate suporta, parţial sau în totalitate, costurile tratamentului. "Sau, altfel spus, (poate - n.r.) să refuze vaccinarea sau 

participarea la programele de diagnostic precoce, dar, totodată, prin contractul-cadru se poate impune asiguraţilor să 

suporte parţial sau total costurile tratamentelor bolilor care ar fi putut fi prevenite. Astfel, asiguraţii pot să suporte costurile 

unor tratamente care altfel ar fi fost în totalitate gratuite. De exemplu, o pacientă cu cancer mamar depistat în stadiul 3 

care a refuzat participarea la programele de depistare prin mamografie poate fi obligată să suporte o contribuţie la costurile 

curative în cuantum de 10% sau 20%, dar fără a depăşi anumite limite care se stabilesc prin contractul-cadru sau un pacient 
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cu hipertensiune arterială care a refuzat să se prezinte la controlul medical, solicitat de medic, poate fi obligat să suporte nu 

doar 50% din costul tratamentului, ci 50% din toate costurile de diagnostic şi tratament, inclusiv concediile de boală 

determinate. Intenţia noastră este aceea de a crea iniţial un mecanism de bonificaţii care să fie coroborat, în primă etapă, 

cu acţiuni susţinute de informare a beneficiarilor despre măsurile de prevenţie. Într-o etapă ulterioară, probabil într-un 

termen rezonabil de 5 ani, să fie implementate şi aplicate măsurile penalizatoare", spun iniţiatorii în expunerea de motive a 

proiectului de lege. 

 
2 MARTIE 

Vânzarea de medicamente pe internet va fi permisă doar farmaciilor autorizate  

 Deputaţii au adoptat o propunere legislativă care prevede că vânzarea pe internet a medicamentelor care se acordă fără 
 prescripţie medicală este permisă numai farmaciilor comunitare şi drogheriilor autorizate, prin ordin al ministrului Sănătăţii. 
 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.266/2008 privind modul în care funcţionează farmaciile şi 
 cum se vând medicamentele stipulează că Ministerul Sănătăţii exercită controlul şi supraveghează vânzarea şi eliberarea 
 prin intermediul serviciului societăţii informaţionale a medicamentelor care se eliberează fără prescripţie medicală. 
 Conform iniţiativei, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 20.000 de lei afişarea emblemei 
 sau firmei farmaciei şi drogheriei de către unităţi neautorizate. De asemenea, constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
 amendă de la 30.000 la 50.000 de lei şi închiderea farmaciei funcţionarea unităţii fără autorizaţie emisă de Ministerul 
 Sănătăţii şi deţinerea sau eliberarea în drogherii a unor medicamente ale căror deţinere şi eliberare sunt interzise. 
 Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat anul trecut. Camera Deputaţilor a adoptat propunerea legislativă în calitate 
 de for decizional cu 240 de voturi ''pentru'' şi o abţinere. 
 

15 MARTIE 

Comisia de sănătate a Camerei Deputaților a respins proiectul privind prevenția în sănătate 

Comisia pentru sănătate a Camerei Deputaților a dat marți raport de respingere proiectului de lege privind prevenția în 

sănătate, inițiat de Partidul Național Liberal. Președintele comisiei, Florin Buicu, a explicat că proiectul va fi discutat și votat 

în Senat, după care se va întoarce la Camera Deputaților, care este for decizional. 

"Noi am respins proiectul inițial, care modifica structura Guvernului prin înființarea Agenției Naționale de Prevenție în 

Sănătate. În acea formă, Camera Deputaților era prima Cameră sesizată, iar Senatul - decizională. Prin propunerile de 

amendamente venite din partea inițiatorilor s-a scos complet Agenția Națională de Prevenție în Sănătate din lege, iar în 

aceste condiții Camera a devenit decizională. De aceea proiectul, în noua formă, care are doar partea de prevenție, se duce 

la Senat și se întoarce la Cameră. Corect ar fi fost ca inițiatorii să ia la cunoștință de propunerile societății civile de 

modificare a proiectului și să-l retragă de la Cameră, pentru a-l depune la Senat ca primă Cameră sesizată", a explicat Buicu. 

 
30 MARTIE 

A fost promulgată legea referitoare la fondurile pentru susținerea Programului privind reducerea 

tuberculozei 

Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind plata a aproximativ trei milioane de lei pentru TVA aferentă bunurilor 
și serviciilor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea tuberculozei în România, implementat în colaborare cu 
Fundația Romanian Angel Appeal. 
Astfel, șeful statului a semnat decretul privind promulgarea legii pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul 
Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și 
consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și 
tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015 - 31 martie 2018, 
implementat de Fundația Romanian Angel Appeal. 
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În legea inițiată de Guvern se prevede că suma este necesară pentru derularea programului până în data de 31 martie 2018 
și va fi plătită anual, astfel: 987.000 lei din bugetul aprobat pe anul 2015; 1,633 milioane lei din bugetul aprobat pe anul 
2016; 414.000 lei din bugetul aprobat pe anul 2017; 15.000 lei din bugetul aprobat pe anul 2018. 

 
4 APRILIE 

Senatorii au stabilit o indemnizaţie de 80% din salariul mediu pe economie pentru membrii 

corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe Medicale  

Membrii corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe Medicale vor primi o indemnizaţie lunară viageră de 80% din salariul mediu 
pe economie, care va fi actualizată periodic, potrivit propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 264 
din 16 iunie 2004 privind organizarea şi funcţionarea ASM, iniţiată de un grup de parlamentari PSD şi UNPR. Propunerea a 
fost adoptată cu 65 de voturi pentru, două împotrivă şi şase abţineri, Camera fiind for decizional în acest caz. 
Ea are ca obiect de reglementare completarea art. 10 din Legea 264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de 
Ştiinţe Medicale, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul acordării membrilor corespondenţi ai Academiei a unei 
indemnizaţii lunare viagere în cuantum de 80% din salariul mediu pe economie. Indemnizaţia va fi actualizată periodic, 
conform prevederilor Legii bugetului asigurărilor de stat, care precizează câştigul salarial mediu utilizat la fundamentarea 
bugetului. 
Legislaţia actuală prevede că membrii titulari ai Academiei de Ştiinţe Medicale primesc 1.600 de lei pe lună, iar numărul 
maxim al membrilor titulari şi corespondenţi este de 231, din care 41 - membri corespondenţi, potrivit expunerii de motive. 
Senatorul PSD Florian Popa, unul dintre iniţiatori, a argumentat în plen că de indemnizaţie beneficiază şi membrii supleanţi 
ai Academiei Române. "Propunerea este pentru 41 de membri supleanţi care, în opinia mea şi a Comisiei (n.r. de sănătate), 
ar merita această indemnizaţie. Mai mult, am citit legea Academiei Române şi membrii plini au un cuantum bine stabilit în 
lei. Aici este vorba de salariul mediu pe economie, iar membrii supleanţi au, de asemenea, un cuantum bine stabilit în lei. Eu 
susţin iniţiativa prezentată", a declarat senatorul Florin Popa, care este membru plin al Academiei de Ştiinţe Medicale. 
 

5 APRILIE 

Senatul a reglementat Ordinul Tehnicienilor Dentari  

Numărul maxim de mandate pentru membrii organelor de conducere ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România va fi 
stabilit de către Adunarea generală naţională, prin statutul Ordinului, a stabilit plenul Senatului. Senatorii au dat favorabil, 
în majoritate, propunerii legislative pentru modificarea Legii 96/2007 republicată, privind exercitarea profesiei de tehnician 
dentar şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România. 
Organele de conducere ale acestui corp profesional sunt la nivel naţional Adunarea generală naţională, Consiliul Naţional, 
Biroul Executiv, iar la nivel teritorial Adunarea generală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, Consiliul judeţean, 
respectiv al municipiului Bucureşti şi Biroul Executiv. 
Conform actului normativ, corpul profesional al tehnicienilor dentari din România este singurul în măsură să stabilească 
numărul maxim de mandate al membrilor din organele de conducere, prin hotărârea membrilor OTDR, luată în cadrul 
Adunării generale naţionale pe baza prevederilor interne, respectiv a Statutului Ordinului. 

 
6 APRILIE 

Guvernul a stabilit cadrul legal pentru tinerii profesori şi medici care pot beneficia de locuinţe ANL  

Guvernul a creat pe 6 aprilie cadrul legal prin care tinerii profesori sau medici rezidenţi să poată primi prin închiriere sau 
repartizare locuinţe ANL, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Suciu. 
"Se creează cadrul legal prin care tinerii profesori sau medici rezidenţi pot primi locuinţe prin închiriere sau repartizare din 
fondul de locuinţe nou construite sau din cele la care au fost reziliate contractele de vânzare cu plata în rate. Alocarea 
acestora (...) se face de către comisii speciale constituite de către primarii localităţii, pe baza criteriilor specifice prezentate 
în cadrul hotărârii de Guvern", a precizat Suciu, într-un briefing la Palatul Victoria. 
Executivul a aprobat legislaţia secundară pentru punerea în aplicare a modificărilor aduse Legii privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale de Locuinţe, referitoare la facilităţile de locuire pentru tinerii cărora sursele de venit nu le permit achiziţia unei 
locuinţe în proprietate sau închirierea în condiţiile pieţei. Potrivit actului normativ, se modifică vârsta până la care pot primi 
repartiţie pentru locuinţă tinerii, respectiv în cel mult 36 de luni de la împlinirea vârstei de 35 de ani. 
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"Pentru construirea de noi locuinţe ANL, vor fi preluate de la autorităţile publice locale doar acele terenuri destinate 
construcţiei de locuinţe prin programele guvernamentale pentru care sunt viabilizate până la limita exterioară a 
perimetrului destinat construcţiilor. Necesitatea şi oportunitatea proiectelor sunt stabilite în colaborare cu autorităţile 
publice locale, luând în considerare şi solicitările depuse de posibilii beneficiari, şi înregistraţi în baza de date gestionată de 
ANL. Tema de proiectare este stabilită de ANL, iar plafonul maximal de cost este aprobat de Consiliul de Administraţie al 
ANL", se precizează într-un comunicat al Executivului pe această temă. 

 
6 APRILIE 

Deputaţii au adoptat tacit Legea prevenţiei  

Propunerea legislativă privind activitatea de prevenţie în sănătate a fost adoptată tacit, miercuri, de plenul Camerei 
Deputaţilor, în forma iniţială. Termenul pentru dezbatere şi vot final - 1 aprilie - fiind depăşit, propunerea legislativă se 
consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituţie şi ale art.113 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor. Camera Deputaţilor este primul for legislativ sesizat. 
În dezbaterile din plen, deputaţii Marton Arpad (UDMR) şi Ovidiu Ganţ (minorităţi) au cerut modificarea Regulamentului 
Camerei Deputaţilor în privinţa adoptării tacite. "Dacă nu mai vrem să adoptăm tacit (...), vă rog să încercaţi să trimiteţi o 
adresă conducerii acestei comisii (Comisia pentru regulament - n.r.), să ne facem treaba şi să depunem raportul, să avem 
aceleaşi reglementări ca la Senat, ca să nu mai adoptăm tacit legi pe care comisiile de resort au considerat că e bine să fie 
respinse", a spus Marton Arpad. 
Preşedintele Comisiei pentru sănătate, Florin Buicu, a precizat că legea trece tacit în forma depusă, deşi raportul Comisiei 
pentru sănătate a fost de respingere. "Proiectul depus a născut în societatea civilă un mare grad de nemulţumire. 
Modificările la acest proiect vor fi depuse la Senat, legea căpătând din caracter organic un caracter ordinar", a explicat 
Buicu. 
În schimb, Lucia Varga a susţinut că, în Comisia pentru sănătate, amendamentele depuse de PNL, în termen, nu au fost 
supuse dezbaterii, încălcându-se grav Regulamentul Camerei Deputaţilor. Proiectul de lege privind activitatea de prevenţie 
în sănătate, în forma iniţială, prevede că românii care refuză să participe la programele de prevenţie pot fi obligaţi să 
suporte, parţial sau total, costurile tratamentelor bolilor. 
Prevenţia se desfăşoară în baza unei politici şi a unei strategii pe termen mediu şi lung, materializate sub forma unui 
program naţional de prevenţie multianual, care are subprograme anuale. Politica, strategia şi programul se aprobă de 
Guvern, la propunerea Agenţiei Naţionale de Prevenţie în Sănătate, o entitate care se înfiinţează prin această lege şi care 
urmează să se ocupe de acest domeniu, sub conducerea Ministerului Sănătăţii. Finanţarea acestor programe ar urma să se 
facă de la bugetul de stat, iar sumele alocate nu pot fi mai mici decât 10% din fondurile publice alocate sistemului naţional 
de sănătate. 
Orice cetăţean are dreptul de a refuza participarea la programele de prevenţie, dar, în acest caz, spune proiectul de lege, 
poate suporta, parţial sau în totalitate, costurile tratamentului. 

 
13 APRILIE 

Investigaţie în domeniul farmaceutic privind medicamentele generice, derulată de Consiliul Concurenţei  

Directorul Direcţiei Bunuri de Consum din cadrul Consiliului Concurenţei, Daniela Bădilă, a anunţat că printre cele 13 
investigaţii sectoriale derulate de instituţie, una vizează domeniul farmaceutic şi se referă la modul de penetrare a pieţei de 
către medicamentele generice. 
"O investigaţie care se finalizează acum şi care este foarte importantă ca şi impact, vom ieşim cu ea în curând pe consultare 
publică, vizează domeniul farmaceutic, în care analizăm penetrarea medicamentelor generice, modul de prescriere a 
anumitor medicamente, analizăm modul în care medicii pot fi influenţaţi în activitatea lor de prescriptori de către 
companiile farmaceutice. Datele sunt foarte interesante". 
"Unul dintre capitole vizează tocmai penetrarea genericelor. Şi ne uitam pe 36 de pieţe pe care noi le analizam în 2009, le 
analizăm acum în evoluţie să vedem în ce măsură pe aceste pieţe nivelul de penetrare a genericelor a crescut sau nu. 
Situaţia nu este îmbucurătoare, deci nu observăm o penetrare a genericelor aşa cum se întâmplă în celelalte state ale 
Uniunii Europene. În raport am analizat posibilele cauze ale lipsei de penetrare a genericelor, le veţi vedea în momentul în 
care sunt supuse consultării publice", a arătat Daniela Bădilă. 



2016 

174 | P a g e  

 

Reprezentanta Consiliului Concurenţei a arătat că până acum s-a constatat că în principal lipsa de penetrare a genericelor 
pe piaţa românească sau penetrarea slabă a acestora se datorează lobby-ului companiilor de medicamente inovative, care 
alocă sume foarte mari ca bugete de marketing, pe care le adresează medicilor prescriptori, în principal medicilor de 
familie, dar şi medicilor de pe anumite specialităţi. 
Aceasta a spus că cifrele vor fi făcute publice şi că, în prezent, chiar dacă ar exista indicii referitoare la posibile înţelegeri 
anticoncurenţiale între companii, acestea sunt confidenţiale, întrucât "ar putea face obiectul unei investigaţii de încălcare". 
Daniela Bădilă a precizat că, anul trecut, Consiliul Concurenţei a dat amenzi în valoare totală de 53 de milioane de euro şi că 
în acest an vor continua investigaţiile sectoriale. 
 

19 APRILIE 

Președintele Iohannis a promulgat o lege referitoare la distribuiția angro de medicamente 

Președintele Klaus Iohannis a promulgat o lege privind distribuția angro de medicamente. Este vorba de Legea pentru 
aprobarea OUG nr. 67/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. 
Prin această lege, termenul de aplicare a dispozițiilor art. 788 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, care era suspendat până la 
data de 1 ianuarie, se prorogă până la 31 decembrie. Articolul 788, alin. (2) din Legea nr. 95/2006 stipulează că, "dacă 
persoanele autorizate să elibereze medicamentele către populație pot, conform legislației naționale, să se angajeze și în 
distribuție angro, aceste persoane trebuie să fie autorizate conform alin. (1)". 
Alineatul (1) prevede că Ministerul Sănătății ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că distribuția angro de 
medicamente se face de către posesorii unei autorizații pentru desfășurarea activității de distribuitor angro de 
medicamente, care precizează sediul pentru care este valabilă. 
 

26 APRILIE 

Curtea de Conturi a identificat cheltuieli nelegale și prejudicii de 9,4 milioane de lei în cadrul 

Programului național de diabet zaharat 

Curtea de Conturi spune că, în cadrul Programului național de diabet zaharat, în perioada 2012-2014, au fost efectuate 
cheltuieli nelegale, care au cauzat prejudicii în valoare de peste 9,4 milioane de lei. "Din analiza datelor raportate prin 
sistemul informatic unic integrat (SIUI) de către 21 case de asigurări de sănătate județene, în cadrul Programului național de 
diabet zaharat, s-au constatat deficiențe care au determinat efectuarea, în perioada 2012-2014, de cheltuieli nelegale și 
implicit prejudicii în valoare estimată de 9.424 mii lei", se arată în Sinteza rapoartelor de audit al performanței privind unele 
Programe Naționale de Sănătate derulate în perioada 2012-2014 la Ministerul Sănătății (MS) și la Casa Națională de 
Asigurări de Sănătate (CNAS), care a fost publicată pe site-ul Curții de Conturi. 
Potrivit documentului, aceste prejudicii au fost cauzate, printre altele, de validarea nelegală a unor prescripții de 
medicamente în valoare estimată de 3.551.000 lei, care au fost emise, contrar prevederilor legale, de către medici fără 
specializarea și/sau competența necesară și care nu au fost nominalizați potrivit normelor, dar și de faptul că în perioada 1 
ianuarie 2012-31 decembrie 2014 au fost validate de către Casa de Asigurări de Sănătate eliberări de medicamente 
raportate de farmacii cu circuit deschis pe numele unor pacienți care figurau ca fiind decedați. 
De asemenea, pentru 1.242 de pacienți incluși în Programul național de diabet zaharat au fost emise și eliberate prescripții 
medicale în valoare estimată de 452.000 lei, pe perioada în care pacienții beneficiari figurau ca fiind internați în spitalizare 
continuă, deși, potrivit prevederilor legale, un pacient nu poate fi internat în spital unde să beneficieze de servicii medicale 
și tratament adecvat din spital și, în același timp, să beneficieze de servicii medicale din ambulatoriu care se finalizează prin 
emiterea unei prescripții medicale, se mai spune în document. 
Pe de altă parte, din verificarea modului în care au fost decontate de către CNAS serviciile efectuate de furnizorii privați prin 
care s-a derulat Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică s-a constatat 
faptul că, la nivelul CNAS, furnizorii de dializă privați au raportat spre decontare, servicii de hemodializă convențională în 
valoare estimată de 722.000 de lei, efectuate pentru un număr de 76 pacienți, care nu au fost însă raportate și în Registrul 
renal român. 
În acest caz, Curtea de Conturi precizează că decontarea serviciilor de supleere renală pentru furnizorii privați de servicii de 
dializă aflați în contract cu CNAS se realizează lunar de Casă din fondurile aprobate cu această destinație, cu condiția 
raportării datelor de către furnizori la Registrul renal român. 
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Totodată, Curtea de Conturi spune că CNAS nu a monitorizat și nu a controlat în totalitate modul de utilizare de către casele 
de asigurări de sănătate teritoriale a fondurilor alocate pentru derularea programelor naționale de sănătate, respectiv 
modul de aplicare a dispozițiilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor cu 
medicamentele în cadrul contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale și 
produse farmaceutice. 
Conform Curții de Conturi, un alt aspect deosebit de important îl reprezintă plata, în perioada 2012-2014, de către pacienți 
pentru unele medicamente specifice din cadrul Programului național de diabet zaharat a diferenței între prețul cu 
amănuntul maximal și prețul de decontare, aprobate în CaNaMed prin ordin al ministrului Sănătății. Raportat la cheltuielile 
cu medicamentele decontate farmaciilor cu circuit deschis în perioada 2012-2014 de către un număr de 20 case județene de 
asigurări de sănătate, pacienții au suportat diferențe de preț în valoare estimată de 31.425.000 de lei, spune Curtea de 
Conturi. 
"Deși scopul programului a fost compensarea cu 100% a medicamentelor specifice care se acordă în tratamentul bolnavilor 
de diabet zaharat, neanalizarea cauzelor care au determinat gradul foarte mic de utilizare a unor medicamente generice 
incluse în listă și utilizarea cu preponderență în tratamentul bolnavilor incluși în Programul național de diabet zaharat a 
versiunilor inovative a medicamentelor care au avut un preț de vânzare/decontare mai mare decât versiunile generice ale 
acestora a determinat costuri suplimentare atât pentru pacienți, cât și pentru bugetul FNUASS (Fondul Național Unic de 
Asigurări Sociale de Sănătate, n.r.)", mai afirmă Curtea de Conturi. 
În ceea ce privește Auditul performanței privind unele programe de sănătate derulate în perioada 2012-2014, efectuat la 
Ministerul Sănătății, Curtea de Conturi spune că, deși gradul de utilizare a creditelor bugetare a fost situat între 95-100%, 
nu în toate cazurile fundamentarea bugetului și repartizarea fondurilor pentru aceste programe de sănătate s-a efectuat 
echitabil, astfel că unele unități sanitare au achiziționat medicamente și materiale sanitare peste necesarul real, ceea ce a 
condus la o imobilizare nejustificată de fonduri publice. 
De asemenea, modul de organizare și funcționare a sistemului de control al MS asupra implementării și derulării 
programelor naționale de sănătate nu a asigurat identificarea eventualelor disfuncționalități, astfel că unitățile sanitare au 
achiziționat medicamente/materiale sanitare de același fel de la același furnizor prin proceduri diferite de achiziții, respectiv 
de la achiziția directă la licitație deschisă, cu consecințe asupra utilizării cu economicitate a fondurilor alocate, mai spune 
Curtea de Conturi. 
 

4 MAI 

Medicii ar putea primi bonificaţii din partea administraţiilor locale, printr-o propunere legislativă  

Preşedintele Comisiei pentru sănătate din Camera Deputaţilor, dr. Florin Buicu, a declarat că a fost aprobat şi va fi propus 
plenului Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a unei iniţiative legislative potrivit căreia medicii vor putea beneficia de 
bonificaţii din partea administraţiilor locale, în plus faţă de salariu, de până la 2.500 lei brut.  
"Comisiile de sănătate şi familie şi cea de administraţie publică şi administraţia teritoriului au aprobat şi propun plenului 
Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea art. 6 alin. (2) din Legea nr.263/2004 privind asigurarea 
continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă. Acesta prevede ca din bugetele consiliilor judeţene şi 
locale, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pot fi acordate prime de merit, gratificaţii şi alte stimulente 
băneşti personalului spitalelor regionale, judeţene, locale, centrelor de permanenţă, precum şi unităţilor de primiri urgenţe 
şi serviciilor de ambulanţă", a arătat Florin Buicu.  
Potrivit preşedintelui Comisiei de Sănătate, proiectul mai prevede că Ministerul Sănătăţii, ministerele şi instituţiile cu reţea 
sanitară proprie pot acorda personalului medical şi de specialitate stimulente financiare lunare, în limita a două salarii 
minime brute pe ţară, a căror finanţare este asigurată din veniturile proprii ale acestora, în limita bugetului aprobat.  
"Măsura se aplică şi spitalelor din subordinea autorităţilor locale. Autorităţile administraţiei publice locale pot acorda 
personalului medical şi de specialitate din spitalele publice din reţeaua sanitară proprie stimulente financiare lunare, în 
limita a două salarii minime brute pe ţară, în baza hotărârii autorităţilor deliberative ale autorităţilor administraţiei publice 
locale, în limita bugetului aprobat", a mai subliniat deputatul Florin Buicu. 
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10 MAI 

Ministerul Sănătăţii : internarea copiilor mai mici de 14 ani, împreună cu unul dintre părinţi, este un 

drept  

Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii au atenţionat că internarea în spitale a copiilor mai mici de 14 ani, împreună cu 
unul dintre părinţi, dacă se solicită acest lucru, este un drept şi nu un privilegiu. Potrivit unui comunicat de presă al MS, 
încălcarea legislaţiei în vigoare (Ordinului 1284/2012) se pedepseşte conform legii.  
Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 1.284/2012 privind reglementarea programului de vizite al aparţinătorilor pacienţilor 
internaţi în unităţile sanitare publice prevede la art. 5 că: în cazul copiilor internaţi în secţiile/compartimentele de terapie 
intensivă se asigură prezenţa cu caracter permanent a unuia dintre părinţi, dacă se solicită acest lucru.  
"În cazul copiilor până la 14 ani internaţi în oricare dintre secţiile/compartimentele din unitatea sanitară se acceptă 
prezenţa unui aparţinător permanent, dacă se solicită acest lucru. În cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani 
internaţi în oricare dintre secţiile/ compartimentele din unitatea sanitară se poate accepta prezenţa unui aparţinător 
permanent, cu acordul şefului de secţie/ coordonatorului de compartiment", prevede acelaşi ordin. Avocatul Poporului şi-a 
manifestat, în urmă cu câteva zile, sprijinul faţă de demersul părinţilor din Sibiu care susţin că separarea copiilor de părinţi 
la internarea în spital reprezintă un abuz. Ionel Oprea, adjunctul Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, anunţa pe 
6 mai că urmează să aibă întâlniri pe această temă cu Colegiul Psihologilor şi cu reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii 
pentru o serie de puncte de vedere referitoare la solicitările cuprinse într-o petiţie a părinţilor. În petiţia semnată de peste 
8.200 de cetăţeni se arată, între altele, că, după externare, copiii au ajuns acasă cu traume emoţionale pe care au reuşit să 
le depăşească cu greu.  
Documentul semnalează practica multor medici şi asistente din clinicile medicale din România de a interzice prezenţa 
părintelui în timpul realizării asupra copiilor a unor proceduri medicale de rutină (ex. recoltarea de sânge, montarea unei 
branule etc.) concomitent cu imobilizarea cu forţa a copilului. Studiile ştiinţifice, susţin petiţionarii, indică dezavantaje clare 
ale aplicării cu forţa a tratamentelor medicale asupra copiilor şi lipsa dovezilor pentru o mai bună desfăşurare a 
tratamentului medical.  
"Există şi situaţii absurde, în care copiii de vârste foarte mici, de unu - trei ani, sunt internaţi singuri, fără părinţi, pe motiv că 
nu există spaţiu suficient, aşa cum este cazul Spitalului din Sibiu, iar copiii ajung să fie legaţi de pat pentru că nu există 
personal suficient ca să îi supravegheze", se atrage atenţia în petiţie. 

 
19 MAI 

Posibilă excepție la incompatibilitatea medicilor de a fi colaboratori ai producătorilor de medicamente: 

participarea la studii clinice și conferințe 

Medicii nu pot fi colaboratori sau angajați ai producătorilor și distribuitorilor de medicamente, cu excepția situațiilor în care 
participă la efectuarea unor studii clinice sau la activități cu caracter științific sau medical prevede o propunere legislativă 
depusă la Senat. Potrivit proiectului, exercitarea profesiei de medic este incompatibilă cu "calitatea de angajat ori de 
colaborator al unităților de producție ori de distribuție de produse farmaceutice sau de materiale sanitare cu excepția 
situațiilor în care este vorba de participarea la efectuarea unor studii clinice ori la desfășurarea unor activități ori 
manifestări cu caracter științific sau medical".  
Inițiatorii proiectului, senatorii Dorel Florian Bodog, Marin Burlea, Viorel Chiriac, Sorin Constantin Lazăr, Ion Luchian, Florian 
Popa, Gheorghe Saghian, consideră că sunt prea restrictive actualele prevederi potrivit cărora exercitarea profesiei de 
medic este incompatibilă cu calitatea de colaborator sau angajat al producătorilor și distribuitorilor de medicamente. 
"Corectă pe fond, această limitare este mult prea restrictivă, iar în viața reală este de multe ori practic imposibil de 
respectat. Avem în vedere situațiile în care medicii sunt implicați în efectuarea unor studii clinice la medicamente aflate în 
proces de autorizare de punere pe piață ori când sunt invitați pentru a ține conferințe cu caracter medical ori științific", au 
arătat, în expunerea de motive, inițiatorii. Ei au adăugat că propun eliminarea acestor situații din categoria 
incompatibilităților deoarece sunt activități cu caracter ocazional, transparente și supuse controlului autorităților.  
Proiectul mai prevede obligativitatea Colegiului Medicilor din România (CMR) să organizeze și să implementeze un sistem 
informatic, iar medicii să-și poată exercita profesia pe baza certificatului de membru al CMR, care poate să fie emis și sub 
forma unui card profesional.  
"În vederea organizării și ținerii la zi a Registrului unic al medicilor cu drept de practică, CMR, potrivit deciziei Consiliului 
Național al Colegiului Medicilor din România, va organiza și administra un sistem național de înregistrare, evidență și 
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certificare a medicilor care exercită profesia de medic pe teritoriul României. Evidența și identificarea medicilor cu drept de 
liberă practică se va face pe baza unui cod unic de identificare profesională acordat de către CMR", stipulează proiectul.  
O altă prevedere se referă la posibilitatea ca medicii care au depășit vârsta de pensionare să-și poată continua activitatea 
profesională în unitățile sanitare publice în condițiile în care se înregistrează deficit de personal medical sau există 
necesitatea furnizării de servicii medicale peste nevoile obișnuite, la solicitarea motivată a unității sanitare publice 
respective și cu aprobarea autorității căreia i se subordonează administrativ unitatea.  
În celelalte cazuri, medicii au dreptul să se pensioneze, la cerere, în condițiile dreptului comun sau la 67 de ani, iar cei care 
au depășit limita de vârstă vor putea profesa în continuare în unități sanitare private, pe baza certificatului emis de CMR.  
În cazul medicilor care dețin funcții de conducere în CMR, aceștia vor putea beneficia, la cerere, de suspendarea contractul 
de muncă cu unitatea sanitară sau de acordarea dreptului la maximum 5 ore cumulat pe săptămână și o zi pe lună pentru 
îndeplinirea atribuțiilor ce le revin în cadrul CMR. În oricare dintre aceste situații, drepturile salariale vor rămâne 
nemodificate, iar activitatea desfășurată în cadrul CMR va fi considerată activitate medicală, mai menționează proiectul.  
Proiectul propune modificarea legii privind reforma în domeniul sănătății și se află în consultare publică la Senat.Orice 
cetăţean are dreptul de a refuza participarea la programele de prevenţie, dar, în acest caz, spune proiectul de lege, poate 
suporta, parţial sau în totalitate, costurile tratamentului. 

 
27 MAI 

A fost promulgată legea prin care medicii de la oraş pot continua activitatea după împlinirea vârstei de 

pensionare 

Legea prin care medicii din mediul urban îşi pot continua activitatea după împlinirea vârstei de pensionare, la cerere, cu aviz 
anual eliberat de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti şi de Colegiul Medicilor a fost 
promulgată de preşedintele Klaus Iohannis.  
Potrivit legii pentru modificarea art. 391 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, prin excepţie de la 
prevederile alin. (1), medicii care îşi desfăşoară activitatea în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate 
judeţene sau a municipiului Bucureşti, direct sau prin intermediul furnizorilor de servicii medicale, îşi pot continua 
activitatea după împlinirea vârstei de pensionare, la cerere, cu aviz anual eliberat de direcţia de sănătate publică judeţeană 
sau a municipiului Bucureşti şi de CMR, prin colegiile judeţene ale medicilor sau al municipiului Bucureşti, pe baza 
certificatului de sănătate.  
Prelungirea activităţii se stabileşte de o comisie organizată la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a 
municipiului Bucureşti alcătuită dintr-un reprezentant al casei de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului 
Bucureşti, un reprezentant al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti şi un reprezentant al 
colegiului judeţean al medicilor sau al municipiului Bucureşti, se arată în actul normativ.  
 

8 IUNIE 

Deputații au decis că personalul medical poate primi stimulente financiare lunare  

Ministerul Sănătăţii, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie pot acorda personalului medical şi de specialitate 
stimulente financiare lunare, în limita a două salarii minime brute pe ţară, a căror finanţare este asigurată din veniturile 
proprii ale acestora, în limita bugetului aprobat, prevede un proiect de lege adoptat miercuri de plenul Camerei Deputaţilor 
cu 287 de voturi "pentru".  
"Autorităţile publice locale pot participa la finanţarea unor cheltuieli de administrare şi funcţionare, respectiv cheltuieli de 
personal, stabilite în condiţiile legii, bunuri şi servicii, investiţii, reparaţii capitale, consolidare, extindere şi modernizare, 
dotări cu echipamente medicale ale unităţilor sanitare cu paturi transferate, în limita creditelor bugetare aprobate cu 
această destinaţie în bugetele locale. Autorităţile administraţiei publice locale pot acorda personalului medical şi de 
specialitate din spitalele publice din reţeaua sanitară proprie stimulente financiare lunare, în limita a două salarii minime 
brute pe ţară, în baza hotărârii autorităţilor deliberative ale autorităţilor administraţiei publice locale, în limita bugetului 
aprobat", mai prevede proiectul de lege.  
Potrivit acestuia, consiliile locale pot finanţa din venituri proprii asigurarea truselor de urgenţă cu medicamentele şi 
materialele sanitare necesare acordării asistenţei medicale la nivelul centrelor de permanenţă, în conformitate cu baremul 
minim stabilit prin ordin al ministrului Sănătăţii, precum şi achiziţia de aparatură şi mobilier medical necesare desfăşurării 
activităţii medicale de urgenţă. Camera Deputaţilor este for decizional pentru acest proiect de lege. 
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17 IUNIE 

Guvernul a aprobat noul Contract-Cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în 

sistemul de asigurări sociale de sănătate 

Guvernul a aprobat noul Contract-Cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul de 
asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017, printre măsurile prevăzute numărându-se consultaţii stomatologice 
pentru minori decontate de CNAS o dată la şase luni şi decontarea analizelor de tip RMN la sân. Potrivit unui comunicat al 
Guvernului, hotărârea aprobată de Executiv va intra în vigoare la data de 1 iulie.  
"Principalul obiectiv al acestui Contract-Cadru este acela de a asigura funcţionarea coerentă a sistemului sanitar românesc. 
Prin noul Contract-Cadru se vor asigura mai multe servicii pentru asiguraţi. La acestea se adaugă un cadru de reglementare 
pentru gestionarea mai bună a sistemului SIUI şi a cardurilor de asiguraţi aşa încât aceştia să nu mai fie afectaţi de 
disfuncţionalităţi tehnice. De asemenea, se are în vedere suplimentarea valorii plăţilor pentru medicina de familie şi 
tratamentul ambulator aşa încât aceste categorii de personal medical să se armonizeze cu prevederile OUG privind 
salarizarea în sectorul bugetar. Important de subliniat este şi obligativitatea ca toţi actorii din sistemul sanitar (Ministerul 
Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casele Judeţene, Direcţiile de Sănătate Publică şi furnizorii de servicii) să 
aibă întâlniri trimestriale în care vor analiza calitatea serviciilor furnizate asiguraţilor şi vor putea aduce şi pe parcurs 
îmbunătăţiri la funcţionarea sistemului, dacă acestea vor fi considerate necesare", precizează Guvernul.  
* Pentru medicina dentară, printre măsurile prevăzute de noul Contract-Cadru se numără aceea că minorilor li se vor putea 
acorda consultaţii decontate de CNAS o dată la şase luni, faţă de o dată la 12 luni în prezent, şi se introduce un nou serviciu 
decontat - obturaţia dintelui după tratamentul afecţiunilor pulpare sau al gangrenei.  
* În ceea ce priveşte asistenţa medicală ambulatorie paraclinică:  
- se introduce printre serviciile decontate efectuarea de RMN de sâni cu sau fără substanţă de contrast;  
- se renunţă la decontarea examenului fungic de urină, considerat de specialişti ca irelevant pentru patologia pacientului;  
- se revizuiesc reglementările referitoare la situaţiile în care casa de asigurări de sănătate sesizează neconcordanţe între 
investigaţiile medicale efectuate şi cantitatea de reactivi achiziţionaţi de laboratoarele de analize medicale.  
"Se reglementează acordarea gratuită a avizelor epidemiologice pentru re (intrarea) în colectivitate şi a adeverinţelor 
medicale pentru preşcolari şi elevi, situaţiile în care asiguraţii se pot transfera de pe o listă de pacienţi pe lista altui medic de 
familie mai devreme de o dată la şase luni se completează cu cazurile în care domiciliul asiguratului se schimbă dintr-o 
localitate în alta, asiguratul este în arest preventiv, execută o pedeapsă privativă de libertate, precum şi la încetarea stării 
respective", mai spune Guvernul.  
Pentru furnizorii de servicii de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi de transport sanitar neasistat se introduce 
obligativitatea prezentării, la contractare, a avizelor de utilizare sau a buletinelor de verificare periodică pentru dispozitivele 
medicale aflate în dotarea unităţilor mobile de intervenţie, după caz, iar pentru farmacii se revizuiesc reglementările 
referitoare la situaţiile în care casa de asigurări de sănătate sesizează neconcordanţe între cantitatea de medicamente/ 
materiale sanitare eliberată şi cea achiziţionată.  
Potrivit noului Contract-Cadru, asiguraţilor li se vor putea acorda două noi proteze decontate din bugetul CNAS:  
* proteza modulară de gambă cu manşon de silicon  
* proteza de deget funcţională simplă (pentru copiii cu malformaţii congenitale având vârsta peste trei ani).  
În situaţia în care furnizorii de dispozitive medicale nu transmit CNAS toate preţurile de vânzare cu amănuntul şi sumele de 
închiriere în cazul dispozitivelor medicale contractate, Casa de Asigurări de Sănătate va putea denunţa unilateral contractul 
respectiv. 

 
30 IULIE 

De la 1 august, gărzile suplimentare nu mai sunt obligatorii  

Ministerul Sănătăţii anunţă că vor continua discuţiile cu toţi reprezentanţii sindicali în privinţa gărzile suplimentare, precizând 
că ameliorările din sistemul sanitar nu aparţin nici miniştrilor, nici sindicatelor, ci tuturor medicilor şi pacienţilor. Potrivit unui 
comunicat al MS, miniştrii Sănătăţii şi Muncii, Vlad Voiculescu şi Dragoş Pîslaru, au avut joi o întrevedere cu reprezentanţi ai mai 
multor sindicate din Sănătate în ceea ce priveşte reglementarea gărzilor suplimentare.  
"Cei doi miniştri au transmis partenerilor de dialog social un mesaj clar de recunoaştere a faptului că există un spaţiu de 
ameliorare în acest domeniu şi că ambele ministere sunt complet deschise în ceea ce priveşte căutarea unor soluţii în acest 
sens. Pe lângă cele convenite ieri, discuţiile vor continua cu toţi reprezentanţii sindicali. Ameliorările din sistemul sanitar nu 
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aparţin nici miniştrilor, nici sindicatelor, ci tuturor medicilor din România şi, bineînţeles, pacienţilor", se arată în comunicat.  
Potrivit sursei citate, Voiculescu şi Pîslaru apreciază faptul că sindicatele au avut înţelegere faţă de constrângerile bugetare. 
"Miniştrii Muncii şi Sănătăţii apreciază în mod deosebit discuţiile constructive avute ieri în sensul în care reprezentanţii sindicali 
au manifestat înţelegere faţă de constrângerile bugetare existente, mai ales în urma alocării suplimentare a unui miliard de lei 
pentru salarizarea din sistemul sanitar odată cu intrarea în vigoare a OUG 20/2016", se spune în comunicat.  
Potrivit Ministerului Sănătății, de la 1 august, gărzile suplimentare nu vor mai fi obligatorii. "Gărzile suplimentare nu vor mai fi 
obligatorii, ci efectuate pe baza semnării unui contract cu spitalul. Este o măsură care vine să îndrepte un abuz proferat la 
adresa medicilor care s-a petrecut timp de decenii. Astfel, contractul individual de muncă cu timpi parţiali care va reglementa 
efectuarea gărzilor suplimentare reprezintă o bază legală care conferă medicilor drepturile prevăzute de Codul Muncii. De la 1 
august, gărzile suplimentare vor fi recunoscute ca timp de muncă prestată, vor fi luate în considerare atât la vechimea în muncă, 
cât şi la vechimea în specialitate", se precizează în comunicat. Totodată, MS spune că se vor plăti sporuri între 25 şi 75% pentru 
o gardă suplimentară în timpul săptămânii, respectiv între 50 şi 100% în weekend. Modul de determinare a procentului acordat 
va fi reglementat prin ordin al ministrului Sănătăţii, mai afirmă MS.  
De asemenea, medicii care nu au contract de muncă pe normă întreagă, ci efectuează numai gărzi, vor avea dreptul la concediu 
de odihnă proporţional cu timpul muncit. "Pentru 'garda obligatorie' (care nu este suplimentară, ci face parte din timpul 
contractual de muncă), miniştrii Muncii şi al Sănătăţii au decis împreună cu reprezentanţii sindicatelor că va fi acordat sporul de 
noapte de 25%", se precizează în comunicat.  
Potrivit MS, urmează un calendar de consultări cu privire la alte modificări în ceea ce priveşte gărzile suplimentare, care vor fi 
cuprinse într-o modificare a Ordinului de Ministru al Sănătăţii 870/2004. "Există deja un draft cu modificările propuse de 
sindicate, propunerea urmează să ajungă înapoi la sindicate conform obligaţiilor de consultare a partenerilor sociali. Termenul 
dorit de lansare în transparenţă decizională este mijlocul lunii august", indică Ministerul Sănătăţii. În analiză, se află şi diverse 
alte măsuri precum flexibilizarea timpilor de muncă zilnici conform cu gradul de complexitate a diverselor specialităţi medicale şi 
stabilirea unor criterii care să reglementeze cuantumul sporurilor în funcţie de complexitatea gărzilor. 

 
31 AUGUST 

Personalul care se îngrijește de pacienții cu arsuri va beneficia de un spor de 100% 

Personalul care se îngrijește de arși va beneficia de un spor suplimentar de 100%, a anunțat ministrul Sănătății, Vlad 
Voiculescu. Acest spor apare într-o ordonanță de urgență adoptată miercuri de Executiv, care clarifică modul de aplicare a 
unor prevederi privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 
"Avem în atenția publicului de la o vreme și înțelegem cu toții mai bine care sunt necesitățile pentru pacienții cu arsuri. E o 
muncă de o complexitate ieșită din comun. Așa încât, pentru personalul care se îngrijește de arși va exista un spor 
suplimentar. Acesta va fi de 100%", a spus Voiculescu. OUG prevede și acordarea unor sporuri pentru personalul care 
lucrează cu pacienții cu afecțiuni oncologice. "Am luat în considerare un lucru care nu a fost destul de des pe agenda 
publică, și anume afecțiunile oncologice. Dacă ne uităm la statisticile internaționale o să vedem că acolo unde există date 
statistice coerente, pe care poți face analize, vorbim despre o incidență a cancerului de 1 la 3 persoane. Practic, fiecare a 
treia persoană va suferi de un cancer pe timpul vieții, iar trendul este către una din două persoane. Asta are de-a face cu 
îmbătrânirea populației și cu faptul că alte patologii sunt vindecabile între timp. Este o boală a lumii moderne. De aceea, 
pentru specialitățile din domeniul oncologic, și anume oncologie, oncologie pediatrică, hematologie și radioterapie există, 
de asemenea, o mărire a sporurilor, o mărire semnificativă aș spune", a mai afirmat Voiculescu. Potrivit acestuia, sporurile 
vor fi suportate din bugetele spitalelor. ''Vorbim (...) de ceva peste un milion de lei lunar, la nivelul întregii țări pentru toți 
profesioniștii din aceste categorii medicale", a spus Voiculescu. 
 

