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Activitate, nu festivism
De mai mul]i ani, la sf~r[itul lunii iulie, medici [i asisten]i dau
via]`, la Moine[ti, unui fenomen interesant. Despre ce este
vorba [i unde se ]inte[te \n acest an afl`m din interviul acordat
de dl dr. Adrian Cot\rle], managerul Spitalului Municipal de
Urgen]` Moine[ti, dlui Iftimie Nesf~ntu.

Argumente
Progresele realizate, \n Rom~nia, \n domeniul
neurotraumatologiei [i \n cel al neuroreabilit`rii pare, uneori, c`
sunt mai bine evaluate prin ochii exper]ilor interna]ionali.
Grupajul realizat de dl dr. Mihail C`lin aduce argumente
suplimentare chiar \n acest sens.

La pas cu medicina, 
prin societate

Studen]ii sunt antrena]i s`
devin` doctori într-un
sistem în care medicina
este neglijat`,
subfinan]at` [i f`r` vreo
perspectiv` imediat` de
schimbare. Întâmpl`rile
din ultimele s`pt`mâni au
ar`tat îns` puterea