14 SEPTEMBRIE 
 

Senatul a adoptat legea privind Statutul personalului operativ de intervenţie din cadrul serviciilor de 

ambulanţă  

Senatul a adoptat propunerea legislativă privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul 
serviciilor de ambulanţă, potrivit căruia acest personal are "responsabilităţi malpraxis şi răspunde disciplinar, civil şi penal 
pentru modul în care îşi execută atribuţiile de serviciu".  
Statutul vizează personalul profesionist din cadrul Serviciilor de Ambulanţă Judeţene şi Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-
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Ilfov, unităţi sanitare de importanţă strategică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii, sub 
monitorizarea şi coordonarea operaţională a Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne, servicii de bază în Sistemul Naţional de Asistenţă Medicală de Urgenţă în prespital.  
Personalul profesionist operativ care participă la acordarea asistenţei publice integrate de urgenţă este format din medici, 
asistenţi medicali, ambulanţieri, şoferi autosanitară şi operatori registratori de urgenţă, ce deţin specialităţile şi pregătirea 
cerute de lege.  
"Exercitarea profesiilor personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul Serviciilor de Ambulanţă Judeţene şi 
Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov implică prin natura lor obligaţii, riscuri deosebite şi intervenţie contra-cronometru 
în salvarea de vieţi, ceea ce le conferă un statut special. (...) Personalul profesionist operativ (...) beneficiază de drepturi 
compensatorii acordate potrivit prezentului Statut, pentru condiţiile speciale şi riscurile pe care le implică exercitarea 
profesiilor", stipulează actul normativ.  
Profesiile personalului profesionist operativ din cadrul serviciilor amintite pot fi exercitate numai de către persoane care au 
dobândit această calitate, în condiţiile legii, iar încadrarea acestui personal se face cu respectarea legislaţiei privind 
ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale ale personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice.  
"Proba fizică face parte obligatoriu din procedurile de ocupare prin concurs a unui post profesionist de intervenţie", se 
precizează în actul normativ. Iniţiativa mai prevede că datele şi informaţiile confidenţiale obţinute de la pacienţi sau familia 
pacientului de către personalul profesionist operativ de intervenţie în timpul exercitării atribuţiilor profesionale "nu pot fi 
făcute publice nici la încetarea raporturilor de serviciu".  
De asemenea, personalul profesionist operativ de intervenţie poate face parte din sindicate şi se poate asocia sau constitui 
în asociaţii cu caracter profesional, umanitar, tehnico-ştiinţific, cultural, religios şi sportiv-recreativ, fără a aduce atingere 
îndeplinirii atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu. Statutul stipulează, la articolul 19, faptul că pensia specială de serviciu 
reprezintă 80% din baza de calcul reprezentată de media salariilor de bază brute lunare realizate, inclusiv sporurile legale, 
corespunzătoare ultimelor 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare. "De pensia 
specială de serviciu poate beneficia şi personalul profesionist operativ de intervenţie care îndeplineşte condiţia de vârstă de 
57 de ani, dar cu o vechime în activitatea operativă cuprinsă între 15-20 de ani. În acest caz, cuantumul pensiei va fi 
micşorat cu 1% din baza de calcul prevăzută la art. 19, pentru fiecare an care lipseşte din vechimea stabilită", mai arată 
legea. Personalul profesionist operativ de intervenţie care la data împlinirii vârstei de 57 de ani nu îndeplineşte condiţiile de 
vechime pentru acordarea pensiei speciale de serviciu beneficiază de pensie la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de 
vârsta standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare. Actul normativ stipulează, totodată, faptul că 
personalului profesionist operativ îi este interzis, în orice împrejurare, "să primească, să solicite, să accepte, direct sau 
indirect, ori să facă să i se promită, pentru sine sau pentru alţii, în considerarea calităţii sale oficiale, daruri sau alte 
avantaje".  
Propunerea legislativă privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul Serviciilor de Ambulanţă 
Judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov are caracter ordinar şi a fost adoptată de Senat, în calitate de primă 
Cameră sesizată, cu 45 de voturi 'pentru' şi 20 de voturi 'împotrivă'. 
 

11 OCTOMBRIE 

Legea care permite Ministerului Sănătăţii să acorde stimulente financiare lunare a fost declarată 

constituţională 

Curtea Constituţională a României (CCR) a respins sesizarea Guvernului privind neconstituţionalitatea unor dispoziţii ale 
legii care permite Ministerului Sănătăţii să acorde stimulente financiare lunare. “În urma deliberării, cu unanimitate de 
voturi, Curtea a respins obiecţia de neconstituţionalitate formulată şi a constatat că dispoziţiile art. I din Legea pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii sunt constituţionale în raport de criticile 
formulate. Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Preşedintelui României”, se precizează într-un 
comunicat al CCR. 
Conform aceleiaşi surse, argumentele reţinute în motivarea soluţiilor pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale vor fi 
prezentate în cuprinsul deciziilor care se vor publica în Monitorul Oficial al României. 
Executivul a sesizat CCR, în luna iulie, cu privire la dispoziţiile Legii pentru modificarea şi completarea Legii 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea art. 6 alin (2) din Legea 263/2004 privind asigurarea 
continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, adoptată de Parlament în iunie. 
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Guvernul preciza atunci că are obiecţii asupra modificărilor aduse de Parlament care dau posibilitatea Ministerului Sănătăţii, 
ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie să poată acorda personalului medical şi de specialitate stimulente 
financiare lunare în limita a două salarii minime brute pe ţară. 
Legea conţine prevederi similare şi pentru autorităţile administraţiei publice locale, care, la rândul lor, pot să acorde 
stimulente financiare personalului medical, în aceleaşi limite. 
Executivul amintea că, începând cu anul 2011, salarizarea în sectorul bugetar este reglementată prin Legea-cadru privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Ca urmare, “drepturile salariale ale personalului bugetar sunt şi 
rămân, în mod exclusiv, cele prevăzute în Legea-cadru 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare”, sublinia sursa 
citată. 
Guvernul atrăgea atenţia că adoptarea acestor măsuri ar avea un impact financiar suplimentar asupra cheltuielilor de 
personal ale bugetului general consolidat aferente anului în curs de circa 3,2 miliarde de lei, respectiv 5,5 miliarde de lei în 
2017. 
Potrivit Executivului, modificările adoptate de Parlament nu indică sursa de finanţare, or, potrivit Constituţiei, “nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare” iar dacă aceste măsuri se aplică există riscul ca 
impactul suplimentar generat să nu poată fi acoperit din bugetul aprobat. “Acest lucru ar crea premisele unui dezechilibru 
bugetar şi, posibil, depăşirea ţintei de deficit (2,95% din PIB, după metodologia ESA), cu consecinţa încălcării Tratatului de la 
Maastricht”, menţiona Guvernul. 
 

11 OCTOMBRIE 

Iniţiativa legislativă care propune decontarea ulterioară a investigaţiilor paraclinice a fost adoptată în 

Senat 

Senatul a adoptat propunerea de lege care prevede decontarea ulterioară a investigaţiilor paraclinice. Potrivit raportului 
întocmit de Comisia pentru sănătate a Senatului, propunerea legislativă modifică art. 230 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea “rambursării ulterioare a cheltuielilor efectuate pentru investigaţiile din 
cadrul pachetului de servicii medicale de bază pentru specialităţile paraclinice, la care ar fost îndreptăţită persoana 
asigurată, fără contribuţie personală”. 
Astfel, la alineatul (2) al articolului amintit se introduce o nouă literă, care prevede ca rambursarea să se realizeze în termen 
de 60 de zile de la efectuarea plăţii. 
Iniţiatorii propunerii de lege, mai mulţi senatori PSD, susţin că articolul 230 reglementează, printre altele, şi drepturile pe 
care le au asiguraţii, “din prima zi de îmbolnăvire sau de la accident până la vindecare”. “Din această perspectivă, în vederea 
preîntâmpinării dificultăţilor cu care se confruntă asiguraţii, dificultăţi legate, de cele mai multe ori, de efectuarea 
investigaţiilor din cadrul pachetului de servicii medicale de bază pentru specialităţile paraclinice, propunem introducerea 
unei noi litere la alin. (2) al art. 230, litera e indice 1), în sensul efectuării acestor investigaţii, cu decontarea ulterioară a 
cheltuielilor legate de obţinerea acestor servicii. Considerăm că această propunere legislativă vine în sprijinul asiguraţilor 
sistemului de sănătate publică, în sensul simplificării accesului acestora la pachetul de servicii medicale de bază”, se arată în 
expunerea de motive. 
Guvernul a transmis Parlamentului un punct de vedere negativ cu privire la acest act normativ, subliniind faptul că iniţiatorii 
nu indică şi “cine rambursează cheltuielile, condiţiile în care se realizează această rambursare şi sursa de finanţare”. 
“Menţionăm că rambursarea cheltuielilor nu se poate face din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate 
deoarece casele de asigurări de sănătate încheie cu furnizorii de servicii medicale paraclinice contracte pentru furnizarea de 
servicii şi pentru plata acestora. (…) Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative”, se precizează în 
documentul citat. 
Propunerea de lege are un caracter ordinar şi a fost adoptată de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, cu 53 de voturi 
‘pentru’ şi o abţinere. 
 

19 OCTOMBRIE 

Asistenţii medicali cu studii postliceale ar putea să îşi echivaleze creditele în învăţământul superior 

Asistenţii medicali cu diplomă de bacalaureat care au absolvit unităţi de învăţământ postliceal de profil ar putea să îşi 
echivaleze creditele de formare continuă în credite transferabile în învăţământul superior, prevede un proiect care se află 
pe ordinea de zi a Comisiei de sănătate din Camera Deputaţilor. 
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“Se dă posibilitatea universităţilor, conform autonomiei universitare, să recunoască creditele de formare şi formare 
continuă emise de învăţământul postliceal medical şi să le echivaleze în credite transferabile în învăţământul superior. Asta 
înseamnă practic că asistenţii absolvenţi de învăţământ postliceal medical au posibilitatea, în ceea ce priveşte curricula de 
pregătire în învăţământul postliceal, ca aceasta să fie echivalată cu o parte din creditele transferabile de învăţământ 
superior. Este vorba de faptul că, în momentul de faţă, există o diferenţă de salarizare pentru cei cu învăţământ postliceal 
faţă de absolvenţii de învăţământ de licenţă. Diferenţele de salariu între asistenţii cu studii superioare şi cei cu studii 
postliceale pot ajunge până la 700 de lei”, a declarat preşedintele Comisiei de sănătate, Florin Buicu. 
El a precizat că este vorba despre aproximativ 60.000 de asistenţi medicali care au absolvit învăţământ postliceal sanitar. 
Buicu a ţinut să precizeze că universităţile vor recunoaşte aceste credite doar pentru absolvenţii de învăţământ postliceal 
care au diplomă de bacalaureat. 
“Universităţile vor stabili practic în funcţie de curricula de postliceală creditele transferabile pentru învăţământul superior, 
existând totuşi o diferenţă necesară între aceste credite transferabile. Astfel, absolvenţii de învăţământ postliceal vor face 
aceste diferenţe care vor rezulta din evaluările pe care le vor realiza universităţile. Universităţile vor stabili propriile criterii 
de admitere şi de finalizare a studiilor, inclusiv diferenţele respective”, a explicat preşedintele comisiei. 
Proiectul este o iniţiativă a PSD, Senatul fiind Cameră decizională. 
 
 

26 OCTOMBRIE 

Medicamentele al căror patent a expirat se vor ieftini treptat din aprilie anul viitor 

 
Guvernul a adoptat, pe 26 octombrie, o hotărâre pentru aprobarea metodologiei privind modul de calcul şi procedura de 
avizare şi aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România. 
“Pentru a asigura accesul pacienţilor la tratament şi pentru a se evita o nouă criză a medicamentelor în cazul produselor al 
căror patent a expirat (off-patent) se va realiza o ieftinire în trepte a acestora. De la 1 aprilie 2017, se va aplica o ieftinire de 
10% a medicamentelor pentru care patentul a expirat (off-patent), de 10% în al doilea an şi de 15% în al treilea an. Pentru 
restul medicamentelor prescrise cu reţetă, procedura de calculare a preţului rămâne neschimbată, bazându-se pe cel mai 
mic preţ european dintr-un coş de 12 ţări”, se arată într-un comunicat al Guvernului. 
Potrivit sursei citate, o altă prevedere a actului normativ adoptat se referă la introducerea unei metode diferite de calcul al 
preţului pentru medicamentele esenţiale din lista stabilită de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, care sunt compensate 100% 
în România. 
“Ministerul Sănătăţii încearcă să prevină dispariţia de pe piaţă a medicamentelor esenţiale. Majoritatea acestor 
medicamente sunt ieftine, peste 50% din ele având preţuri sub 50 de lei. Sunt medicamente destinate unor afecţiuni 
frecvente, cum ar fi cele de inimă sau cancerul. Fiind vorba de medicamente compensate 100%, pacienţii nu vor trebui să 
plătească nimic în plus”, mai anunţă Guvernul. 
Dosarele privind noile preţuri se vor depune în decurs de 30 de zile de la adoptarea actului normativ. Procesul de corecţie 
se va finaliza la 1 martie 2017, urmând ca preţurile medicamentelor să intre în vigoare la 1 aprilie anul viitor. 
 
 

16 NOIEMBRIE 

Rectorii universităţilor de medicină nu sunt de acord cu OUG de modificare a Legii Sănătăţii 

Rectorii Universităţilor de Medicină şi Farmacie din România nu sunt de acord cu modificarea Legii nr. 95/2006 (Legea 
Sănătăţii) prin OUG, întrucât, susţin ei, nu se justifică, în niciun fel, urgenţa. 
“În spitalele clinice, aflate în contract instituţional cu o Universitate de Medicină şi Farmacie (sau cu o Facultate de Medicină 
/ Medicină Dentară), directorul medical trebuie să fie cadru didactic, recomandat de Senatul Universitar, pentru asigurarea 
învăţământului universitar cu studenţii, a celui postuniversitar (rezidenţi, formare de medici specialişti etc.), a cercetării 
ştiinţifice biomedicale, a educaţiei medicale continue etc., în raport cu curriculele de pregătire şi cu strategia universităţii”, 
afirmă aceştia, întruniţi la Târgu Mureş, cu ocazia şedinţei Consiliului Naţional al Rectorilor. 
Potrivit acestora, şefii de secţii clinice şi de laboratoare clinice trebuie să fie cadre didactice de predare (profesor / 
conferenţiar) pentru asigurarea procesului didactic şi a procesului de îngrijire medicală a pacienţilor, întrucât “medicul 
specialist nu poate avea experienţă clinică şi profesională mai mare decât profesorul şi nu poate fi şeful acestuia”. 
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“Şefii de secţii clinice şi de laboratoare clinice vor fi numiţi de către Senatul Universitar (spitalul, prin personalul medical 
propriu, nu poate avea atribuţii de educaţie medicală, acestea revenindu-le, exclusiv, cadrelor didactice şi instituţiilor de 
învăţământ medical superior). Nerespectarea acestor reguli, ce fiinţează în toate sistemele medico-universitare din Europa, 
ar perturba grav atât procesul didactic universitar şi postuniversitar medical, cât şi activitatea de îngrijire a pacienţilor (în 
clinicile universitare sunt internate toate cazurile complexe ce nu pot fi tratate în reţeaua medicală a Ministerului 
Sănătăţii)”, se arată într-un comunicat transmis miercuri de Asociaţia Universităţilor de Medicină şi Farmacie din România. 
Reprezentanţii universităţilor de medicină precizează că, în cazul în care se va proceda la modificarea Legii Sănătăţii prin 
OUG, următoarele articole ar trebui să fie formulate astfel: “Directorul medical al Spitalului Clinic trebuie să fie cadru 
didactic, recomandat de Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie. Cadrele didactice recomandate de Senatul 
universitar pentru poziţia de director medical vor susţine concurs potrivit metodologiei elaborate de Ministerul Sănătăţii”. 
Totodată, rectorii afirmă că, “în spitalele clinice, secţiile, laboratoarele şi serviciile medicale clinice, funcţiile de şef de secţie, 
şef de laborator şi şef de serviciu medical se ocupă de cadrele didactice universitare numite de Senatul universităţii de 
Medicină şi Farmacie. Şefii de secţie clinică, de laborator clinic sau de serviciu medical clinic, numiţi de Senatul universitar, 
nu vor susţine examen pentru ocuparea poziţiilor respective”. 
 

4 DECEMBRIE 

Avocatul Poporului a sesizat CCR cu privire la unele dispoziţii legale privind Dosarul electronic de 

sănătate al pacientului 

Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituţională cu privire la unele dispoziţii legale privind Dosarul electronic de sănătate 
al pacientului, dispoziţii prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată. 
Potrivit unui comunicat de presă remis, Avocatul Poporului a sesizat CCR cu excepţia de neconstituţionalitate referitoare la 
prevederile art. 30 alin. (2) şi (3) şi art. 280 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, articole 
pe care le consideră neconstituţionale “întrucât permit restrângerea exerciţiului dreptului la viaţă intimă, familială şi privată 
prin acte normative de nivel inferior legii, ce nu întrunesc cerinţele de previzibilitate, certitudine şi transparenţă care 
caracterizează o lege adoptată de către Parlament, în calitatea sa de unică autoritate legiuitoare sau de către Guvern, ca 
legiuitor delegat”. 
Avocatul Poporului menţionează că reglementările legale ale dosarului electronic de sănătate al pacientului (DES) prezintă 
un grad mare de generalitate, deşi legiferează într-un domeniu atât de sensibil precum datele personale de natură medicală 
cuprinse în dosarul electronic al pacienţilor. 
“Totodată, Avocatul Poporului constată că legiuitorul s-a rezumat la a reglementa faptul că modalitatea de utilizare şi 
completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului va fi stabilită prin norme metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la dosarul electronic de sănătate al pacientului, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Astfel, 
dispoziţiile Legii nr. 95/2006 fac trimitere la acte normative cu forţă juridică inferioară legii, modalitatea de utilizare şi 
completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului fiind stabilită prin norme metodologice, în baza unei proceduri 
neprevăzute de lege, şi deci, susceptibilă de a fi calificată arbitrară”, menţionează instituţia. 
Avocatul Poporului atrage de asemenea atenţia că accesul la datele personale medicale ale pacienţilor este permis “unei 
categorii definite mult prea exhaustiv”, cadrul normativ actual, configurat de două acte administrative normative, nu 
stabileşte criterii obiective care să limiteze la strictul necesar numărul de persoane care au acces şi pot utiliza ulterior datele 
păstrate, astfel încât pacienţii, ale căror date au fost păstrate în dosarul electronic de sănătate al pacientului, nu pot 
beneficia de garanţii suficiente care să le asigure protecţia împotriva abuzurilor şi a oricărui acces sau utilizări ilicite. 
 

4 DECEMBRIE 

Rezidenţii în medicină îşi pot alege repartizarea în orice spital în care sunt posturi libere 

Rezidenţii în medicină, medicină dentară şi farmacie îşi pot alege, de anul acesta, repartizarea în orice spital din România în 
care sunt locuri sau posturi libere, informează Guvernul. Pentru a putea pune la dispoziţie medicilor rezidenţi din România o 
paletă mai largă de opţiuni în ceea ce priveşte rezidenţiatul, Ministerul Sănătăţii a realizat, cu ajutorul echipei GovITHub, o 
actualizare de arhitectură şi interfaţă de afişare pentru sistemul informatic de gestiune a repartizării rezidenţilor. 
“Ministerul Sănătăţii a actualizat anul acesta metodologia concursului naţional de intrare în rezidenţiat pe post şi pe loc în 
domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie. Astfel, din noiembrie 2016, se face o singură clasificare naţională pentru 
fiecare domeniu, iar medicii rezidenţi pot alege, în funcţie de punctajul obţinut, oricare loc sau post dintre cele scoase la 
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concurs la nivel naţional. Până în prezent, rezidenţii susţineau concursul într-unul din cele 6 centre universitare în care se 
organiza concursul şi puteau opta doar pentru locurile şi posturile disponibile în centrul de concurs şi centrul arondat 
acestuia”, se arată în comunicat. Acest lucru a fost posibil printr-o actualizare de interfaţă şi de arhitectură a sistemului 
informatic de repartizare a rezidenţilor folosit de către Ministerul Sănătăţii, iar candidaţii pot beneficia de o metodă clară şi 
eficientă de prezentare a informaţiilor, fapt ce a facilitat procesul de selecţie şi de repartizare. 

 
6 DECEMBRIE 

Ministerul Sanatatii a finalizat noua formă a Regulamentului privind timpul de muncă şi efectuarea 

gărzilor 

Noua formă a Ordinului Ministrului Sănătății 870/2004 care reglementează timpul de muncă al personalului medical și 
efectuarea gărzilor de către medici aduce numeroase schimbări pozitive pentru personalul medical. 
În primul rând, ordinul introduce conceptul de flexibilizare a timpului de muncă pentru medici. Aceasta înseamnă că un 
medic poate să efectueze cele 30 sau 35 de ore de muncă săptămânale în mod diferențiat pe zile, în funcție de volumul 
activității. 
În al doilea rând, este introdusă obligativitatea ca, după efectuarea unei gărzi, medicii să beneficieze de 24 de ore de 
repaus. În felul acesta, se evită ca oboseala acumulată în timpul gărzilor să aibă o influență negativă asupra stării de 
sănătate a medicului și asupra calității îngrijirilor acordate pacienților. Nu în ultimul rând, orele petrecute de medici în gardă 
reprezintă vechime în muncă și în specialitate. În acest mod, activitatea în gardă este cuantificată în beneficiul medicilor 
care o efectuează. 
 
 

6 DECEMBRIE 

Bogdan Puşcaş (ANAP): “În domeniul sănătăţii se fac cele mai multe nereguli în achiziţii publice” 

Cele mai multe nereguli descoperite de Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) sunt în domeniul sănătăţii, 
aproximativ un sfert dintre contractele din spitale, atribuite prin achiziţii directe, fiind susceptibile de proceduri 
neconforme, a declarat preşedintele Agenţiei, Bogdan Puşcaş. “În domeniul sănătăţii se fac cele mai multe nereguli în 
achiziţii publice. Din totalul contractelor din spitale, atribuite prin achiziţii directe, asupra unui sfert putem emite dubii 
rezonabile”, a explicat Puşcaş în conferinţa de bilanţ la 12 luni de guvernare. 
ANAP a derulat, în perioada 2011 – 2016, 365 de controale în spitale, iar şapte dintre acestea sunt încă în derulare. În cadrul 
acestor controale, cele mai mari amenzi aplicate au fost de 200.000 de lei. Printre unităţile care au primit această amendă 
se află Spitalul Clinic Judeţean Mureş, Spitalul de Chirurgie Plastică Bucureşti, Spitalul Elias, Spitalul Sf. Ioan din Galaţi, 
Spitalul de Pneumoftiziologie din Roşiori de Vede, Spitalul Clinic Colentina, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria şi 
Spitalul de Urgenţă Petroşani. Amenzi importante au primit şi Spitalul Municipal Topliţa, respectiv 175.000 de lei, Serviciul 
de Ambulanţă Judeţean Vaslui, Spitalul Judeţean de urgenţă Vâlcea, Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, Spitalul Judeţean 
de Urgenţă Târgovişte, Spitalul Mavromati, câte 160.000 de lei fiecare, dar şi Spitalul Judeţean Zalău, cu 150.000 de lei şi 
Spitalul de Psihiatrie “Eftimie Diamandescu Bălăceanca” din Ilfov, cu 140.000 lei. 
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7. EVENIMENTE 

 
 
10 IANUARIE 

Deputatul Florin Buicu propune înfiinţarea unui Institut Naţional de Pregătire pentru Situaţii de 

Urgenţă, la Târgu Mureş 

Preşedintele Comisiei pentru Sănătate şi Familie a Camerei Deputaţilor, dr. Florin Buicu (PSD), a declarat că prioritatea sa în 
acest an este adoptarea unui proiect de lege referitor la înfiinţarea la Târgu Mureş a Institutului Naţional de Pregătire 
pentru Situaţii de Urgenţă din România, în care să beneficieze de pregătire integrată toate structurile cu atribuţii în astfel de 
intervenţii. 
"Îmi doresc ca până la sfârşitul acestui an, până la finalul mandatului, să văd acest proiect transformat în lege. Institutul 
Naţional de Pregătire pentru Situaţii de Urgenţă din România ar avea ca atribuţii pregătirea şi standardizarea pregătirii 
personalului care intervine în rezolvarea situaţiilor de urgenţă. Pentru că în aceste situaţii de urgenţă nu intervine numai 
personalul medical - şi aici mă refer la medici şi asistente - ci şi pompieri, poliţişti, jandarmi şi consider că este necesară o 
standardizare a pregătirii personalului de diverse specialităţi din aceste domenii". 
"Pe de altă parte, aceste categorii diferite de specialităţi trebuie să înveţe să lucreze împreună, într-un mod integrat de 
lucru, în rezolvarea situaţiilor de urgenţă. Acest institut ar avea filiale judeţene, care ar urmări partea de pregătire şi de 
verificare a pregătirii persoanelor care intervin în situaţii de urgenţă", a spus Florin Buicu. 
Deputatul social-democrat a afirmat că se doreşte înfiinţarea acestui institut la Târgu Mureş, întrucât aici există "nişte 
antecedente", în sensul că de aici a pornit SMURD, precum şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă a personalului, după care 
partea de pregătire a medicilor, a paramedicilor, a personalului medical a fost generalizată la nivel naţional ca model de 
succes. 
"Ne dorim ca prin acest proiect de lege să oferim certitudinea cetăţenilor României că, în momentul în care apare o situaţie 
de urgenţă, cei care intervin au pregătirea de bază necesară pentru a şti ce să facă în momentul apariţiei unei situaţii de 
urgenţă. Mă mai bazez pe faptul că la Târgu Mureş avem Centrul Naţional de Pregătire pentru Personalul Medical, unde 
există dotările necesare şi simulatoare, unde în momentul de faţă se pregătesc cei care intervin în urgenţă. Târgu Mureş a 
fost un model şi pentru alte ţări, astfel încât modelul de funcţionare al SMURD, respectiv modelul de funcţionare al 
echipelor care intervin în situaţii de urgenţă este copiat şi în alte ţări. Acest institut poate oferi expertiza necesară pentru a 
putea forma personal, formatori, pentru România şi pentru alte state care vor să importe modelul", a mai spus Florin Buicu. 

 
 
11 IANUARIE 

Proiect european ERASMUS+ pentru reducerea numărului de amputaţii, la Timişoara 

Spitalul Judeţean Timişoara a găzduit întâlnirea inaugurală a unui proiect ERASMUS+ de care vor beneficia medicii 
specializaţi în chirurgie vasculară şi endovasculară, prin Centrul pentru Promovarea Învăţării Permanente (CPIP), şi care va 
permite extinderea aplicării tehnicilor moderne în domeniu pentru reducerea numărului de amputaţii la membrele 
inferioare. 
"Progresele medicale se traduc în tratamente ale unor stadii de boală imposibil de tratat anterior şi, de asemenea, mai uşor 
de suportat de către pacienţi. O evoluţie majoră în chirurgia vasculară o reprezintă tehnicile endovasculare, care au devenit 
o componentă importantă în arsenalul chirurgului vascular şi pe viitor probabil că vor reprezenta metoda preferată în 
tratamentul bolii arteriale periferice", a declarat prof. univ. dr. Mihai Ionac, şeful Secţiei de Chirurgie Vasculară a Spitalului 
Judeţean Timişoara. 
Potrivit acestuia, în numeroase situaţii, tehnicile de dilatare şi stentare sunt singurele care pot salva membrele inferioare de 
la amputaţie. La ora actuală, aceste tehnici au depăşit ca pondere intervenţiile chirurgicale clasice, iar trendul este 
crescător. Mai mult, Boardul European de de Chirurgie Vasculară din cadrul Uniunii Europene a Specialităţilor Medicale 
(UEMS) a redefinit chirurgia vasculară în Chirurgie Vasculară şi Endovasculară, iar specialistul, ca şi chirurg vascular şi 
endovascular. 
Răspunzând acestor nevoi de adaptare la realităţile şi evoluţia specialităţii, Societatea Română de Chirurgie Vasculară 
(SRCV), la numai doi ani de la înfiinţarea sa, a câştigat la nivel naţional un proiect Erasmus+, finanţat cu suma de 139.000 
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euro. Proiectul intitulat 'Oportunităţi pentru dezvoltarea profesională în boala vasculară' a fost evaluat cu cel mai mare 
punctaj la categoria sa de către Agenţia Naţională Erasmus+. 
Acest proiect are în parteneriat clinici de prestigiu în chirurgie vasculară din Europa, precum Departamentul de Chirurgie 
Vasculară din Munchen (Germania), Clinica de Chirurgie Vasculară din Groningen (Olanda) şi Great Middle East Health and 
Education Foundation, Ankara (Turcia). 
"Centrul pentru Promovarea Învăţării Permanente Timişoara este partener, responsabil cu dezvoltarea componentei 
pedagogice şi de lifelong learning, atât online, cât şi off line. Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea unui model de învăţământ 
la distanţă în chirurgia vasculară periferică în care medicii specialişti şi rezidenţi învaţă să aplice tehnicile moderne 
endovasculare şi microchirugicale de revascularizare la pacienţii cu boală arterială periferică. Rezultatele scontate includ 
crearea unui curriculum pentru boala arterială periferică la nivelul circulaţiei de sub genunchi, crearea unei platforme online 
de informaţii specifice şi de învăţare a tehnicilor operatorii endovasculare necesare", a mai precizat profesorul Mihai Ionac. 

 
 
25 IANUARIE 

"Nu agresați cadrele medicale" - campanie lansată de federația SANITAS 

Federația SANITAS a lansat campania "Nu agresați cadrele medicale", care are ca obiectiv principal adoptarea unui act 
legislativ care să apere corpul medical și care să descurajeze violența de orice natură - fizică sau verbală. Potrivit 
președintelui SANITAS, Leonard Bărăscu, lipsa de protecție a corpului medical la locul de muncă și agresiunile, din ce în ce 
mai dese, indică necesitatea adoptării unui cadru legislativ care să apere angajații din sistemul sanitar împotriva agresiunilor 
verbale și fizice. 
"Studiile recente au arătat ca aproximativ 85% din personalul medical chestionat este agresat verbal la locul de muncă, iar 
10,2% este agresat fizic. Timpul de așteptare sau refuzul de a accepta diagnosticul pus sunt doar două dintre motivele 
pentru care angajații din sistem sunt agresați (studiul este realizat de Colegiul Medicilor București în 2015). Din păcate, 
foarte puțini depun plângeri. Campania are ca obiectiv principal adoptarea unui act legislativ care să apere corpul medical și 
care să descurajeze violența de orice natură - fizică sau verbală", a declarat liderul SANITAS. 
În acest sens, SANITAS va organiza o serie de dezbateri cu reprezentanții autorităților statului, manageri de spitale și 
angajați din sistem, pentru identificarea tuturor situațiilor conflictuale care conduc la acte de violență și a posibilelor soluții 
pentru prevenirea acestora. Prima dezbatere de acest fel va avea loc la Alba Iulia pe 2 februarie și va fi urmată de dezbateri 
la Constanța, Iași, Cluj. 
"Este importantă definirea unor politici care să asigure un mediu de muncă protejat, să fie adoptate instrumente adecvate 
de protecție a angajaților și anume: canale de comunicare, monitorizare, măsuri de securitate. Este important să fie 
încheiate acorduri cu autoritățile publice. Un alt obiectiv al campaniei vizează comportamentul pacientului în unitățile 
sanitare. Ne dorim ca pacienții să înțeleagă că avem nevoie de cooperare, avem nevoie de un limbaj și un comportament 
decent atunci când ne desfășurăm profesia", a spus Bărăscu. El a precizat că personalul medical agresat va putea apela la un 
Telverde cu ajutorul căruia să fie consiliat. 
Prim-vicepreședintele SANITAS, Marius Sepi, a precizat că "motorul" de pornire a campaniei l-a constituit incidentul 
petrecut în luna decembrie la Spitalul Elias când un pacient internat în secția de neurologie a agresat fizic două asistente. 
"Motorul care a aprins această campanie a fost acel nefericit eveniment de la Spitalul Elias, când două asistente au fost 
agresate fizic de un pacient al secției de neurologie. Ne-am dat seama că am ajuns la limita suportabilității. (...) Avem nevoie 
de dezbateri în așa fel fel încât să fim siguri că la finalul primei etape a campaniei vom avea un tablou complet în așa fel 
încât cei care ne-au promis că ne vor sprijini să scoată un proiect legislativ în așa fel încât să ne putem proteja mult mai bine 
colegii, să conștientizăm pacienții că suntem oamenii care pun suflet și să încercăm în condițiile actuale să facem tot ce 
depinde de noi", a explicat Sepi. 
Președintele Comisiei de sănătate din Camera Deputaților, Florin Buicu, a felicitat SANITAS pentru demers. "Vă asigurăm că 
în acest demers vă suntem alături. Vă asigurăm că vom promova practic această inițiativă. Chiar dacă am modificat Legea 95 
și am spus că infracțiunile cu agresiuni vor fi pedepsite, probabil că va trebui să mergem inclusiv către modificarea Codului 
penal, astfel încât, așa cum polițistul în desfășurarea activității dacă este agresat pedepsele sunt dublate, tot așa și pentru 
personalul medical și poate pentru personalul din educație în momentul în care este agresat pedepsele să fie mai drastice", 
a susținut Buicu. 
Consilierul prezidențial Diana Loreta Păun a opinat că este nevoie de o repoziționare a profesiei medicale pe scara valorilor 
sociale, iar redobândirea respectului trebuie să reprezinte piatra de temelie a acestui demers. "În zilele noastre asistăm la o 
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degradare continuă a statutului cadrelor medicale. Avem nevoie de o repoziționare a profesiei medicale pe scara valorilor 
sociale, iar redobândirea respectului trebuie să reprezinte piatra de temelie în acest demers. Redarea demnității profesiei 
medicale presupune, pe lângă condiții de muncă și salarizare adecvate, și oportunități de dezvoltare profesională și respect. 
(...) Respectul presupune reciprocitate, conduita medicului nu este suficientă, pacientul fiind în egală măsură obligat să 
respecte personalul medical", a spus Păun. 
Prezent la eveniment, secretarul de stat în Ministerul Sănătății Dan Eugen Strâmbu a arătat că "lucrurile" pot fi depășite 
printr-o educație "mai mare" atât la nivelul personalului medical, care trebuie să empatizeze cu pacientul, cât și la nivelul 
pacientului. "Există o lege a drepturilor pacienților, este foarte bună, reglementează într-un fel atitudinea profesioniștilor 
din sănătate, dar cred că în aceeași idee trebuie să existe o lege a statutului medical, o redobândire a prestanței și 
respectului de care această tagmă a beneficiat și împotriva tuturor vicisitudinilor din anii trecuți a rezistat și își face treaba 
cu profesionalism în condiții câteodată grele", a spus secretarul de stat. 

 
 
26 IANUARIE 

Autorităţile din judeţul Tulcea cer un program naţional pentru sănătatea orală a pensionarilor 

Prefectura judeţului Tulcea doreşte să propună Ministerului Sănătăţii derularea unui program naţional pentru sănătatea 
orală a persoanelor vârstnice, în contextul în care mulţi pensionari nu cunosc faptul că beneficiază de reduceri la serviciile 
oferite de stomatologi. "Multe persoane nici nu se adresează medicilor stomatologi, fiindcă pleacă de la ideea că procedura 
este foarte complicată, iar oamenii nu-şi cunosc drepturile", a declarat, în timpul unei reuniuni organizată la Prefectura 
judeţului, subprefectul Corvin Bangu. 
În timpul şedinţei Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, directoarea Casei de 
Asigurări de Sănătate (CAS), Eugenia Vasile, a prezentat serviciile stomatologice decontate de instituţie pentru persoanele 
vâstnice şi a menţionat că foarte puţini medici stomatologi sunt dispuşi să încheie contracte de prestării servicii cu CAS. "Din 
păcate, nu există interes din partea stomatologilor. Anul trecut, am făcut apel către aceştia şi doar două persoane au intrat 
în relaţia contractuală cu Casa, la Dăeni şi Sfântu Gheorghe, lucru care ne-a bucurat enorm", a afirmat directoarea Vasile. 
Vicepreşedintele filialei judeţene a Colegiului Medicilor Dentişti din România, Cristian Jipa, a menţionat că sumele 
decontate de CAS pentru lucrările efectuate persoanelor vârstnice sunt mici. "Într-o lună, depăşesc plafonul alocat de CAS 
dacă efectuez o singură proteză dentară", a menţionat Jipa. 
La finele discuţiilor purtate de membrii Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, 
ţinând cont că la nivel naţional nu există un program de sănătate orală destinată pensionarilor, subprefectul Corvin Bangu a 
anunţat că va propune Ministerului Sănătăţii să iniţieze un asemenea program. "Nu trebuie să fii specialist ca să ştii că lipsa 
unei igiene orale corespunzătoare provoacă alte probleme de sănătate", a afirmat subprefectul Bangu. 

 
 

27 IANUARIE 

Proiect privind vaccinarea, lansat în Capitală 

Proiectul pilot "Vaccinarea - un drept fundamental la sănătate", care îşi propune să construiască un dialog între toate părţile 
interesate de procesul vaccinării - cadre medicale, părinţi, dar şi autorităţi responsabile -, a fost lansat în Capitală. 
"Proiectul se adresează atât medicilor şi corpului profesional medical care abordează direct vaccinarea, dar şi publicului 
larg. Încercăm să construim un dialog structurat între toţi actorii şi toate părţile interesate de procesul vaccinal, atât cadre 
medicale, cât şi părinţi, dar şi autorităţi responsabile, pe care îi vom invita la două dintre evenimentele noastre prevăzute în 
proiect", a declarat preşedintele Fundaţiei Colegiului Medicilor din Bucureşti, Georgeta Ionescu, manager de proiect. 
Ea a precizat că în prima etapă vor avea loc în Bucureşti două workshopuri în care se va încerca să se îmbunătăţească 
abilităţile de comunicare cu publicul. "În prima etapă avem în vedere două workshopuri pentru medici care se vor derula în 
Bucureşti. Unul la finele lunii martie şi altul la începutul lunii aprilie, în care încercăm, împreună cu responsabilii direct 
implicaţi în actul vaccinal, să îmbunătăţim abilităţile de comunicare cu publicul, prin care să creştem încrederea părinţilor şi 
a aparţinătorilor persoanelor care sunt subiecte ale vaccinării. De asemenea, împreună cu ei să încercăm să vedem care ar fi 
posibilităţile de a îmbunătăţi întregul proces", a arătat Ionescu. 
Preşedintele Asociaţiei Române pentru Educaţie Pediatrică în Medicina de Familie, dr. Valeria Herdea, a adăugat că va 
exista un site dedicat proiectului, la care să aibă acces şi medici, dar şi pacienţi, iar limbajul folosit va fi unul accesibil. 
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Proiectul este iniţiat de Fundaţia Colegiului Medicilor Bucureşti şi se va derula în parteneriat cu Societatea Română de 
Microbiologie şi Asociaţia Română de Educaţie Pediatrică în Medicina de Familie. 

 
 

28 IANUARIE 

Proiect pentru reintegrarea socio-profesională a bolnavilor de tuberculoză 

Un grup de 53 de pacienţi cu tuberculoză au participat săptămânal, timp de nouă luni, la grupuri de psihoeducaţie şi grupuri 
de reintegrare socio-profesională, într-un proiect derulat de Asociaţia pentru sprijinirea pacienţilor cu tuberculoză 
multidrog rezistentă (ASPTMR) filiala Oradea. 
"Este foarte important că în cadrul proiectului s-a lucrat direct cu pacienţii, iar în cadrul grupurilor de reintegrare socio-
profesională, psihologul a reuşit să-i ajute să treacă peste perioada de autoizolare din cauza bolii. O parte dintre beneficiari 
s-au reintegrat profesional şi au reuşit să găsească soluţii de reconversie profesională, dacă nu s-au mai putut întoarce la 
vechiul loc de muncă din cauza recomandărilor medicale post tratament", a declarat Ştefan Răduţ, vicepreşedintele 
ASPTMR şi coordonatorul proiectului. 
În proiect au fost realizate două mese rotunde la care au participat membrii asociaţiei, pacienţi şi reprezentanţi ai Direcţiei 
de Sănătate Publică (DSP) Bihor şi DGASPC Bihor, în cadrul cărora au fost semnalate problemele cu care se confruntă 
pacienţii, s-au căutat soluţii şi s-au propus încheierea unor acorduri de parteneriat. 
Campania de informare din cadrul proiectului s-a desfăşurat în trei oraşe din judeţ: Salonta, Beiuş şi Oradea. În timpul 
campaniei s-au împărţit cei 5.000 de fluturaşi cu informaţii despre tuberculoză, iar voluntarii şi membrii ASPTMR filiala 
Oradea au discutat cu persoanele interesate. Au mai fost realizate 150 de postere cu scopul de a reduce stigmatizarea 
pacienţilor cu tuberculoză. Cu ajutorul proiectului "O viaţă fară stigmă pentru pacienţii cu tuberculoză", a crescut 
capacitatea organizaţională a ASPTMR filiala Oradea prin achiziţia de echipamente, prin realizarea paginii de internet 
www.asptmr-oradea.ro şi prin realizarea planului strategic al organizaţiei. Proiectul a fost implementat de ASPTMR filiala 
Oradea pe o perioadă de nouă luni şi a fost finanţat prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România. 
Valoarea totală a proiectului a fost 24.660 euro, din care 22.190 euro reprezintă finanţare nerambursabilă. 

 
 
28 IANUARIE 

România va fi membră a unei platforme de transplant privind marile urgenţe 

Coordonatorul Programului naţional de transplant, dr. Victor Zota, a anunţat că Spitalul Fundeni va deveni în câteva luni 
partener al unei platforme de transplant, prin intermediul căreia se pot asigura organe în cazul marilor urgenţe. 
"O să fim membrii unei platforme italieneşti care îşi propune să rezolve pentru toată Europa de est marile urgenţe - copiii, 
pacienţii hiperimunizaţi, rejecturile hiperacute. (...) Pe platformă vom fi activi probabil în două - trei luni. (...) La începutul 
lunii februarie (...) se dă în folosinţă totală acest portal. (...) Există această platformă nou creată, pe baza unui proiect 
european în care Spitalul Fundeni este partener - se încheie acum proiectul - în care dacă ai o mare urgenţă pui cererea pe 
această platformă. De exemplu: Am nevoie de un ficat şi în acelaşi timp ţările care sunt membre - sunt vreo zece sau 12 ţări 
- oferă organele care nu pot fi folosite în sistemul intern de transplant", a declarat Victor Zota, într-o conferinţă de presă. 
El a adăugat că Agenţia Naţională pentru Transplant din Bulgaria şi-a exprimat intenţia de a colabora cu România în acest 
sens şi mai există o colaborare permanentă cu Republica Moldova. "Avem o colaborare permanentă cu Republica Moldova, 
probabil că se va intensifica şi anul acesta şi în anul care vine. Ei mai au de clarificat nişte probleme legate de legislaţia lor 
internă, în special în privinţa exportului de organe, ţesuturi. (...) Eu sper ca în a doua jumătate a anului deja să demarăm 
aceste colaborări", a arătat Zota. 

 
 

1 FEBRUARIE 

Primul caz din lume de disectie aortica complexa tratat endovascular cu succes la Spitalul European 

Polisano din Sibiu 

 Un pacient in varsta de 59 de ani, din Bucuresti, cu o disectie aortica complexa de tip B, refuzat de majoritatea centrelor de 

 specialitate din tara, a fost tratat cu succes printr-un procedeu endovascular revolutionar. Interventia a fost realizata pentru 
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 prima data in lume de catre echipa de specialisti Heart Team a Spitalului European Polisano Sibiu, cu participarea 

 prestigiousului Profesor Doctor Sherif Sultan. Procedeul endovascular a constat in combinarea a doua tehnici inovative ce 

 nu au mai fost utilizate impreuna niciodata pana in prezent la tratamentul unui pacient cu aceasta patologie grava. 

 Pacientul a fost diagnosticat cu disectie de aorta de tip B in luna iulie 2015. Aceasta maladie extrem de grava care se 

 manifesta printr-un sindrom dureros important la nivelul toracelui, evolueaza foarte repede, sansele la viata ale pacientului 

 fiind extreme de scazute. Timp de 6 luni pacientul a fost consultat de mai multi medici, atat din Romania cat si din 

 strainatate, insa tratamentul chirurgical a fost exclus din cauza riscurilor ridicate de paralizie si chiar deces. 

 “Peste tot ni s-a spus ca astfel de inteventii se fac doar in strainatate, dar chiar si acolo prognosticul de reusita e foarte 

 rezervat.La Polisano am gasit singurul doctor care a dorit sa il trateze pe sotul meu si care ne-a dat foarte multa incredere 

 ca o sa il puna pe picioare.” a declarat Veronica Vasiliu, sotia pacientului. 

 Peste 200 de pacienti cu disectie de aorta de tip B sunt diagnosticati anual in Romania. Pana in prezent nu s-au descoperit  

 tratamente eficiente care sa asigure speranta la viata a acestora cu mai mult de un an. Prin aceasta interventie realizata in 

 premiera mondiala la Spitalul European Polisano, rata de supravietuire creste semnificativ, fara risc de paralizie sau 

 accident vascular cerebral. 

 Programul de endoprotezare aortica a Spitalului European Polisano a inceput in urma cu mai bine de doi ani si a devenit in 

 scurt timp un centru de referinta in chirurgia aortica, tratand cu succes pacienti din toata tara. 

 “Planul nostru strategic de dezvoltare ne-a permis sa tratam deja cu succes mai multe cazuri de disectie aortica prin 

 tratatment endovascular. Particularitatea acestui caz a fost prezenta unei rupturi active a peretului aortic care ne-a permis 

 sa implementam pentru prima oara in lume, doua tehnologii endovasculare diferite in acelasi timp: modulatorul de flux 

 multistratificat si stent graftul. ” a declarat Conf. Dr. Victor Costache, directorul medical al Spitalului European Polisano si 

 seful sectiei de Chirurgie cardiovasculara si toracica. 

 Echipa medicala a fost formata din Conf. Dr. Victor Costache - directorul medical al Spitalului European Polisano si seful 

 sectiei de Chirurgie cardiovasculara si toracica, Dr. Nicolae Florescu - seful sectiei de Cardiologie interventionala, Dr. Mihai 

 Chiloflischi - seful sectiei de Anestezie Reanimare, Dr. Emma Ciobanu - chirurg cardiovascular. Acestora li s-au alaturat Prof. 

 Univ. Dr. Sherif A H Sultan - vicepresedintele Societatii Mondiale de Chirurgie Vasculara si Presedinte al Institutului Vascular 

 de Vest si Dr. Niamh Hynes, medic primar chirurg din Irlanda. 

 
1 FEBRUARIE 

Primăria Arad a alocat terenul pentru construirea unui bloc ANL destinat medicilor rezidenţi 

 Primăria municipiului Arad a alocat terenul necesar construirii unui bloc ANL destinat medicilor rezidenţi, a anunţat edilul 

 Gheorghe Falcă. "Anul trecut am avut o discuţie cu conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, discuţii pe care 

 le-am continuat la începutul acestui an cu şefii de secţii din SCJU. Din dorinţa de a menţine medicii rezidenţi în Arad, 

 municipalitatea a decis să pună la dispoziţie un teren cu o suprafaţă de 1000 metri pătraţi în cartierul Mureşel al 

 municipiului, pentru construirea unui bloc ANL destinat medicilor rezidenţi. Documentaţia este pregătită şi va pleca curând 

 la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Noi ne vom obliga să aducem utilităţile în zonă, iar ministerul se 

 va obliga să realizeze lucrarea respectivă", a declarat primarul Falcă. 

 După finalizarea lucrărilor, blocul, care va avea între 12 şi 20 de apartamente va fi transferat SCJU. "Pe mai departe, noi vom 

 face lobby pentru a construi încă două blocuri ANL, care să fie destinate unul învăţământului superior de stat, iar celălalt 

 învăţământului superior particular, la fel, pentru a menţine cadrele didactice tinere universitare în Arad, pentru a da calitate 

 mediului universitar arădean", a conchis primarul Gheorghe Falcă. 

 
11 FEBRUARIE 

Transplantul de cord la primul pacient român cu implant de inimă artificială a fost finalizat cu succes la 

Târgu Mureş 
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 Operaţia de transplantare a unui cord primului pacient român care a avut implantat un dispozitiv de reglare a debitului 

 cardiac a decurs normal, intervenţia durând aproximativ cinci ore, a declarat şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din 

 Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant (IUBCvT) Târgu Mureş, dr. Horaţiu Suciu. 

 "La scurt timp după ce am realizat primul transplant cardiac de anul acesta ne bucurăm să vă informăm că am reuşit să 

 efectuăm încă o intervenţie, de această dată o intervenţie mai specială, pentru un pacient mai special al nostru, un vechi 

 pacient pe care îl avem în evidenţă de peste un an de zile, un pacient la care în urmă cu un an s-a implantat un dispozitiv de 

 asistare mecanică a circulaţiei, aşa-numita inimă artificială. Acest dispozitiv a fost foarte bine tolerat, dar el era menit doar 

 să asigure supravieţuirea pacientului până la momentul în care era disponibilă o inimă pentru el. Fiind un pacient tânăr, de 

 46 de ani, transplantul este singura metodă prin care putea fi vindecat. Ne bucurăm că am primit un cord foarte bun de la 

 un donator în vârstă de 27 de ani din Timişoara. În cursul nopţii o echipă de specialişti din clinica noastră, condusă de dr. 

 Cosmin Opriş a prelevat cordul de la Timişoara, cordul a venit pe cale aeriană, în jurul orei 10,00 a ajuns în Târgu Mureş. A 

 fost o intervenţie mai dificilă, fiind vorba de o reintervenţie, un pacient operat pe cord deschis în urmă cu un an. Din punct 

 de vedere tehnic, lucrurile au fost un pic mai dificile, dar cordul se comportă foarte bine şi pentru acest moment suntem 

 mulţumiţi de rezultat", a declarat dr. Suciu. 

 Potrivit doctorului, partea dificilă a intervenţiei a fost extragerea cordului pacientului, care avea implantat dispozitivul de 

 reglare a debitului cardiac, întrucât intervenţiile pe pacienţii deja operaţi pe cord deschis sunt destul de greu de realizat. Dr. 

 Suciu a spus că pacientul va avea nevoie de o săptămână pentru a părăsi secţia ATI, dar că, după cum a decurs intervenţia, 

 nu se aşteaptă la complicaţii. 

 Intervenţia de la IUBCvT Târgu Mureş este o premieră naţională, întrucât a constat în transplantarea unui cord primului 

 pacient român care a avut implantat un dispozitiv de reglare a debitului cardiac, denumit inimă artificială. În urmă cu un an, 

 la IUBCvT Târgu Mureş, o echipă condusă de dr. Horaţiu Suciu, asistat de dr. Bojan Biocina din Croaţia şi dr. Peter Branecky 

 din Germania, a efectuat primul implant de reglare a debitului cardiac din România. La acel moment, inima artificială a fost 

 implantată unui pacient în vârstă de 44 de ani din Suceava, dispozitivul fiind introdus în interiorul ventriculului stâng, iar 

 acesta absoarbe tot sângele din ventricul punând în repaus muşchiul inimii care nu făcea faţă acestei sarcini. 

 Dr. Suciu spunea că acest tratament modern este un procedeu complementar, vine în ajutorul pacienţilor cu insuficienţă 

 cardiacă severă, care le oferă şansa de a supravieţui până la efectuarea unui transplant de cord. Acesta a arătat că există  

 pacienţi care stau de 6-7 ani pe un astfel de dispozitiv şi că, începând din 15 ianuarie 2015, România se aliniază unor 

 standarde internaţionale în tratamentul modern al insuficienţei cardiace. În Germania, procedura a fost introdusă din anii 

 2007-2008, iar în Croaţia, în 2008. 

 
17 FEBRUARIE 

UMF Timişoara a inaugurat Laboratorul de simulatoare al Facultăţii de Medicină Dentară, o premieră 

naţională 

 Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) "Victor Babeş" din Timişoara a inaugurat Laboratorul de simulatoare a 

 Facultăţii de Medicină Dentară, o premieră în învăţământul românesc. Investiţia, în valoare de peste 1,2 milioane de lei a 

 fost realizată în ultimul an, din nevoia de modernizare a capacităţii de antrenament a studenţilor de la Medicină Dentară, în 

 vederea trecerii de la partea teoretică la cea practică, la nivel de pacient. 

 "Laboratorul asigură 24 de poziţii de lucru, ceea ce înseamnă că se poate lucra simultan cu trei grupe de studenţi, este dotat 

 cu tehnică de calcul care permite transmiterea live sau a înregistrărilor de la postul central spre toate celelalte posturi de 

 lucru, permiţând astfel studentului să vizualizeze foarte clar toate amănuntele pe care trebuie să le realizeze în vederea 

 preparării unor dinţi", a declarat dr. Emanuel Bratu, şeful departamentului III Protetică Dentară, Reabilitare Protetică şi 

 Implante din cadrul Facultăţii de Medicină Dentară. 

 Potrivit acestuia, acest tip de simulator este cel mai apropiat de un pacient real. Până acum, studenţii ţineau modelul din 

 plastic în mână, iar cu o freză modelau dinţii. "Este o premieră în România, pentru că este singurul laborator de aceste 

 dimensiuni dotat cu o asemenea tehnică de calcul şi legat în reţea cu celelalte componente ale sistemului de învăţământ al 
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 facultăţii, cum ar fi un computer tomograf. Acest laborator poate fi utilizat de mai multe discipline, nu doar de protetica 

 dentară, ci şi de cei care prepară cavităţile (cariile, n.r.) pentru plombe", a adăugat dr. Bratu. 

 De asemenea, laboratorul poate fi închiriat şi pentru studiile postuniversitare, generând venituri proprii. 

 Dr. Bratu a mai subliniat faptul că, dacă sistemul medical românesc, spitalele, duc lipsă de medici, în stomatologie, 

 concurenţa este foarte mare şi doar acei specialişti care sunt foarte bine pregătiţi pot rezista. "Piaţa românească a muncii, 

 în medicina dentară, cere un anumit grad de calificare. Noi, stomatologii, suntem puţin diferiţi de medicina generală. 

 Medicina generală pierde anual foarte mulţi medici, mai ales în spitale se resimte acest lucru, în timp ce în medicina 

 dentară suntem la de trei ori peste norma Uniunii Europene. De aceea, dacă studentul, când termină şcoala, nu este 

 performant în domeniu, o să-şi găsească foarte greu de lucru", a punctat stomatologul. 

 
18 FEBRUARIE 

Parteneriat între Universitatea de Vest "Vasile Goldiș" și Universitatea Medipol din Istanbul, în 

domeniul cercetării geneticii medicale 

 Conducerea Universității de Vest "Vasile Goldiș" din Arad - prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității, prof. 

 univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul UVVG, prof. univ. dr. Anca Hermenean, prorector și cadre didactice și cercetători din 

 cadrul Institutului de Științe ale Vieții a UVVG, au primit, în data de 17 februarie, vizita unei delegații a Universității Medipol 

 și a spitalului Universitar Medipol din Istanbul, condusă de prof. univ. dr. Hakan Cangul, specialist în domeniul geneticii. 

 Universitatea Medipol din Istanbul are 23 de facultăți printre care și Facultatea de Medicină și Stomatologie, unde lucrează 

 73 de cercetători, iar vizita la Universitatea de Vest "Vasile Goldiș" a avut ca scop stabilirea unor proiecte pe partea de 

 cercetare și genetică medicală. 

 Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest "Vasile Goldiș", a declarat: "Am avut parte de o vizită foarte 

 importantă de la Universitatea Medipol din Istanbul, în persoana prof. univ. dr. Hakan Cangul, specialist de primă mână în 

 probleme de cancerologie. Dumnealui a vizitat Universitatea și Institutul de Științe ale Vieții, care se ocupă, în acest 

 domeniu, de structura și rolul pe care îl au genele în declanşarea fenomenului de cancer. Am efectuat un util schimb de 

 informaţii pe această temă și dorim ca, în perspectivă, având în vedere rezultatele la care au ajuns cei de la Universitatea 

 Medipol din Istanbul, în acest domeniu, să încheiem un protocol de colaborare cu Secția de genetică umană și să putem să 

 ne valorificăm reciproc rezultatele din domeniul cercetării cancerului". 

 Prof. univ. dr. Hakan Cangul, din cadrul Universității Medipol din Istanbul a subliniat: "Ne dorim o colaborare între 

 Universitatea de Vest Vasile Goldiș și Universitatea Medipol, pe diverse domenii, cum ar fi cercetarea științifică în domeniul 

 geneticii. Ambele Universități efectuează cercetări în acest domeniu și putem iniția proiecte comune. Al doilea plan de 

 colaborare se referă la schimbul de studenți, doctoranzi, cercetători și postdoctoranzi între Universitățile noastre, dar 

 putem colabora și în ceea ce privește testele genetice, care necesită laboratoare avansate, prin proiecte europene. 

 Universitatea Medipol din Istanbul este foarte avansată, în ceea ce privește tehnologia de care dispune și ne dorim o c

 ooperare în diagnosticarea bolilor. Am rămas surprins de Institutul de Științe ale Vieții și sunt onorat să mă aflu la 

 Universitatea de Vest Vasile Goldiș. Am văzut facilităţile Universităţii, în ceea ce privește laboratoarele de cercetare, care 

 sunt foarte complexe, iar pentru aceasta felicit Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad". 

 

18 FEBRUARIE 

Academicianul Ioanel Sinescu a fost ales rector al UMF Bucureşti pentru un nou mandat 

 Academicianul Ioanel Sinescu a fost ales rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" pentru un nou 

 mandat, informează un comunicat de presă remis de UMF. Potrivit sursei citate, în al doilea tur al alegerilor pentru funcţia 

 de rector, dintr-un număr de 1.547 de alegători înscrişi pe listele de vot s-au prezentat la urne 1.041. S-au înregistrat 1.008 

 voturi valabil exprimate, dintre care 758 pentru academician Ioanel Sinescu. Contracandidatul său a fost conferenţiarul 

 Laurenţiu Beluşică. 
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 "Este un moment extrem de important în evoluţia Universităţii de Medicină şi Farmacie 'Carol Davila' , fapt determinat de 

 dorinţa continuităţii, manifestată prin vot de către comunitatea noastră universitară. Acest vot liber exprimat mă onorează 

 şi în acelaşi timp mă obligă în a permanentiza prestigiul şi recunoaşterea academică a universităţii. Totodată, am 

 convingerea că proiectele demarate în mandatul ce tocmai se încheie, dar şi cele pe care le vom demara în următorii 4 ani 

 se vor materializa într-o amplă dezvoltare a UMF 'Carol Davila' , în primul rând din punct de vedere educaţional, al cercetării 

 ştiinţifice medicale, dar şi administrativ", a declarat rectorul UMF. 

 

26 FEBRUARIE 

Centrul de Medicină Genomică al UMF Timișoara va avea un Registru Naţional de Boli Rare 

 Centrul de Medicină Genomică al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" Timişoara, împreună cu Spitalul de 

 Copii "Louis Ţurcanu" din municipiu vor avea din acest an un Registru Naţional de Boli Rare, a anunţat prof. univ. Maria 

 Puiu, şeful disciplinei Genetică a Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMF) "Victor Babeş" Timişoara şi preşedintele 

 Societăţii Române de Genetică Medicală. 

 "Acest Registru este foarte important pentru că noi nu avem niciun fel de date epidemiologice, nu ştim câte boli rare sunt 

 din fiecare categorie. Informaţii mai concrete avem despre bolile care au tratament şi despre pacienţii care beneficiază de 

 tratament. Pentru celelalte boli care nu beneficiază de un tratament specific nu există niciun fel de bază clară de date. 

 Poate că anumite boli sunt mai prezente în anumite zone ale ţării şi atunci ar trebui să se gândească şi politica de resurse 

 umane, în funcţie de repartizarea patologiei", a declarat, vineri, prof. Maria Puiu, într-o conferinţă de presă prilejuită de 

 marcarea Zilei Bolilor Rare. Valoarea proiectului este de 600.000 de lei. 

 Maria Puiu a declarat că foarte multe cazuri de boli rare sunt vizibile deja de la naştere şi că procentul apariţiei unor astfel 

 de maladii la vârste adulte este foarte mic, ceea ce a şi determinat încheierea protocolului cu Spitalul de Copii. "Cele mai 

 multe boli rare sunt vizibile de la naştere, foarte puţine sunt evidente mult mai târziu şi destul de puţine cele care devin mai 

 manifeste la adolescenţă. Sunt cazuri când ani de zile, familia, pacientul şi medicul consideră că nu este nicio problemă şi 

 mai aşteptăm doi-trei ani. Dar debutul este instalat cu câţiva ani mai înainte", afirmă dr. Puiu. 

 Anual, geneticienii timişoreni întocmesc circa 200 de fişe de observaţie pentru cazuri de boli rare, aici fiind incluşi şi 

 pacienţii care revin pentru tratament. "Peste 90% dintre bolile rare nu beneficiază de tratament. Primesc tratament 

 simptomatic, îmbunătăţesc diverse funcţii ale organismului, dar nu un tratament specific care să îmbunătăţească de lungă 

 durată calitatea vieţii. (...)", spune Maria Puiu. În Timişoara funcţionează Centrul de Medicină Genomică, în cadrul UMF, iar 

 la Spitalul de Copii există Centrul Regional de Genetică Medicală Timiş, care acoperă patru judeţe. 

 "Aşteptăm de la Ministerul Sănătăţii Ordinul de acreditare a Centrelor de expertiză, care se vor referi strict la bolile rare şi 

 vor fi exact ceea ce ne lipseşte în acest moment pentru a fi arondaţi unor reţele deja create în Europa, formate din alte 

 centre de expertiză din ţările europene", a precizat Maria Puiu. Potrivit specialistului, principala provocare a medicului care 

 se ocupă de bolile rare este precizarea diagnosticului şi adresabilitatea din reţeaua de medicină curentă, aspectele de 

 educaţie a specialiştilor din sistem care pot ajunge la bolnavi înaintea geneticianului şi care ar trebui să-i îndrume spre 

 genetician la cele mai discrete semne de suspiciune. "Aici avem o mare problemă şi încercăm să aducem medicul de familie 

 mai aproape de centrele de expertiză şi de genetică. (...). Toate specialităţile din medicină se pot întâlni cu o boală rară. 

 Există boli genetice care se manifestă prin anomalii pe care le vede ortopedul, neurologul, endocrinologul, psihiatrul, 

 ginecologul", a mai adăugat dr. Puiu. 

 
3 MARTIE 

Compania Antibiotice a avut cresteri peste nivelul pietei farmaceutice romanesti la finele anului 2015 

 Desi piata totala a inregistrat in 2015 pentru prima data in ultimii ani o scadere (iesiri din farmacii si spitale) atat la nivel 
 valoric cat si cantitativ, Antibiotice SA a reusit sa obtina cea mai importanta crestere din top 15 companii farmaceutice din 
 Romania: +11,62% din punct de vedere valoric (comparativ cu scaderea inregistrata de piata totala de -4.74%), ocupand 
 locul 13 in piata totala cu o cota de piata de 2,45%, respectiv +2,1% din punct de vedere cantitativ (comparativ cu scaderea 
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 in consum inregistrata de piata totala de -0.87%), ocupand locul 4 in topul companiilor prezente pe piata genericelor si OTC-
 lor din Romania in urcare o pozitie comparativ cu 2014. Totodata, Antibiotice furnizeaza 5,56% din volumele pietei totale. 
 Ca si pondere in structura vanzarilor Antibiotice, segmentul de retail (vanzari in farmacii) reprezinta principalul canal de 
 vanzare (75% valoric). Astfel, in anul 2015, segmentul de retail a inregistrat o evolutie pozitiva la nivel valoric (+10,81%) 
 comparativ cu scaderea inregistrata de piata de (-5,73%). 
 Cresterea valorica pe piata de retail a fost posibila in principal datorita evolutiei superioare a vanzarilor de medicamente din 
 urmatoarele clasele terapeutice, care au generat cresteri de peste 10% fiecare: 
 – Antiinfectioase de Uz Sistemic (crestere de +10,13 %); 
 – Preparate dermatologice (crestere de +16,60 %); 
 – Tract digestiv (crestere de +14,44%); 
 – Sistem Cardiovascular (crestere de +11,04%). 
 Vanzarile cantitative ale companiei Antibiotice pe segmentul de retail au crescut, peste nivelul pietei cu +3,43% (comparativ 
 cu scaderea inregistrata de piata -0,98%). In ceea ce priveste canalul de vanzare hospital medicamentele marca Antibiotice 
 inregistreaza in anul 2015 comparativ cu 2014 o crestere valorica de +14,11% comparativ cu cresterea de +2,72% 
 inregistrata de piata. Cresterea valorica pe piata de hospital (generice si OTC) a fost influentata in special de evolutia 
 pozitiva a vanzarilor medicamentelor antiinfectioase (+16,10%). 
 Cu o cota de piata de 18,8% (in crestere cu 10,6% comparativ cu 2014), Antibiotice este lider pe piata genericelor si OTC-
 urilor vandute in spitalele din Romania. 
 In 2015 portofoliul companiei a fost completat cu 5 produse noi din clasele terapeutice pe care Antibiotice doreste sa-si 
 consolideze pozitia in urmatorii ani: clasa Antiinfectioase, clasa Preparate dermatologice si clasa Genito-Urinar. 
 In 2015 au fost identificate strategiile optime care au permis societatii consolidarea pe segmente de piata unde e 
 recunoscuta: 
 – locul 1 pe segmentul de unguente – cota de piata 27,7%; 
 – locul 1 pe segmentul supozitoare – cota de piata 42,44%; 
 – locul 1 pe segmentul pulberi injectabile – cota de piata 75,38%. 
 „In conditiile in care preturile medicamentelor generice s-au redus in medie cu 20% de la inceputul lunii iulie 2015, iar taxa 
 clawback la Antibiotice a reprezentat 11,1% din veniturile de produse obtinute pe piata interna, societatea si-a indeplinit 
 indicatorii bugetati. Astfel, am reusit sa crestem veniturile din vanzari (iesiri din ATB) cu un procent comparativ cu cifrele 
 bugetate si sa aplicam o politica prudentiala in ceea ce priveste ajustarile la nivelul clientilor pietei de retail, de aproximativ 
 5000 de farmacii. Neefectuarea acestor ajustari ar fi dus profitul brut la nivelul de 42 milioane lei”, a declarat Ioan Nani, 
 director general Antibiotice. 
 Antibiotice a incheiat anul 2015 cu o cifra de afaceri la export de 20,5 milioane euro, in crestere cu 7% fata de anul 2014. 
 Totodata, profitul din vanzarile la export a crescut cu 45% comparativ cu anul anterior. Cresterea a fost determinata in 
 principal de evolutia pozitiva a vanzarilor de Nistatina substanta activa, produs pentru care Antibiotice isi mentine de 3 ani 
 pozitia de lider mondial. 
 Pentru produsele finite, principala piata de desfacere in anul 2015 a fost America de Nord, in principal prin exporturile de 
 produse injectabile pe piata S.U.A., Antibiotice avand inregistrate 6 produse in aceasta piata. De asemenea, produsele finite 
 marca Antibiotice au fost exportate si pe pietele din Europa, Orientul Mijlociu si Rusia – tarile foste C.S.I. 
 Principalele produse finite exportate de catre Antibiotice au fost din clasa antiinfectioase, pentru care compania este 
 recunoscuta atat pe plan national cat si la nivel mondial. De asemenea, s-au inregistrat cresteri in vanzarile de medicamente 
 din clasele cardiovascular, preparate dermatologice si tract digestiv. 
 Strategia de crestere pe pietele internationale vizeaza promovarea produselor atat pe segmentul de piata de retail (vanzari 
 in farmacii) cat si vanzari pe segmentul hospital. 
 

7 MARTIE 

UMF Iaşi are o nouă conducere  

 Noua echipă de prorectori a Universităţii de Medicină şi Farmacie "Grigore. T. Popa" din Iaşi a fost votată în unanimitate în 
 cadrul unei şedinţe care a avut loc pe 7 martie. "Astăzi domnul rector a propus echipa, iar Senatul a validat în unanimitate,  
 ceea ce reprezintă o susţinere destul de importantă din partea întregii comunităţi academice", a declarat Ioana Grigoraş, 
 preşedintele Senatului UMF Iaşi. 
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 Astfel, Doina Azoicăi este noul prorector care se ocupă de activitatea de strategie instituţională, evaluare academică şi 
 relaţii cu organizaţiile studenţeşti, sindicale, ONG-uri şi comunitatea locală. Conf. univ. dr. Mihai Danciu este noul prorector 
 ce coordonează activitatea de studii universitare-ciclul de studii de învăţământ clinic şi masterat. Prof. univ. dr Luminiţa 
 Smaranda Iancu este noul prorector ce coordonează activitatea de studii postuniversitare şi formare profesională continuă. 
 Prof. dr. Monica Hăncianu este noul prorector ce coordonează activitatea de relaţii internaţionale şi parteneriate 
 academice. Prof. univ. dr Adrian Covic este prorector şi coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică. Daniela Druguş a 
 fost reconfirmată de rector în funcţia de director general. 
 Viorel Scripcariu, noul rector al UMF "Grigore. T. Popa", a afirmat că alături de nouă echipă doreşte să continue şi să 
 dezvolte activităţile de cercetare, dezvoltarea comunităţii academice. 
 

8 MARTIE 

Primul grup de medici români a plecat în Franța pentru formare în tratamentul arsurilor 

 Doi medici și patru infirmieri au plecat în Franța pentru un stagiu de o lună în tratamentul arsurilor în cadrul CHU Bordeaux 
 și al Spitalului Saint-Louis din Paris, grație unui acord recent franco-român, a informat Ambasada Franței. "Ambasada 
 Franței în România, Ministerul român al Afacerilor Externe, Ambasada României în Franța s-au mobilizat pentru încheierea 
 unui acord între Ministerul român al Sănătății și Assistance Publique - Hopitaux de Paris, semnat în luna februarie 2016", se 
 arată în comunicat. 
 Acordul prevede că 21 de medici anesteziști, chirurgi plasticieni și infirmieri vor fi primiți în centrele de tratament al 
 arsurilor din trei spitale franceze - Spitalul Saint-Louis din Paris, Centrul Spitalicesc Universitar (CHU) din Bordeaux și Centrul 
 Spitalicesc Regional (CHRU) din Lille. Potrivit sursei citate, alte grupuri vor pleca în Franța, la Lille, în următoarele trei luni. 
 "Pe baza cooperării franco-române și la cererea conducerii Spitalului de Urgență Floreasca din București, care urmează să 
 deschidă primul centru din țară de tratament al arsurilor pentru adulți, medicii și infirmierii vor beneficia de o formare 
 continuă. Costurile privind cazarea și transportul vor fi gestionate de Ministerul român al Sănătății. Costurile privind 
 formarea cadrelor medicale vor fi suportate de spitalele franceze implicate în proiect. Ambasada României în Franța s-a 
 angajat să asigure cazarea primei serii de cadre medicale care vor efectua stagii la spitalul Saint-Louis din Paris", precizează 
 sursa citată. 
 De aproape doi ani, Franța și România colaborează strâns în cadrul unui proiect care vizează crearea de centre regionale 
 specializate în tratarea marilor arsuri (București, Iași, Târgu Mureș și Timișoara). Acest proiect, cofinanțat de Banca 
 Mondială și prin fonduri structurale europene, se înscrie în Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 a României. Proiectul 
 urmărește să propună un cadru reglementar care cuprinde normele de construcție a clădirilor vizate, compunerea echipelor 
 medicale, organizarea serviciilor de îngrijire în cadrul aceleași unități, pe baza modelului francez. 
 Un grup de lucru franco-român a fost constituit cu scopul de a pune în aplicare, concret, activitățile proiectului. Spitalele 
 franceze Saint-Louis din Paris și CHRU din Lille fac parte din acest grup. Experții francezi au continuat să sprijine Ministerul 
 român al Sănătății în elaborarea decretului cu privire la tratamentul marilor arsuri, care va fi publicat în viitorul apropiat. 
 În cadrul acestei colaborări bilaterale au avut loc o misiune de studii în Franța și două misiuni ale experților francezi în 
 România. Cea mai recentă misiune la București s-a derulat la numai două zile după evenimentul tragic din clubul 
 bucureștean Colectiv. 
 La cererea Guvernului român, Franța a constituit o linie de gardă a solidarității a medicilor francezi (mai mulți medici și 
 kinetoterapeuți), bazată pe voluntariat, iar un sprijin medical (donații de materiale) a fost asigurat pentru a veni în ajutorul 
 victimelor. 
  

9 MARTIE 

Dr. Ionel Alexandru Checheriță solicită un program de screening privind boala cronică de rinichi 

 Un program de screening al populației cu risc de boală cronică de rinichi este absolut necesar a fi implementat în România 
 de medici de familie sau specialiști în nefrologie, consideră președintele Comisiei de Nefrologie din Ministerul Sănătății, 
 Ionel Alexandru Checheriță. 
 "Depistată din stadii precoce, evoluția bolii cronice de rinichi poate fi încetinită. Ca urmare, un program de screening al 
 populației cu risc este absolut necesar a fi implementat în România de medici de familie sau specialiști în nefrologie. Din 
 stadiul 3 al bolii cronice de rinichi este recomandat ca pacienții să fie orientați către un serviciu de nefrologie pentru a se 
 aplica măsurile specifice de încetinire a evoluției sale către stadiile terminale'', a declarat medicul. 
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 Potrivit acestuia, în stadiile inițiale (1-3), boala cronică de rinichi poate fi asimptomatică, dar în stadiile tardive (4-5) apar 
 complicații severe cu risc crescut de deces, supraviețuirea pacienților fiind posibilă numai cu ajutorul unei terapii de 
 supleere a funcției renale, cum ar fi dializa sau transplantul renal (în stadiul 5). 
 "Conform Global Burden of Disease Study, la nivelul întregului glob, în anul 2010, boala cronică de rinichi era pe locul 18 în 
 lista afecțiunilor cauzatoare de deces, fiind în urcare de pe locul 27 în anul 1990, evoluție îngrijorătoare și comparabilă doar 
 cu evoluția HIV/SIDA. Numărul de ani de viață pierduți prin decese premature cauzate de boala cronică de rinichi a crescut 
 în acest interval cu 82%, fiind - ca ritm de creștere - pe locul 3 după HIV/ SIDA și diabetul zaharat'', subliniază Ionel 
 Alexandru Checheriță. 
 Șeful Clinicii de Nefrologie din cadrul Spitalului Clinic Dr. C. I. Parhon din Iași, prof. univ. dr. Adrian Covic, a arătat că 
 jumătate dintre persoanele cu vârsta de peste 75 de ani au această boală în diverse stadii. Astfel, 1 din 5 bărbați și 1 din 4  
 femei cu vârste cuprinse între 65 și 74 de ani suferă de boala cronică de rinichi. 
 În România, conform datelor Registrului Renal Român din 2013, prevalența bolii cronice de rinichi era de 13,1% (comparativ 
 cu 11,5% în SUA și aproximativ 10% în Europa), ceea ce corespundea unui număr de aproximativ 1.900.000 de persoane. 
 Potrivit specialiștilor, această boală apare cel mai des ca o complicație a diabetului zaharat și/sau a hipertensiunii arteriale. 
 

14 MARTIE 

Program de reducere a ratei mortalității materne pentru 15.000 de femei 

 Un număr de 15.000 de femei din județele Vâlcea, Dolj și Vaslui vor beneficia de un program de reducere a ratei mortalității 
 materne, care își propune să dezvolte un model de servicii de planificare familială, sănătate reproductivă și asistența 
 gravidelor în zonele defavorizate. Programul, implementat de World Vision sub numele de "Mame pentru viață. Viață 
 pentru mame", a fost lansat pe 14 martie la Camera Deputaților. 
 "Dacă ar fi să spun foarte repede ce avem nevoie să se schimbe în România ca mamele să fie altfel tratate un singur cuvânt 
 mi-ar veni în minte - respect, pentru că mamele, indiferent din ce mediu vin, sunt cele care aduc pe lume și cresc copii, iar 
 pentru asta merită să fie respectate (...). Cred că aici putem să facem o diferență, educând mamele și ajutând profesioniștii, 
 nu arătând către profesioniști cu acuze, ci ajutându-i să înțeleagă că rolul nostru ca societate civilă, ca profesioniști trebuie 
 să se schimbe, pentru că nevoile societății contemporane sunt altele", a declarat directorul executiv al Fundației World 
 Vision România, Daniela Buzducea, la lansarea proiectului. 
 Managerul de proiect, Cornelia Paraschiv, a susținut că acesta se va adresa unui număr de 15.000 de femei din 30 de 
 comunități vulnerabile, din trei județe - Dolj, Vaslui și Vâlcea, cu obiectivul de a crea un model de succes pentru reducerea 
 cazurilor de mortalitate maternă, prin prevenirea sarcinilor nedorite și prin susținerea accesului la servicii medicale de 
 calitate pentru sarcinile dorite. 
 Cele trei județe au fost selectate pe baza ratei de sărăcie și a mortalității materne. În județul Dolj, rata mortalității materne 
 este de patru ori mai mare decât rata națională, în timp ce în Vâlcea și Vaslui este de două ori mai mare. 
 Intervențiile din cele 30 de comunități vor contribui la îmbunătățirea competențelor cadrelor medicale, prin servicii 
 medicale integrate, pre și post natale. Prin proiect vor fi desfășurate campanii educaționale, va fi facilitată legătura femeilor 
 cu cadrele medicale și vor fi folosite diverse soluții tehnologice. 225 de furnizori de servicii medicale din aceste județe, dar și 
 primăriile locale vor fi incluși în proiect. Grupurile țină sunt medicii de familie/medicii de planificare familială, asistentele 
 medicale, asistentele comunitare, moașele, obstetricienii din zona de proximitate urbană; 15.000 de femei, cu vârste 
 cuprinse între 15 și 40 de ani, și autoritățile locale din cele trei județe. Acțiunile se vor concentra pe dezvoltarea și 
 promovarea a trei module de e-learning pentru personalul medical, livrate prin intermediul unei platforme online, 
 facilitarea accesului la îngrijire maternală, capacitatea autorităților locale și centrale pentru a asigura accesul neîntrerupt al 
 femeilor la serviciile de sănătate maternă și de planificare familială integrate. 
 Programul se va desfășura în următorii trei ani și este finanțat din fonduri obținute de World Vision România ca parte a unui 
 grant global MSD for Mothers, ce se ridică la 500.000 de dolari. 
 

16 MARTIE 

Primii formatori acreditați în domeniul podiatriei din România 

 Asociația de Podiatrie anunță eliberarea primelor certificate de “formator în domeniul Podiatriei” și, așadar, prima 
 menționare a disciplinei “Podiatrie” într-un document oficial. Certificatele au fost obținute de 11 medici și 8 asistente 
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 medicale din România, în urma participării acestora la primul Curs de formatori în Podiatrie, desfășurat în perioada 29 
 august - 4 septembrie 2015, la Sinaia. 
 Programul a reprezentat o inițiativă deosebită în demersul Asociației de Podiatrie de a consolida profesia de podiatru și în 
 România, întrucât, la nivel international, podiatria este un domeniu care se dezvoltă din plin și o meserie respectată, în 
 sfera medicală. Pregătirea primilor formatori în Podiatrie va face posibilă realizarea și implementarea unui program de 
 educație adresat asistenților medicali în vederea dezvoltării competențelor în domeniu, care se va desfășura, cel mai 
 probabil, anul acesta, potrivit inițiatorilor proiectului. 
 “Am făcut un pas important pentru tot ceea ce își propune să devină, de acum înainte, Asociația de Podiatrie și domeniul 
 Podiatriei românești. Începem să conștientizăm și să acceptăm, din ce în ce mai mult, rolul crucial pe care un podiatru îl are 
 într-o echipă multidisciplinară de îngrijire a piciorului diabetic, dar și în abordarea unui număr mare de alte afecțiuni ale 
 piciorului. Domeniul medical românesc duce lipsă de oameni cu această pregătire, dar acum putem să spunem că am 
 început deja să îmbunătățim această realitate. Suntem optimiști și convinși că anul 2016 se anunță unul al schimbării pentru 
 că ne-a adus deja primii formatori în Podiatrie și suntem pe drumul oficializării acestei competențe/specializări/profesii și în 
 țara noastră. Formatorii vor duce mai departe tot ceea ce au învățat la curs, pentru pregătirea unui număr cât mai mare de 
 asistenți medicali. Certificatele pe care participanții la primul curs de formatori în podiatrie le-au primit recent, după o 
 evaluare riguroasă, reprezintă o motivație majoră și un simbol al unui început de drum care se arată promițător”, a declarat 
 dr. Norina Gâvan, președintele Asociației de Podiatrie. 
 La finalul cursului dedicat formatorilor în domeniul Podiatriei, participanții au dobândit abilitatea de a comunica mult mai 
 eficient cerințele din domeniu, pentru a putea să transmită cât mai bine informația mai departe, într-un mod profesionist și 
 convingător. Acestea sunt calități necesare ale unui formator și pun accentul, în primul rând, pe nevoile grupurilor care 
 urmează să fie pregătite. Asociația de Podiatrie arată și că, în urma acreditării și a eliberării certificatelor, formatorii vor 
 putea să lucreze alături de profesioniștii din domeniul sănătății, în vederea îndeplinirii obiectivelor. 
 Cursul a fost acreditat de Colegiul Medicilor din România, care a acordat 75 de credite EMC statutului de formator și de 
 Ordinul Asistenților Medicali care a acordat un număr de credite aflat în conformitate cu numărul de ore care au alcătuit 
 cursul. 
 

22 MARTIE 

Fundația CardioPrevent lansează proiectul CLIPA 

 Peste jumătate dintre decesele care afectează românii în fiecare an (adică aproape 150.000 dintr-un total de 250.000) 
 survin din cauza bolilor cardiovasculare, declanșate de dezechilibre organice ce favorizează ateroscleroza. Aproape 80% 
 dintre complicatiile datorate aterosclerozei (inclusiv infarctul miocardic şi accidentul vascular cerebral) sunt prevenibile. 
 În acest context, Fundația CardioPrevent a lansat pe 21 martie, în premieră naţională proiectul CLIPA (Combaterea efectelor 
 hiperLIPidemiei familiale la Adolescenţi si Adulţi), pentru depistarea precoce a hipercolesterolemiei familiale la copiii din 
 şcolile timişorene. 
 “Hipercolesterolemia familială este o boală genetică ce a fost total ignorată până acum de către sistemul medical - a venit 
 însă CLIPA ca noi, medici şi cadre didactice, susţinuţi de mediul privat şi de reprezentanţi ai comunităţii locale să informăm 
 părinţii şi să testăm pentru început potenţiala prezenţă a acestei anomalii la 1000 de copii de clasa a IV-a. Pentru că o 
 picătura de sânge poate salva o viaţă!”, declara Prof. Dr. Dan Gaiţă, Preşedintele Fundaţiei CardioPrevent 
 Hipercolesterolemia familială este o boală genetică ce poate avea implicaţii foarte grave prin creşterea riscului apariţiei 
 premature a evenimentelor cardiovasculare aterosclerotice, chiar de la vârsta de 30-40 de ani - Fundația CardioPrevent va 
 începe derularea unui proiect de depistare a hipercolesterolemiei familiale (Săptămâna Altfel - 17-21 aprilie), o primă 
 acţiune iniţiată de Alianţa „Sănătate pentru Timișoara”. 
 Prof. Dr. Ing Nicolae Robu, Primarul Municipiului Timişoara subliniază faptul că „Primăria Timişoara susţine proiectul CLIPA, 
 ce reprezintă un program fără precedent în Romania prin caracterul lui preventiv-educativ, prin standardele de etică şi spirit 
 civic ce îi stau la bază, dar mai ales prin parteneriatul extins de care se bucură la nivelul comunităţii locale.” 
 Prin analiza valorilor LDL colesterolului se poate despista hipercolesterolemia familială - prezenţa unui nivel crescut al LDL 
 colesterolului la copii reprezentând însă un bun indicator al riscului existenței acestei boli la cel puţin unul dintre părinți - 
 „implicarea Laboratoarelor Synevo, va falicita confirmarea prezenţei acestei patologii, ce este mult mai frecventă decât vă 
 închipuiţi: doar anul trecut în Timişoara peste 10% dintre adulţi având un nivel extrem de crescut, de peste 190mg/dl al LDL 
 colesterolului (în condiţiile în care maxim 20% au un nivel de sub 100mg/dl, considerat ca nivel limită al unui risc scăzut!)” 
 afirmă Dr. Sanda Sturz, Director General Synevo Timişoara. 
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 Proiectul CLIPA se bucură de parteneriatul principalelor instituţii locale implicate în sănătate şi educaţie, are sprijinul 
 mediului privat şi îşi propune să se extindă la nivelul întregului judeţ (deja sunt demarate pregătiri în Buziaş şi Sannicolau 
 Mare) prin implicarea Forumului Naţional de Prevenţie, a cluburilor de servicii şi a unor mari companii cu impact la nivel 
 naţional. 
 

8 APRILIE 

Centrul de Screening Mamar al Universităţii de Vest "Vasile Goldiș" din Arad va fi inclus în Planul 

integrat național comprehensiv de control al cancerului mamar 

Ministrului Sănătății, Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu şi dr. Florian Nicula, medicul coordonator al Centrului de screening, 
pe regiunea Nord-Vest, au vizitat pe 8 aprilie Centrul de Screening Mamar și Institutul de Științe ale Vieții din cadrul 
Universității de Vest "Vasile Goldiș" din Arad. Oaspeţii au fost întâmpinaţi de prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul 
Universității de Vest "Vasile Goldiș", prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității, dr. Csaba Szekely-Orban, 
managerul Centrului de Screening Mamar, dr. Daniela Cârnațu, director al Direcţiei de Sănătate Publică Arad, cadru didactic 
al UVVG, iar autorităţile locale au fost reprezentate de viceprimarul Levente Bognar. 
În cadrul vizitei, a fost discutată posibilitatea includerii Centrului de Screening Mamar din Arad într-un program pilot al 
Ministerului Sănătăţii pentru screeningul cancerului mamar, astfel fiind asigurate un număr de 5000 de mamografii gratuite 
pentru această zonă a ţării noastre. 
În perioada 01.01.2013-31.08.2014, Universitatea de Vest "Vasile Goldiș" din Arad a fost partener principal, împreună cu 
două spitale din Ungaria, Centrul Județean de Îngriji Medicale - din localităţile Hodmezovasarhely şi Mako, precum și cu 
Spitalul Ambulatorul "Dr. Bugyi Istvan" din Szentes, pentru proiectul intitulat: "Dezvoltarea infrastructurii pentru screening 
mamografic regulat în Microregiunea Hodmezovasarhely, Szentes și Arad" (HURO/1101/189/2.4.1.), care a fost 
implementat cu sprijinul Uniunii Europene, în cadrul Programului de Colaborare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-
2013. 
Scopul proiectului a fost achiziția de aparatură medicală performantă, crearea infrastructurii și mediatizarea în vederea 
implementării unui program de depistare precoce a cancerului mamar în această Euroregiune, cu incidenţă și mortalitate 
similare, prin această afecțiune oncologică, reprezentând principala cauză de mortalitate prin cancer la populația feminină. 
În cadrul proiectului, partea română, a achiziţionat un mamograf digital de ultimă generație, un ECHOGRAF DOPPLER 
COLOR, SIEMENS, SCANNER (imaginea radiologică - în imaginea digitală) şi o unitate "SERVER" de stocare a informației, 
model PACS. 
Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad a amenajat, din fonduri proprii, o locație pe strada Cocorilor nr. 57, pentru 
instalarea aparaturii achiziționate, înființând "CENTRUL DE SCREENING MAMAR" a cărui inaugurare a avut loc în luna iunie a 
anului trecut. 
În urma vizitei la Universitatea de Vest "Vasile Goldiş", ministrul Sănătății, Patriciu Achimaș-Cadariu, a declarat: "Am venit la 
Arad cu ocazia unei duble vizite, în Arad și Ungaria, ca și consecință a unui proiect transfrontalier, care a avut drept rezultat 
înfiinţarea Centrului de Screening Mamar. Momentul este unul fericit, având în vedere că săptămâna viitoare vom lansa, în 
prezența premierului Dacian Cioloș și a reprezentaților Direcției de sănătate a Comisiei Europene, Planul integrat național 
comprehensiv de control al cancerului, care, în mod evident, cuprinde și partea de profilaxie, de screening. În acest context, 
Centrul de Screening Mamar din Arad poate să facă parte din acest plan complex al profilaxiei din România, care creionează 
dezvoltarea progresivă a acestor centre. Este foarte important să putem utiliza toate facilităţile de acest gen de care 
dispunem, iar Centru de Screening Mamar din Arad respectă toate cerințele europene de acest profil". 

 
15 APRILIE 

Unifarm SA a finalizat anul 2015 cu o cifră de afaceri de aproape 11 milioane de euro 

Managerul CN Unifarm, Adrian Ionel, a declarat că anul trecut compania pe care o conduce a înregistrat o cifră de afaceri de 
aproape 11 milioane de euro, cu o profitabilitate netă de 9%. “Pe 1 noiembrie 2012, când am preluat conducerea Unifarm, 
am găsit 26 de oameni, două maşini defecte, 59 de mii de lei în cont şi 6000 de metri pătraţi de clădiri distruse... În primul 
an am crescut cu 2038%, iar în al doilea an cu încă 138%. Am ajuns să finalizăm 2015 cu o cifră de afaceri de aproape 11 
milioane de euro, cu o profitabilitate netă de 9%, cu 36 de oameni şi cu o flotă de zece maşini ale noastre, dar 150 în total, 
cu partenerii”, a declarat Adrian Ionel într-un interviu acordat ziarului “Bursa”. 
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Potrivit acestuia, Unifarm are actualmente în portofoliu aproape 300 de produse, fiind implicată cel mai tare în programul 
de oncologie, unde încearcă să elimine discontinuităţile provocate de scoaterea de pe piaţă a medicamentelor ieftine de 
către importatori şi producători. A doua linie majoră de activitate a Unifarm este cea de TBC - transplant, diabet şi HIV. 
“Compania noastră are două componente. Una este aceea de concurent în piaţa de farma, ca orice alt distribuitor privat, 
dar componenta care o face specială e cea socială. Unifarm este acel 112 pe care statul îl formează ca să îi rezolve 
problemele când un medicament dispare”, spune Adrian Ionel. 
Unifarm nu produce aceste medicamente, ci le caută în lumea întreagă şi le aduce în cel mai scurt timp posibil, prin 
procedura de nevoi speciale, distribuindu-le apoi prin reţeaua proprie. “În general, încercăm să limităm cât mai mult şi 
costurile statului român cu aceste medicamente, şi timpii de aşteptare pentru bolnavi, dar şi să acoperim acele goluri care 
fac atât de rău în tratamentele suferinzilor. Ne-am implicat foarte tare şi în nenorocirea de la Colectiv, fiind singurii care am 
intervenit major în aprovizionarea spitalelor, încă din secunda 1”, spune managerul Unifarm. 
Unifarm nu exportă încă medicamente româneşti, dar lucrează la constituirea dosarului în vederea exportării unor produse, 
în principal româneşti, produse de Antibiotice Iaşi. 
Adrian Ionel consideră că piaţa sanitară românească se găseşte într-un declin accentuat. “După cum vedeţi, se retrag 
produse peste produse. Unele au înlocuitori, dar altele nu. Cert este că retragerea a peste 1.000 de produse creează o 
sincopă majoră în sistemul sanitar românesc. Atunci, e clar că undeva trebuie umblat la politica de preţuri din România, 
pentru a deveni din nou atractivi pentru producători şi importatori. România are o politică de preţ care spune că, în funcţie 
de un coş de 12 ţări europene, noi trebuie să avem preţul cel mai mic. O medie a ultimelor trei dintre acestea ar creşte 
prezenţa producătorilor în piaţa noastră şi nu ar mai încuraja comerţul”, conchide managerul Unifarm în interviul acordat 
ziarului „Bursa”. 
Pentru Compania Națională UNIFARM SA, anul 2015 a fost unul special, deoarece a marcat împlinirea a opt decenii de când 
a fost înființată Direcţia Generală Farmaceutică, cea care avea să devină ulterior actuala UNIFARM S.A., companie ce 
acţionează pe segmentul strategic al României pentru asigurarea nevoilor speciale şi pentru prevenirea discontinuităţilor de 
medicamente din reţeaua naţională a Ministerului Sănătăţii. 
La 18 ani de la înființare, pe 1 aprilie 1953, prin Ordin al Ministrului Sănătăţii nr.137, Direcţia Generală Farmaceutică se 
transformă în Baza Centrală Centrofarm. În 1957, prin HCM 845/29.05.1957, baza primeşte denumirea de Oficiul Central 
Farmaceutic, iar în 1990, imediat după Revoluție, conform HG 1246/4.12.1990, instituţia devine Regia Autonomă Unifarm. 
În 1998, prin HG 892/14.012.1998 se înfiinţează Compania Naţională UNIFARM S.A., societate pe acţiuni cu capital integral 
de stat, care funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară. În fine, pe 12 octombrie 2012 se 
definitivează echipa managerială a CN UNIFARM S.A. prin numirea unui nou Consiliu de Administraţie şi a unui nou Director 
General, în vederea îmbunătăţirii managementului companiei. 

 
19 APRILIE 

MedLife a achiziţionat pachetul majoritar al Dent Estet 

MedLife a achiziţionat pachetul majoritar din cadrul grupului de firme Dent Estet, operator de servicii stomatologice din 
România, potrivit unui comunicat al companiei. "Dent Estet reprezintă una dintre puţinele afaceri de nişă din România care 
a avut încă de la început o strategie de business bine definită în ceea ce priveşte dezvoltarea şi extinderea companiei, 
înregistrând şi o creştere constantă de la an la an. Aceste valori comune au reprezentat o premisă foarte bună pentru a ne 
uni forţele şi a acţiona sub umbrela unui sistem integrat, fiind o premieră în ceea ce priveşte alinierea a doi lideri în piaţă de 
servicii medicale private din România. În următoarea perioadă ţintim să extindem grupul de clinici Dent Estet cu cel puţin 1-
2 unităţi în fiecare an, stomatologia urmând să devină una dintre cele şase divizii de business din cadrul MedLife, alături de 
hyperclinici, laboratoare, spitale, maternităţi şi farmacii", a declarat Mihai Marcu, preşedintele Consiliului de Administraţie 
al MedLife. 
Ca urmare a finalizării acestei tranzacţii, Oana Taban, fondator şi managing partner al grupului Dent Estet, va păstra integral 
atribuţiile de management în cadrul grupului, fiind direct responsabilă de strategia de dezvoltare şi extindere a reţelei Dent 
Estet. De asemenea, Oana Taban va prelua inclusiv managementul diviziei de stomatologie din cadrul MedLife, se 
precizează în comunicat. 
"Suntem onoraţi de parteneriatul cu MedLife şi de faptul că eforturile noastre din ultimii 17 ani au fost recunoscute şi 
apreciate de liderul incontestabil al pieţei serviciilor medicale din România. Ne-am alăturat unei companii cu care 
împărtăşim aceleaşi valori şi care s-a dezvoltat, aşa cum a făcut şi Dent Estet, punând mereu nevoile pacienţilor în centrul 
activităţii sale. De aceea, suntem încrezători că împreună vom contribui la creşterea business-ului, dar şi a pieţei de profil, 
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investind constant în educaţie, inovaţie şi continua dezvoltare a echipei de specialişti. De asemenea, în continuare vom oferi 
medicilor noştri suportul necesar pentru a se dedica integral actului medical şi evoluţiei lor profesionale", a spus Oana 
Taban, managing partner Dent Estet. 
Achiziţionarea grupului de clinici Dent Estet ar reprezenta cea de-a 10-a tranzacţie derulată de grupul MedLife, primele 
nouă fiind încheiate. Tranzacţia este în curs de avizare de Consiliul Concurenţei, procedură standard care se va extinde pe 
parcursul următoarelor luni. "Am finalizat de curând toate tranzacţiile anunţate în ultimele luni, respectiv Centrul de 
imagistică Prima Medical din Craiova, Banca de celule stem Cells Stem Bank din Timişoara şi grupul de clinicii şi laboratoare 
Diamed. În acest moment, suntem în discuţii avansate cu 4-5 operatori de servicii medicale, şi ne-am propus ca în 
următoarele 18 luni să finalizăm tranzacţii cu firme a căror cifră de afaceri depăşeşte 20 milioane euro", a mai spus Mihai 
Marcu. 
MedLife a încheiat anul 2015 cu o cifră de afaceri cumulată de 101,5 milioane euro, în timp ce Dent Estet a avut la finalul 
anului 2015 o cifră de afaceri de 5,5 milioane euro. "Ne-am atins obiectivele pentru 2015, fiind prima companie din sistemul 
medical privat românesc care a depăşit pragul de 100 milioane euro. Anul 2016 a început foarte promiţător şi, în acest 
context, estimăm o creştere organică de 20%, la care vom adaugă achiziţii de minim 10 milioane euro. Nu excludem nici 
posibilitatea de a derula tranzacţii mai mari, situaţie în care vom ajusta semnificativ în creştere cifra de afaceri", a adăugat 
Mihai Marcu. 
MedLife îşi desfăşoară activitatea în 16 Hyperclinici din Bucureşti, Timişoara, Braşov, Arad, Craiova, Galaţi, Iaşi şi Cluj, 23 de 
laboratoare proprii de analize, 10 unităţi spitaliceşti în Bucureşti, Braşov, Arad, Craiova şi Iaşi, dintre care un spital de 
Pediatrie, unul de Ortopedie şi unul de Obstetrică-Ginecologie, 3 maternităţi în Bucureşti şi în ţară, 32 de centre medicale 
generaliste în Bucureşti şi în ţară, 14 centre de excelenţă cu specializare unică, 8 farmacii proprii reunite sub reţeaua 
PharmaLife Med şi în colaborare cu 140 de clinici medicale partenere din toată ţară. 
Grupul de clinici Dent Estet are 200 de specialişti, dintre care 73 medici, care au tratat peste 50.000 de pacienţi. Grupul de 
clinici a inaugurat în 2008 Dent Estet 4 Kids şi în 2012 Dent Estet 4 Teens, primele clinici stomatologice din România şi din 
Estul Europei dedicate exclusiv copiilor şi adolescenţilor. Printre inovaţiile aduse pe piaţa din România se numără şi 
aparatele dentare invizibile din exterior, testul de prevenţie împotriva cancerului oral, dar şi sisteme performanţe de 
management şi marketing medical, prin intermediul Asociaţiei Dental Office Managers (ADOM). 

 
19 APRILIE 

Unităţi mobile pentru screening-ul cancerului de col uterin, achiziţionate la Cluj-Napoca din fonduri 

norvegiene  

Două unităţi mobile pentru screening-ul cancerului de col uterin au fost achiziţionate în cadrul proiectului CEDICROM, 
finanţat din fonduri norvegiene şi derulat de Institutul Oncologic "Prof. Dr. Ion Chiricuţă" din Cluj-Napoca, a anunţat 
coordonatorul proiectului CEDICROM, dr. Florian Nicula. Potrivit sursei citate, programul este destinat depistării precoce a 
cancerului de col uterin, dar şi a celui de sân. 
"Este un proiect finanţat din fonduri europene vizând îmbunătăţirea resurselor şi rezultatelor programelor de screening 
organizate de sistemul sanitar românesc. E vorba de o serie de măsuri luate pe linie de program de screening a cancerului 
de col uterin. În cadrul acestui proiect s-au achiziţionat două unităţi mobile şi un prim laborator HPV de stat, public, primul 
din regiunea de nord-vest. Până acum, toate femeile efectuau aceste teste la laboratoare private. În cadrul acestui proiect 
s-au efectuat până în prezent aproape 7.000 de teste Babeş-Papanicolau. Mai avem un program pilot pentru screening-ul 
cancerului de sân, în cadrul căruia s-au făcut peste 4.000 de mamografii", a menţionat Florian Nicula. 
Potrivit acestuia, până acum au fost depistate 400 de femei cu leziuni canceroase ale colului uterin şi 23 de femei cu 
cancere la sân. "S-au găsit peste 400 de leziuni precursorii ale cancerului de col uterin, femei tratate, vieţi salvate, iar la 
sâns, 23 de femei la care s-u găsit micro-cancere în evoluţie, cancere care pot fi tratate în condiţii mai bune, cu o speranţă 
de supravieţuire mai bună, chiar vindecări", a completat Florian Nicula. 
În aceeaşi conferinţă de presă, ambasadorul Norvegiei în România, Tove Bruvik Westberg, a spus că e important ca femeile 
să aibă acces la sistemul de sănătate. "Împărtăşim din experienţa noastră, avem un sistem care funcţionează de ani de zile 
şi care reuşeşte să ducă la reducerea mortalităţii. Sper ca autorităţile medicale din România să privească în viitor, pentru că 
durează 10 ani sau mai mult să se vadă rezultatele unui astfel de program de screening", a menţionat Tove Bruvik 
Westberg. Cele două unităţi medicale mobile se adaugă altor două unităţi medicale achiziţionate anterior. Valoarea 
fondurilor norvegiene alocate proiectului se ridică la circa 1,8 milioane de euro. 
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20 APRILIE 

Guvernul alocă 30,1 milioane de lei pentru bănci de sânge și utilizarea terapeutică a țesuturilor și 

celulelor umane 

Guvernul vine în sprijinul pacienților potențial beneficiari de transplant, prin alocarea sumei de 30,1 milioane lei, pentru anii 
2016-2017, în scopul îndeplinirii obiectivelor restante din cadrul unui proiect cu finanțare PHARE privind băncile de sânge – 
unitățile de transfuzie - din spitale și utilizarea terapeutică a țesuturilor și celulelor umane, potrivit unui comunicat al 
Executivului. 
Conform sursei citate, fondurile sunt destinate preponderent finalizării unor lucrări de construcții, dotări cu echipamente și 
servicii de auditare a achiziției pentru cele patru bănci de țesuturi și celule umane din București, Iași, Târgu-Mureș și 
Timișoara. Sumele alocate sunt destinate contractării și implementării componentelor necontractate din cadrul proiectului. 
Banii vor fi alocați din bugetul aprobat al Ministerului Sănătății, prin virări de credite bugetare de la celelalte tipuri de 
cheltuieli din cadrul aceluiași capitol. Astfel, în anul 2016 va fi alocată o sumă de 25,3 milioane de lei, iar în 2017 - 4,7 
milioane de lei. 
Prin finalizarea acestui proiect se asigură o creștere a calității asistenței medicale de specialitate și a unor soluții terapeutice 
moderne, pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației, care nu va mai fi nevoită să se adreseze unor bănci de 
țesuturi și clinici specializate din alte țări, se arată în comunicat. 
De asemenea, potrivit sursei citate, va crește numărul de intervenții pentru transplantul de organe, țesuturi și celule 
destinat pacienților aflați pe listele de așteptare și vor scădea cheltuielile cu tratarea unor boli cronice care își găsesc 
rezolvarea prin transplant. 
Implementarea proiectului PHARE 2006/147.03.11 asigură transpunerea Directivelor europene în materie și relația cu 
celelalte bănci de țesuturi și celule din țările Uniunii Europene, se mai arată în comunicatul citat. 

 
 

21 APRILIE 

Antibiotice Iaşi deschide o reprezentanţă în Vietnam pentru dezvoltarea afacerilor în Asia de Sud-Est 

Compania ieşeană Antibiotice a decis înfiinţarea unei reprezentanţe în Vietnam, în condiţiile în care exporturile sale au 
atins, anul trecut, 22,98 milioane de dolari, în creştere cu 7% raportat la 2014, iar profitul brut a ajuns la 32 de milioane de 
lei, mai mare cu 23% comparativ cu profitul estimat în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli. Potrivit companiei, exportul a 
ocupat 28% în cifra totală de afaceri, în anul 2015. 
 
“În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor desfăşurată marţi, 19 aprilie 2016, au fost aprobate situaţiile financiare 
auditate ale anului financiar 2015, a fost aprobat Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2016 şi s-au stabilit ţintele 
de afaceri pentru acest an. În cadrul aceleiaşi adunări s-a fixat dividendul brut pe acţiune, s-a stabilit termenul de plată al 
acestora şi, totodată, s-a aprobat modificarea componentei Consiliului de Administraţie Antibiotice. În acelaşi context, s-a 
aprobat înfiinţarea unei reprezentanţe a Antibiotice în Vietnam, cât şi afilierea companiei la Comitetul National al ICC 
(International Chamber of Commerce) – România, precum şi la Camera de Comerţ Româno – Americană. Scopul principal al 
Comitetului Naţional este de a centraliza şi armoniza opiniile mediului de afaceri din România şi de a face propuneri 
concrete Guvernului României, precum şi instituţiilor europene şi mondiale, pentru dezvoltarea unui mediu de afaceri 
stabil, predictibil şi corect care să contribuie nemijlocit la dezvoltarea economică”, informează Antibiotice Iaşi, într-un 
comunicat. 
Compania precizează că scopul pentru care se doreşte înfiinţarea unei reprezentanţe în Vietnam îl reprezintă dezvoltarea 
afacerilor companiei în zona Asia de Sud Est, zonă cu potenţial de creştere pentru produsele Antibiotice. “Dacă ţinta de 
vânzări pentru piaţa din Vietnam în 2016 presupune o creştere de 30% faţă de anul anterior, pentru anul 2020 se 
preconizează triplarea vânzărilor. Compania este prezentă în Vietnam din 2001 cu substanţa activă Nistatina şi din 2004 cu 
produse finite, având înregistrate în acest moment un număr de 14 produse pe această piaţă”, spune Antibiotice Iaşi. 
Ţintele de afaceri pentru anul 2016, în termeni de venituri şi profit, vizează obţinerea unor venituri totale de 350 milioane 
lei şi a unui profit brut de 34,2 milioane de lei, ambele în creştere cu 6%, comparativ cu anul 2015. 
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19 MAI 

Ropharma fuzionează prin absorbţie cu farmaciile Ecofarm, Tesa, Imav Pharm şi Campanula Farm 

Ropharma va absorbi Farmacia Ecofarm, Imav Pharm, Campanula Farm şi Farmacia Tesa, în urma unei decizii luate în acest 
sens de acţionarii societăţilor. "În cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor societăţii din data de 28.04.2016, 
acţionarii au aprobat de principiu fuziunea prin absorbţie dintre Ropharma SA (societate absorbantă) şi Farmacia Ecofarm 
SRL, Imav Pharm SRL, Campanula Farm SRL şi Farmacia Tesa SRL (societăţi absorbite). Administratorii societăţilor implicate 
în fuziune, în baza mandatului dat de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, au întocmit şi depus la Oficiul 
Registrului Comerţului proiectul de fuziune prin absorbţie, acesta fiind publicat în data de 16.05.2016 pe website-ul Oficiului 
Naţional al Registrului Comerţului", se arată într-o informare a societăţii Ropharma, transmisă Bursei de Valori Bucureşti 
(BVB).  
Potrivit sursei citate, fuziunea are drept motiv principal optimizarea activităţii comerciale, în condiţiile în care toate 
societăţile activează în acelaşi domeniu, respectiv comerţul cu produse farmaceutice. În urma fuziunii, societatea 
absorbantă, respectiv Ropharma, îşi va consolida poziţia pe piaţa produselor farmaceutice din România, putând astfel 
concura la nivel naţional cu cele mai importante companii în domeniu. În plus, fuziunea va contribui la o mai bună alocare a 
resurselor la nivelul Ropharma, creşterea capacităţii de desfacere şi nivelul vânzărilor, prin crearea unei reţele teritoriale de 
desfacere mai extinsă şi mai eficientă.  
"Dat fiind faptul că societăţile implicate în fuziune activează în acelaşi sector de activitate, preconizăm că societatea 
absorbantă post-fuziune va beneficia de avantaje competitive. Totodată, sunt necesare a fi menţionate câteva aspecte ce 
reprezintă un risc asupra activităţii viitoare a Ropharma, respectiv: dependenţa, într-o mare măsură, de preţurile materiilor 
prime şi ale produselor la producător, competiţia venită din partea unor competitori puternici, reglementările speciale ce 
pot fi emise de autorităţile naţionale şi/sau internaţionale ce reglementează domeniul farmaceutic", se spune în document.  
Patrimoniile societăţilor absorbite - Campanula Farm, Farmacia Ecofarm, Imav Pharm şi Farmacia Tesa - vor fi transmise în 
universalitatea lor, cu activ şi pasiv (creanţe, debite, drepturi şi obligaţii), în starea în care se află la data fuziunii, către 
societatea absorbantă Ropharma. 

 
31 MAI 

Regina Maria preia Centrele Medicale Dr. Grigoraş din Timişoara 

La aproape șase luni de la deschiderea primei unități medicale din Timișoara - una dintre cele mai mari ale Rețelei, Regina 
Maria își consolidează prezența în vestul țării, prin preluarea centrelor medicale Dr. Grigoraș. Tranzacția marchează o 
extindere accelerată a operatorului privat de servicii medicale în această zonă a țării și pune pe harta Rețelei un nou oraș în 
care Regina Maria vizează poziția de lider.  
„Chiar dacă am intrat mai târziu pe această piață, Timișoara este un oraș-cheie pentru noi. Tocmai de aceea, ne bucurăm să 
ne consolidăm amprenta locală și să avem o prezență geografică semnificativă la doar câteva luni de la deschiderea primei 
clinici Regina Maria din Timișoara. Serviciile noastre medicale au acum o acoperire completă, atât prin intermediul clinicii 
noastre din Iulius Mall, cât și datorită celor trei clinici noi, poziționate în centrul orașului, dar și în Lugoj. Ne dorim să avem 
un impact local real și să devenim un partener de încredere pentru companiile locale, iar alături de echipa Centrului Medical 
Dr. Grigoraș, ne propunem să fim furnizorul preferat de servicii medicale al bănățenilor. Apreciem foarte mult echipa C.M. 
Dr. Grigoraș, cu care împărtășim o strategie și valori comune: calitatea serviciilor, extinderea continuă a gamei medicale, 
creșterea portofoliului de pachete de prevenție și tratament destinate clienților persoane juridice”, a declarat Fady Chreih, 
Directorul General al Rețelei de sănătate Regina Maria. 
În prezent, Centrul Medical Dr. Grigoraș numără trei sedii, două în Timișoara și unul în Lugoj, o echipă de peste 70 de cadre 
medicale, și gestionează sănătatea a peste 21.000 de pacienți corporate, care beneficiază de pachete de prevenție și 
tratament oferite de companie. Cu o cifră de afaceri de 1,5 milioane euro în 2015, Centrul Medical Dr. Grigoraș este unul 
dintre cele mai importante centre medicale private din vestul țării.  
”Centrul Medical Dr. Grigoraș este unul dintre pionerii sistemului medical privat din Timișoara, fondat din dorința de a alinia 
piața serviciilor medicale locale la standardele europene de medicină. Am reușit să facem acest lucru și ne-am extins în 
permanență, atât ca număr de locații, cât și din punct de vedere al gamei de servicii oferite. Proiectele noastre de viitor au 
vizat dintotdeauna o și mai mare extindere regională, iar acum, alături de Rețeaua de sănătate Regina Maria, avem sprijinul 
unui partener solid, cu experiență națională și cu o strategie puternică de dezvoltare, care ne va susține în acest demers. În 
Regina Maria am regăsit un partener la fel de preocupat de calitatea și performanța actului medical, de grija pentru pacient, 
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dar și de atragerea și dezvoltarea celor mai bune echipe medicale.”, a declarat Dr. Magdalena Grigoraș, director general 
Centrele Medicale Dr. Grigoraș.  
Fondat în anul 2000, Centrul Medical Dr. Grigoraș este recunoscut pentru serviciile de obstetrică-ginecologie, specializare 
cu care și-a început activitatea. Ulterior, centrul medical și-a extins specialitățile medicale, numărând în prezent o gamă 
largă de servicii, printre care medicină internă, oftalmologie, chirurgie generală, dermatologie, urologie, endocrinologie, 
ORL, alergologie, ortopedie-traumatologie, neurologie, psihiatrie, nefrologie etc. La acestea se adaugă un laborator propriu 
de analize medicale, dotat la cele mai înalte standarde, aparatură performantă de diagnostic și un centru de Medicina 
Muncii.  
”Le mulțumesc domnului prof. univ. dr. Dorin Grigoraș și întregii sale echipe pentru ce au reușit să construiască în Timișoara 
și ne bucurăm că se alătură, în formulă completă, familiei Regina Maria. Împreună vom continua să oferim bănățenilor 
servicii medicale la standarde occidentale”, a adăugat Fady Chreih 

 
 
1 IUNIE 

Medicamente de ultimă generație, produse în noul Centru de Dezvoltare al Gedeon Richter România 

Compania Gedeon Richter România a construit la Târgu Mureș, printr-o investiție de peste 12 milioane de lei, cofinanțată 
din fonduri europene, un centru de dezvoltare unde produce, deocamdată la scară mică, o serie de medicamente de ultimă 
generație.  
"Centrul de Dezvoltare a fost cofinanțat din fonduri europene în proporție de 50%, iar 50% din fonduri proprii. Investiția s-a 
ridicat la aproximativ 12.000.000 lei fără TVA. Cea mai mare parte a sumei a fost alocată investițiilor în echipamente 
moderne, de ultimă generație, pe care le folosim pentru dezvoltare de noi produse. În acest centru, lucrează 60 de 
persoane și practic dezvoltă și produc la o scară mică ceea ce urmează să se producă în timp la scară mare, industrială, fie în 
România, fie în cadrul altor firme din cadrul grupului. În Centrul de Dezvoltare, avem mai multe arii terapeutice, de la 
antidiabetice, antiinflamatoare, sistem nervos", a declarat directorul general al Gedeon Richter România, Dana Chelărescu.  
Potrivit acesteia, noua clădire a Departamentului Dezvoltare Produse a companiei, construită în cadrul unui proiect 
cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională, a fost amenajată și dotată cu tehnologii de 
ultimă oră, făcând posibilă extinderea capacității de cercetare-dezvoltare și eficientizarea fluxului de lucru.  
Gedeon Richter România este una dintre cele 5 subsidiare producătoare ale concernului Gedeon Richter, are 540 de 
angajați, dezvoltă, fabrică, distribuie și comercializează produse farmaceutice. Conducerea companiei a arătat că 
medicamentele produse la Târgu Mureș fac parte din portofoliul grupului Richter și ajung în numeroase țări ale lumii. 

 
 
22 IUNIE 

Prima revistă de interdisciplinaritate în medicină, lansată la Conferinţa Naţională de Cardiologie 

CardioNET Târgu Mureş  

Copreşedintele Conferinţei Naţionale de Cardiologie CardioNET, dr. Theodora Benedek, a anunţat miercuri, într-o 
conferinţă de presă, că în cadrul celei de-a XVI-a ediţii a manifestării ştiinţifice, care se desfăşoară la Târgu Mureş, începând 
de miercuri până sâmbătă, va fi lansată prima revistă de interdisciplinaritate în medicină, "Journal of Interdisciplinary 
Medicine".  
"Secţiunea de interdisciplinaritate în cardiologie a fost introdusă în cadrul programului congresului în urmă cu trei ani şi a 
cunoscut o dezvoltare de la an la an (...) Boala cardiovasculară este o boală care se regăseşte în diferite grade în contextul 
fiziopatologic al multor altor afecţiuni şi pentru diagnosticul şi tratamentul multiplelor afecţiuni este necesară o abordare 
interdisciplinară şi această abordare interdisciplinară dă garanţia celor mai bune rezultate atât în programele clinice, cât şi 
în programele de cercetare. Pentru că ne-am dorit să dezvoltăm cât mai mult acest domeniu, anul acesta am venit cu o 
nouă provocare, cu lansarea primei reviste de interdisciplinaritate în medicină, Journal of Interdisciplinary Medicine. Este o 
revistă pe care am conceput-o împreună cu un colectiv de experţi de la nivelul Comisiei Europene, colegi cu mine în Panelul 
de Experţi Evaluatori ai Comisiei Europene pe Programul Horizon 2020. Cu aceşti colegi lucrez de şapte ani la Bruxelles şi au 
venit la Târgu Mureş pentru a ne prezenta rezultatele activităţii lor de cercetare din diferite domenii", a declarat prof. dr. 
Theodora Benedek.  
Potrivit acesteia, revista Journal of Interdisciplinary Medicine îşi propune să prezinte cele mai recente abordări şi progrese 
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din domeniile interdisciplinare, din domeniul medicinii translaţionale, din perspectiva de a crea o punte între cercetarea 
preclinică şi cea clinică, de care este nevoie pentru asigurarea unui tratament superior.  
Cea de-a XVI-a ediţie a Conferinţei CardioNET Târgu Mureş este organizată de Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu 
Mureş, Societatea Română de Cardiologie, Societatea Maghiară de Cardiologie şi Centrul Medical Cardiomed, în colaborare 
cu Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, Comisia de Sănătate a Camerei Deputaţilor şi Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate. 
 

 
25 IUNIE 

Algoritmii şi protocoalele relevante pentru activitatea UPU au fost lansate la Târgu Mureş  

Ministerul Sănătăţii şi Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din Ministerul Afacerilor Interne au lansat, la Târgu Mureş, 
algoritmii şi cele 27 de protocoale relevante pentru activitatea unităţilor şi compartimentelor de Primiri Urgenţe, în cadrul 
proiectului "Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de urgenţă prespitaliceşti şi spitaliceşti prin dezvoltarea şi implementarea 
unui program de formare", finanţat de guvernele Elveţiei şi României.  
Proiectul a urmărit trei rezultate intermediare, cursuri de formare de înaltă calitate în conformitate cu standardele 
internaţionale, dobândirea de cunoştinţe şi aptitudini de către echipele de intervenţie de urgenţă pentru a oferi servicii în 
conformitate cu standardele internaţionale şi furnizarea de servicii de urgenţă la nivel de prespital şi spital în conformitate 
cu ghiduri de practică locale ce corespund standardelor internaţionale în domeniu.  
"Sunt protocoale care s-au dezvoltat sub programul elveţian ce se derulează de peste 2 ani. Au lucrat mai mulţi oameni din 
sistemul de urgenţă, cu sprijinul unui coleg din SUA care a fost consultant în acest proiect. Pentru noi înseamnă o unificare a 
liniei de bază, să zicem că acesta este minimum care trebuie făcut în anumite situaţii. Aceasta înseamnă că o să fie mult mai 
uşor pentru tinerii care lucrează în Unităţile de Primiri Urgenţe, pentru noi, specialiştii, o să fie mult mai uşor. Aşa cum se 
obişnuieşte şi în alte părţi, când intri într-un serviciu ţi se dau protocoalele de bază pe anumite afecţiuni sau pe anumite 
tipuri de prezentări, iar medicul poate să devieze de la acesta, protocolul nu este o linie fixă de la care nu ai voie să deviezi", 
a declarat dr. Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă. El a spus că la aceste protocoale se adaugă şi 
cele internaţionale de resuscitare, care sunt recunoscute şi adoptate, precum şi o actualizare a protocolului de triaj, care s-a 
făcut sub coordonarea asistentei şefe a UPU SMURD Târgu Mureş, Hajnal Vass.  
"Noul protocol de triaj va intra în locul protocolului de triaj care este acum, nu va schimba mare lucru pentru că principiile 
rămân la fel, dar va schimba modalitatea. (...) Acesta va fi distribuit către toate UPU pentru că va modifica anumite 
proceduri în cadrul triajului. Celelalte protocoale, de exemplu durerea toracică o să aibă un alt protocol, care este calea ce 
trebuie urmată - pacientul care a ajunge pentru prima dată la UPU cu criză convulsivă ce investigaţii trebuie făcute, ce 
decizie trebuie luată, dacă îl trimitem acasă sau rămâne în spital. Toate aceste lucruri există şi în alte ţări, s-a lucrat mult pe 
ele, a fost o muncă titanică a colegilor noştri, împreună cu colegul din SUA, ca să ajungem la nişte clinical pathway", a 
explicat dr. Arafat, care a precizat că la elaborarea noilor protocoale s-a lucrat peste doi ani. Proiectul "Îmbunătăţirea 
calităţii serviciilor de urgenţă prespitaliceşti şi spitaliceşti prin dezvoltarea şi implementarea unui program de formare", cu 
un buget de 862.292 de franci elveţieni, îi are ca beneficiari finali pe utilizatorii serviciilor de urgenţă din România, iar ca 
beneficiari direcţi echipele medic-asistent din asistenţa medicală de urgenţă, paramedici, pediatri din asistenţa medicală de 
urgenţă, medici de urgenţă şi specialişti neonatologi, inclusiv asistente medicale, implicaţi în transportul neonatal, şefi ai 
departamentelor de urgenţă, alt personal implicat în departamentele de urgenţă şi serviciile de ambulanţă. Obiectivul 
general al proiectului, desfăşurat pe o durată de 24 de luni, începând cu martie 2014, este ca pacienţii care au nevoie de 
servicii de urgenţă la nivel de prespital şi spital să beneficieze de servicii de înaltă calitate oferite de echipe de intervenţie de 
urgenţă bine pregătite.  
Proiectul se derulează în baza Acordului-cadru între Consiliul Federal Elveţian, reprezentat prin Agenţia Elveţiană pentru 
Dezvoltare şi Cooperare, şi Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Sănătăţii.  

 
27 IUNIE 

Polisano Pharmaceuticals a livrat la export primul medicament oncologic 

Fabrica de medicamente Polisano Pharmaceuticals, o investiție de 70 de milioane de euro a Grupului Polisano din Sibiu, a 
expediat în 24 iunie, către parteneri din Germania și Spania, un prim lot de 229.000 de unităţi farmaceutice de Imatinib 
mesylate, medicament oncologic prescris în tratamentul leucemiei.  
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Momentul livrării a coincis cu expirarea patentului pe teritoriul Germaniei şi Spaniei pentru molecula de Imatinib, de la 
această dată produsul devenind generic. Pe măsura expirării protecţiei dată de patent pentru produsul original, fabrica din 
Sibiu va livra, până la sfârşitul anului, acest produs vital în tratarea cancerului și în Franța, Marea Britanie, Italia, Elveția și 
Polonia.  
Polisano Pharmaceuticals reprezintă cea mai mare capacitate de producţie medicamente oncologice din Europa Centrală şi 
de Est, fiind defăşurată pe o suprafaţă de 33.000 m2, având peste 400 de echipamente şi linii de fabricaţie de ultimă 
generaţie, cu o capacitate de producţie de 32 milioane de unităţi comerciale echivalentul a 682 milioane de unităţi 
farmaceutice. 
 

30 IUNIE 

La Iaşi a fost inaugurat Centrul Avansat de Cercetare-Dezvoltare în Medicina Experimentală  

Autorităţile locale, reprezentanţi ai lumii medicale, ai Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr.T.Popa" au participat, la Iaşi, 
la inaugurarea Centrului Avansat de Cercetare-Dezvoltare în Medicina Experimentală - CEMEX, proiect european în 
valoare totală de circa 31 milioane de lei. Centrul de cercetare CEMEX reprezintă prin unicitatea sa o unitate de referinţă pe 
plan regional şi naţional, comparabilă cu structuri similare existente în ţările europene, cât şi la nivel internaţional.  
"Auzim adesea în jurul nostru voci blazate care declamă: 'Cercetarea adevărată costă bani! De unde bani, mai ales în 
România?' Nimic mai greşit. Cercetarea presupune investiţii, într-adevăr, dar cercetarea adevărată, cercetarea de calitate, 
cercetarea racordată la nevoile pieţei întoarce înzecit investiţia făcută. Avem aşadar şansa reală a unei prosperităţi solid 
fundamentate pe înalta tehnologie de care dispune CEMEX, în conjuncţie cu oportunităţile de finanţare pe care le poate 
accesa acesta. Rolul nostru în transformarea acestei şanse în succes constă într-un aport inteligent şi constant de imaginaţie 
şi perseverenţă - doar aşa vom reuşi să valorificăm la maximum infrastructura şi resursele pe care le deţinem: cercetători 
profesionişti, echipamente şi parteneriate", a declarat Daniela Druguş, manager de proiect CEMEX.  
Reprezentanţii Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa", beneficiara proiectului european, susţin că vor fi iniţiate 
relaţii eficiente de cooperare, ceea ce va plasa respectivul centru în rândul priorităţilor de dezvoltare biotehnologică a 
Regiunii de Nord Est. "Orice universitate, din România şi din lume, care îşi doreşte cu adevărat să fie mai mult decât un 
simplu furnizor de diplome de absolvire, trebuie să urmărească permanent şi să atingă două scopuri majore: asigurarea 
unui învăţământ modern şi eficient, dar şi a unei cercetări de calitate, ale cărei beneficii să radieze dincolo de spaţiul 
comunităţii universitare, în societate. CEMEX este un pas uriaş şi decisiv pe care Universitatea de Medicină din Iaşi îl face în 
această direcţie şi estimez că va avea, în foarte scurt timp, un impact major asupra activităţilor de cercetare derulate în 
Universitatea noastră", a declarat Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iaşi. Început în data de 13 martie 2014, proiectul "Centru 
Avansat de Cercetare-Dezvoltare în Medicina Experimentală - CEMEX" este co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare 
Regională, în baza contractului de finanţare nr. 635/12.03.2014, cod SMIS-CSNR 48880, încheiat cu Ministerul Educaţiei 
Naţionale în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate 
de Management pentru Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice".  
"Din punctul meu personal de vedere, CEMEX este rezultatul unui vis pentru care am lucrat şi lucrez de 30 de ani, din prima 
zi în care am început să scriu lucrarea de diplomă la I.M.F. Iaşi, şi îmi doream cu ardoare să pot lucra şi eu, măcar o zi, într-
un laborator de chirurgie experimentală. În cei 8 ani în care am lucrat la materializarea acestui vis am realizat că, de fapt, 
CEMEX este rezultatul unui cumul de vise: al d-lui profesor Mungiu, al d-lui profesor Tamba, al d-lui profesor Iliescu şi al 
multor altor zeci de studenţi, doctoranzi, cercetători şi profesori, unii cunoscuţi, alţii anonimi, care au visat să aibă un centru 
în care energia lor creatoare să fie consumată strict pentru fructificarea ideilor de cercetare", a declarat prof. univ. dr. 
Dragoş Pieptu, coordonator ştiinţific CEMEX. Valoarea totală a proiectului este de 30.883.856 lei, din care asistenţa 
financiară nerambursabilă - 25 milioane de lei.  
Obiectivul proiectului este creşterea calităţii şi eficienţei activităţii de cercetare-dezvoltare în domeniul medical, în vederea 
îmbunătăţirii serviciilor de sănătate şi promovării competitivităţii economice cu impact în industria farmaceutică. 

 
30 IUNIE 

Sistem de telemedicină implementat la Iaşi 

General Electric Healthcare a implementat la Iaşi un sistem de telemedicină care, timp de trei ani, a asigurat gestionarea 
fluxului de informaţii cardiologice şi a salvat 500 de persoane din zona Moldovei, au declarat, miercuri, într-o conferinţă de 
presă, reprezentanţii companiei. În mod concret, prin intermediul sistemului, medici de familie - în special din zone rurale 
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sau izolate de un centru medical major - pot transmite EKG-uri ale pacienţilor unor cardiologi incluşi în program, pentru un 
diagnostic rapid.  
Medicul de familie şi medicul specialist pot comunica pe un chat integrat în program, astfel încât conversaţia, dar şi datele 
pacientului pot fi înregistrate în dosarul bolnavului. Procesul poate fi, de asemenea, aplicat şi în alte ramuri medicale.  
"Telemedicina are în centrul său pacientul, în special zona de prevenţie. (...) Nu este un proiect nou, deja au fost dezvoltate 
câteva proiecte în România", a spus Cristian Colţeanu, preşedinte şi CEO GE România, Moldova, Bulgaria.  
La rândul său, Adrian Brezulianu, managing director Greensoft, a spus că platforma "funcţionează non-stop de peste 3 ani". 
Proiectul este implementat în şase judeţe din Moldova: Iaşi, Suceava, Botoşani, Neamţ, Bacău şi Vaslui, iar în program sunt 
implicaţi peste 240 de medici de familie care colaborează cu 10 cardiologi din municipiul Iaşi. Potrivit acestuia, în trei ani au 
fost depistaţi "peste 500 de pacienţi cu patologie cardiacă acută", care au fost salvaţi în ceea ce specialiştii numesc "ora de 
aur".  
Acesta a arătat că, în prezent, serviciile de telemedicină nu sunt acoperite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, iar 
programul GE Healthcare este finanţat din fonduri europene şi are un buget de aproximativ 1,2 milioane de euro.  
Prezent la conferinţa ce a avut loc la Ambasada SUA, adjunctul şefului misiunii diplomatice a Statelor Unite ale Americii la 
Bucureşti, Dean Thompson, a vorbit despre modul în care telemedicina poate să îmbunătăţească serviciile medicale din 
România. "Serviciile medicale sunt un domeniu în care România se confruntă cu provocări, iar tehnologia şi dezvoltarea IT 
reprezintă câteva dintre soluţii", a spus Thompson.  
În opinia acestuia, ''doar serviciile IT nu compensează un sistem de sănătate subfinanţat", dar aduc "eficienţă, un standard 
mai ridicat şi un control al costurilor, pe termen lung". El a spus că E-health (procesul prin care medicii pot diagnostica 
pacienţi la distanţă, prin intermediul serviciilor de internet) este "prezentul şi viitorul medicinei". Pentru implementarea 
unor programe de acest gen, a apreciat oficialul american, este nevoie de "alocări bugetare multianuale".  
La rândul său, Diana Loreta Păun, consilier de stat în Administraţia Prezidenţială, a spus că soluţiile de telemedicină 
favorizează în special pacienţii aflaţi în zonele izolate şi va duce, pe termen lung, "la o reducere importantă a costurilor 
pentru sistemul medical". Potrivit Euro Health Consumer Index din 2015, sistemul de telemedicină în România "nu are 
acoperire generală şi nu este adecvat promovat în rândul populaţiei", a adăugat consilierul. "E nevoie de timp pentru 
acceptarea schimbării. (...) Avem un deficit major de medici pe specialităţi importante", a susţinut ea.  
Potrivit acesteia, telemedicina poate fi o soluţie, în contextul în care, în ţară, există "câteva sute de localităţi fără medici de 
familie". "Chiar dacă ne mândrim cu internet de mare viteză, gradul de penetrare a acestui serviciu (e-health/ telemedicina 
- n.r.) este extrem de redus. (...) Este nevoie de inteligenţă instituţională pentru a putea valorifica oportunităţile", a mai 
spus Diana Loreta Păun, adăugând că finanţarea unor proiecte de telemedicină se poate face prin fonduri europene. 

 
 
30 IUNIE 

Fundația Renașterea a lansat Coaliția pentru Sănătatea Femeii 

Coaliția pentru Sănătatea Femeii a fost lansată pe 30 iunie la Palatul Parlamentului de Fundația Renașterea. Coaliția își 
propune să aducă în prim planul strategiei naționale un program dedicat sănătății femeilor, având ca obiective 
implementarea unui program național de screening pentru cancerul de sân, promovarea adecvată a programului de 
screening pentru cancerul de col uterin, precum și creșterea gradului de informare asupra importanței controalelor 
periodice în cazul cancerului ovarian.  
Președintele Fundației Renașterea, Mihaela Geoană, a afirmat, într-o conferință, că este esențial ca femeile să aibă acces la 
programe de screening, la diagnosticare precoce și tratament. "Credem că este esențial ca femeile să aibă acces, să știe 
despre aceste programe de screening, să aibă acces la programele de screening, la diagnosticare precoce și la tratament. 
Este foarte important să aibă acces și la terapiile noi", a spus Mihaela Geoană. 
În cadrul acestui demers a fost inițiat studiul "Afecțiuni oncologice feminine în România", potrivit căruia rata de 
supraviețuire totală în România în cancerele de col uterin, sân și ovarian este de 59,3% comparativ cu o medie europeană 
de 69,4%.  
În a doua etapă a studiului va fi analizată perspectiva femeilor afectate de aceste trei tipuri de cancer, iar ulterior, pe baza 
datelor disponibile de la institutele de cercetare, de la medici și pacienți, dar și pe baza datelor economice, va fi realizată o 
analiză a impactului economic și social pe care aceste forme de cancer le au în România anului 2016.  
Membrii Coaliției sunt Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din 
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România și Alianța Pacienților Cronici din România, Institutul pentru Educație și Dezvoltare în Sănătate, Societatea Română 
de Chirurgie a Sânului și Oncologie și Societatea Română de Medicină Sportivă. AGERPRES 

 
4 IULIE 

A fost lansat un site dedicat afecţiunilor cardiovasculare  

Societatea Română de Chirurgie Vasculară şi Comisiile consultative de chirurgie cardiovasculară şi cardiologie din cadrul 
Ministerului Sănătăţii au lansat site-ul www.bolicardiovasculare.ro, care îşi propune o abordare internaţională a 
problematicii afecţiunilor cardiace şi vasculare atât pentru personalul medical, autorităţi, cât şi pentru pacienţi.  
Cei interesaţi de ceea se întâmplă în acest domeniu în ţară şi în străinătate - proceduri, terapii, dar şi legislaţie - se pot 
informa consultând acest site.  
Conform surselor citate, raportul din 2015 al Băncii Mondiale arată că România ocupă primul loc în Europa ca mortalitate a 
populaţiei din cauza bolilor cardiovasculare.  
În România, media este de 108,9 decese la 100.000 de locuitori, faţă de UE - 43,8. De asemenea, bolile cardiovasculare 
reprezintă prima cauză de deces în ţara noastră. 

 
12 IULIE 

Proiectul Perform a+ dedicat studentilor farmacisti la final 

In cursul lunii iunie s-a finalizat prima etapa a proiectului „Perform a+” care a avut drept scop atragerea de personal 
specializat si de noi colaboratori catre domeniul cercetare-dezvoltare. Aceasta prima etapa a proiectului a fost dedicata 
tinerilor studenti si rezidenti ai Facultatii de Farmacie din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie „Gr. T Popa” Iasi si s-a 
desfasurat pe parcursul a 10 saptamani de cursuri aplicative. 
Toti cei 14 finalisti au prezentat lucrari prin care au demonstrat asimilarea informatiilor practice si teoretice dobandite, 
aplicativ, pe teme de cercetare stabilite sub directa indrumare a coordonatorilor proiectului. Pentru a-si putea sustine 
tezele, studentii farmacisti au fost instruiti si s-au documentat referitor la rigorile si elementele esentiale ale fiecarei etape 
de dezvoltare a unui medicament, de la conceptul de produs nou, pana la obtinerea dosarului pentru Autorizatia de Punere 
pe Piata.  
Prezentarile au starnit dezbateri diverse pornind de la cele referitoare la ingredientele active si excipientii folositi pentru 
propunerile de produse, tehnologia de fabricatie, pana la cele referitoare la alegerea indicatiilor terapeutice ori a modului 
de diferentiere in piata a produsului.  
La final a fost realizat un clasament al celor mai valoroase lucrari ale proiectului, toti absolventii fiind felicitati pentru felul 
cum si-au insusit cunostintele si entuziasmul si seriozitatea cu care au sustinut proiectele de final.  
In continuare, va prezentam cateva impresii ale ocupantelor locurilor I si II din cadrul proiectului „Perform a+”.  
“M-am inscris pentru a vedea ce presupune industria farmaceutica, iar ce am descoperit a fost peste asteptarile mele. Cred 
ca cel mai valoros lucru cu care am ramas in urma acestui proiect este faptul ca am putut vedea aparatura utilizata pentru 
diverse procese tehnologice pe care in facultate le-am invatat doar teoretic.” - Anca Zafton, ocupanta locului I, anul V 
Farmacie, 24 ani.  
“Mereu mi-am dorit sa stiu ce inseamna cu adevarat industria farmaceutica. Compania Antibiotice mi se parea un vis, ma 
tot gandeam cum sa fac sa ajung aici, iar aceasta oportunitate a aparut exact cand trebuia. Am fost foarte incatata sa aud ca 
ne vom axa pe ”Cercetare si Dezvoltare, deoarece mi se pare fascinant sa fii unul din oamenii din spatele cutiilor de 
medicamente din farmacii, medicamente care nu de putine ori, salveaza vieti”.- Raluca Taras, ocupanta locului al II-lea, anul 
V Farmacie, 23 ani.  
“Aici am vazut ca se poate face performanta si in tara ta. Tot ce am invatat si am aflat de-a lungul acestor 10 saptamani este 
foarte util pentru viitor si este un plus in experienta atat de mult ceruta astazi cand vine vorba de o angajare.” - Ioana 
Roxana Tabacaru, ocupanta a locului al II-lea, anul V Farmacie, 23 ani.  
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14 IULIE 

Premieră naţională în tratamentul pacienţilor cu boli hematologice maligne  

Primele proceduri de iradiere corporală totală cu cea mai modernă tehnică - IMRT-VMAT - în vederea pregătirii unui 
pacient pentru transplantul de măduvă osoasă au fost realizate în premieră în România la centrul Amethyst Radiotherapy, 
transplantul fiind ulterior efectuat la Institutul Clinic Fundeni.  
Astfel, pacienţii afectaţi de boli hematologice maligne, precum leucemia acută limfoblastică, şi care au indicaţie terapeutică 
de iradiere corporală totală (Total Body Irradiation - TBI) şi transplant medular nu mai sunt nevoiţi să plece la tratament în 
străinătate.  
"Pacienţii supuşi transplantului de celule stem nu părăsesc sectorul steril al Secţiei de Transplant Medular, timp de 4-6 
săptămâni. Pe tot parcursul spitalizării, aceştia au nevoie de supraveghere continuă, iar întreg personalul medical le stă 
alături pentru a preveni apariţia complicaţiilor", a declarat, miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, dr. Alina Daniela 
Tănase, coordonatoare a Programului de Transplant Medular şi director medical în cadrul Institutului Clinic Fundeni.  
Până în prezent, patru pacienţi au fost supuşi procedurii de iradiere corporală totală înaintea transplantului de măduvă. 
Durata medie de efectuare a unui plan de tratament este de 4 săptămâni şi implică o echipă formată din 5 medici 
radioterapeuţi şi 2 fizicieni. O şedinţă durează o oră şi 30 de minute, iar tratamentul presupune în medie 6 şedinţe.  
"Prin acordul cu Amethyst Radiotehrapy, putem aplica în sfârşit şi în România protocoalele internaţionale de tratament 
pentru pacienţii care necesită transplant de măduvă. După procedura de iradiere efectuată la Amethyst, pacienţii sunt 
transferaţi la Institutul Clinic Fundeni şi sunt atent monitorizaţi până la realizarea transplantului. Comparativ cu alte 
proceduri, iradierea corporală totală are cele mai bune rezultate, asigurând efecte adverse minime", a declarat Daniel 
Coriu, directorul Centrului de Hematologie şi Transplant Medular din cadrul Institutului Clinic Fundeni.  
Medicul Cristian Barbu, radioterapeut şi coordonatorul programului TBI din cadrul Amethyst Radiotherapy, a spus că 
iradierea corporală totală este cea mai eficientă procedură utilizată la nivel internaţional în pregătirea pacienţilor pentru 
transplant medular.  
"Până în prezent, pacienţii care aveau indicaţie de iradiere corporală totală şi transplant de măduvă erau trimişi în 
străinătate la tratament, costurile suportate de stat ridicându-se la aproximativ 200.000 euro. În ţară, costul celor două 
proceduri este de circa 70.000 euro, din care doar transplantul este decontat de către stat", a afirmat managerul Institutului 
Clinic Fundeni, Carmen Orban. Tehnica de iradiere corporală totală este parte a protocolului internaţional de pregătire a 
pacienţilor cu afecţiuni hematologice maligne, în special leucemie acută limfoblastică, pentru a primi transplantul de 
măduva osoasă. În Institutul Clinic Fundeni, aproximativ 80 de pacienţi (adulţi şi copii) sunt diagnosticaţi anual cu leucemie 
acută limfoblastică, dintre care în jur de 15 au indicaţie de iradiere corporală totală şi transplant medular.  
Procedura de TBI presupune scanarea întregului corp din 2 în 2 mm şi reconstruirea fiecărei secţiuni, de la os până la 
organe, astfel încât să rezulte o reconstrucţie virtuală în volum a pacientului. Urmează etapa de optimizare, în care se 
delimitează structurile care vor fi iradiate (cele osoase), de restul ţesuturilor. Comparativ cu chimioterapia sau cu alte 
alternative existente, iradierea corporală totală are o rată de succes de 100% şi o toxicitate mult mai redusă asupra 
ţesuturilor sănătoase. 

 
 

18 IULIE 

Worwag Pharma Romania susține înființarea unei rețele naționale de telemedicină pentru persoanele 

cu epilepsie 

Wörwag Pharma România susține înființărea unei rețele naționale de telemedicină dedicate în întregime epilepsiei, 
inițiativă care face parte dintr-un program de sprijinire a persoanelor care suferă de această boală. Prin acest demers se 
dorește dotarea a cinci centre din țară cu aparate video-EEG (electroencefalogramă) performante, realizarea unei baze de 
date naționale a pacienților cu epilepsie și instruirea personalului medical cu privire la folosirea corectă a aparaturii.  
„Ne alăturăm ideii că implementarea unei rețele naționale de telemedicină pentru epilepsie este importantă, în primul rând 
pentru că această metodă, fără să înlocuiască actul medical, poate să optimizeze abordarea pacienților cu epilepsie, fiind și 
eficientă din punctul de vedere al timpului și se adresează unui număr cât mai mare de pacienți. Știm că estimările 
specialiștilor spun că în România există aproximativ 400.000 de persoane cu epilepsie, dintre care doar 150.000 sunt 
înregistrate și beneficiază de tratament și știm că toți au nevoie de sprijin specific”, a declarat dr. Norina Gâvan, General 
Manager Wörwag Pharma Romania.  
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Un mare avantaj al rețelei de telemedicină pentru epilepsie va mai fi acela că medicii cu experiență în epileptologie vor 
putea să consulte starea pacientului cu epilepsie atât în momentul înregistrării EEG, cât și după înregistrare.  
Ideea care stă la baza proiectului de înființare a rețelei de telemedicină pentru epilepsie aparține medicului neurolog 
Bogdan Florea și beneficiază de sprijinul Cluburilor Lions - cea mai mare rețea de servicii de voluntariat din lume. Investițiile 
vor fi susținute prin activități de fundraising, dar și din biletele vândute la cele 3 concerte susținute în România de World 
Doctors Orchestra, în luna mai 2016, în București, Cluj-Napoca și Brașov.  
Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, aproximativ 50 de milioane de persoane suferă de epilepsie, în întreaga lume, 
aceasta fiind una dintre cele mai răspândite boli neurologice, la nivel global.1 Aceeași sursă precizează că anual 2,4 milioane 
de persoane sunt diagnosticate cu epilepsie; în țările dezvoltate numărul anual de cazuri noi fiind între 30 și 50 la 100.000 
de locuitori. În țările mai puțin dezvoltate acest număr poate fi chiar și dublu.  
Datele mai arată că aproximativ trei pătrimi din cei care suferă de epilepsie, în momentul de față, nu au parte de 
tratamentul necesar și, în multe părți ale lumii, persoanele cu epilepsie și familiile acestora se confruntă cu discriminare și 
stigmat social.  
Fondată în 1965 în Germania ca o companie de familie, Wörwag Pharma este recunoscută pentru competența deosebită și 
expertiza în sfera biofactorilor și a medicamentelor generice. Compania operează în prezent în 35 de țări la nivel mondial, 
printre care și România.  
Reprezentanța din țara noastră a Wörwag Pharma a devenit, în cei peste 15 ani de activitate, un nume de referință în piața 
medicală internă. Din 1998, membrii echipei din România au făcut din Wörwag Pharma și produsele sale, prin atitudine și 
implicare, branduri puternice, respectându-și întotdeauna promisiunile față de cei cărora se adresează. 

 
20 IULIE 

Terapia intensivă va beneficia de 900 de medici specializați în pediatrie, la încheierea unui proiect de 

cooperare româno-elvețian 

Terapia intensivă din România va beneficia de 900 de medici specializați în pediatrie, în urma pregătirii în cadrul 
unui program de cooperare româno-elvețian, ale cărui rezultate au fost prezentate într-o conferință de presă. Este vorba 
despre finalizarea proiectului "Îmbunătățirea calității serviciilor în unitățile de terapie intensivă pediatrică prin 
implementarea unui program de formare", finanțat în cadrul Programului de Cooperare elvețiano-român, parte din Fondul 
"Reforme în domeniul sănătății". 
Principalele rezultate ale proiectului au fost prezentate de către prof. dr. Dorel Săndesc, coordonator tehnic: realizarea 
curriculum-ului de formare pentru atestatul de terapie intensivă pediatrică cu durata de doi ani, peste 50 de instructori din 
centre universitare (București, Iași, Cluj, Târgu Mureș și Timișoara) pregătiți pentru implementarea programului de atestat 
(program de formare de formatori), 27 de cursuri și peste 900 de cursanți, specialiști în terapie intensivă, pregătirea 
centrelor de formare pentru implementarea atestatului (implementarea de cursuri standardizate în diverse subiecte, dotare 
cu literatură de specialitate).  
Totodată, în premieră, în România, se organizează un curs de management al Departamentului de terapie intensivă, 
dezvoltat sub egida Societății Europene în domeniu, cu participarea a șapte instructori străini, fiind formați șase instructori 
români pentru implementarea acestui curs, la care participă 25 de medici specialiști și rezidenți.  
"Acest proiect a plecat de la o situație arhicunoscută și anume criza majoră de specialiști medicali, mai ales în domeniul 
anesteziei și terapiei intensive, în contextul migrației masive de specialiști, o migrație care rezolvă problemele țărilor din 
vest și o rezolvă gratuit. Obiectul general al proiectului a fost îmbunătățirea calității serviciilor de terapie intensivă. 
Proiectul, în valoare totală de 574.883 franci elvețieni (din care 85% este contribuția elvețiană iar 15% cea a Ministerului 
Sănătății), s-a desfășurat pe 28 de luni, beneficiarii fiind copiii aflați în stare critică, ce necesită internarea în clinicile de 
terapie intensivă", a spus Săndesc.  
Întrebat dacă are garanția că cei 900 de medici nu vor pleca în străinătate după ce vor fi pregătiți, Săndesc a spus că trebuie 
găsită în România o soluție la această problemă. "Soluția la plecarea din țară a medicilor trebuie găsită în România. Se cere 
performanță. România, în continuare, alocă cel mai mic procent din PIB din Europa pentru sănătate. Se cere performanță de 
la un sistem cu cea mai proastă finanțare din UE și până nu se va ataca această problemă nu se pot aștepta minuni. Nu 
putem aștepta să subfinanțăm cronic acest sistem", a precizat Săndesc.  
Ambasadorul Confederației Elvețiene în România, Jean Hubert Lebet, a declarat că vine dintr-o țară care se confruntă cu 
probleme în acest sector, iar gestionarea sistemului de sănătate este foarte complicată, rolul celor de la minister fiind ca 
toate aceste elementele să funcționeze în armonie. "Am avut discuții cu miniștri din Guvernul României. Problema este 
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managementul resurselor umane - ai oameni și nu pot să facă nimic. Știu oameni care se află în funcții și pot să asigure 
progresul acestui sistem. Întrebarea care se pune este dacă se face cu adevărat o reformă a administrației, e nevoie să se 
schimbe modalitățile de lucru, salarii decente și alocări bugetare pentru sistemul de sănătate. România este în urmă la 
alocări din PIB", a spus ambasadorul elvețian.  
Cât privește proiectul comun cu România, el a spus că nu a fost ușor de finalizat, din cauza birocrației. "Lucrurile nu au fost 
întotdeauna ușoare, am reușit să depășim birocrația, diversele complicații, schimbările miniștrilor etc. Pentru mine a fost o 
plăcere să cunosc partenerii. Am derulat 200 de proiecte finanțate din fondul de cooperare elvețiano-român, cum ar fi 
politica de vecinătate, sănătate, sprijin pentru IMM-uri etc. În toate aceste sectoare am avut ocazia să ne întâlnim cu 
profesioniști și am reușit să încheiem cu succes", a precizat Jean Hubert Lebet. 

 
1 AUGUST 

Vânzările Antibiotice Iași au crescut cu 9% în primul semestru al anului 

 Producătorul de medicamente Antibiotice Iaşi a încheiat primul semestru cu vânzări de 143,8 milioane lei, în creştere cu 9% 

 faţă de perioada similară a anului trecut, în timp ce profitul net s-a majorat cu circa 8%, la 16,4 milioane lei, potrivit 

 raportului financiar al companiei. 

 Încasările de pe piaţa internă au urcat cu 3,5% în perioada menţionată, iar profitul brut s-a majorat cu 13%, la 18,85 

 milioane lei. De asemenea, cifra de afaceri a producătorului a fost cu 3,5% peste nivelul din primele şase luni ale anului 

 trecut, ajungând la 89,4 milioane lei. 

 Potrivit datelor companiei de cercetare de piaţă Cegedim, în primul semestru al acestui an, Antibiotice a urcat o poziţie 

 comparativ cu anul 2015 şi ocupă locul 12 în topul celor peste 300 de companii farmaceutice ce desfăşoară operaţiuni în 

 România. 

 ”În acest context, la finalul primului semestru al anului 2016, Antibiotice face parte din elita celor cinci companii din top 20 

 al căror portofoliu înregistrează creşteri comparativ cu perioada similară din 2015”, se arată în comunicatul companiei. 

 În acelaşi interval, vânzarile de pe pieţele externe Antibiotice au avut un avans de 18%, la 54,5 milioane lei. Principala 

 creştere a fost înregistrată pe piaţa americană, unde livrările s-au dublat comparativ cu perioada similară din 2015. 

 Antibiotice exportă în SUA produse antiinfecţioase injectabile din gama penicilinelor. 

 De asemenea, s-a înregistrat o dublare a exporturilor şi în Europa, în timp ce în alte zone, precum Rusia, CSI, Orientul 

 Mijlociu şi Asia de Sud-Est exporturile au rămas relativ la nivelul din 2015 din motive legate şi de conjunctura geo politică 

 din anumite pieţe de desfacere. 

 Cele mai importante creşteri s-au înregistrat pentru produsele sub formă de injectabile (utilizate în spitale pentru tratarea 

 infecţiilor), capsule şi supozitoare. „În contextul în care compania a startat proiectul de construcţie a unei noi capacităţi de 

 producţie pentru unguente şi supozitoare, creşterea vânzărilor pentru aceste forme farmaceutice reprezintă rodul strategiei 

 de majorare a cererii acestora pe pieţele externe”, a declarat Mihai Stoian, Director Afaceri Internaţionale. 

 Substanţa activă Nistatina reprezintă în continuare principalul produs al companiei pe pieţele externe. Ca urmare a 

 autorizărilor obţinute de către utilizatorii finali din piaţa S.U.A, exporturile de Nistatină către aceasta piaţă au crescut în 

 primul semestru al anului 2016 cu 35% comparativ cu anul trecut. De asemenea, în aceasta perioadă s-au menţinut livrările 

 pe pieţele tradiţionale ale companiei din zona Asiei, Americii Latine şi Europei. 

 
15 AUGUST 

Regina Maria a lansat singura gama de pachete de preventie si tratament dedicata IMM-urilor 

 Pentru ca oamenii alaturi de care construiesti sunt resursa cea mai importanta, Reteaua de sanatate REGINA MARIA a 

 conceput o gama de pachete de preventie si tratament unica pe piata – singura gama dedicata companiilor mici si mijlocii. 

 Indiferent de numarul de angajati, noile pachete medicale pentru IMM sunt flexibile si modulare, astfel incat clientii il pot 

 alege pe cel mai potrivit afacerii. 

 Cum alegi pachetul potrivit? 
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 1. Alegi mai intai tipul de pachet dorit, dintre: IMM Plus, IMM Optim si IMM Ultra. 

 Toate cele 3 pachete au fost gandite astfel incat sa acopere principalele necesitati medicale ale angajatilor oricarui IMM. 

 Cele trei tipuri de pachete reprezinta baza unui pachet de preventie, si pot fi personalizate in functie de dorintele si 

 preferintele angajatorului si ale angajatilor sai. 

 2. Dupa etapa alegerii pachetului se pot adauga una sau mai multe extraoptiuni de servicii medicale. Extraoptiunile ofera 

 acces la o gama extinsa de servicii – toate la un pret convenabil, pentru ca angajatii sa fie mereu in cea mai buna forma. 

 3. Special pentru copiii angajatorului si ai angajatilor, companiile pot solicita si oferta de pachete de preventie IMM Junior, 

 concepute special pentru nevoile celor mici. 

 
 

5 SEPTEMBRIE 

Nou program de Masterat pentru asistenţii medicali şi moaşe, la UMF Târgu Mureş  

Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) din Târgu Mureş a anunţat că din a doua parte a lunii septembrie va organiza 
admitere pentru Masteratul Sănătatea Reproducerii Umane (SRU), cel mai nou program de studii aprobat de ARACIS, 
pentru profesionalizarea asistenţilor medicali şi a moaşelor.  
"Prin acest masterat se va asigura extinderea profesionalizării şi specializării absolvenţilor din ciclul de licenţă Asistenţă 
Medicală Generală şi Moaşe, pentru calificarea profesională de alţi specialişti în domeniul sănătăţii, asistent medical şef, 
moaşă şefă. Astfel, se creează premisele absolvenţilor noştri de a-şi putea lărgi posibilităţile de angajare în unităţile sanitare 
de stat şi private. În plus, în conformitate cu prevederile legale, studiile de masterat reprezintă ciclul II al studiilor 
universitare şi constituie o etapă pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale. Programul propus respectă criteriile, 
standardele şi indicatorii de performanţă stabiliţi în Metodologia ARACIS şi asigură aprofundarea în domeniul studiilor de 
licenţă, precum şi dezvoltarea unor noi capacităţi de cercetare ştiinţifică", se arată într-un comunicat al UMF Târgu Mureş 
postat pe site-ul propriu.  
Potrivit UMF Târgu Mureş, programul se desfăşoară pe perioada unui an şi acumulează 60 credite ECTS. 
 
 

12 SEPTEMBRIE 

Aspen Pharma își dezvoltă prezența în aria de spitale prin achiziția portofoliilor de anestezice de la 

Astra Zeneca și GSK 

 
Compania sud-africană Aspen Pharma a anunțat pe 12 septembrie achiziția portofoliului de anestezice de la compania GSK. 
Cele 5 produse incluse în portofoliul achiziționat (Ultiva, Tracrium, Nimbex și Mivacron) sunt comercializate în peste 100 de 
țări din întreaga lume, inclusiv în Japonia, Brazilia, Coreea, Germania și Italia. 
Astfel, compania sud-africană își dezvoltă prezența în aria de spitale, mai ales ca a achiziționat în luna iunie și drepturile de 
comercializare a portofoliului de anestezice a Astra Zeneca. 
 

6 OCTOMBRIE 

Antibiotice Iaşi, 14 ani de prezenţă la cea mai importantă manifestare a industriei farmaceutice 

mondiale 

În perioada 4-6 octombrie, o echipă a companiei Antibiotice Iaşi a participat, pentru al 14-lea an consecutiv, la cel mai 
important târg internaţional de produse şi substanţe farmaceutice, Chemical and Pharmaceutical Ingredients Worldwide 
(CphI Worldwide), eveniment, care s-a desfăşurat anul acesta la Barcelona. Prezența delegației companiei Antibiotice la cel 
mai important târg al industriei farmaceutice mondiale creează numeroase oportunități pentru valorificarea portofoliului de 
produse pe pieţele externe. 
“Participarea la CphI Worldwide creează valoroase oportunităţi prin identificarea de noi parteneriate pentru investiţiile pe 
care le avem în vedere şi aici mă refer în principal la investiţia în noua capacitate de producţie pentru fabricarea 
medicamentelor topice și supozitoarelor. Aceste produse au generat un interes deosebit pe pieţe puternic reglementate 
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cum sunt cele din Uniunea Europeană, Canada și Statele Unite ale Americii. Avantajul companiei Antibiotice îl reprezintă 
tradiţia şi expertiza în fabricarea produselor topice precum şi capabilităţile legate de formularea, realizarea studiilor clinice 
şi a documentaţiilor de înregistrare, care-i permit să acceseze aceste pieţe extrem de reglementate. Consider că acest lucru 
oferă premizele ca Antibiotice să obţină în perspectiva anului 2020, aşa cum se stabileşte prin planul de afaceri 2016-2020, 
o cifra de afaceri de peste 400 milioane lei, din care 30% să fie obţinută din valorificarea portofoliului de produse pe pieţele 
externe”, a declarat Ioan Nani, Director General Antibiotice. 
CphI Worldwide este locul de întâlnire a celor mai importanţi producători de materii prime din întreaga lume, iar echipa 
Antibiotice formată din specialişti în domeniile cercetării-dezvoltării, import, export, dezvoltarea afacerilor, şi-a stabilit 
peste 200 de întâlniri de afaceri. 
“Târgul CPHI Worldwide reprezintă un prilej de întâlnire şi consolidare a relaţiilor de afaceri atât cu partenerii nostri 
tradiţionali din America de Nord, America de Sud, Europa, Asia de S-E, Rusia, CSI, dar şi de cunoaştere a unor noi potenţiali 
colaboratori. Discuţiile purtate vizează strategii de vânzare şi promovare a produselor noastre, modalităţi de dezvoltare a 
formelor şi claselor terapeutice din portofoliul firmei, identificarea de noi surse alternative de materii prime şi substanţe 
active, precum şi negocierea cu furnizorii a unor condiţii comerciale cât mai favorabile”, a precizat Mihai Stoian, Director 
Dezvoltare Afaceri, Antibiotice. 
Participarea la o manifestare de tradiție care impune tonul noilor tendințe în piața farmaceutică la nivel internațional, oferă 
posibilitatea echipei companiei Antibiotice să-și mențină upgrade-ul în acest domeniu, fiind recunoscut faptul că industria 
farmaceutică este cea mai dinamică din economia mondială. 
CPhI Worldwideeste cel mai important târg mondial de substanţe active şi industrii conexe. Prima ediţie a avut loc în anul 
1990 sub forma unei convenţii internaţionale în domeniul substanţelor active şi a reunit 16 expozanţi şi 250 vizitatori. 
Târgul a reunit în acest an peste 37.000 de participanţi şi 2500 companii expozante din peste 150 de ţări. 

 
 
15 OCTOMBRIE 

Proiectul NutriGen, o premieră naţională în domeniul nutrigenomicii, a fost  lansat la Timişoara 

O echipă de cercetători de la Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) ”Victor Babeş” din Timişoara a lansat, în 
premieră naţională, proiectul intitulat ”Utilizarea modelelor nutrigenomice pentru personalizarea tratamentelor dietetice în 
obezitate” (NutriGen), finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 
(FEDR) 2014. 
”NutriGen este o premieră naţională în domeniul nutrigenomicii, fiind primul care îşi propune să dezvolte şi apoi să 
implementeze principiile nutriţiei de precizie în tratamentul dereglărilor metabolice asociate obezităţii la adulţi şi la copii. 
Concret, proiectul va utiliza identificarea variaţiilor genetice pentru a le prescrie adulţilor şi copiilor supraponderali un 
tratament cu alimente dietetice destinate unor scopuri medicale speciale”, declară dr. Mihai Niculescu, director de proiect. 
Ipoteza ştiinţifică a medicilor timişoreni este aceea că administrarea acestor alimente dietetice va optimiza răspunsul la 
tratamentul medicamentos al indivizilor supraponderali şi obezi, cu scopul normalizării parametrilor clinici asociaţi 
dereglărilor metabolice asociate. 
Valoarea totală a proiectului este de 8,760 milioane de lei, cota de asistenţă financiară nerambursabilă este de 8,430 
milioane de lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 7,119 milioane de lei, iar valoarea eligibilă 
nerambursabilă din bugetul naţional este de 1,311 milioane de lei. Valoarea neeligibilă este de 330.000 de lei.Proiectul va fi 
implementat în Timişoara pe o durată de 36 de luni, până în august 2019. 
Impactul economic al obezităţii pe plan mondial este estimat anual la două trilioane de dolari americani (USD) cuprinzând, 
pe lângă cheltuielile medicale aferente, şi costurile economice indirecte (morbiditate şi mortalitate crescute, reducerea 
productivităţii şi a calităţii vieţii etc.). Ministerul Sănătăţii din România, în cadrul Strategiei Naţionale de Sănătate 2014-2020 
(Sănătate pentru Prosperitate) identifică dieta/obezitatea drept factori comportamentali individuali cu impact major asupra 
stării de sănătate, iar obezitatea, ca pe o problemă majoră de sănătate publică şi socială, susţin medicii timişoreni. 
Dr. Mihai Niculescu are experienţă atât în cercetare, cât şi în implementare, experienţă practică, economică, de valorificare 
a rezultatelor cercetării, vizând transferul rezultatelor proiectului în economia românească. 
Obiectivul principal este de a promova inovaţia, ceea ce îmbunătăţeşte starea de sănătate a individului şi a comunităţii, prin 
promovarea investigaţiilor care accelerează descoperirile ştiinţifice. 
Terapia personalizată şi prescrierea de medicamente inovatoare în această eră post – genomică este acum un obiectiv 
realist în mai multe discipline, mai susţine sursa citată. 
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26 OCTOMBRIE 

Antibiotice Iași – “Strongest in Romania” 2016 

 
Compania Antibiotice Iași a obtinut certificarea „Strongest in Romania” 2016 din partea firmei CreditInfo. Certificatul atesta 
ca Antibiotice este o companie responsabila financiar, ce prezinta credibilitate si solvabilitate fata de partenerii din tara si 
strainatate. 
Atribuirea certificatului “Strongest in Romania” se face anual, pe baza unor cerinte ce includ scorul de credit (risc mic si 
mediu), rentabilitatea capitalului (>15%), lichiditatea curenta (>0,9), profitul net (pozitiv în ultimii doi ani financiari), istoric 
pozitiv de creditare, lipsa datoriilor la bugetul de stat, cifra de afaceri (>100.000 lei in ultimii doi ani financiari), vechimea 
companiei în piață (cel putin doi ani). 
Conform acestor criterii, Antibiotice este printre cele 4% firme ce indeplinesc aceste cerinte, in 2016 fiind una dintre cele 
mai puternice companii din Romania. 

 
14 NOIEMBRIE 

Antibiotice Iaşi anunță un profit net în creştere cu 22% pentru primele 9 luni ale anului 

 
Compania Antibiotice Iaşi a înregistrat un profit net de peste 17,8 milioane lei, în primele nouă luni din acest an, în creştere 
cu 22,2% comparativ cu perioada similară a anului precedent, se arată într-un raport al companiei transmis Bursei de Valori 
Bucureşti (BVB). 
Veniturile din vânzări înregistrează valoarea de 227,3 milioane lei, în creştere cu 5% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 
2015 şi la nivelul valorii prevăzute în Bugetul de venituri şi cheltuieli. Valoarea activelor pentru primele 9 luni ale anului, de 
532,6 milioane lei, înregistrează o scădere cu 2% comparativ cu 1 ianuarie 2016, se arată în document. 
Creanţele nu au înregistrat modificări comparativ cu începutul anului, înregistrând o valoare de 230,5 milioane lei, cu 12% 
mai mică decât valoarea înregistrată în primele 9 luni ale anului 2015. 
“În concordanţă cu obiectivele generale ale companiei, în primele 9 luni ale anului 2016 s-au realizat investiţii importante 
pentru dezvoltarea companiei. Astfel, s-au efectuat modernizări şi retehnologizări pentru creşterea productivităţii muncii, 
pentru scăderea pierderilor energetice, pentru creşterea siguranţei în exploatare, pentru conformare la cerinţele 
organismelor regulatorii, cu ocazia auditurilor de recertificare. Au fost realizate activităţile de contractare a lucrărilor pentru 
construirea Secţiei de Unguente şi Supozitoare – Etapa 1. În etapa întâi a acestui obiectiv de investiţii vor fi construite 
anvelopa zonei de fabricaţie a noii secţii, fără camere curate şi instalaţiile aferente acestora şi clădirea tehnico-
administrativă. Procedura de selecţie a firmei de construcţii, care va realiza aceste lucrări a fost finalizată prin încheierea 
contractului, urmând să fie startate lucrările”, se menţionează în raport. 
Conform sursei citate, s-a decis separarea în totalitate a laboratorului de analiză a produselor peniciline, de clădirea 
Controlului Calităţii şi amenajarea unor laboratoare dedicate noi, de verificare a sterilităţii, pentru analize microbiene şi 
fizico-chimice, într-o clădire existentă. În etapa derulată în anul 2016 au fost finalizate activităţile de achiziţie şi montaj a 
echipamentelor, mobilierului şi dotărilor necesare bunei funcţionări a acestor laboratoare. 

 
18 NOIEMBRIE 

Compania Antibiotice Iași susține Ziua europeană de informare despre antibiotice “Antibioticele – 

folosește-le cu grijă! Fiecare este responsabil!” 

 
Pe 18 noiembrie, cu prilejul Zilei Europene de Informare despre antibiotice (ZEIA) compania Antibiotice Iași a susținut, în 
calitate de partener, campania de responsabilitate socială inițiată de Societatea Studenților Mediciniști Iași privind 
informarea populației asupra utilizării corecte a antibioticelor. 
Campania ce se desfășoară sub sloganul “Antibioticele – folosește-le cu grijă! Fiecare este responsabil!” a debutat cu 
amplasarea unui cort pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și are ca scop informarea și educarea publicului asupra utilizării 
corecte a antibioticelor în vederea păstrării eficacității acestora pentru generațiile viitoare. Ieșenii care au vizitat cortul au 
primit de la studenții mediciniști și reprezentanții companiei pliante cu informații utile despre utilizarea corectă a 
antibioticelor. 
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“De doi ani organizăm în parteneriat cu compania Antibiotice o astfel de acțiune de informare. Ca viitori medici, mesajul 
nostru către publicul larg este că antibioticele salvează milioane de vieți, doar că trebuie corect administrate și prescrise de 
către medic”, a precizat Eliza Maria Froicu, coordonator proiect din cadrul Societății Studenților Mediciniști Iași. 
În cadrul strategiei sale de responsabilitate socială, Antibiotice se implică în campanii de informare privind utilizarea corectă 
a antibioticelor, atât alături de asociațiile profesioniștilor din domeniul sănătății, cât și alături de asociațiile studentești și 
asociațiile de pacienți. 
“Antibioticele au fost considerate, încă de la descoperire, un ‘miracol’, datorită impactului lor imediat în scăderea 
mortalității. Astăzi, acest ‘miracol’ este în pericol, fiind esențială utilizarea lor cu grijă, atât în medicină cât și în agricultură. 
Este responsabilitatea fiecăruia dintre noi să prețuim aceste ‘miracole’. Considerăm că astfel de campanii vor determina o 
creștere a nivelului de cunoaștere privind utilizarea rațională a antibioticelor pentru păstrarea eficacității acestei prețioase 
resurse terapeutice pe termen lung”, a declarat medic Mihaela Mosneguțu, Director Medical, în cadrul Companiei 
Antibiotice. 

 
5 DECEMBRIE 

Compania Antibiotice se implică în educația studenților UMF Iași 

La sfârșitul lunii noiembrie 2016, Societatea Studenților Mediciniști Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa” 
Iași în parteneriat cu Antibiotice Iași a organizat în Amfiteatrul Spitalului de Boli Infecțioase “Sfânta Parascheva” Iași 
workshop-ul intitulat “Antibioticele– folosește-le cu grijă! Fiecare este responsabil!”. 
La workshop au participat studenții mediciniști, farmaciști și stomatologi din cadrul Universității de Medicină și Farmacie 
“Gr. T. Popa” Iași, evenimentul fiind moderat de Prof. Dr. Lenuța Profire, Decan al Facultății de Farmacie din cadrul 
Universității de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa” Iași. 
“Antibioticele reprezintă o clasă foarte importantă de medicamente care salvează vieți și ca viitori specialiști trebuie să fiți 
responsabili și să știți să gestionați și să dați sfaturile corespunzătoare. Felicităm compania Antibiotice pentru implicarea în 
acest proiect”, a precizat Prof. dr. Lenuța Profire, Decanul Facultății de Farmacie din cadrul UMF Iași. 
Pentru studenții participanți la workshop Dr. Mihaela Moșneguțu, director medical Antibiotice a susținut o prezentare 
intitulată “Antibioticele – folosește-le cu grijă! Fiecare este responsabil!”. 
“Am răspuns și în acest an inițiativei societăților studențești și ne-am implicat în acest proiect de informare.Pentru noi ca și 
companie este cu adevărat o misiune de responsabilitate socială de a promova o utilizare rațională a antibioticelor pentru 
păstrarea eficacității acestei prețioase resurse terapeutice pe termen lung.Antibioticele salvează milioane de vieți și sunt 
specialități medicale care nu ar putea să-și mai desfășoare activitatea dacă antibioticele nu ar mai exista”, a precizat 
Mihaela Moșneguțu. 
În cadrul Workshop-ului a fost lansat un concurs de proiecte intitulat “Antibioticele salvează vieți! Folosește-le cu 
responsabilitate!”. 
Studenții au fost invitați să-și pună în valoare creativitatea realizând în baza regulamentului concursului o campanie 
integrată de comunicare, al cărei mesaj creativ trebuie să promoveze utilizarea rațională a antibioticelor. 
Campania integrată de comunicare presupune identificarea a cel puțin trei instrumente/metode inovative de promovare a 
mesajului ales al campaniei (ex. spot video/ audio, afiș, campanie pe rețele de socializare etc). 
“Vreau să mulțumesc companiei Antibiotice ca a sprijinit societățile studențești ca acest proiect sa fie implementat cu 
succes. Cred că prevenția este soluția în problema rezistenței la antibiotice și depinde de noi ca viitori specialiști să fim 
corect informați. Ne bucurăm că pe lângă informațiile utile  primite în cadrul workshop-ului, lansarea concursului a stârnit 
interesul colegilor mei care sunt motivați să-și pună la încercare creativitatea”, a precizat Eliza Froicu, studentă în anul IV la 
Facultatea de Medicină Generală. 

 
7 DECEMBRIE 

Cercetătorii UMF Târgu Mureş studiază o terapie preventivă împotriva instalării demenţei în urma unui 

AVC 

O echipă din cadrul Centrului Avansat de Cercetări Medicale şi Farmaceutice (CCAMF) al Universităţii de Medicină şi 
Farmacie (UMF) din Târgu Mureş studiază, în cadrul unui proiect în valoare de peste 8,8 milioane de lei, un potenţial 
tratament care să poată preveni instalarea demenţei, despre care specialiştii susţin că apare frecvent după un atac vascular 
cerebral ischemic. 
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Proiectul “Terapii ce vizează proteina C reactivă pentru prevenirea demenţei asociate cu atacul vascular cerebral ischemic 
(SAD-CRP)” a câştigat o finanţare de 8.856.131,39 lei prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare 
(ANCS), din care 2% este contribuţia UMF Târgu Mureş şi urmează să fie implementat în următorii patru ani. 
Directorul de proiect, prof. dr. Mark Anthony Slevin, de la Manchester Metropolitan University, şi dr. Olah Peter de la UMF 
Târgu Mureş au arătat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că prin acest proiect se doreşte dezvoltarea unui model 
terapeutic modern, neinvaziv, care să reducă substanţial incidenţa şi severitatea instalării demenţei în urma unui accident 
vascular cerebral ischemic. 
Potrivit celor doi, pentru atingerea acestui rezultat se vor desfăşura activităţi de cercetare experimentală realizate în 
laborator, pe model murin şi model canin. 
Activităţile de cercetare vor avea loc în laboratoarele Centrului avansat de cercetări medicale şi farmaceutice şi în cadrul 
Bazei experimentale a UMF, care va fi dotat cu echipamente specifice pentru experimentele pe model murin, echipamente 
pentru analize de imunohistochimie şi consumabilele necesare, reactivi şi substanţe. 
“Sperăm ca acest proiect să deschidă noi direcţii de cercetare în cadrul UMF Târgu Mureş, suntem orientaţi spre viitor, 
vizând bolile neurodegenerative şi neuroinflamatorii“, a arătat dr. Olah Peter, care a precizat că în lume există extrem de 
puţine cercetări pe aceste domenii. 
Echipa de implementare a proiectului este formată din 7 posturi de cercetare, 7 posturi de personal auxiliar, 4 doctoranzi şi 
4 post doctoranzi, plus o echipă de management. 
Rectorul UMF Târgu Mureş, profesor doctor Leonard Azamfirei, a arătat că inclusiv prin acest proiect Centrul Avansat de 
Cercetări Medicale şi Farmaceutice va ajunge în curând să funcţioneze cu maximă eficienţă, prin atragerea de specialişti din 
afara UMF, precum şi oameni din interiorul universităţii. 
“Ne-am asumat, mai ales la începutul acestui mandat – noi ca şi administraţie a Universităţii – o punere pe prim-plan a 
activităţii ştiinţifice în universitate, identificând punctele slabe şi punctele bune pe care le avem. În acest moment aş spune 
că punctual forte este acest Centru Avansat de Cercetări Medicale şi Farmaceutice (CCAMF) al Univeristăţii de Medicină şi 
Farmacie din Târgu Mureş. Pot să spun fără nicio ezitare că mai uşor a fost demersul al depunerii, câştigării acestui proiect şi 
apoi construirea lui într-un ritm mai alert. A fost prin comparaţie mai abordabil, pentru că aveam toate pârghiile în mână, 
administrative vorbind, decât a doua parte a acestui demers extreme de complex, de a-l face funcţional, de a-l transforma 
dintr-un muzeu frumos într-o instituţie care să fie activă, să producă şi de care toţi să ne bucurăm. Acest lucru a însemnat la 
început o serie de decizii administrative, unele luate în consens cu strategia de dotare a universităţii, altele care au legat 
finanţările universităţii, promovările pe posturile didactice de proiecte care urmau să se deruleze în acest centru. În egală 
măsură au contat relaţiile internaţionale pe care le-am avut şi pe care am căutat să le dezvoltăm, astfel încât acest centru şi 
cei care lucrează aici să fie în interiorul unei reţele de cercetare care să fie funcţională, în care să contăm şi noi alături de 
alţii“, a precizat rectorul UMF Târgu Mureş. 
 

7 DECEMBRIE 

Proiect de cercetare pentru dezvoltarea unor biomateriale pentru regenerarea valvelor cardiace, la 

UMF Târgu Mureş 

Conducerea Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMF) din Târgu Mureş a anunţat demararea unui proiect de cercetare 
pentru dezvoltarea unor biomateriale care să ducă la regenerarea valvelor cardiace umane, în valoare de peste 8,7 milioane 
de lei, care se va derula în următoarele 48 de luni în cadrul Centrului Avansat de Cercetări Medicale şi Farmaceutice 
(CCAMF). 
“Tehnologii de inginerie tisulară pentru regenerarea valvelor cardiace” (VALVE-REGEN) este o continuare a unui proiect în 
domeniu derulat de UMF Târgu Mureş în perioada 2012-2016 şi este finanţat prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare 
Ştiinţifică şi Inovare (ANCS). 
Şeful lucrării, dr. Olah Peter, a arătat că proiectul are ca obiective dezvoltarea de noi biomateriale (scaffolduri de valve 
aortice acelulare) şi tehnologii (decelularizare, însămânţare celule, condiţionare mecanică), care vor fi utilizate pentru 
medicină, în special pentru un tratament eficient al bolii valvei aortice la pacienţii de toate vârstele. 
“În mod special pentru această aplicaţie, materiale şi tehnologii noi vor fi integrate într-o platformă semi-automată, care 
poate genera valve viabile la cerere. Rezultatele aşteptate sunt materiale şi tehnologii care vor oferi chirurgilor cardiaci 
valve regenerate din celulele proprii ale pacientului. Valve viabile pot fi de asemenea folosite în vitro ca platforme 
reproductibile pentru studierea biologiei şi patologiei valvelor umane şi, eventual, pentru dezvoltarea de noi tratamente 
farmaceutice pentru afecţiuni ale valvelor (…) Deci lucrăm cu celule stem, este vorba despre decelularizarea unui ţesut de la 
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un animal, noi lucrăm pe ţesut de porc, colectarea de celule stem de la un alt animal, ca să fie altă specie – lucrăm pe oaie – 
aceste celule stem vin diferenţiate în laborator, după care valva aortică decelularizată de porc vine populată cu celulele 
stem de la oaie. Şi încercăm să obţinem o valvă funcţională pentru cel de-al doilea animal. Dacă procedeul funcţionează se 
poate transplanta către medicina umană“, a subliniat dr. Olah. 
Potrivit acestuia, echipa care va lucra la acest proiect este formată din 7 cercetători, 18 posturi de personal tehnic şi 
auxiliar, 4 doctoranzi, 3 post doctoranzi, plus o echipă de management a proiectului. 
“Prin prisma strategiei de dezvoltare a universităţii am decis, la sfârşitul anului trecut, ca tot ceea ce înseamnă proiect de 
cercetare să treacă prin acest centru. Am încurajat, de asemenea – mergând până la a condiţiona promovările în sistemul 
academic – depunerea de proiecte pentru că anul 2016 a fost un an generos din punctul de vedere al ofertei de finanţare 
prin ANCS. Astfel, dacă în 2015 am avut la nivel de universitate un număr inacceptabil de proiecte depuse în aceste 
competiţii, trei, şi din cauză că în 2015 nu au fost competiţii deschise, anul acesta am avut un număr spectaculos de 
proiecte depuse. Din evidenţele mele sunt 32 de proiecte depuse de către cadrele didactice şi cercetătorii din universitate, 
care s-au adăugat la nişte proiecte mai complexe. A contat foarte mult numărul de proiecte depuse, a contat şi contează 
foarte mult şi rata de succes a proiectelor, până în acest moment avem aprobate 10 proiecte mari. Aşteptăm deciziile 
pentru alte câteva proiecte, trei dintre ele cu valoare foarte mare, proiecte complexe de cercetare de frontieră“, a arătat 
rectorul Univeristăţii de Medicină şi Farmacie (UMF) din Târgu Mureş, profesor doctor Leonard Azamfirei. 
 

14 DECEMBRIE 
 

Transplantul de ţesut numărul 100 la Spitalul Militar Timişoara 

La Spitalul Militar de Urgenţă ”Dr. Victor Popescu” din Timişoara s-a realizat, pe 14 decembrie, transplantul tisular cu 
numărul 100, chirurgul Fabian Tatu, şeful Clinicii de Ortopedie şi Traumatologie a unităţii medicale declarând că a dorit să 
transmită cu acest prilej un mesaj de mulţumire pacienţilor în viaţă de la care s-au prelevat ţesuturi şi rudelor decedaţilor 
de la care s-au făcut prelevările. 
”A fost cea de-a o suta procedură de transplant tisular, de când suntem acreditaţi (2014, n.r.). Este un sportiv de 20 de ani 
la care am efectuat o reconstrucţie de ligament încrucişat. El a mai fost operat, acea intervenţie a eşuat, iar acum singura 
opţiune ne-a rămas acest transplant. Nu am vrut să marchez neapărat intervenţia în sine, ci să le transmit un semnal înapoi 
celor care au donat ţesuturi, fie ei rude ale celor decedaţi sau donatori vii de la care s-au făcut prelevări de ţesut osos. Am 
vrut să se vadă că nu au fost gesturi în van, ci s-au finalizat cu tratarea unor oameni care şi-au recăpătat funcţia şi care se 
bucură de gestul lor”, a declarat chirurgul Fabian Tatu. 
Medicul a precizat că în cele o sută de proceduri sunt incluse atât recoltări de ţesut, cât şi activitatea de transplant, aceasta 
fiind predominantă. ”Recoltări nu au fost foarte multe, recoltări de la donator viu înseamnă că am luat ţesut de la cei care 
am înlocuit şoldul cu o proteză, de exemplu, şi am luat capul femural, pe care l-am trimis în banca de os, totul cu acordul 
scris al pacientului şi cu respectarea tuturor procedurilor. Este o parte bolnavă a organului pentru funcţia lui, dar care 
conţine totuşi ţesut folositor pentru alte proceduri”, a detaliat dr. Fabian Tatu. 
Conform acestuia, cel mai tânăr pacient care a beneficiat de un astfel de transplant a fost cel de miercuri, în vârstă de 20 de 
ani, la tineri predominând ”transplantul de ligament şi cel tendinos”, în timp ce persoanele mai în vârstă ”beneficiază mai 
ales de transplant osos, pentru reparaţii (completări de os) după protezări”. 
Clinica de Ortopedie şi Traumatologie a Spitalului Clinic de Urgenţă Militar Timişoara continuă să performeze în activitatea 
de transplant osos şi de ligamente, fiind singura unitate spitalicească din ţară, după “Colentina” din Bucureşti, acreditată 
pentru prelevare şi transplant de ţesut osos şi tendinos. 
 
 

14 DECEMBRIE 

Prima reţea de telemedicină în epilepsie a fost inaugurată la Cluj-Napoca 

Prima reţea de telemedicină în epilepsie din România a fost inaugurată la Cluj-Napoca, printr-o investiţie de 120.000 de 
euro. Iniţiatorul proiectului, neurologul Bogdan Florea, a declarat că, în acest fel, pacienţii nu mai sunt nevoiţi să se 
deplaseze în centre universitare, şi aşa suprasolicitate, pentru unele investigaţii de care au nevoie. 
“Am inaugurat prima Reţea de Telemedicină în Epilepsie din România care a presupus dotarea a patru centre de 
epileptologie din Cluj-Napoca, Sibiu, Oradea, Suceava cu câte un aparat video-EEG pentru analiza de electroencefalografie şi 
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cu un server de mare capacitate, astfel încât să se permită diagnosticarea timpurie şi corectă a pacienţilor care suferă de 
epilepsie. Ideea a fost să dotăm aceste cabinete de epilepsie pentru ca pacienţii din zone îndepărtate să nu se mai 
deplaseze spre centrele universitare care sunt suprasolicitate. Sistemul nou creat de diagnostic şi monitorizare inovativă va 
permite acestor locuitori să beneficieze de expertiza medicală a specialiştilor din centrele universitare din ţară sau din 
străinătate, fără a se deplasa din localităţile de domiciliu“, a explicat Bogdan Florea. 
El a mai spus că reţeaua permite şi crearea unei baze de date a persoanelor cu epilepsie şi conectarea cu alte centre de 
excelenţă din lume, cum sunt cele din Montreal, Copenhaga şi Geneva, urmând să se înfiinţeze şi un registru naţional al 
pacienţilor cu epilepsie. În România, potrivit estimărilor specialiştilor, sunt peste 300.000 de persoane care suferă de 
epilepsie. 

 
18 DECEMBRIE 

Cea mai importantă comunitate a farmaciștilor independenți, Alphega Farmacie, s-a lansat și în 

România 

Alphega Farmacie, cea mai importantă comunitate a farmaciștilor independenți, s-a lansat în această toamnă în România, 
fiind primul model de platformă europeană care susține dezvoltarea farmaciilor independente din piața farmaceutică 
autohtonă. 
Alphega Farmacie va aduce farmaciştii independenţi faţă în faţă cu experți care le vor oferi consultanţă în procesul de 
formare şi dezvoltare a afacerii, le vor furniza membrilor ghiduri pentru implementarea unor servicii şi instrumente 
inovative pentru a sprijini si eficientiza gestionarea financiară și operațională, astfel încât farmaciștii independenți să 
răspundă eficient cerințelor pacienților, într-un domeniu din ce în ce mai competitiv. 
De la lansarea sa inițială în 2001, Alphega s-a dezvoltat pentru a sprijini comunitatea farmaciștilor independenți, oferind 
suport celor peste 5700 de membri din opt țări. Lansarea în România contribuie la extinderea și consolidarea comunității 
internaționale Alphega Farmacie. 
Cu sprijinul deplin al Farmexpert, care face parte din divizia de distribuție a Walgreens Boots Alliance, lider mondial în 
industria farmaceutică şi de frumuseţe, membrii Alphega beneficiază de avantajele oferite de apartenenţa la o comunitate 
europeană, dar păstrându-și independența, un criteriu esenţial pentru toate farmaciile independente. 
“Conceptul Alphega este nou pentru România, dar conceptul este foarte vechi în Europa, are mai mult de 15 ani. Sunt mai 
mult de 6.500 de farmacii membre în acestă comunitate a farmaciștilor independenți. Ce își dorește conceptul Alphega în 
România? Își dorește să le ofere farmaciilor independente, farmaciilor care vor să se dezvolte în continuare ca afaceri de 
familie, pe lângă susținere, condiții la fel de bune sau poate chiar mai bune decât au marile lanțuri de farmacii din România. 
Pentru pacient acest lucru se va vedea în primul rând în ceea ce privește serviciile de care vor beneficia”, a declarat Iulian 
Trandafir, Director General Farmexpert. 
Alphega este o platformă europeană al cărei scop este de a îmbunătăţi sănătatea şi calitatea vieţii comunităţilor în care este 
prezentă, oferind o viziune de viitor pentru farmaciile independente. De la lansarea sa inițială în 2001, Alphega s-a dezvoltat 
pentru a sprijini peste 5700 de farmacii independente, în opt țări – Cehia, Franța, Italia, Spania, Olanda, Germania, Marea 
Britanie și Turcia. În calitate de furnizor de servicii cu valoare adăugată, Alphega îşi încurajează membrii să pună la dispoziţia 
pacienţilor soluţii personalizate, astfel încât aceştia să beneficieze de o îmbunătăţire a sănătăţii. 
Alphega oferă farmaciilor independente avantajul asocierii cu un brand internaţional de notorietate, consultanţă în afaceri, 
soluţii pentru o operare eficientă în farmacie, precum gestionarea corectă a fluxului de pacienţi și a vânzărilor aferente, 
sprijin în modelarea rolului farmacistului și posibilitatea de a fi un membru activ al unei rețele de colegii locale, naționale și 
europene. În România, Alphega doreşte să ofere aceleaşi beneficii şi să susţină câteva sute de farmacii independente, dar şi 
să dezvolte o relaţie solidă şi de încredere cu partenerii săi şi să contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii comunitătii din 
care face parte. 
„Farmexpert crede că strada unde se vinde piața independentă din România este foarte importantă. De aceea am adus un 
concept european care se numește Alphega, care numără peste 6.500 de farmacii independente în Europa, în nouă țări 
importante Europa. Încercăm să ajutăm farmaciile indendente să își păstreze identitatea în fața lanțurilor farmaceutice. 
Încercăm să sprijinim farmacia pe toate ariile ei de funcționare. Le vom oferi pacienților servicii noi. Chiar în cadrul acestei 
farmacii se va desfășura un serviciu de măsurare a vârstei arteriale. De asemenea, vom oferi ghidul farmacistului pentru 
toate zonele pe care farmaciștii lucrează zilnic, vom face cercetări de piață personalizate, iar datele vor fi disponibile 
membrilor Alphega. Încercăm să cunoaștem mai bine pacientul din România, iar in final farmaciștii să le cunoscă cât mai 
bine nevoile”, a declarat Marius Tănase, Director Executiv Farmexpert. 
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8. DECLARAŢII IMPORTANTE  

 
10 IANUARIE 

Adrian Ionel: "Institutul Cantacuzino va produce cel mai probabil de anul viitor vaccin antigripal" 

Institutul Cantacuzino va produce cel mai probabil de anul viitor vaccin antigripal, după ce în acest an va fi realizată o 
microproducţie de teste, a declarat managerul instituţiei, Adrian Ionel. 
"Am zis ca anul acesta să facem o microproducţie de teste care să ne asigure că la anul vom scoate exact ceea ce ne trebuie. 
La această microproducţie de anul acesta vom aplica şi o metodă nouă de distilare, care va elimina foarte multe impurităţi, 
sper să fie cea mai optimă formă de vaccin. Anul viitor sperăm să avem - suntem aproape siguri că vom avea - o producţie 
de vaccin antigripal românească cu calităţile potrivite. Este vorba de vaccinul antigripal. Avem discuţii cu ministrul Educaţiei, 
Adrian Curaj, în ceea ce priveşte elaborarea strategiei pe termen scurt, mediu şi lung privind dezvoltarea celorlalte linii de 
producţie. Avem tot sprijinul ANCŞI", a spus managerul. 
El a precizat că în cursul lunii ianuarie vor fi făcute angajări în cadrul Institutului. "Oamenii nu numai că nu mai pleacă, am 
început să şi angajăm. În ianuarie avem o serie de angajări şi încercăm să readucem înapoi profesioniştii care au plecat din 
institut. Mai mult decât atât, avem o înţelegere cu Institutul Pasteur în vederea specializării unor oameni de la noi şi 
acordării de consultanţă din partea lor către noi. Specialiştii Institutului Pasteur vor veni acum în ianuarie la noi pentru acest 
lucru", a arătat Adrian Ionel. Acesta a susţinut că primul lucru pe care l-a făcut când a venit în funcţia de manager a fost să 
achite integral toate salariile, să plătească toate datoriile către stat, dar şi către furnizori. "În momentul în care am fost 
numit în această funcţie am găsit oamenii neplătiţi din luna martie a anului trecut, ceea ce îi demotivase total. Primul lucru 
pe care l-am făcut a fost să achit integral salariile acestor oameni şi toate contribuţiile datorate statului român pentru 
aceste salarii. În al doilea rând, am încercat să achit şi am reuşit să achit datoriile Institutului către organismele de stat de 
genul ANAF şi altele asemănătoare. Am achitat toate datoriile Institutului către furnizori care datau încă din 2011 - 2012. 
Planul de reorganizare l-am supus aprobării ANCŞI şi implicit Ministerului Educaţiei. Am început între timp reconstrucţia 
anumitor laboratoare, înnoirea lor şi consolidarea unor clădiri şi am obţinut reacreditarea laboratoarelor în vedere 
reîncheierii contractelor cu Casa", a mai declarat reprezentantul Institutului. 
El a mai spus că a reuşit să pună capăt conflictului între sindicatele din instituţie. "Am făcut şi pace între sindicatele din 
Institut care erau în conflict continuu şi am reuşit să stabilizăm situaţia şi din punctul acesta de vedere", a mai arătat Adrian 
Ionel. 

 
25 IANUARIE 

Cătălina Poiană: “Cele mai multe agresiuni asupra personalului medical au loc la camerele de gardă” 

Președintele Colegiului Medicilor din București, Cătălina Poiană, a declarat că în ultimii patru ani s-a constatat o creștere a 
numărului de agresiuni fizice și verbale asupra personalului medical și a precizat că cele mai multe astfel de acte se 
înregistrează la camerele de gardă. 
"S-a constatat o accentuare a acestei agresiuni în special în ultimii patru ani. S-a constatat că în unitățile sanitare cu profil 
de urgență - respectiv la camerele de gardă - aceste agresiuni se manifestă cel mai frecvent. De asemenea, s-a constatat că 
seara și noaptea aceste elemente sunt cu mult mai accentuate decât în restul zilei", a afirmat medicul, cu ocazia lansării 
campaniei "Nu agresați cadrele medicale". 
Potrivit acesteia, personalul medical este agresat în cele mai multe cazuri de către aparținătorii pacienților. "Un element 
foarte important a fost acela: cine agresează personalul medical, constatându-se că un procent mai mare de medici a 
afirmat că sunt agresați cu precădere de aparținătorii pacienților și nu numai de pacientul în sine. Din opiniile manifestate 
de medicii ce au răspuns chestionarului s-a constatat că de fapt elementul care a deranjat cel mai mult pacienții și 
aparținătorii acestora a fost timpul de așteptare din momentul în care s-au adresat unității respective și momentul în care 
au fost consultați sau s-a exercitat actul medical. Un element important a fost refuzul internării sau nemulțumirea față de 
diagnosticul pe care pacienții l-au aflat de la medic. Aproximativ jumătate dintre medici nu raportează niciun fel de 
agresiune. Agresiunea verbală este cea mai frecventă", a spus președintele Colegiului Medicilor București. 
Cătălina Poiană a precizat că atitudinea personalului medical este o componentă extrem de importantă în acest context. Ea 
a declarat că are intenția realizării la nivelul Bucureștiului de cursuri privind comunicarea medic-pacient. "Ne propunem să 
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intensificăm cursurile de comunicare medic-pacient. Un prim semnal al acestei atitudini este ca la conferința anuală care va 
fi anul acesta, la începutul lunii mai, să desfășurăm un curs de comunicare medic-pacient. Ne propunem să facem un 
program la nivelul întregii Capitale în unitățile sanitare pentru asemenea cursuri de comunicare", a mai declarat Poiană. 

 
 
28 IANUARIE 

Dr. Adina Geană: "Multe spitale internează pacienţi fără a avea personal calificat pentru a rezolva 

toate problemele" 

Competenţa spitalelor nu este stabilită în România, astfel încât multe unităţi internează pacienţi fără a avea personal 
calificat pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă aceştia, a declarat dr. Adina Geană de la Şcoala Naţională de 
Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar. "Competenţa spitalelor nu este stabilită. Există un 
criteriu de clasificare, dar nu are nimic de a face cu competenţa. (...) Sunt multe spitale care internează pacienţi fără a avea 
personal calificat sau dotarea necesară pentru a rezolva toate problemele. Îi ţin şi îi trimit mai departe, în cel mai fericit caz 
staţionar, de multe ori agravat şi, evident, cu costuri suplimentare", a afirmat Geană, în cadrul conferinţei cu tema 
"Pachetul de servicii de bază", organizată de Alianţa Pacienţilor Cronici din România, în cadrul proiectului "Inteligenţă în 
sănătate". 
Dr. Geană a adăugat că pachetul de servicii medicale nu face o diferenţiere între rezultatele muncii efective a cadrelor 
medicale. Astfel, a susţinut ea, principalul motiv pentru care medicii români pleacă în străinătate nu este cel financiar. "Să 
ştiţi că nu sunt ipocriţi când spun că primul motiv pentru care pleacă nu este neapărat cel financiar. E adevărat că şi acesta 
este important şi că în România stăm prost din acest punct de vedere. Primul motiv pentru care pleacă este recunoaşterea 
lor profesională şi a performanţelor pe care ei le au, atât cât le au. Este un lucru pe care pachetul nostru de servicii nu îl are 
în vedere: acelaşi tarif, indiferent că pacientul s-a externat vindecat, ameliorat, agravat sau decedat. Nu e corect să nu avem 
în vedere, într-o cât de mică măsură, prin pachetul de servicii, o diferenţiere în funcţie de rezultatul serviciului", a precizat 
ea. 
Adina Geană a afirmat totodată că în România este "foarte dificil" să fie stabilite măcar orientativ nevoile de îngrijire din 
sistemul de sănătate. Ea a adăugat că în perioada în care Eugen Nicolăescu a fost ministru al Sănătăţii s-a încercat realizarea 
unei evaluări, dar iniţiativa, deşi bună, a eşuat în ceea ce priveşte prelucrarea şi procesarea datelor, iar rezultatele nu au 
fost niciodată exploatate. Ea a atras atenţia şi asupra lipsei statisticilor din sistemul de sănătate românesc. "Noi, în sănătate, 
nu cunoaştem costurile serviciilor pe care le conţine pachetul de servicii. Nu ştim cât costă. Ştim cât cheltuim. (...) La acelaşi 
tip de bolnav, fără alte boli asociate, fără complicaţii post-operatorii, pentru o operaţie de apendicectomie fiecare spital 
cheltuie altă sumă. (...) Diferenţele pentru acelaşi cod de boală sunt (...) cam câte spitale atâtea nivele de cheltuieli", a 
explicat Geană. 
Prof. univ. dr. Elena Druică de la Facultatea de Administraţie şi Afaceri din cadrul Universităţii Bucureşti a atras atenţia 
asupra faptului că unele fenomene pot avea şi cauzalităţi ascunse, care nu pot fi identificate la prima vedere. Ea a declarat 
că finanţarea sistemului de sănătate nu este elementul cel mai important, oferind exemplul SUA şi al Canadei, în contextul 
în care cea de-a doua alocă de aproape trei ori mai puţini bani acestui sector, raportat la procentul din PIB şi la numărul 
populaţiei. Druică a remarcat că durata medie de viaţă în România este de 74 de ani, iar în zona europeană este cu 6-7 ani 
mai mare, dar a citat şi rezultatele unui studiu realizat de Universitatea Yale, conform căruia o atitudine pozitivă faţă de 
îmbătrânire se traduce într-un plus de şase-şapte ani la durata medie de viaţă. De asemenea, încrederea în semeni s-a 
reflectat într-o creştere a duratei de viaţă, pe când atitudinea cinică a provocat o creştere a ratei de decese. Ea a remarcat 
în acest context că românii au printre cele mai scăzute grade de încredere nu doar în instituţiile statului, ci şi în semenii lor. 
Totodată, în România există şi un grad scăzut de înclinaţie spre cooperarea socială (dorinţa de a dona, voluntariat). Lect. 
univ. dr. Mihaela Sandu de la Facultatea de Administraţie şi Afaceri din cadrul Universităţii Bucureşti a citat rezultatele 
statisticii Eurostat, conform căreia, în momentul în care au fost invitaţi să îşi autoevalueze starea de sănătate, 28,5% dintre 
români au apreciat că aceasta este foarte bună, 40% au considerat că este bună, 20% au spus că starea de sănătate este 
rezonabilă, iar 1,8% - foarte proastă. România a avut cel mai mare procent de persoane care şi-au autoevaluat starea de 
sănătate ca fiind foarte bună, comparativ cu alte state central şi est-europene. 
Sandu a citat şi o statistică a Comisiei Europene realizată în 2005 care evalua eficienţa sistemului medical în funcţie de 
finanţare, nivelul de educaţie, PIB, numărul de cadre medicale şi de paturi, factori de risc (obezitatea, tutunul, alcoolul). În 
cadrul acestui studiu, România s-a situat pe locul 22 la nivelul UE, înaintea Poloniei, Letoniei, Ungariei, Cehiei, Lituaniei şi 
Slovaciei. 
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3 FEBRUARIE 

Dr. Florian Nicula: „Circa 80.000 de cazuri noi de cancer sunt diagnosticate anual în România” 

Anual, în România sunt diagnosticate aproximativ 80.000 de cazuri noi de cancer şi aproape 30.000 de decese sunt 

provocate de această boală, a declarat coordonatorul Centrului de prevenire şi control al cancerului de la Institutul "prof. 

dr. Ion Chiricuţă" din Cluj-Napoca, Florian Nicula. 

Potrivit acestuia, doar un caz din şase este înregistrat anual în registrele de cancer. Medicul a susţinut, în cadrul Conferinţei 

privind planul naţional de oncologie, că numărul de îmbolnăviri de cancer din ultimii 30 de ani s-a dublat. Oncologul a 

semnalat faptul că Programul de screening al cancerului de col uterin "nu prea funcţionează la parametri" şi va fi modificat. 

Controlul cancerului în România reprezintă o prioritate strategică, după cum a declarat consilierul prezidenţial pe probleme 

de sănătate, conf. dr. Loreta Diana Păun. În opinia sa, depistarea precoce şi tratamentul curativ ar putea evita decesul la o 

treime din pacienţi. 

Preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer din România, Cezar Irimia, a susţinut necesitatea implementării 

unui plan naţional de cancer, care să cuprindă toate segmentele din oncologie, pornind de la prevenţie, depistare, 

investigaţii, tratamente, paleaţie şi monitorizare. "Noi avem doar un program de chimioterapie, o caricatură, dar este mai 

mult decât nimic. Celelalte segmente - radioterapia, chirurgia oncologică - sunt ataşate acestui program care funcţionează 

cum ştim cu toţii, foarte prost. Paleaţia nu este foarte bine pusă la punct. Avem nevoie de mai multe paturi. Ne trebuie un 

plan naţional care să cuprindă toate aceste segmente. Trebuie conturat acest plan şi corect finanţat", a spus preşedintele 

FABC. 

El a afirmat că pentru afecţiunile hematologice lipsesc şapte medicamente, iar pentru oncologie la fel. "Sunt 14 

medicamente care lipsesc, unele sporadic, altele care nu se găsesc deloc în spitale. În România, dacă luăm şi pacienţii cu boli 

în remisie sau monitorizaţi, sunt în jur de 500.000, dar în tratament sunt 110.000 de pacienţi cu afecţiuni oncologice. Nu 

cerem nimic mai mult decât să intrăm în normalitate", a spus Irimia. 

 
13 FEBRUARIE 

Monica Dragomir: "În România mai sunt 29 de oncologi pediatri, iar o parte dintre ei sunt în pragul 

pensionării" 

În România nu există medici oncologi pediatri tineri, în condiţiile în care mai sunt doar 29 de astfel de specialişti în funcţie, 

iar o parte dintre ei se află în pragul pensionării, a declarat preşedintele Societăţii Române de Hemato-Oncologie Pediatrică, 

conf. dr. Monica Dragomir, şeful Secţiei de oncologie pediatrică de la Institutul Oncologic Bucureşti. 

"Nu s-au creat specialişti de mai mult de zece ani. Supra-specializarea hematologie şi oncologie pediatrică a fost desfiinţată 

cu mai mult de zece ani în urmă. A fost reînfiinţată, pe hârtie, în 2012, iar anul trecut a fost aprobată de către Ministerul 

Sănătăţii, conform standardelor europene, dar din 2 februarie 2015 până acum nu am reuşit să găsim modalitatea de a 

aplica (...) din simplul motiv că ea durează doi ani, este cu scoatere din producţie, perioadă în care candidaţii ar trebui să-şi 

plătească şi cursurile şi să se şi întreţină", a precizat conf. dr. Monica Dragomir, în cadrul conferinţei "Asistenţa copilului cu 

cancer în România - progrese şi provocări", organizată în contextul Zilei internaţionale a copilului cu cancer. 

Ea atras atenţia şi asupra lipsei asistentelor din secţiile şi compartimentele de oncologie pediatrică, în condiţiile în care 

activitatea medicală depusă este similară secţiilor de terapie intensivă, iar personalul se confruntă cu stres psihologic şi un 

volum mare de muncă. "Normarea secţiilor de oncologie pediatrică este la fel ca pentru o secţie de pediatrie obişnuită. Vă 

puteţi imagina că activitatea medicală este cu totul alta. Una este să faci doar un antibiotic unui copil internat pentru 

pneumonie, alta este ca, pe lângă antibiotic, tratament suportiv, să faci tratamente cu citostatice, care implică risc vital", a 

precizat ea. 

Monica Dragomir a explicat, de asemenea, că personalul este insuficient nu doar din cauza dificultăţii muncii depuse, ci şi a 

lipsei sporurilor. "Alte domenii medicale, în prezent, în grilele de salarizare, au sporuri şi salarii aproape duble: e vorba de 

neuropsihiatrie infantilă, terapie intensivă, anatomie patologică... Din acest motiv, asistentele noastre au plecat către 
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aceste zone", a precizat ea. Totodată, ea a menţionat că un fenomen îngrijorător constatat după anii 2012 a fost 

diagnosticul în stadii tardive, fenomen care afectează şansa de supravieţuire sub tratament oncologic. "Toţi copiii cu cancer 

trebuie trataţi în acord cu cele mai bune proceduri de tratament existent. Aceasta înseamnă medicaţie oncologică şi 

suportivă gratuită şi disponibilă permanent şi, nu în ultimul rând, medicaţie administrată în afara indicaţiei off label. Unele 

medicamente oncologice nu sunt înregistrate pentru copii, dar fac parte din protocoalele internaţionale de tratament şi şi-

au demonstrat eficienţa. În România, accesul este restricţionat inclusiv din punct de vedere legal şi acest lucru se mai 

întâmplă în doar cinci ţări din Europa", a precizat ea. 

Monica Dragomir a precizat că, în acest an, multe probleme sunt pe cale să îşi găsească rezolvarea, dar mai sunt chestiuni 

extrem de importante care trebuie soluţionate. Ea a menţionat că, în Europa, conform statisticilor din 2014, în fiecare an 

sunt diagnosticate 35.000 de cazuri noi de cancer, dintre care 15.000 la copii cu vârste sub 15 ani, iar 20.000 la categoria de 

vârstă 15 - 24 de ani. Două treimi dintre supravieţuitori se confruntă cu efecte secundare tardive, care le afectează calitatea 

vieţii. Conform estimărilor, unul din 300 de nou născuţi va dezvolta un cancer până la vârsta de 20 de ani. Cazurile de cancer 

la copii sunt mult diferite faţă de ale adulţilor, astfel că prima categorie se confruntă mai ales cu boli de sânge, leucemii, 

limfoame şi tumori cerebrale. 

Dragomir a explicat că tendinţa globală în Europa, dar şi în România, este de creştere a incidenţei cancerelor, estimările 

fiind că în România această creştere ar fi de la 11,6 la 13,7 la suta de mii de locuitori. De asemenea, în România, anul trecut 

au fost diagnosticaţi 550 de pacienţi noi cu afecţiuni maligne. 

Rata de supravieţuire la nivel global în cazul copiilor bolnavi de cancer este de 80%, însă 6.000 de copii mor în fiecare an de 

cancer. De asemenea, în Europa, cancerul este prima cauză de mortalitate la copii cu vârste mai mari de un an. În cazul 

cancerelor cu prognostic bun, şansa de supravieţuire pe termen lung, adică peste cinci ani, este de peste 85%, a precizat 

Monica Dragomir. În fostele ţări socialiste, diferenţele în ce priveşte rata de supravieţuire faţă de valorile înregistrate la 

nivel global sunt cuprinse între 10 şi 20%. În România diferenţa este mai mică de 10%, a precizat dr. Dragomir, care a atras 

atenţia însă asupra schimbărilor semnificative înregistrate în ultimii 30 de ani, în contextul în care anii '70 - '80 rata de 

supravieţuire depăşea cu puţin 50%. Ea a menţionat că în cazul anumitor tipuri de cancer diferenţele de supravieţuire sunt 

chiar de 25 - 30% faţă de situaţia din UE. 

 
1 MARTIE 

Dr. Cristian Grasu: "Anual, 50.000 de români au nevoie de radioterapie" 

Aproximativ 50.000 de bolnavi de cancer au nevoie anual de radioterapie, iar statul poate asigura, în condițiile actuale, 

tratament pentru 17.000, a declarat, într-un interviu acordat Agerpres, dr. Cristian Grasu, director în Ministerul Sănătății. 

Potrivit acestuia, pentru ca România să ajungă la nivelul țărilor din UE în ceea ce privește tratamentul prin radioterapie ar 

mai fi nevoie de peste 80 de acceleratoare, ceea ce ar presupune un efort financiar din partea statului de peste 350 

milioane de euro, iar acest lucru nu este posibil fără un plan pe termen mediu.  

Dr. Grasu susține că printr-un program cu Banca Mondială există posibilitatea ca în buncărele existente să fie instalate 

acceleratoare liniare și echipamentele necesare, la nivelul tehnologiei din 2015. ''În primul val vom dota patru centre (...), 

deoarece buncărele lor necesită puține lucrări de reamenajare. Aceste patru buncăre sunt la Baia Mare, Cluj, București - 

Institutul Oncologic și Spitalul Elias. În valul doi mai sunt încă opt centre la care este nevoie de anumite lucrări mai 

importante la structura de protecție. (...) Vor fi 14 acceleratoare liniare împreună cu toate echipamentele - planning, 

scanner, dozimetrie, brahiterapie - în așa fel încât circuitul să fie complet. Probabil că vom ajunge să dublăm numărul de 

pacienți. Dacă acum facem 17.000 de pacienți, să depășim 35.000'', afirmă medicul. 
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15 MARTIE 

Dr. Adrian Crăciun: "Rata copiilor născuţi prematur în România este de 11%"  

 Rata copiilor născuţi prematur anul trecut în România a fost de 11%, a declarat medicul Adrian Crăciun, şeful secţiei nou-
 născuţi de la Spitalul Cantacuzino. "Rata copiilor născuţi prematur din Spitalul Cantacuzino este, din păcate, de trei ori mai 
 mare decât media ţării. Anul trecut a fost de 33% iar rata în România este de 11%. Noi, fiind un centru de terapie intensivă 
 de nivel trei, primim foarte mulţi copii şi din afară. Au fost anul trecut nu mai puţin de 30 de copii transferaţi în unitatea 
 noastră. Nu mai vorbim de nouă născuţi veniţi prin transfer in utero, adică în burtica mamei", a afirmat medicul la Spitalul 
 Cantacuzino. 
 El a explicat că orice femeie poate să nască prematur şi niciun medic nu poate să garanteze că sarcina poate fi dusă la bun 
 sfârşit. Medicul a atenţionat că aproximativ jumătate dintre femeile care nasc prematur nu au fost niciodată la doctor în 
 timpul sarcinii. 
 Alte cauze ale naşterilor premature sunt infecţiile intramiotice la mamă, care declanşează ruperea prematură de membrană 
 şi, implicit, naşterea prematură, vârsta prea mare sau vârsta mică a mamei. 
 Potrivit şefului de secţie, naşterea prematură poate duce la complicaţii multiple, precum cele cerebrale, oftalmologice, 
 auditive, tulburări metabolice. "Teoretic poate să dezvolte orice afectare. Dacă este bine tratat şi avem tot ce ne trebuie, 
 putem face din aceştia copii ca toţi copiii. Viitoarele mămici trebuie să ştie că sarcina trebuie urmărită, pentru că altfel nu 
 ştii ce se întâmplă. Femeia trebuie să vină la doctor. Sunt multe mămici care nasc acasă. Nu putem genetic să scădem rata 
 copiilor prematuri, putem să mai scădem factorii de risc", a evidenţiat medicul. 
 
 Spitalul Cantacuzino a beneficiat de aparatură medicală din partea Salvaţi Copiii, preşedintele executiv al organizaţiei 
 arătând că fără astfel de dotări copiii născuţi prematur nu pot supravieţui. "Au fost donate echipamente şi pentru alte 58 de 
 unităţi din ţară. Au fost achiziţionate, luate din donaţiile persoanelor fizice şi companiilor din România. S-au strâns peste 7,3 
 milioane de lei, cu care am achiziţionat aproape 200 de echipamente pe care le-am donat în 34 de judeţe la cele 58 de 
 unităţi spitaliceşti. Acest lucru dorim să îl continuăm, pentru că, din păcate, avem cea mai mare rată de mortalitate infantilă 
 din Europa, mai mult decât dublu mediei europene. Dotările care există în ţară au o vechime destul de mare. Unele 
 echipamente au peste 14 ani sau peste 12 ani. De obicei, după zece ani de la producerea unui astfel de echipament, nu se 
 mai găsesc piese de schimb sau consumabile. Şi aceste echipamente, ca oricare altele, trebuie mereu actualizate, 
 cumpărate altele noi, performante, pentru că tehnica a avansat foarte mult şi cu ajutorul echipamentelor pe care le 
 cumpărăm astăzi copiii nu numai că supravieţuiesc, dar supravieţuiesc fără alte tare, fără alte vulnerabilităţi. Fără 
 incubatoare, fără mesele de resuscitare, fără aparatele de aer, de ventilaţie copiii nu pot supravieţui", a susţinut 
 Alexandrescu. 
 
22 MARTIE 

Dan Zaharescu (ARPIM): "Nu se asociază prescrierea de medicamente cu participarea la congrese"  

 Directorul executiv al Asociaţia Române a Producătorilor Internaţionali de Medicamente (ARPIM), Dan Zaharescu, afirmă că 
 prescrierea de medicamente de către medici nu are legătură cu participarea acestora la congrese. 
 "Nicidecum nu se asociază prescrierea de medicamente cu participarea la congrese şi simpozioane. Prescrierea de 
 medicamente este la latitudinea medicului şi ţine de chestiunile lui de conştiinţă şi de pregătirea profesională, deontologia 
 pe care trebuie să o respecte". 
 "Tocmai pentru a evita orice fel de suspiciuni că aceste transferuri de valoare ar fi legate de prescrierea de medicamente, 
 noi am decis ca ele să fie făcute în mod transparent, chiar dacă autorităţile române nu ar fi introdus aceste reglementări. 
 Noi oricum aveam proiectele iniţiate şi aceste lucruri s-ar fi întâmplat începând cu anul 2015. În acest moment se întâmplă. 
 S-a întâmplat în România cu un an mai devreme (n.r. - faţă de alte ţări). (...) Acest lucru (declararea sponsorizărilor - n.r.) s-
 ar fi făcut în mod voluntar de către companiile care sunt membre ARPIM. Sunt numai 28 de companii din totalul de 90, dar 
 acestea reprezintă cam 70% din totalul pieţei farmaceutice", a susţinut Zaharescu. 
 Referindu-se la sponsorizările acordate prin intermediul firmelor de PR, Dan Zaharescu a subliniat faptul că reprezentanţii 
 companiilor farmaceutice care utilizează agenţii de PR pentru organizarea de evenimente nu transferă direct banii către 
 societăţile de ştiinţe medicale sau către organizatorii acelor evenimente. "Ele comisionează o structură terţă care face acest 
 lucru", a explicat directorul executiv ARPIM. 
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27 MARTIE 

Florin Mihălţan (SNP): “Vom insista ca ecografia toracică să intre în competenţele pneumologului şi să 

fie omologată”  

 Preşedintele în exerciţiu al Societăţii Naţionale de Pneumologie (SNP), dr. Florin Mihălţan, a declarat, în deschiderea primei 
 Conferinţe Naţionale de Patologie Pleurală, de la Târgu Mureş, că se conturează o nouă superspecializare în domeniul 
 pneumologiei, ecografia toracică, şi că instituţia sa va insista ca aceasta să intre în competenţele pneumologului şi să fie 
 omologată. 
 "Ecografia şi în special cu viză pentru patologia pleurală ar trebui să fie în dotarea fiecărui pneumolog, pentru că este o 
 metodă modernă de testare şi de investigare a pleurei şi chiar şi a patologiei pulmonare fără a fi invazivă. Se exclude o parte 
 de agresiune care ar trebui să ţină de metode chirurgicale. Ea este extrem de utilă pentru că poate să ghideze o puncţie, 
 poate să facă, de exemplu, o extracţie de lichid din cavitatea pleurală, care este închistat şi greu de identificat radiologic. 
 Este într-o competiţie deschisă cu alte tipuri de investigaţii, precum tomografia computerizată (...) Vom insista să fie 
 omologată în timp, ca să avem în competenţele pneumologului şi această investigaţie de tip ecografic, aşa cum am reuşit să 
 obţinem pentru somnologie şi pentru alte intervenţii de tip minim chirurgical", a declarat Florin Mihălţan. 
 Preşedintele SNP a precizat că la Târgu Mureş a fost iniţiat Grupul de Lucru pentru Patologie Pleurală, de către dr. Gabriela 
 Jimborean şi dr. Edith Simona Ianosi, iar conferinţa de aici a debutat cu un curs de formare care a avut misiunea de a facilita 
 demararea acestui tip de activitate de către pneumologi. 
 "Sunt lucruri pe care le-am reuşit în timp şi pregătim practic patul şi specialiştii pentru a avea această acreditare şi pentru 
 aceste competenţe (...) Există un avantaj în competiţia cu imagistica, nu se realizează nici expunerea pacientului şi 
 fidelitatea continuării şi utilizării practice a acestei investigaţii este generată de experienţa celui care o practică”, a arătat dr. 
 Mihălţan. 
 Dr. Edith Simona Ianosi a arătat la rândul său că Grupul de Lucru pentru patologie Pleurală doreşte să iniţieze partea de 
 ecografie toracică, care este o noutate în România domeniul pneumologiei şi că interesul profesioniştilor este destul de 
 mare în acest sens. "Deşi în lumea largă nu este o noutate, la noi este nou şi sperăm că a avut un impact deosebit. Ne 
 bucurăm că am avut foarte mulţi participanţi, peste 400. Vom avea şi un fel de pregătire, un fel de mini competenţă de 
 somn pentru asistenţii medicali, care se va desfăşura sâmbătă. Pneumologii sunt un grup organizat şi unit şi vrem să ne 
 perfecţionăm mereu. Participarea este largă, avem medici din alte specialităţi, medici renumiţi în ţară. Ne bucurăm de o 
 interdisciplinaritate. Ecografia toracică este la început din punct de vedere al specialităţii noastre, al pneumologiei. Peste 
 tot, ecografia este la ordinea zilei. Este practic o prelungire a stetoscopului, un instrument pe care pneumologii îl folosesc zi 
 de zi. Să sperăm că ecografia va fi o prelungire a stetoscopului, adică să o uzităm foarte mult, pentru că este o competentă 
 pe care ne dorim să o introducem cât mai repede”, a arătat dr. Ianosi. 
 Preşedintele Comitetului Ştiinţific al SRP, profesor doctor Gabriela Jimborean, a declarat presei că organizarea acestei prime 
 conferinţe naţionale este o consecinţă a frecvenţei şi diversităţii tot mai mari a bolilor pleurale şi a interesului manifestat de 
 profesioniştii în domeniu pentru discutarea, într-un cadru organizat, a posibilităţilor de diagnostic şi tratament. "În ultimul 
 an, în cadrul Societăţii Române de Pneumologie am înfiinţat Grupul de Lucru pentru Patologie Pleurală şi am considerat că 
 această temă merită să se bucure de interes în cadrul unei întregi Conferinţe şi de experienţa în domeniu a tuturor colegilor 
 din ţară, pneumologi sau de alte specialităţi", a arătat dr. Jimborean. 
 Aceasta a precizat că Disciplina de Pneumologie din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş a avut 
 întotdeauna preocupări în domeniul patologiei pleurale, care este parte componentă a patologiei aparatului respirator. 
 Programul primei Conferinţe Naţionale de Patologie Pleurală va cuprinde prezentări de actualitate privind diagnosticul şi 
 tratamentul afecţiunilor pleurale, un curs de ecografie toracică şi un curs de somnologie pentru tehnicieni-asistenţi medicali 
 din laboratoarele de somnologie. 
 
 
28 MARTIE 

Dr. Dana Craiu: "Aproximativ 200.000 de persoane au epilepsie în România, 20.000 sunt copii"  

 Aproximativ 200.000 de persoane au epilepsie în România, a declarat preşedintele Societăţii Române Împotriva Epilepsiei, 
 prof univ. dr. Dana Craiu. Medicul a susţinut că în România sunt în jur de 4.000.000 de copii, fiind înregistrate 20.000 de 
 cazuri cu epilepsie. Aproximativ 3.000 de cazuri noi de copii cu epilepsie apar în fiecare an. 
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 "Potrivit OMS, 50 de milioane de pacienţi au epilepsie. (...) În România, aproximativ 200.000 de persoane au epilepsie şi ca 
 şi probleme identificate, deşi în România există medici specializaţi la nivel internaţional, (...) aceştia sunt foarte puţini. 
 Numai în Bucureşti există un centru de chirurgia epilepsiei, sunt medici bine pregătiţi şi în alte centre, dar sunt numărabili 
 pe degetele de la două mâini, probabil că restul de neurologi de adulţi şi neurologi pediatri încă nu au un nivel foarte ridicat, 
 pregătirea este neomogenă. Din cauza asta simţim nevoia ca în viitor să existe un program de formare pentru 
 supraspecializare de epileptologie", a precizat Dana Craiu la dezbaterea ''Epilepsia - o provocare reală pentru pacientul 
 român şi o problemă majoră de sănătate publică'', organizată la Parlament. 
 În opinia medicului, cunoştinţele despre epilepsie sunt foarte diferite. "Sunt unii care ştiu foarte bine ce e epilepsia, sunt 
 unii, chiar la nivelul medicilor, mulţi nu cunosc date despre ce este epilepsia, date despre faptul că se poate trata - că 70-
 80% dintre pacienţii noştri au viaţă normală", a spus medicul. Ea a punctat că există în România şi multe medicamente care 
 nu sunt pe listele de medicamente compensate. "Accesul la medicamente - în România sunt înregistrate marea majoritate a 
 medicamentelor existente în acest moment internaţional şi avem chiar şi medicamente moderne (...), dar există însă şi 
 multe medicamente care nu sunt pe listele de compensare şi care pentru pacienţii cu epilepsii rezistente ar aduce o 
 rezistenţă în tratarea epilepsiei lor, precum şi numeroase medicamente care nu au fost înregistrate încă", a afirmat Craiu. 
 Medicul a subliniat că întreruperea medicaţiei sau schimbarea medicaţiei cu un alt medicament cu alt nume, deşi are 
 aceeaşi substanţă, poate să ducă la modificări ale controlului boli. "Accesul la investigaţii - pacienţii din Bucureşti pot 
 beneficia foarte uşor de investigaţii. Pacienţii în zone în care nu există neurolog pediatru (...) nu pot avea acces la cea mai 
 înaltă calitate a diagnosticului şi uneori nu există nici aparatură care să ajute la punerea diagnosticului. Lucru care ar trebui 
 îmbunătăţit pe viitor", a menţionat Craiu. 
 Ea a amintit că există un subprogram de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos care 
 se desfăşoară în trei centre din Bucureşti: la Spitalele "Universitar de Urgenţă", "Bagdasar-Arseni" şi "Prof. dr. Alexandru 
 Obregia". Medicul a menţionat că nu se ştiu foarte multe date despre epidemiologie, pentru că nu există un registru care să 
 fie în permanenţă completat cu cazurile care apar. 
 
 
5 APRILIE 

Dr. Maria Moţa: "11,6% din populaţie suferă de diabet zaharat, iar peste 16% de prediabet"  

Prevalenţa diabetului zaharat la populaţia adultă este de 11,6%, dar pericolul mare îl reprezintă prediabetul care are o 

prevalenţă de peste 16%, a declarat dr. Maria Moţa, membru în Consiliul director al Asociaţiei Europene de Diabet (EASD). 

"În România, din fericire, avem rezultatele studiului Predatorr încheiat în 2013 care ne arată că la populaţia adultă există o 

prevalenţă de 11,6% pacienţi cu diabet zaharat, dar pericolul mai mare este dat de prediabet, fiind o prevalenţă de peste 

16%. Dacă nu vom lua măsuri de prevenţie, atunci cel puţin jumătate dintre aceşti pacienţi vor avea în următorii zece 

anidiabet zaharat şi la ei se vor adăuga şi alte cazuri noi", a spus dr. Maria Moţa, la dezbaterea "Problematica diabetului în 

sistemul medical românesc: Importanţa prevenţiei şi educaţiei în sănătate". 

Potrivit specialistului, complicaţiile diabetului zaharat sunt extrem de severe. "Complicaţiile cronice sunt teribile. Prima 

cauză de orbire a populaţiei adulte, care poate lucra, este diabetul zaharat. Peste 40% dintre pacienţii cu boli cronice de 

rinichi care intră în terapii de substituţie cronică a funcţiei renale au diabet zaharat. Amputaţiile non-traumatice sunt de 

zeci de ori mai frecvente la pacienţii cu diabet zaharat şi o serie de alte complicaţii, precum mortalitatea cardiovasculară, 

complicaţii care necesită îngrijirea în echipă a pacientului cu diabet", a punctat medicul. 

Ea a susţinut că diabetul ar putea fi prevenit în jumătate din cazuri dacă populaţia ar fi instruită. "Nu ne putem lupta nici cu 

industria alimentară, nici cu marile firme care produc ţigări şi care au tot felul de reclame. Trebuie să acţionăm la nivelul 

populaţiei. (...) Cred că am putea reduce creşterea diabetului masiv, cu peste 50%, intervenind pe programe de alimentaţie 

sănătoasă, facilitând diverse modalităţi de a efectua exerciţiu fizic în funcţie de preferinţele fiecărei persoane, educaţia de a 

renunţa la fumat, la consumul excesiv de alcool, iar în ultima vreme este tot mai evident că somnul insuficient nici sub şase 

ore, nici peste şapte ore nu este bun, dar e necesar", a explicat Maria Moţa. 

La rândul său, preşedintele Federaţiei Române de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice (FRDNBM), conf. dr. Ioan Andrei 

Vereşiu, a subliniat că, potrivit statisticilor OMS, în România mortalitatea prin diabet este înregistrată la 1%. El a prezentat 
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evoluţia numărului de pacienţi cu diabet zaharat în ultimii cinci ani. "Sunt aproape 710.000 de pacienţi cu diabet zaharat, 

într-o creştere de 16% în cinci ani, trataţi gratuit şi care sunt în evidenţa CNAS", a precizat Vereşiu. 

"Dacă socotim aceşti 710.000 de pacienţi la cei 440 de diabetologi activi din România (...) ar însemna că fiecare diabetolog 

are cam 1.600 de pacienţi cu diabet în cabinetului lui, ceea ce înseamnă că în mare ar putea să acorde fiecăruia patru 

consultaţii de 15 minute pe an", a menţionat medicul. Media costurilor directe în 2014, care înseamnă medicaţia strictă 

adresată hiperglicemiei, a fost de 1.022 de lei, a explicat Vereşiu. 

El a mai susţinut că doi din trei pacienţi cu diabet din România au neuropatie diabetică. "Suntem printre puţinele ţări din 

Europa care ne-am numărat pacienţii cu diabet zaharat pe o perioadă de cinci ani, aşa că în cinci ani am asistat la o creştere 

cu aproape 40% a numărului de amputaţii efectuate la pacienţi cu diabet zaharat. Avem o medie de 62 de amputaţii pe zi", 

a punctat Vereşiu. În context, Oana Costan, director în CNAS, a precizat că în anul 2015 cheltuielile privind diabetul au fost 

de 867.529.087 de lei, iar pentru anul 2016 bugetul aprobat este de 927.801.000 de lei. 

 
13 APRILIE 

Oana Costan (CNAS): "Bugetul alocat hemofiliei a crescut de 8,5 ori în zece ani; nu se cheltuiesc toți 

banii" 

Bugetul alocat hemofiliei a crescut de 8,5 ori în ultimii zece ani, iar sumele alocate nu sunt cheltuite în totalitate, a declarat 

Oana Costan, director la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). "Dacă în anul 2006 bugetul aprobat pentru 

hemofilie a fost de 7.499.974 de lei, în anul 2016 este de 63.417.502, adică o creștere de 8,5 ori în acești zece ani. O 

creștere importantă a fost în anul 2014 comparativ cu 2013, atunci când activitățile care se derulează în cadrul programului 

au fost diversificate. (...)", a spus Costan la o dezbatere privind hemofilia. 

Ea a adăugat că bugetul "nu este cel pe care îl doresc medicii și pacienții, iar sumele alocate nu sunt cheltuite în totalitate". 

''Dacă în 2014 bugetul alocat a fost de 50.348.340 de lei, cheltuielile au fost de numai 36.270.953 de lei. În anul 2015, 

bugetul a fost de 61.570.390 de lei și cheltuielile au fost de 52.862.049 lei", a punctat Costan. 

Oficialul CNAS a explicat că în anul 2006 au fost tratați 564 de bolnavi, în 2014 - 850 de pacienți și în 2015 - 828. Anul trecut, 

168 de copii au beneficiat de tratamentul profilactic, în condițiile în care în România sunt aproximativ 450 de copii cu 

hemofilie, din care 160 cu formă severă introduși pe profilaxie. 

Prof. dr. Margit Șerban a explicat că nu se cheltuiesc banii pentru că aceștia sunt alocați pe subcapitole. "Noi nu consumăm 

banii, ci consumăm medicamentele și medicamentele stau în stoc. (...) Sunt probleme administrative, birocratice, un alt 

motiv este că banii vin pe subcapitole. Se poate întâmpla să am medicamente pe profilaxie și să vină cineva cu o sângerare 

cataclismică să nu am voie pe segmentul respectiv să folosesc medicamentul care există pentru că acela este cu destinație 

pentru profilaxie. Lipsa de flexibilitate pe faptul că ele sunt predestinate pe subcapitole", a explicat prof. dr. Margit Șerban. 

În privința protocolului de diagnostic și tratament al hemofiliei, care nu a mai fost actualizat din anul 2008, prof. dr. Margit 

Șerban a susținut că acesta "este gata". 

În context, Laura Năstăsescu, de la Agenția Națională pentru Programe de Sănătate din Ministerul Sănătății, a subliniat că 

protocolul este finalizat la nivel de comisie de specialitate. "Avem nevoie de transmiterea oficială a comisiei, urmând ca 

ministerul, prin direcțiile de specialitate, să îl înainteze ANMDM în scopul avizării și apoi să fie pus pe transparență 

decizională. (...) Ne vom strădui ca în maximum două luni să avem acel protocol", a explicat reprezentantul MS. Prof. dr. 

Margit Șerban a explicat că normele de aplicare ale protocolului prevăd o creștere a bugetului de cel puțin patru ori față de 

anul trecut. 

 
26 APRILIE 

Alexandru Rafila: "Infecțiile nosocomiale erau subdiagnosticate și nu se raportau până în 2015" 

Numărul infecțiilor nosocomiale înregistrate în România va crește în perioada următoare ca urmare a aplicării planului 
strategic de prevenire și combatere a acestora, lansat marți, întrucât până anul trecut infecțiile erau subdiagnosticate și nu 
erau raportate din rațiuni administrative, a precizat președintele Societății Române de Microbiologie, Alexandru Rafila. 
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"Să vă așteptați ca și succes al acestui program ca în perioada următoare numărul acestor infecții în România să crească 
substanțial. Noi ne găsim într-o situație: până în anul 2015, aceste infecții sunt subdiagnosticate sau nu se raportează din 
cauza unor chestiuni de natură administrativă, și nu profesională". 
"Marea majoritate a acestor infecții nu sunt infecții de o gravitate extremă, cum au fost de exemplu unele din cele care au 
fost menționate la pacienți din Colectiv. Sunt infecții de plagă, infecții urinare care se tratează și care în general au o soluție 
terapeutică rapidă. Nu vrem să avem mai multe infecții nosocomiale, vrem să avem infecțiile nosocomiale pe care să le 
putem diagnostica, să le putem identifica, să le raportăm și să luăm măsuri încât infecțiile foarte grave să nu apară la 
pacienții din spitalele din România", a explicat președintele Rafila. 
Potrivit acestuia, Planul Strategic de Prevenire și Combatere a Infecțiilor Nosocomiale a fost conceput pentru o perioadă de 
la 24-30 luni și își propune creșterea calității și capacității de diagnostic microbiologic, de prevenire și control al acestor 
infecții, realizarea unui sistem eficient de raportare a infecțiilor nosocomiale care să elimine barierele "birocratice", 
îmbunătățirea activității de supraveghere și limitare a rezistenței bacteriene în mediul spitalicesc și reducerea consumului 
excesiv și nejustificat de antibiotice. 
"Am propus trei pachete în acest sens: un pachet legislativ care poate să se deruleze încă din cursul acestui an, 2016-2017, 
un pachet organizatoric de instruire a personalului, care este unul mai laborios și presupune să pregătim înainte personalul 
de a realiza cel de-al treilea pachet - pachetul investițional", a afirmat Rafila. El a susținut că, la o primă estimare, cifra 
necesară implementării planului se situează undeva la 30 milioane de lei pentru doi ani. 
Alexandru Rafila a mai precizat că vor fi instruiți până la finalul lunii decembrie într-un prim modul cel puțin 300 de 
epidemiologi, medici de laborator sau microbiologi, medici de boli infecțioase, alte specialități care prescriu antibiotice, dar 
și asistenții medicali și directori de îngrijiri. Președintele Societății Române de Microbiologie a atenționat asupra faptului că 
la nivelul țării își desfășoară activitatea doar 100 de epidemiologi. 

 
27 APRILIE 

Dorica Dan: “Ordinul privind înființarea centrelor de expertiză pentru boli rare este o urgență” 

Președintele Alianței Naționale pentru Boli Rare, Dorica Dan, a declarat că ordinul de ministru care prevede înființarea 
centrelor de expertiză pentru boli rare reprezintă o urgență pentru ca pacienții cu aceste afecțiuni să poată beneficia de 
finanțarea tratamentului prin intermediul rețelelor europene în domeniu. 
"Centrele de expertiză rămân o nevoie urgentă. Anul acesta se organizează rețele europene de referință. 21 iunie este 
primul termen de aderare la rețelele europene de referință pentru cei care doresc să participe în rețele și să fie finanțați. Nu 
știu dacă în cazul în care se mai întârzie vom mai avea șanse să prindem acest tren de a fi finanțați în cadrul rețelelor de 
referință. După 21 iunie mai este posibilitate să ne înscriem în rețele până în 22 iulie, dar nu vom mai fi finanțați. Banii 
provin de la Comisia Europeană", a susținut Dorica Dan. 
Ea a spus peste 95% din bolile rare nu au încă tratament nicăieri în lume, iar majoritatea pacienților din România nu sunt 
încă diagnosticați sau sunt greșit diagnosticați. "În România, 2.138 de pacienți erau în 2015 în Programul național de boli 
rare față de 748 de pacienți cu boli rare în 2008. 1.561 dintre pacienții cu boli rare sunt în Programul național de hemofilie și 
talasemie. La 30 septembrie 2015 figurau 3.992 de persoane cu handicap produs de boli rare", a afirmat Dorica Dan. Potrivit 
acesteia, peste 7.000 de boli rare au fost identificate până în prezent. 
Vicepreședintele Consiliului Național pentru Boli Rare Emilia Severin și-a manifestat speranța ca în zilele următoare să fie 
publicat în Monitorul Oficial ordinul de ministru privind înființarea centrelor de boli rare. "Dorința noastră cea mai mare 
este ca în foarte scurt timp să avem acest cadru organizatoric care va fi implementat prin ordinul de ministru referitor la 
înființarea acestor centre de expertiză pentru bolile rare. (...) Sperăm că în zilele următoare el va merge către publicare în 
Monitorul Oficial și după aceea să intre în vigoare. Partea mai puțin pozitivă este aceea că nu avem fonduri pentru 
implementarea Planului național pentru boli rare și pentru implementarea ordinului. Sperăm prin eforturile comune, prin 
munca în comun, colaborare să reușim totuși să implementăm planul național și să creăm structura organizatorică cât mai 
curând posibil", a spus Severin. 
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6 MAI 

Dr. Ioan Lascăr: "Reforma sistemului de sănătate s-a circumscris pe o traiectorie extrem de lentă şi 

oarecum imprevizibilă"  

Prof. univ. dr. Ioan Lascăr a declarat că în România "reforma sistemului de sănătate s-a circumscris pe o traiectorie extrem 

de lentă şi, oarecum, imprevizibilă" după 1990. "Ca urmare, nu putem afirma, din păcate, că avem un sistem de sănătate 

performant şi evoluat. Am avut încrederea că toţi cei douăzeci şi ceva de miniştri ai sănătăţii pe care i-am schimbat din 1990 

au fost animaţi de ideea de reformă în domeniu. Ideea de reformă în sănătate a fost preluată şi transformată în iniţiative de 

către decidenţii care au ocupat postul de ministru, însă probabil că de cele mai multe ori iniţiativa unui ministru nu s-a 

articulat şi cu ceea ce am dorit ori a previzionat următorul ministru şi atunci reforma în sistemul de sănătate s-a circumscris 

pe o traiectorie extrem de lentă şi oarecum imprevizibilă", a afirmat prof. univ. dr. Ioan Lascăr.  

În context, el spune că "abordările din ultimele zile privind problemele din sistemul medical şi intenţiile de reformare ale 

acestuia nu sunt noutăţi". "Sunt necesare, de acum, abordări responsabile, discuţii cu specialiştii pentru identificarea exactă 

a problemelor, dar şi surselor pentru soluţii reformatoare. Este nevoie aşadar de voinţă şi decizie, conectate la realităţi şi nu 

la lucruri imaginate că ar fi bune, urmate de apatie", a mai spus Ioan Lascăr.  

El consideră problema infecţiilor intraspitaliceşti, relevată în ultima perioadă, drept "una reală, care trebuie să fie în atenţia 

decidenţilor". "Este o problemă care preocupă acum lumea medicală din întreaga lume, deoarece acolo unde apar face 

mult mai dificilă misiunea noastră a medicilor. Este o problemă cu care se confruntă orice asemenea unitate medicală din 

lume, locul către care se îndreaptă oamenii bolnavi. Nu ne aşteptăm să găsim microbi, bacterii, viruşi ce au o anumită 

agresivitate în alte clădiri publice, în parcuri de distracţii. Apariţia acestora este acolo unde vin oameni în suferinţă, 

purtători ai unor astfel de tulpini virulente, dar este obligaţia celor care trebuie să analizeze situaţiile de criză apărute să ia 

măsurile oportune pentru a veni în întâmpinarea dorinţelor normale ale pacienţilor de a le asigura maximum de calitate în 

serviciile de sănătate", a subliniat prof. univ. dr. Ioan Lascăr. 

 
10 MAI 

Kovesi: “De foarte multe ori am tras semnale de alarmă pe ceea ce priveşte corupţia în sistemul de 

sănătate” 

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a afirmat, în contextul scandalului privind dezinfectanţii neconformi din 

spitale, că în ultimii ani a atras atenţia, în repetate rânduri, asupra corupţiei din sistemul sanitar românesc.  

"În ultimii doi ani, în calitate de procuror şef al DNA, de foarte multe ori am tras semnale de alarmă pe ceea ce priveşte 

corupţia în sistemul de sănătate şi, în special, pe ceea ce trebuie să facă statul român în prevenirea acestor fapte. La 

bilanţurile DNA de fiecare dată am atins acest domeniu (...) şi DNA, în ultimii doi ani, a fost foarte focusat pe ceea ce se 

întâmplă în sistemul de sănătate. Am avut foarte multe investigaţii deschise şi finalizate. Într-adevăr, este o situaţie extrem 

de gravă şi de aceea noi am considerat-o o prioritate încă de acum doi ani. Am avut foarte multe dosare şi avem în 

continuare pe tot ceea ce înseamnă achiziţii publice în sistemul de sănătate publică", a declarat Kovesi la Europa FM.  

Referitor la cazul dezinfectanţilor, şefa DNA a explicat că instituţia pe care o conduce nu are competenţă în investigarea 

unor astfel de situaţii dacă, din cercetări, nu rezultă existenţa unor fapte de corupţie. "DNA nu are competenţă pe 

investigarea faptelor care pun în pericol sănătatea publică, ci noi avem competenţă strict pe investigarea unor fapte de 

abuz în serviciu, privind fraude în achiziţii publice, încheierea frauduloasă a unor contracte publice", a spus Kovesi.  

Ea a precizat că a avut deja o discuţie pe acest subiect cu procurorul general Augustin Lazăr, dar până în prezent nu s-a decis 

declinarea cauzei către DNA.  

"Am avut discuţii inclusiv pe acest dosar nou deschis, este o investigaţie în curs la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie. Am făcut schimb de informaţii cu privire la anumite dosare care sunt în investigaţiile noastre, sigur, am 

discutat şi acest dosar. Dacă vor apărea elemente de corupţie în acel dosar, sunt convinsă că vom fi sesizaţi. (...) Până în 

acest moment noi nu am primit nicio declinare din partea lor", a mai declarat Laura Codruţa Kovesi. 
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19 MAI 

Corina Pop: "Primele centre de excelență în bolile intestinale ar putea fi acreditate în 2017" 

Primele centre de excelență în bolile intestinale ar putea fi acreditate anul viitor, iar unul dintre ele ar putea fi Institutul 

Clinic Fundeni din Capitală, a declarat secretarul de stat în Ministerul Sănătății Corina Pop. Ea a adăugat că grupul de lucru 

creat la nivelul Ministerului Sănătății ar putea elabora până la sfârșitul acestui an criteriile de acreditare pentru aceste 

centre.  

"Ne-am propus, împreună cu comisiile de specialitate, împreună cu specialiștii din domenii diferite, nu numai la 

gastroenterologie să generăm niște criterii conform recomandărilor din Directiva Europeană referitoare la standarde 

profesionale, dotare tehnică, formare profesională, elaborare de ghiduri, protocoale, cercetare și interfațare informațională 

națională și internațională, acestea ar putea fi în final susținute pentru legiferare printr-un ordin de ministru sau chiar 

printr-o hotărâre de Guvern împreună cu normele de aplicare", a spus Corina Pop, la dezbaterea "Îmbunătățirea calității 

vieții persoanelor cu boli inflamatorii intestinale", care a avut loc la Palatul Parlamentului. 

Principalele instituții de acest gen ar putea fi în jurul centrelor universitare tradiționale precum București, Iași, Cluj-Napoca, 

Timișoara, Târgu Mureș. Aproximativ 10.000 de pacienți sunt diagnosticați cu boală Crohn sau colită ulcerativă, dintre care 

peste 1.500 sunt cuprinși în Registrele Naționale.  

Cele mai multe cazuri de boli inflamatorii intestinale se înregistrează la persoanele tinere, cu vârste cuprinse între 20 și 30 

de ani. Bolile inflamatorii intestinale rezultă din interacțiunea complexă dintre predispoziția genetică a individului și factori 

din mediu, îndeosebi din dietă, susțin specialiștii.  

Bolile inflamatorii intestinale (BII), din care fac parte boala Crohn și rectocolita ulcero-hemoragică (colita ulcerativă), sunt 

tulburări gastro-intestinale cronice care se manifestă prin dureri abdominale, diaree, incontinență, pierdere în greutate, 

oboseală.  

Potrivit Asociației persoanelor cu boli inflamatorii intestinale din România (ASPIIR), aceste afecțiuni au impact asupra vieții 

personale a pacienților, dar se răsfrâng atât asupra asupra vieții lor profesionale și a capacității de a munci, cât și asupra 

relațiilor sociale. În final, pacientul devine o povară pentru sistemul de sănătate și întreaga societate.  

La nivel european, precizează ASPIIR, statisticile arată că 10% dintre pacienții cu BII sunt șomeri, iar cei care muncesc au, în 

general, între 3 și 6 săptămâni concediu medical pe an. Peste 3 milioane de persoane suferă de bolile inflamatorii 

intestinale la nivelul întregii Europe. 

 

20 MAI 

Dacian Cioloş despre dezinfectanţii de la spitale: "Au fost contracte cu dedicaţie, caietele de sarcini 

erau adaptate"  

Premierul Dacian Cioloş a declarat, referindu-se la dezinfectanţi, că au existat contracte cu "dedicaţie", iar caietele de 

sarcini erau "adaptate" la nivelul spitalelor cu anumite specificaţii pe care numai o firmă sau unele firme le puteau îndeplini.  

Întrebat dacă au existat contracte cu dedicaţie, premierul a răspuns: "Sigur au fost, atâta timp cât au fost caiete de sarcini 

care erau adaptate la nivelul spitalului cu anumite specificaţii pe care numai o firmă sau unele firme le puteau îndeplini, 

evident că este vorba de contracte cu dedicaţie".  

El a precizat că responsabilitatea sa şi a Guvernului este ca, atunci când există astfel de informaţii, ele să fie date organelor 

abilitate, care să continue cercetările şi să verifice veridicitatea sau nu a unor astfel de suspiciuni. "Ceea ce noi putem să 

facem şi facem este modificarea cadrului legislativ pentru ca astfel de lucruri să nu mai fie posibile. (...) Eu cred că în maxim 

zece zile - două săptămâni Corpul de control va fi în măsură să îmi prezinte câteva prime elemente de raport ale 

controalelor care le-au făcut. Controalele vor continua. (...) Oricum vă asigur că toate elementele pe care le găsim nu doar 

că le vom trimite, atunci când este vorba de suspiciuni de fapte penale, le vom trimite la Parchet sau la DNA - ştiu că există 

deja anumite informaţii care au fost trimise tocmai pentru a nu pierde timpul -, dar le vom face şi publice imediat ce 

rapoartele vor fi finalizate", a spus premierul.  
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Şeful Guvernului a afirmat că s-ar putea reveni la achiziţii centralizate şi la caiete de sarcini standardizate. "A fost o vreme 

când mai multe produse erau achiziţionate de Unitatea de Achiziţii Centralizate de la minister. Am observat că, în ultimii 

ani, multe din aceste atribuţii au fost suprimate şi au fost returnate spre spitale. O să revenim la achiziţii centralizate sau la 

astfel de caiete de sarcini standardizate", a spus Dacian Cioloş. Prim-ministrul a precizat că vor continua verificările şi pentru 

alte tipuri de produse.  

 

20 MAI 

Dr. Martha Orsolya: “Specializarea în urologie pediatrică nu există în România, nu putem să operăm 

copii” 

Șefa Clinicii de Urologie a Spitalului Clinic Județean (SCJ) Mureș, dr. Martha Orsolya, a declarat, la Simpozionul Regional 

“Zilele Urologiei Mureșene. Actualități în urologie”, de  la Târgu Mureș, că specializarea în urologie pediatrică nu 

există în România și astfel copiii nu pot fi operați, întrucât legislația nu precizează dacă urologul de adulți poate face acest 

lucru.  

“În țara noastră nu există specialitate de urolog pediatru, există urolog și chirurg infantil. Specializarea se face pe această 

parte a activității, care este combinată, dar pe urologia pediatrică te ocupi doar de copii. Noi ne ocupăm doar de adult, de 

pacientul care a împlinit 16 ani. Pacientul care este sub 16 ani și care are o afecțiune urologică merge la nefrolog - care 

poate reușește să îi pună un diagnostic, dar nu îi poate oferi un tratament invaziv. Tratamentul invaziv - vorbim de operații - 

este oferit de chirurgul infantil, care este urolog."  

"Încerc demult să introduc această specializare fiindcă este una din preocupările mele, dar neavând legislația necesară, 

neavând legislația de partea noastră să ne apere, nu putem să operăm copii, pentru că nu stipulează foarte clar dacă 

urologul de adult poate să trateze, să opereze copii”, a arătat dr. Martha Orsolya.  

Medicul a spus că până la reglementarea aspectului respectiv singura șansă ar fi ca un urolog tânăr, care a terminat o 

specializare de 5 ani, să mai facă o specializare de încă cinci ani în chirurgie infantilă, iar după 10 ani să se apuce să practice 

urologia pediatrică.  

În cadrul Simpozionului “Zilele Urologiei Mureșene. Actualități în urologie”, care s-a derulat pe parcursul a două zile, au fost 

prezentate noile terapii în urologie, inclusiv noua metodă introdusă în clinică, laparoscopia și va fi dezbătute teme de mare 

actualitate, precum acuzele urinare joase, hiperplazia benignă la bărbați și vezica hiperactivă la femei. 

 

24 MAI 

Kovesi: “În corupția din sănătate sunt implicate și companii străine” 

Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a declarat că în corupția din sistemul de sănătate sunt implicate și firme și 

companii din străinătate, subliniind necesitatea unei abordări strategice în domeniu. ''Investigațiile actuale ale DNA în 

dosarele pe care acum le avem în lucru ne arată că faptele de corupție se manifestă prin aceleași acțiuni repetitive. În lipsa 

unor măsuri clare de prevenire și control, tipologia faptelor investigate și mecanismele care au permis săvârșirea faptelor se 

repetă. Este necesară o abordare strategică de prevenire a corupției, mai ales când vorbim de domenii care afectează direct 

viața cetățenilor, așa cum este domeniul sănătății'', a spus Kovesi, la dezbaterea "Corupția în sistemul de sănătate - 

prevenire și investigare. Experiență, bune practici și provocări".  

Ea a dat ca exemplu o acțiune a DNA de săptămâna trecută când un manager de spital care a pretins și primit mită pentru 

încheierea unui contract de achiziții publice la un spital județean a fost prins în flagrant. ''În anul 2014, același director a mai 

fost trimis în judecată pentru același gen de fapte. Acest exemplu ne arată că nu se rezolvă corupția în sănătate doar 

arestând și investigând persoane. Dacă acest efort investigativ al organelor de aplicare a legii nu este dublat de măsuri 

preventive de schimbare a unor proceduri, de introducere a unor mecanisme de management și control, atunci cetățenii 

vor fi în continuare afectați'', a subliniat procurorul șef al DNA.  

În context, Kovesi a pledat pentru pierderea funcțiilor în cazul celor anchetați și condamnați pentru corupție. ''Dacă cei 
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anchetați și condamnați pentru corupție nu-și pierd funcțiile publice de care s-au folosit pentru a obține foloase ilicite, vom 

avea în continuare funcționari care vor primi mită pentru a încheia contracte în domeniul achizițiilor publice. Cu siguranță 

corupția în sănătate este rezultatul unei modalități netransparente de folosire a bugetului public. Cât timp planificarea unei 

achiziții publice nu va fi transparentă se va folosi bugetul pentru achiziții supraevaluate. În continuare se vor folosi banii 

publici pentru achiziții de aparatură scumpă de la firme de apartament, în timp ce spitalele nu pot asigura minime condiții 

pentru pacienți'', a adăugat Laura Codruța Kovesi.  

Potrivit acesteia, investigațiile au dezvăluit că, uneori, sumele primite cu titlu de mită sunt achitate prin conturi deschise la 

bănci în străinătate, de cele mai multe ori în centre off-shore. ''În corupția din sistemul de sănătate sunt implicate și firme 

sau companii străine, de aceea pentru DNA constituie o prioritate tragerea la răspundere penală atât a persoanelor juridice 

române, dar și străine, care se ocupă de comercializarea medicamentelor și echipamentelor medicale. (...) Este important că 

avem în lucru cauze în care cooperăm cu parteneri instituționali din alte țări, care investighează și ei companiile, (...) iar 

schimbul de informații este esențial'', a arătat șefa DNA. 

 

24 MAI 

Bogdan Chirițoiu: “Medicii prescriu medicamente mai scumpe, influențați și de bugetele mari ale 

firmelor farmaceutice” 

Medicii prescriu medicamente mai scumpe, influențați de bugetele mari pe care le au companiile farmaceutice la dispoziție 

pentru marketing, a declarat președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, în cadrul conferinței de prezentare a 

raportului anual pentru 2015. El a precizat că analiza pe care Consiliul o derulează pe piața medicamentelor va fi finalizată 

foarte curând.  

"Ce am văzut noi în cadrul acestei analize este că în continuare se prescriu surprinzător de mult medicamentele mai 

scumpe, așa-numite medicamente inovative, și nu variantele lor mai ieftine, care sunt medicamentele generice. În general, 

eforturile suplimentare le suportă pacientul, deci cine pierde din acest lucru este mai degrabă pacientul. Pentru că medicii 

prescriu, iar pacienții îi ascultă pe medici, ceea este firesc. Iar medicii prescriu influențați în parte și de sumele mari pe care 

le au la dispoziție firmele farmaceutice pentru promovarea medicamentelor. Lanțul ar fi: prețuri mai mari aprobate de stat 

pentru același medicament, ceea ce face să existe mai mulți bani la dispoziția anumitor companii care pot folosi aceste 

fonduri suplimentare ca să stimuleze medicii să prescrie respectivele medicamente", a spus Chirițoiu. 

Potrivit acestuia, se ajunge la situația în care pacienții plătesc mai mult decât ar trebui. "Astfel, există companii care pierd, 

pentru că plătesc un claw-back, o reducere mai mare decât ar trebui, și pierd pacienții care plătesc mai mulți bani din 

buzunar decât ar trebui", a completat oficialul Concurenței.  

Chirițoiu a arătat că va discuta toate aceste aspecte cu autoritățile din sectorul sanitar, atunci când analiza pieței va fi 

finalizată. "Concluziile vor fi puse în dezbatere publică, vom avea o lună să primim reacții din partea celor interesați. Apoi, 

când toate acestea vor fi definitivate, le vom discuta cu factorii de decizie, care sunt Ministerul Sănătății, Casa Națională de 

Sănătate și Agenția Națională a Medicamentelor", a susținut el.  

Întrebat dacă medicii sunt plătiți de companiile farmaceutice pentru a prescrie un anumit medicament, Chirițoiu a răspuns: 

"Sunt bugete substanțiale de marketing pentru promovarea medicamentelor. Formele sunt diverse, forme legale, cel puțin. 

Sunt cele care vizează activități științifice, participarea la congrese, prezentarea de studii și așa mai departe". 

 
27 MAI 

Dr. Mihaela Leventer: "Nu există educaţie şi depistare precoce în cazul cancerului de piele"  

Medicul dermatolog Mihaela Leventer susţine că nu există educaţie şi depistare precoce în cazul cancerului de piele, iar de 

multe ori oamenii nu recunosc că au o problemă şi ajung la medic în faze avansate ale bolii.  

"Cancerele de piele ajung la noi în faze foarte avansate pentru că nu există o educaţie, nu există o depistare precoce. Există 

mai multe probleme. Publicul nu recunoaşte că are o problemă, o amână, o ignoră şi ajunge când lucrurile sunt foarte 
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grave; pe de altă parte; un serviciu medical incompetent care expune pacientul la recidivă, dar şi lipsa de raportare a 

cazuisticii la nivel naţional", a afirmat Mihaela Leventer.  

Ea a explicat că oamenii sunt obişnuiţi să asocieze cancerul de piele cu aluniţa, dar există şi alte manifestări ale cancerului 

de piele; de exemplu, "o bubiţă care creşte treptat în câteva luni de zile şi ulcerează, chiar dacă este lipsită de durere sau 

senzaţie de mâncărime, ar trebui să ducă pacientul la doctor pentru simplu motiv că nu se vindecă. Evoluţia prelungită este 

un semn de risc". Cancerul de piele cel mai frecvent întâlnit este carcinomul cutanat, a precizat dr. Leventer. Potrivit 

medicului, una din trei persoane poată să facă un astfel de cancer de-a lungul vieţii. Ea a adăugat că apare în urma expunerii 

prelungite la soare şi este foarte frecvent asociat cu munca în aer liber. În schimb, ea a explicat că melanomul malign este o 

tumoră malignă care seamănă cu aluniţa. "Este o tumoră gravă, care are o mortalitate mare, dar care, dacă este depistată în 

faza de debut, se poate vindeca. Acest diagnostic se întâlneşte mai rar şi poate să apară şi pe pielea expusă la lumină, dar şi 

pe cea care nu a fost expusă la lumină", a spus Leventer.  

Declaraţiile au fost făcute cu ocazia prezentării rezultatelor unui studiu de percepţie asupra cancerului de piele, cercetare 

realizată, în luna martie, de Fundaţia Dr. Leventer pentru Sănătatea Pielii pe un eşantion de 1.200 de oameni.  

Conform studiului, nouă din zece români ştiu că există cancerul de piele, un sfert din ei ştiu că există carcinom, doar 8,7% 

din ei ştiu că poate fi şi un tip de cancer de piele, doar 3,6% ştiu într-adevăr ce este şi îl consideră vindecabil. "Melanomul se 

bucură de o cunoaştere bună datorită campaniilor media, doar şase din zece oameni care au auzit de melanom ştiu că este 

vindecabil. (...) Problema este mai bine înţeleasă de femei şi de persoanele mature. O treime dintre români înţeleg că există 

o frecvenţă mare a cancerului de piele în rândul cancerelor. Tinerii între 18-24 percep o incidenţă mai mare", a spus 

Andreea Ionescu, membru asociat comunicare Fundaţia Dr. Leventer. La întrebarea care sunt formele de cancer de piele pe 

care le cunosc, 9% dintre cei chestionaţi au menţionat spontan cancerul "de la aluniţe", 5% melanomul, 4% cancerul de la 

expunerea prelungită la soare, doar 2% carcinomul, dar şi alte afecţiuni dermatologice greşit asociate cu cancerul de piele. 

Majoritatea respondenţilor nu au putut oferi un răspuns.  

Dintre tipurile de cancer de piele, cel mai cunoscut este astfel melanomul - atât ca menţiune spontană, cât şi ca notorietate 

asistată. 42% dintre români declară că au auzit de acest termen. Carcinomul are o notorietate mult mai scăzută, de 25%, şi 

deşi a fost recunoscut ca termen, doar 9% dintre români l-au asociat cu cancerul de piele, relevă studiul.  

Cercetarea a scos în evidenţă şi o percepţie eronată asupra gravităţii cancerului de piele - 70% dintre persoanele care au 

auzit de melanom îl considera vindecabil. Dintre cei care au auzit de carcinom, doar o jumătate îl percep drept o afecţiune 

vindecabilă dacă este depistată din timp.  

Studiul a fost realizat la nivel naţional, prin metoda CATI (interviuri telefonice asistate de calculator), pe un eşantion de 

1.199 persoane cu vârste între 18 şi 65 ani. Rezultatele au o eroare maximă de eşantionare de +/- 2,83%, la un nivel de 

încredere de 95%. 

 
9 IUNIE 

Diana Păun: “România are cea mai mare rată a mortalităţii infantile din statele UE”  

România înregistrează cea mai mare rată a mortalităţii infantile dintre statele membre UE, a afirmat consilierul prezidenţial 
Diana Păun.  
"România înregistrează cea mai mare rată a mortalităţii infantile în rândul statelor membre ale UE, este indicatorul cel mai 
sugestiv al stării de sănătate. Valoarea este de 9 la mie faţă de media europeană, care este de doar 3,1 la mie. Mortalitatea 
maternă, deşi a înregistrat o evoluţie descendentă, se menţine la cote ridicate, cu valori de două ori peste media UE", a 
spus Diana Păun, la o dezbatere dedicată problemelor cu care se confruntă sistemul naţional de sănătate, organizată de 
Avocatul Poporului. Ea a adăugat că, din nefericire, România ocupa locul 1 în Europa în ceea ce priveşte mortalitatea 
cauzată de cancerul de col uterin şi pe locul 2 în ce priveşte incidenţa acestei boli.  
"Incidenţa cancerului de col uterin este de două ori mai mare decât media UE, iar mortalitatea datorată acestui tip de 
cancer este de trei ori mai mare în România decât în ţările europene", a mai spus aceasta.  
Potrivit consilierului prezidenţial, ca dotare cu echipament medical, România este mult sub media ţărilor europene, iar în 
privinţa resursei umane, la sfârşitul anului 2012, în România activau 281.000 de profesionişti în domeniul sanitar.  
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"Deşi pregăteşte cei mai mulţi absolvenţi de medicină, România se poziţionează cu mult sub media UE de la toate 
categoriile de profesionişti din domeniul sanitar, cele mai mari discrepanţe fiind la medici şi la asistenţi medicali. În privinţa 
infrastructurii, sunt 3.000 de cabinete în ambulatoriu, de specialitate, 1.500 de laboratoare, 300 de furnizori de îngrijiri la 
domiciliu, peste 7.000 de farmacii şi în jur de 450 de spitale", a mai spus aceasta.  
Ea a arătat că, potrivit raportului Eurobarometru, România înregistrează deficienţe severe în administrarea sistemului public 
sanitar, având o structură învechită de asistenţă medicală. "Un aspect îngrijorător este că mortalitatea infantilă nu se află în 
scădere, principalele eforturi trebuie să vizeze restabilirea serviciilor de bază pentru vaccinări, îngrijire maternă şi medicină 
generală. Exodul cadrelor medicale şi corupţia sunt de asemenea probleme pe care europenii le consideră pentru România 
necesare pentru a fi rezolvate", a mai afirmat Păun.  
Consilierul prezidenţial a arătat că România înregistrează deficienţe majore la mortalitatea infantilă, avorturi, depresie, 
infecţii şi rata de supravieţuire a bolnavilor cu cancer. Ea a adăugat că, la o evaluare internă, sistemul medical românesc are 
o serie de puncte tari, cum ar fi personalul medical competent, dedicat, şi o strategie naţională în domeniul sănătăţii 
asumată, adoptată. Potrivit consilierului prezidenţial, punctele slabe ale sistemului sunt mult mai numeroase, printre care 
problemele de finanţare, cheltuirea injustă a fondurilor alocate.  
"Avem dificultăţi majore în atragerea fondurilor europene, prin lipsa noastră de pregătire în acest domeniu. Avem 
probleme legislative, avem probleme de organizare pentru că avem o dezvoltare excesivă a sistemului spitalicesc, care e 
consumator de resurse în dauna medicinei primare şi a sistemului ambulator, care este prioritar în toate ţările europene şi 
avem o birocraţie excesivă", a mai susţinut Păun. 

 
17 IUNIE 

Martha Orsolya: "Dorim introducerea screening-ului incontinenţei urinare la femei la nivel naţional" 

La nivelul centrelor medicale universitare din ţară se doreşte introducerea efectuării, începând din 2017, a screening-ului 

privind incontinenţa urinară la femei, după modelul testat la Târgu Mureş timp de cinci ani, a anunţat, într-o conferinţă de 

presă, şefa Clinicii de Urologie a Spitalului Clinic Judeţean (SCJ) Mureş, Martha Orsolya, preşedinta Societăţii Naţionale de 

Continenţă.  

Martha Orsolya a spus că, până atunci, SCJ Mureş continuă screening-ul gratuit privind incontinenţa urinară la femei, iar o 

astfel de acţiune este programată în perioada 23-24 iunie, la Clinica de Urologie, singurul centru medical din ţară unde se 

realizează astfel de teste.  

"Este un screening ocazional şi se va efectua în clinica noastră. De două ori pe an încercăm să deschidem porţile către 

pacienţii noştri, să venim în întâmpinarea lor, să depistăm noi acuze urinare joase şi noi pacienţi. Este un program care se 

doreşte să devină naţional şi îşi propune să vină în întâmpinarea pacientelor, pentru că vedem că sunt foarte multe 

paciente care nu vin în timp util la medicul urolog sau medicul ginecolog. Ne-am gândit ca şi de data aceasta să încercăm să 

depistăm noi cazuri de pierderi involuntare de urină, ne vom adresa pacientelor trecute de 30 ani şi sub vârsta de 70 de 

ani", a arătat medicul.  

Potrivit Marthei Orsolya, screening-ul va fi unul amplu şi va consta în investigaţii clinice, imagistice, ecografie, un sumar de 

urină şi o investigaţie urodinamică, întrucât afecţiunile urinare sunt foarte frecvente şi nu sunt depistate la vârsta copilului, 

ca urmare a lipsei de specialişti în urologie pediatrică.  

"Disfuncţia micţională, acuzele urinare joase nu se depistează în totalitate în perioada 1-16 ani. Copiii care pierd involuntar 

urina o vor pierde şi la vârsta adultului. Peste aceste disfuncţii ale copilului se mai suprapun şi alte evenimente, cum ar fi: 

naşterile multiple, obezitatea excesivă, factorii de risc (fumatul, bronşita, defecte ale ţesutului muscular, boli neurologice 

etc.). Acestea favorizează apariţia acestor disfuncţii micţionale", a susţinut Martha Orsolya.  

Înscrierile pentru screening se vor efectua în perioada 21-22 iunie, în intervalul orar 13.00-15.00, la Clinica de Urologie a SCJ 

Mureş, iar testele propriu-zise se vor desfăşura în intervalul 23-24 iunie, pacientele neavând nevoie de trimitere de la 

medicul de familie.  

Medicul a precizat că există foarte multe modalităţi de prevenire a incontinenţei urinare şi a amintit exerciţiile pentru 

reeducarea planşeului pelvin, tratamentele medicamentoase şi, în cazuri grave, intervenţiile chirurgicale.  

Martha Orsolya a arătat că datorită programelor de screening pentru afecţiunile prostatei derulate de Clinica de Urologie a 
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SCJ Mureş, foarte mulţi bărbaţi au început să efectueze controale de rutină şi că acelaşi lucru se doreşte şi în cazul femeilor, 

pentru acuzele urinare joase. 

 
27 IULIE 

Dan Zaharescu (ARPIM): "Numărul redus de studii clinice în România este cauzat de durata mare de 

aprobare"  

Numărul redus de studii clinice în România este cauzat de durata foarte mare pentru aprobarea lor, faţă de 60 de zile cât 
este termenul legal, se ajunge la zece luni, termen mediu pentru aprobarea unui studiu clinic, a declarat miercuri Dan 
Zaharescu, directorul executiv al Asociaţiei Române a Producătorilor Internaţionali de Medicamente (ARPIM).  
"România a fost o ţară de interes pentru companiile farmaceutice, pentru derularea studiilor clinice, pentru că avem nişte 
atuuri deosebite, avem o populaţie numeroasă, medici pregătiţi, avem site-uri pentru activităţile de cercetare, deci cadrul 
general există. Dacă am avea şi partea administrativă bine pusă la punct pentru ca procesul să se desfăşoare rapid, fără 
sincopele cu care ne confruntăm acum, am avea o şansă în plus, pentru că această şansă înseamnă până la urmă investiţii 
directe în economia românească", a precizat Zaharescu, într-o discuţie pe această temă.  
Întrebat ce ar trebui să schimbe autorităţile pentru a se micşora această perioadă de aprobare a studiilor clinice, oficialul 
ARPIM a spus că ar trebui să fie mai mulţi oameni alocaţi în cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului (ANM) pentru 
această activitate.  
"Din păcate, Agenţia Medicamentului a fost depopulată după măsurile care au fost luate în anul 2010 - 2011, cu tăierea 
salariilor la bugetari şi cu reducerile de personal care au urmat. Apoi, a fost acea ordonanţă de urgenţă, care interzice 
angajarea unui om în sectorul public dacă nu pleacă alţi şapte - Agenţia Medicamentului e agenţie de reglementare, 
oamenii aceştia se formează în ani de zile, iar în clipa în care ţi-a plecat un om, dacă mai aştepţi să-ţi plece încă şase ca să-ţi 
angajezi unul în locul lui, consecinţele le vedem acum, când suntem în imposibilitatea de a desfăşura nişte activităţi 
esenţiale pentru activitatea economică şi pentru viaţa socială", a susţinut Zaharescu.  
Cât priveşte cazul medicului psihiatru de la Arad, Delia Podea, acuzată, între altele, că efectua studii clinice fără 
consimţământul informat al subiecţilor, fiind consemnate în documentele întocmite aspecte necorespunzătoare adevărului 
referitoare la diagnostic, starea de sănătate a pacienţilor, tratamentul urmat şi efectele acestuia, directorul ARPIM a arătat 
că astfel de situaţii sunt "peste tot", ele nu sunt specifice României.  
"Legislaţia există, este ca să minimizeze, să prevină. Totuşi, scapă astfel de cazuri peste tot, nu este un specific în România, 
este pentru prima oară. România a fost văzută întotdeauna ca o ţară cu rezultate de calitate foarte ridicată, investigatori şi 
personal foarte dedicaţi, întotdeauna am avut aceste atuuri. Am avut o predictibilitate. În ultimii patru ani, dacă Bulgaria 
aproape şi-a dublat numărul de studii clinice, România abia este la nivelul anilor 2009 - 2010. Trebuie să ocolim astfel de 
lucruri şi trebuie să ştim care este riscul pe care îl avem cu astfel de cazuri. Trebuie să ţinem cont şi de impactul negativ de 
percepţie înainte să avem dovezi clare", a spus Zaharescu. Referitor la consimţământul informat al pacienţilor, el a spus că 
acesta este aprobat de Comisia Naţională de Etică şi folosit în toate centrele de investigaţii.  
 
"La nivel de ţară este acelaşi, se semnează în două exemplare, unul care rămâne la pacient şi unul la centru. Este un 
document cu toate informaţiile care sunt de interes pentru pacient, pentru siguranţa lui, ce i se întâmplă dacă refuză să 
participe. Deci pacientul este extrem de stăpân pe situaţia lui, la începutul şi pe parcursul studiului", a precizat Zaharescu.  
El a menţionat că pacientul nu este inclus într-un studiu clinic oficial dacă nu i se face această informare şi nu i se cere 
consimţământul, iar "tot ce nu este inclus într-un studiu oficial este ilegal''. ''Pentru că dacă este inclus într-un asemenea 
studiu şi pacientul are de suferit, medicul va trebui să răspundă penal pentru faptele sale", a explicat acesta.  
De asemenea, copiii trebuie să-şi dea acordul pentru participarea la un studiu clinic, pe lângă consimţământul părinţilor sau 
tutorilor, dar acest acord trebuie să fie dat în funcţie de gradul de înţelegere a copilului.  
 
Potrivit statisticilor realizate de ClinicalTrials, România este una dintre ţările cu un volum mic de studii clinice (peste 1.800 în 
ultimii 16 ani). Deşi suntem a şaptea ţară la nivel de locuitori în UE, suntem pe locul 16 în momentul de faţă, practic la 
acelaşi nivel de studii active cu Bulgaria, ţară a cărei populaţie este jumătate din cea a României. Studiile active aflate în 
derulare sunt în jur de 300. 
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20 SEPTEMBRIE 

Hans Klemm: "Din păcate, România are cele mai mari lipsuri din Europa în privinţa radioterapiei" 

România are cele mai mari lipsuri din Europa în ceea ce priveşte radioterapia şi dispune de un sfert din aparatele necesare 
tratamentului în cazul pacienţilor cu cancer, a declarat ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, Hans Klemm. 
Ambasadorul a fost prezent la deschiderea evenimentului "Novalis - Best Practice in Radiosurgery for advanced cancer 
treatments", ce a avut loc la Ambasada SUA.  
"Înţeleg că aproape 80.000 de români sunt diagnosticaţi cu cancer în fiecare zi şi, potrivit statisticilor, aproape 40.000 ar 
trebui să fie trataţi cu radioterapie. Din păcate, România are cele mai mari lipsuri în ceea ce priveşte radioterapia din orice 
ţară europeană, având doar 25% dintre aparatele de radioterapie necesare pentru a servi întreaga ţară", a arătat Hans 
Klemm.  
Ambasadorul SUA la Bucureşti a remarcat faptul că "românii care suferă de cancer sunt puşi pe lungi liste de aşteptare cu 
întârzieri medii de 3 - 4 luni".  
La rândul său, consilierul de stat în cadrul Administraţiei Prezidenţiale, Diana Păun, a declarat că afecţiunile oncologice sunt 
"cea mai urgentă problemă de sănătate publică". "Cancerul reprezintă a doua cea mai frecventă cauză de deces în ţara 
noastră, iar controlul cancerului reprezintă o prioritate strategică, sectorială, care face parte din Strategia Naţională pe linie 
de sănătate 2014 - 2020. Conform 'Euro Health Consumer Index 2015', România înregistrează deficienţe majore în ceea ce 
priveşte rata de supravieţuire a bolnavilor de cancer, una dintre cauze fiind faptul că boala este depistată deja când se află 
într-un stadiu foarte avansat", a explicat aceasta.  
Potrivit acesteia, dacă în 2012 - 2013 peste 50% dintre bolnavii de cancer aşteptau peste trei săptămâni, pentru a avea 
acces la tratament specific, în 2015, peste jumătate dintre pacienţii cu afecţiuni oncologice aveau acces la tratament în mai 
puţin de trei săptămâni.  
Managerul Spitalului Clinic Colentina, Bogdan Andreescu, a spus că una dintre soluţiile ce privesc sistemul sanitar ar putea fi 
un parteneriat public-privat şi a dat drept exemplu Turcia. "Turcia, din punct de vedere economic ca GDP (PIB - n.r.) 
raportat per capita, este, în toate referinţele, lângă România. Asta ar însemna că, din punct de vedere economic, există 
posibilitatea să ne gândim că am putea şi noi să implementăm aceste sisteme ca şi în Turcia. (...) Turcia cheltuie în domeniul 
de sănătate cam la fel ca şi România. Doar că au început o reformă în 2003, (...) au reuşit să aducă coplata, care înseamnă 
cam 20% din cheltuielile pe sistem la ei, ceea ce noi nu am reuşit să facem", a spus acesta.  
Andreescu a adăugat că firmele private ar trebui să fie văzute ca partenere de către unităţile sanitare de stat. "Noi trebuie 
să privim privatul ca pe un partener. El trebuie să intre ca partener în sistemul nostru", a subliniat Bogdan Andreescu. 

 
2 OCTOMBRIE 

Cătălin Codreanu: “România a ajuns să aibă unul dintre cele mai puternice registre de boli reumatice” 

România are unul dintre cele mai puternice registre de boli reumatice din Europa, a declarat preşedintele Ligii Române 
contra Reumatismului, Cătălin Codreanu, care a menţionat că în registru sunt incluşi deja peste 5.000 de pacienţi cu artrite 
reumatoide, aproximativ 3.000 cu spondilartrită şi 1.500 cu artropatie psoriazică. 
“Includerea bolnavilor este încă în curs. (…) Cu aceste cifre România a ajuns să aibă unul dinte cele mai puternice registre de 
boli reumatice, pentru că a reuşit acest lucru într-un număr relativ mic de ani. Ţări cu tradiţie mult mai veche în domeniul 
supravegherii bolilor reumatice, de exemplu Marea Britanie sau Germania, ating cifre asemănătoare. Obiectivul nostru 
principal actual nu este neapărat concentrat pe numărul pacienţilor, ci pe calitatea datelor şi pe prezentarea rezultatelor”, a 
afirmat Codreanu. 
El a amintit că peste 44 de milioane de persoane din UE au probleme de sănătate care le scad capacitatea de muncă, bolile 
musculo-scheletice generând 50% din absenţele de la locul de muncă cu durata de peste 3 zile şi 60% din pierderea 
definitivă a capacităţii de muncă. 
Codreanu a spus că persoanele cu boli musculo-scheletice prezintă o rată de şomaj de 3 ori mai mare decât populaţia 
generală prin afectarea semnificativă a capacităţii de muncă. “30% din populaţia adultă a Europei suferă de boli reumatice, 
care reprezintă cea mai frecventă formă de boală cronică în Europa. 50% din populaţie prezintă durere musculo-scheletică, 
20% din consultaţiile din medicina primară sunt destinate afecţiunilor osteo-articulare”, a declarat medicul. 
În perioada 30 septembrie – 2 octombrie are loc, la Bucureşti, Conferinţa internaţională AGORA – platformă ce reuneşte 
organizaţii non-guvernamentale care apără drepturile pacienţilor cu boli reumatice din Europa de Sud. Printre participanţi 
se numără şi organizaţii de pacienţi din România, gazda evenimentului fiind Liga Română contra Reumatismului. 
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3 OCTOMBRIE 

Dacian Cioloș: “E un paradox că avem o școală medicală de elită, dar un sistem de sănătate deficitar” 

 
Premierul Dacian Cioloș a calificat drept paradoxal faptul că în România sunt școli medicale foarte bune, cum este și cazul 
Universității de Medicină și Farmacie din Cluj, iar pe de altă parte sistemul de sănătate publică e unul deficitar. “Este 
probabil un paradox căruia va trebui să-i găsim noi răspunsul și rezolvarea în anii care vin, faptul că în domeniul sănătății, în 
medicină avem școli universitare de elită în Europa și în lume, însă în sistemul de sănătate publică avem încă multe 
nemulțumiri și multe lucruri pe care trebuie să le corectăm. Și cred că trebuie să pornim de aici: orice problemă dacă ea nu 
e recunoscută în primul rând și identificată foarte clar, ea nu poate să fie rezolvată”. 
“Cred că și din acest punct de vedere avem un efort de făcut și cei care lucrează în sistemul de sănătate publică și cei care 
avem o responsabilitate directă sau indirectă vizavi de acesta să recunoaștem problemele, problemele structurale, 
problemele de funcționare. Să recunoaștem că ele există, să le identificăm în mod clar, să le aducem la lumină și apoi să 
vedem, în măsura posibilităților societății noastre de a susține rezolvarea lor, să le găsim soluții în timp. Și din acest motiv, 
sănătatea și educația le-am stabilit și noi în acest scurt mandat de un an ca priorități, fără pretenția de a dori să rezolvăm 
toate problemele, dar cel puțin să avem onestitatea și curajul de a scoate la lumină problemele pe care trebuie să le 
rezolvăm și încet încet să putem să ne propunem și soluții”, a spus Dacian Cioloș, luni, la deschiderea anului universitar la 
UMF Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca. 
El a adăugat că e nevoie să ne recâștigăm încrederea în sistemul de sănătate din România. “Înainte de vorbi de resurse 
alocate sănătății, sunteți conștienți că avem nevoie în primul rând să găsim acele resurse care să ne motiveze să mergem 
mai departe și să ne responsabilizeze în modul în care privim și în modul în care tratăm sistemul de sănătate. Aici, dvs ca 
studenți, ca viitori medici, aveți un rol esențial. (…) Așteptăm și de la dvs ca în momentul în care veți ajunge să profesați, să 
fiți în măsură, prin contribuția pe care o veți aduce, să recâștigați și să recâștigăm încrederea în sistemul de sănătate”, a 
menționat Dacian Cioloș. 

 
6 OCTOMBRIE 

Radu Ţibichi (CNAS): “Dosarul electronic al pacientului va deveni obligatoriu în curând” 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Radu Ţibichi, a anunţat, într-o conferinţă de presă susţinută 
la Târgu Mureş, că dosarul electronic al pacientului va deveni obligatoriu în curând, în prezent lucrându-se la legislaţia 
incidentă. “Dosarul electronic de sănătate este un proiect finalizat, este un sistem funcţional, dar are o mare problemă, nu 
este obligatoriu. Avem până în acest moment peste 6 milioane de dosare constituite, acest dosar are marele avantaj că în 
momentul instituirii lui importă toate datele din sistemul vechi, nu va porni de la zero, ci va avea un istoric, lucrăm la 
legislaţia incidentă pentru a putea ca acest dosar să devină obligatoriu”. 
“Este de altfel o solicitare şi o cerinţă a medicilor pentru că acest dosar, în afară de faptul că devine o colecţie de date foarte 
de utilă a asiguraţilor, a persoanelor (pentru că nu se referă doar la asiguraţi, ci la toţi cetăţenii) este un instrument foarte 
bun pentru medici. În acest dosar vor fi, pe lângă date din istoric şi cele care ţin de sumarul de urgenţă a persoanei şi 
informaţia de acolo poate salva vieţi”, a arătat preşedintele CNAS. 
Radu Ţibichi a susţinut că obligativitatea se va aplica în momentul publicării ordinului privind normele metodologice de 
utilizare a dosarului electronic al pacientului în Monitorul Oficial şi că acest oct normativ este deja în circuitul de avizare. 
“Această obligaţie este instituită prin contractele încheiate de CAS. Medicii sunt foarte interesaţi de a lucra în acest sistem, 
deja aplicaţiile informatice cu care lucrează sunt optimizate şi compatibilizate cu sistemul dosarului electronic. 
Obligativitatea se va aplica în momentul publicării ordinului privind normele metodologice de utilizare a dosarului. Acest 
ordin este deja în circuitul de avizare şi sper ca, în scurt timp, să fie publicat în Monitorul Oficial. După publicare, în 30 de 
zile, toţi furnizorii de servicii medicale, nu numai cei în contract cu Casa, ci şi ceilalţi – pentru că dosarul nu se referă doar la 
sistemul de asigurări, ci şi la toţi cetăţenii, asiguraţi şi neasiguraţi – sunt sigur că într-un timp foarte scurt lucrurile vor sta 
altfel”, a subliniat Radu Ţibichi. 
Preşedintele CNAS a subliniat că acest dosar electronic este ‘o chestiune care e de mare perspectivă’, care va ajuta foarte 
mult sistemul sanitar. “Acest obiectiv nu ţine numai de CNAS, este un dosar care gestionează date despre populaţie, date 
sensibile, proprietarul istoricului medical este cetăţeanul. La început s-ar putea să pară puţin greoi, dar lumea se va obişnui. 
Iniţializarea dosarului nu se face deocamdată cu cardul, ci cu o matrice de securitate de la medicul de familie”, a mai spus 
Radu Ţibichi. 
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Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a mai precizat că instituţia lucrează la implementarea unui nou sistem 
informatic, care va îngloba biletul de trimitere electronic pentru specialităţi medicale şi pentru internare, precum şi 
recomandarea pentru dispozitive medicale. “‘Ne dorim demult implementarea acestui sistem, este una din priorităţile 
CNAS, zilele trecute am semnat un contract cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale prin care, împreună, 
vom reuşi să demarăm acest proiect ca prioritare şi altele care sunt în lista noastră. Cred că se va materializa anul următor”, 
a spus Radu Ţibichi. 
Preşedinte Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, dr. Vasile Cepoi, a arătat, la rândul său, că dosarul 
electronic al pacientului este un instrument care poate să crească siguranţa pacientului, pentru că în momentul în care 
medicul are acces la toate informaţiile despre evoluţia patologiilor pacientului respectiv, are posibilitatea să ia o decizie mai 
fundamentată şi într-un timp mai scurt, cu privire la problema de sănătate cu care acesta se prezintă, fie că este conştient, 
fie că este inconştient. 
Prof. Dr. Sorin Paveliu, preşedinte ISPOR România, a afirmat în aceeaşi conferinţă de presă, că, teoretic, această aplicaţie 
poate fi accesată de oricine are un card de sănătate, căruia medicul i-a făcut iniţializarea foii. “Dar acest instrument, care 
este funcţional, trebuie valorificat. De exemplu, puţini ştiu că în acest sistem, dacă s-ar da un ordin de ministru, se poate 
menţiona acordul pacientului privind confidenţialitatea datelor (…) Acest dosar trebuie neapărat dezvoltat. Îmi pare rău de 
această investiţie teribilă făcută în dosarul electronic al pacientului, care este lantent, este nefolosit la potenţialul pe care l-
ar putea avea”, a afirmat Paveliu. 

 
9 OCTOMBRIE 

Cristian Vlădescu: “Avem cei mai mulţi studenţi în medicină, dar la medici suntem pe penultimul loc în 

UE” 

Directorul general al Şcolii Naţionale de Sănătate Publică Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar, prof. dr. 
Cristian Vlădescu, a declarat, în cadrul Conferinţei Naţionale de Farmacoeconomie şi Management Sanitar (CNFMS) de la 
Târgu Mureş, că România are cei mai mulţi studenţi în medicină din Europa, însă la numărul de medici suntem pe 
penultimul loc în Uniunea Europeană. 
Cristian Vlădescu a arătat că în ciuda faptului că România are cei mai mulţi studenţi la medicină din Europa, la fiecare 
generaţie de absolvenţi sunt pierderi de 30%, la care se adaugă ieşirile din sistemul medical. 
“La fiecare generaţie de absolvenţi de medicină sunt pierderi de 30%, ieşiri din sistem, pensionări. Sistemul este destul de 
ineficient la noi, adică pregăteşti studentul şase ani de zile, după care nu are voie să facă nimic – diferenţele sunt minime 
între un student de anul întâi şi unul care a făcut şase ani de facultate, are voie să practice sub supravegherea altui medic. 
Dacă nu urmează Rezidenţiatul, ei nu pot practica medicina în România. Ca să urmeze Rezidenţiatul, trebuie să existe locuri 
acreditate pentru a face Rezidenţiatul, în general spitale, cu mici excepţii (…) În esenţă, Rezidenţiatul se face în spitalele 
universitare şi ar trebui să se poată face pregătire de Rezidenţiat şi în alte tipuri de spitale”, a precizat Cristian Vlădescu, 
într-o conferinţă de presă. 
Acesta a arătat că, în ciuda aparenţelor, numărul de medici a scăzut, deşi datele oficiale arată că numărul de medici a 
crescut în România faţă de 1990. “Numărul de studenţi la Medicină a crescut mult, evident, de unde eram atunci. Şi atunci 
aveam cel mai mic număr de medici raportat la populaţie din Europa, alături de Marea Britanie. La ora actuală, sistemul 
sanitar românesc are probleme referitoare la distribuţia medicilor, care rămâne printre cele mai mici. Polonia are un număr 
de medici mai mic decât România raportat la populaţie, deci în afară de faptul că numărul este în continuare mic, dar mai 
mare decât acum 20 de ani, există un dezechilibru cantitativ şi calitativ, adică altfel spus, există zone întregi, judeţe şi 
regiuni care au un oncolog pe judeţ. Tratamentul la oncologie se dă de către oncolog, iar dacă oncologul este plecat în 
concediu, atunci sunt probleme pentru personalul respectiv”, a arătat Vlădescu. 
Potrivit acestuia, în România, în centrele universitare, numărul de medici este mai mare decât media naţională, care e sub 
media Uniunii Europene, însă acest lucru nu înseamnă că nu există o problemă majoră legată de personalul medical. 
“Numărul de medici este pe locul doi de la coadă (în UE, n.r.) ca cifră brută raportată la populaţie, în condiţiile în care 
numărul lor a crescut faţă de 1990 din motive foarte clar identificabile: a crescut foarte mult numărul de studenţi, de 
absolvenţi de facultăţi de medicină, cred că s-a dublat numărul faţă de 1990. În medicină, sunt mai puţine facultăţi private 
de medicină, vreo trei la nivel naţional, dar a crescut mult numărul facultăţilor publice, s-au înfiinţat în Arad, Braşov, Galaţi, 
Constanţa. Problema este că avem cam acelaşi număr de unităţi sanitare, deci nu s-a construit niciun spital public 
semnificativ după anul 1990. Suntem pe locul doi de jos. În spatele nostru este Polonia. A crescut faţă de anul 1990 de la 
250 de medici la 100.000 de locuitori până spre 300, deci a crescut cu 40%, media europeană fiind 320. La noi medicul face 
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din tradiţie, din voinţă, din dorinţă multe lucruri şi sarcini care în alte părţi sunt făcute de alte tipuri de personal medical. 
Avem medici foarte puţini în unele zone, în altele deloc, iar ei fac toate lucrurile. La noi, asistentul medical nu are voie să 
funcţioneze independent. Sunt multe ţări din lumea aceasta în care asistentul medical are dreptul la practică 
independentă”, a mai subliniat directorul general al Şcolii Naţionale de Sănătate Publică Management şi Perfecţionare în 
Domeniul Sanitar. 

 
 
9 OCTOMBRIE 

Raed Arafat: “Examenul de admitere în Rezidenţiat este o chestiune depăşită” 

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), dr. Raed Arafat, a declarat, în cadrul Conferinţei Naţionale de 

Farmacoeconomie şi Management Sanitar (CNFMS) de la Târgu Mureş, că mare problemă a României este modul în care 

este pregătit şi recrutat personalul medical şi că examenul de admitere în Rezidenţiat este o chestiune depăşită, care nu 

face altceva decât să îndepărteze medicii tineri. 

“Examenul de admitere în Rezidenţiat este o chestiune depăşită. A trecut timpul peste ea şi trebuie să începem să ne 

gândim la soluţii mai ales acolo unde avem lipsă de personal. Suntem singura ţară care scoate medicul la 6 ani, dacă nu 

trece acest examen de Rezidenţiat – poate că îl doare capul de dimineaţă, poate că nu se simte bine – nu trece examenul, îl 

aruncăm în stradă. El are diploma de medic, atenţie! Şi vine o ţară care îi ia pe toţi aceştia, le plăteşte curs de limbă şi îi 

introduce în rezidenţiat fără concurs. O ţară care ştie să îşi planifice viitorul şi ştie foarte bine ce are de făcut ia medicii tineri 

pe care noi îi lăsăm în stradă şi îi bagă în spitale să ajute medicii chirurgi, anestezişti etc, iar noi nu vrem să îi luăm în spitale. 

Am reuşit în 2010 să facem un regulament pentru medicii sub supraveghere, nimeni nu a vrut să îi ia să lucreze cu ei. Şi 

pierdem în fiecare an zeci, nu vreau să spun chiar sute, de medici pe care îi iau alţii”, a susţinut dr. Raed Arafat. 

Acesta a arătat că în curând Italia va avea nevoie mare de medici pe fondul pensionărilor masive din sistem şi că dacă până 

acum această ţară a atras mai ales asistenţii medicali din România, acum va atrage medicii. “Italia nu avea nevoie de medici, 

dar acum un număr mare de medici începe să se pensioneze. Avea nevoie de asistenţi, acum are nevoie de medici şi 

recrutează medici din afară. În România e foarte uşor, şi cu limba şi ca medicul să îşi ia bagajul să plece, aşa cum au făcut 

asistenţii. Numai în UPU Târgu Mureş am schimbat garnitura de asistenţi o dată şi jumătate integral, au plecat spre Italia. 

Oameni pe care i-am pregătit, i-am format. Am pierdut 100% asistenţii în decurs de 3-4 luni şi apoi am mai pierdut 50% 

dintre cei pe care i-am angajat după ce i-am pregătit”, a afirmat şeful DSU. 

Arafat crede că problema celor care fac politici de personal în România este că nu constată şi nu previzionează necesitatea 

pentru o mai mare flexibilitate a sistemului. 

Şeful DSU consideră că Rezidenţiatul ar trebui să fie un fel de interviu, cu evaluări ale rezidentului la 6 luni, apoi la un an, 

aşa cum se face în state precum Germania, Ungaria etc. şi că nu se poate ca un centru de medicină de urgenţă cum e Târgu 

Mureş să primească doar 1-2 rezidenţi pe an, având în vedere capacitatea de pregătire pe care o are. 

 
6 NOIEMBRIE 

Dr. Monica Tracea: “Dieteticienii încă așteaptă normele de aplicare a legii de reglementare a profesiei, 

la un an de la adoptare” 

 
La un an de la adoptarea și promulgarea Legii Dieteticianului, specialiștii în domeniu așteaptă încă normele de aplicare care 
ar trebui să stabilească standardele acestei profesii, a declarat conferențiar universitar Monica Tracea, de la Universitatea 
de Medicină și Farmacie (UMF) din Târgu Mureș, la Conferința “Inserția dieteticianului în sistemul de sănătate – de la nivel 
european la cel național”. 
 
“A fost lupta noastră de a elabora legea dieteticianului alături de colegii noștri din Cluj și de întregul grup de inițiativă. Toți 
coordonatorii din țară care pregătim nutriționiști am reușit să promovăm și să fie adoptată această lege a dieteticianului — 
astăzi se împlinește un an de la promulgare. Urmează să se recunoască și să se elaboreze la nivel de Minister și normele de 
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reglementare a profesiei, încă așteptăm să primim un rezultat. Este foarte important să dăm drumul acestei profesii pe 
piață, să fie acceptată, oamenii să fie angajați în acea echipă multidisciplinară. În momentul în care și standardele vor fi 
elaborate la nivel de minister vor apărea și aceste locuri de muncă de care au nevoie, vom putea porni Colegiul 
Dieteticienilor care să îi susțină ca în orice profesie”, a declarat presei dr. Tracea. 
 
Ea a spus că normele care trebuie elaborate de Ministerul Sănătății trebuie să cuprindă cerințele de pregătire pentru un 
dietetician, în ce măsură este recunoscut în plan profesional, în ce condiții poate să fie angajat, ce calificare are după ce 
termină un program de specializare și multe altele. “Am venit cu această idee și o susținem din plin, mă refer la pregătirea și 
calificarea dieteticienilor la noi în țară. În mod cert avem nevoie de profesioniști datorită multiplelor probleme de sănătate, 
nutriționale, sportive. Dieteticienii s-ar potrivi perfect echipelor multidisciplinare, alături de medic, asistentă, antrenor și 
preparator fizic — dacă e vorba de sportivi — într-o unitate alimentară în care să creeze meniuri sănătoase, într-un cabinet 
în care să ofere consultanță nutrițională. Importanța lor din punctul nostru de vedere este foarte mare. Dieta personalizată 
ar trebui să o conștientizăm, este o noțiune apărută în informațiile medicale, de specialitate. Este extrem de important să 
acceptăm ideea că fiecare dintre noi suntem unici și avem nevoie de sfaturi, recomandări, de consultanță specifică pentru 
noi, nu la modul general. Și aici nutriționistul, dieteticianul va puncta în mod cert prin pregătirea pe care o primește, va 
avea acele recomandări care sunt necesare pentru fiecare persoană în parte, pe diverse patologii, pe diverse activități, 
situații”, a afirmat dr. Monica Tracea. 
 
Potrivit medicului, inclusiv nutrigenonica este extrem de importantă pentru că astfel se poate stabili o nutriție în funcție de 
bagajul informațional din familia pacientului. “Ar putea să ajute la prevenirea unei boli cronice, la o dietă personalizată, dar 
și să susțină și recuperarea în anumite situații la unele afecțiuni care apar pe linie ereditară. Dar și din punct de vedere a 
calității și siguranței alimentului, în funcție de tipul alimentului și cum sunt ele procesate”, conchis Monica Tracea. 

 
 
7 NOIEMBRIE 
 

Gheorghe Borcean: “De 20 de ani nu există voință politică pentru Legea malpraxisului” 

 
Președintele Colegiului Medicilor din România (CMR), Gheorghe Borcean, susține că în ultimii 20 de ani “nu a existat voință 
politică” pentru reglementarea malpraxisului. 
“Problema este că nu există voință politică pentru impunerea unui cadru legal care să reglementeze definitiv și tranșant 
această chestiune. Medicii practică o medicină defensivă. În ultima vreme a crescut presiunea pe medici, a crescut numărul 
cauzelor civile, penale, disciplinare. Asta este problema. Noi am făcut tot ceea ce trebuie. CMR are câteva proiecte privind 
Legea malpraxisului care zac în cine știe ce sertar. Nu există voință politică de 20 de ani în chestiunea aceasta, în ceea ce 
privește dreptul medicului de a exercita profesia într-un cadru reglementat. Nu s-a finalizat nici până azi acest document. 
Presiunea pe medici este inacceptabilă și greu de suportat”, a declarat dr. Gheorghe Borcean cu prilejul Adunării Generale 
Extraordinare a CMR. 
El a apreciat inițiativa Colegiului Medicilor al Municipiului București de a face un sondaj privind asigurările de malpraxis, 
menționând că înseamnă un nou semnal de alarmă în această problemă. 
“Legea malpraxisul are următoarele atribuțiuni: să ofere cetățenilor o garanție că sunt despăgubiți pentru eventuale 
prejudicii petrecute în timpul actului medical, să arate că statul român dorește să ofere cetățenilor garanția că veghează 
cineva pentru ca ei să fie despăgubiți pentru eventuale prejudicii aduse în activitatea sanitară, este în interesul corpului 
medical de a nu se afla mereu frustrat și amenințat de posibilitatea unor cereri de despăgubire care să vină împotriva lor 
direct, nu prin intermediul asigurătorului de malpraxis”, a explicat Borcean. 
Președintele CMR a amintit că s-a propus în mai multe variante o modalitate de negociere între pacient, respectiv familia 
lui, și asigurătorul de malpraxis al medicului, însă niciuna dintre ele nu a fost acceptată. 
“De aceea, actuala legislație de malpraxis trebuie să fie schimbată, pentru că este atât în defavoarea pacientului, cât și a 
medicului. A pacientului, pentru că așteaptă ani de zile, mă refer la cei care au dreptate, pentru că nu se poate să existe o 
profesie în care totul să fie perfect, oricine greșește, iar recomandarea Consiliului Europei spune ‘protejați pacientul, nu 
blamați medicul, acoperiți prejudiciul’. Despăgubirile se pot da numai în urma unei hotărâri judecătorești rămasă definitivă 
într-o instanță civilă”, a adăugat medicul. 
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10 NOIEMBRIE 

Vlad Voiculescu: “Circa 30% dintre spitale funcţionează în clădiri cu risc seismic I sau II” 

Aproximativ 30% dintre spitalele din România funcţionează în clădiri cu risc seismic I sau II, a declarat ministrul Sănătăţii, 
Vlad Voiculescu. “Nu avem bani în România pentru a clădi toate spitalele de care această ţară are nevoie. Avem un studiu 
pe care îl vom prezenta săptămâna viitoare, cel mai probabil, un studiu al infrastructurii naţionale de sănătate. Circa 30% 
dintre spitalele din România funcţionează cu risc seismic de grad I sau II. Avem nevoie de investiţii masive în infrastructura 
de sănătate“, a afirmat ministrul în cadrul unei dezbateri. 
În opinia sa, fondurile necesare pot veni şi de la sectorul privat, însă actul medical va rămâne în sarcina statului. “Când spun 
parteneriat public-privat în România, mă refer la un concept de ‘facility management’, pe care l-am pregătit împreună cu 
doamna ministru Anca Dragu în Ministerul Finanţelor. Este unul foarte simplu, în care privatul nu oferă actul medical. Actul 
medical rămâne în responsabilitatea statului. Ceea ce face partenerul privat este să finanţeze, să construiască şi apoi să 
pună la dispoziţia statului clădirea spitalului şi echipamentul, să se asigure că partea tehnică a spitalului funcţionează aşa 
cum trebuie. Pe baza acestui serviciu, primeşte o plată de disponibilitate pe o perioadă de 25-30 de ani. Nu privatizăm 
spitalele. Actul medical rămâne strict în sarcina statului“, a explicat ministrul. 

 
 
14 NOIEMBRIE 

Iulian Trandafir, CEO Farmexpert: “Avem nevoie de o viziune de ansamblu, referitoare la prețul 

medicamentelor” 

“Nu se pot rezolva problemele în ceea ce privește prețul medicamentelor, decât cu o viziune de ansamblu, luând în 
considerare toți cei trei parametri: metodologia de calcul a prețurilor, taxa clawback și Bat (bugetul aprobat trimestrial, 
aferent medicamentelor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului 
Sănătăţii)”, a explicat Iulian Trandafir, CEO Farmexpert, în cadrul unei dezbateri din programul Modernizarea Sistemului de 
Sanatate din Romania. 
În lipsa unei rezolvări care să plece de la acest ansamblu, nu va fi posibilă o reechilibrare a pieței, iar pacienții vor avea cel 
mai mult de suferit, într-un final. “Dacă nu se ține cont de cei trei parametri amintiți, pacientul va trăi cu riscul de a nu-și 
găsi medicamentul necesar, în timp util sau chiar deloc”, a avertizat reprezentantul Farmexpert, în timpul discuțiilor. 
Modernizarea Sistemului de Sănătate din România este este un program de dezbateri profesionale organizate lunar 
începând din anul 2012. Participanții (persoane de decizie, din sfera guvernamentală și parlamentară, precum și 
reprezentanți ai organizațiilor din industria farma), preocupați de problemele existente în sistem și de rezolvarea acestora, 
propun și discută teme de interes din domeniul sănătății. Programul a fost inițiat și este derulat de Oameni și Companii. 
Următoarea dezbatere va avea loc în luna decembrie. 

 
 
14 NOIEMBRIE 

Oana Costan (CNAS): “Bugetul alocat programului de diabet a crescut de şase ori în ultimii zece ani” 

Bugetul alocat programului de diabet a crescut de aproximativ şase ori din anul 2006 până în prezent, a declarat, în cadrul 
unei dezbateri, directorul Direcţiei programe curative din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Oana Costan. 
“Dacă în anul 2006 bugetul aprobat pentru tratament a fost de peste 150 de milioane lei, anul acesta, în 2016, bugetul este 
de peste 900 de milioane lei. Este o creştere a aproximativ şase ori în cei zece ani, în condiţiile în care numărul de bolnavi 
care au beneficiat de tratament în anul 2006 a fost de 363.131, iar în anul 2015 – 743.830. Statistic vorbind, bugetul alocat a 
crescut de aproximativ şase ori în cei zece ani, pe când numărul de bolnavi s-a dublat. (…) Probabil că banii alocaţi poate că 
pot fi folosiţi mai eficient”, a afirmat Costan. 
Oana Costan a precizat că programele de sănătate curative reprezintă aproximativ 27% din bugetul Fondului Naţional de 
Asigurări de Sănătate, iar diabetul ocupă locul al doilea ca finanţare după programul de oncologie. “În cadrul programului 
naţional de diabet zaharat se asigură medicaţia specifică. Ce înseamnă medicaţie specifică? Insulină şi antidiabetice orale 
sau tratament mixt, pentru că sunt bolnavi care se tratează numai cu insulină sau bolnavi care se tratează cu insulină şi 
antidiabetice orale. Tot în cadrul programului de diabet se asigură evaluarea periodică a bolnavilor prin dozarea 
hemoglobinei glicozilate, se asigură testele de automonitorizare prin farmaciile cu circuit deschis în vederea auto-
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monitorizării persoanelor cu diabet zaharat, precum şi asigurarea accesului la pompe de insulină şi materiale consumabile 
pentru acestea pentru cazurile care sunt recomandate de coordonatorii centrelor metodologice regionale”, a spus 
directorul din CNAS. 

 
21 NOIEMBRIE 

Gabriel Popescu, consilierul ministrului Sănătății: “România este a doua țară din Europa la consumul de 

antibiotice” 

România este a doua țară din Europa în ceea ce privește consumul de antibiotice, zilnic aproximativ 600.000 de români 
urmând un astfel de tratament, a declarat Gabriel Popescu, consilierul ministrului Sănătății. 
“Există o legătură directă între consumul de antibiotice și rezistența bacteriană. Consumul de antibiotice cu cât este mai 
mare, cu atât crește mai mult nivelul rezistenței bacteriene la antibiotice. Anul acesta s-au întreprins mai mulți pași în 
direcția limitării dimensiunilor acestor probleme. Datele pe care le comunică astăzi Centrul European de Control al Bolilor 
sunt însă date pentru 2015. În ceea ce privește rezultatele, suntem a doua țară după Grecia în ceea ce privește consumul de 
antibiotice la 1.000 de locuitori. Un nivel zilnic de 3,3%, asta însemnând undeva peste 600.000 de locuitori ai României care 
în medie zilnic primesc tratament antibiotic. Este un nivel ridicat și se reflectă și în nivelul de rezistență bacteriană față de 
antibiotice”, a explicat Gabriel Popescu. 
El a susținut că mai sunt “pași de făcut” pentru limitarea transmiterii germenilor între un pacient și altul în mediul 
spitalicesc. “Organizația Mondială a Sănătății spune că 40-50% dintre toate prescrierile de antibiotice sunt fie nejustificate, 
sunt eventual eronate. (…) Ne propunem să introducem deja din anii de facultate noțiuni mai multe referitoare la utilizarea 
judicioasă a antibioticelor și controlul infecțiilor în unitățile medicale și apoi în anii de pregătire în rezidențiat să existe un 
timp dedicat acestor activități. Informații sunt necesare și ulterior și acest lucru ar trebui să fie asigurat pentru medici pe 
parcursul carierei lor”, a adăugat Gabriel Popescu. 
Organizația Mondială a Sănătății marchează, în perioada 14 — 20 noiembrie, “Săptămâna Mondială de Conștientizare 
asupra Consumului și Rezistenței la Antibiotice”, pentru a promova consumul responsabil de antibiotice doar în situațiile în 
care acestea au eficiență terapeutică, astfel încât să se limiteze sau să se împiedice creșterea rezistenței la antibiotice. 
 
 

22 NOIEMBRIE 

Klaus Iohannis: “Antibiotice SA Iaşi a reuşit să pună România pe harta internaţională a 

medicamentelor” 

 Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că societatea comercială Antibiotice SA Iaşi ”a reuşit să pună România pe harta 

 internaţională a medicamentelor”. Şeful statului a spus, într-o dezbatere despre piaţa farmaceutică desfăşurată la 

 Antibiotice, că, prin activitatea derulată timp de 60 de ani, fabrica de medicamente de la Iaşi a devenit “un simbol al 

 medicinei româneşti”. 

 “Vă rog să primiţi întreaga mea apreciere pentru activitatea de peste şase de decenii. Cei peste 60 de ani de existenţă 

 înseamnă continuitate şi consecvenţă în slujba unei cauze nobile, aceea de însănătoşire, de asigurare a calităţii vieţii pentru 

 atâtea generaţii de români. De la primul produs fabricat în 1955, cum am auzit, penicilina, şi până în zilele noastre, 

 Antibiotice Iaşi a deveni un nume recunoscut în ţară, dar şi în străinătate. Astăzi, pe piaţa internă, Antibiotice Iaşi este 

 principalul producător de medicamente generice antiinfecţioase şi este lider mondial în fabricarea nistatinei. Astfel, 

 Antibiotice Iaşi a reuşit să pună România pe harta internaţională a medicamentelor. Acesta este rezultatul dăruirii şi 

 devotamentului unor oameni care au dedicat luni sau ani de cercetare şi efort pentru binele nostru, al tuturor”, a afirmat 

 Iohannis. 

 El a subliniat rolul cercetării în dezvoltarea industriei farmaceutice, menţionând că România are “un potenţial uman şi 

 intelectual remarcabil pe care trebuie îl valorifice”. “Trebuie să privim cercetarea ca pe o investiţie în viitorul României. 

 Avem un potenţial uman şi intelectual remarcabil pe care trebuie îl valorificăm aici, la noi în ţară. Tinerii trebuie încurajaţi să 

 aleagă cercetare şi, mai ales, să facă cercetare în România, iar cei care au plecat deja să se întoarcă. Cred că Antibiotice ar 

 putea fi un exemplu extraordinar în acest sens. În ciuda circumstanţelor şi limitărilor pe care le cunoaştem cu toţii, aţi reuşit 
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 să creaţi propriul loc al României pe harta europeană şi internaţională a cercetării în domeniul farmaceutic. Reprezentaţi un 

 pol de inovare şi creativitate, un model de profesionalism şi aduceţi cinste ţării noastre la nivel internaţional, iar viitorul 

 înseamnă inovare, creativitate, cercetare”, a adăugat Klaus Iohannis. 

 Preşedintele României a arătat, totodată, că performanţele fabricii de medicamente de la Iaşi sunt cu atât mai importante 

 în contextul problemelor cu care se confruntă sistemul sanitar românesc, dar şi mediul de afaceri din ţara noastră. 

 “Cunoaştem cu toţii dificultăţile cu care se confruntă sistemul sanitar românesc, iar piaţa medicamentelor nu reprezintă nici 

 pe departe o excepţie. Cred că în acest context, aprecierea pentru Antibiotice Iaşi trebuie să fie cu atât mai mare. Producţia 

 de medicamente nu face excepţie de la nevoile generale ale mediului de afaceri din România. Pentru a avea performanţe 

 sustenabile, avem nevoie de predictibilitate pentru mediul de afaceri, pentru ca acesta să se gândească la dezvoltare şi la 

 modernizare, nu doar la modul în care să facă faţă reglementărilor excesive, poverii democratice ori incertitudinilor fiscale 

 sau legislative”, a menţionat Iohannis. 

 
 
17 DECEMBRIE 

Vlad Voiculescu: “Sistemul nu este atât de subfinanțat pe cât este de haotic, de corupt și de lipsit de 

mecanisme de control” 

Sistemul de sănătate nu este atât de subfinanțat pe cât este de haotic, de corupt și de lipsit de mecanisme de control care 
să asigure siguranța pacienților și a medicilor, consideră ministrul de resort, Vlad Voiculescu. 
“Facebook îmi amintește despre un gând de acum un an. Nici măcar nu speram atunci să am onoarea să îmi servesc țara și 
peste 6 luni să conduc sistemul de sănătate. Pentru alte 6 luni. Lucrul acesta se va termina peste câteva zile, iar la MS va 
veni un ministru politic. Sănătatea nu are însă culoare politică”, scrie ministrul Sănătății pe Facebook. 
El spune că sistemul nu este “atât de subfinanțat pe cât este de haotic, de corupt” și că diferența o vor face medicii onești, 
nu un partid sau altul. “Diferența nu o va face un partid sau altul. Diferența o vor face medicii onești care știu în ce fel de 
sistem vor să lucreze și sunt dispuși să lupte pentru asta, asistentele medicale dedicate, societatea civilă și jurnaliștii care 
știu să ceară, să caute adevărul și care știu să critice acolo unde este cazul… și, sigur, administrația — la nivel central și local. 
Aici, în administrație, este punctul cel mai slab al acestui sistem… aici trebuie începută orice reformă reală. Nu trebuie să ne 
lăsăm păcăliți: sistemul nu este atât de subfinanțat pe cât este de haotic, de corupt și de lipsit de mecanisme de control 
care să asigure siguranța pacienților și a medicilor; medicii tineri nu pleacă doar din cauza plății, o fac pentru că au de ales 
între a pleca și a face compromisuri care le-ar putea anula chiar satisfacțiile meseriei nobile pe care au ales-o”, subliniază 
Voiculescu. 
El consideră că reformele începute și schimbările deja implementate își vor arăta efectele și că “discuția despre sănătate și 
promisiunile făcute în campanie, chiar și parțial implementate, o să aducă îmbunătățiri”. “Mecanismele de transparență (ex. 
publicarea contractelor de achiziții, noul mecanism de feedback al pacienților, mecanismul de raportare a lipsei 
medicamentelor etc.) și cele anti-corupție (hotline anti-corupție, protocol comun MS-DGA-DNA-Parchet și alte măsuri din 
Strategia Națională Anticorupție) deja implementate la MS în ultimele luni ar putea — cu o supraveghere strictă din partea 
societății — să își arate efectele mai devreme decât ne așteptam”, mai scrie ministrul. 
Potrivit lui Voiculescu, proiecte precum cel referitor la manageri selectați în urma unui concurs public și corect, comisiile de 
specialitate selectate pentru prima dată pe criterii obiective, cu participarea medicilor români din străinătate, investițiile în 
spitalele regionale pregătite cu bani europeni de către Banca Europeană de Investiții, dar și altele deja începute au șansa 
“să schimbe la față” sistemul de sănătate din Romania. “Bulgărele a pornit, nu va putea fi oprit atât de ușor. Nu există însă 
garanții. Sistemul de sănătate și această țară ne aparțin tuturor. Fiecare dintre noi poate schimba lucrurile în bine. Omul 
sfințește locul. Mergem mai departe. Avem treabă”, a conchis ministrul Sănătății. 
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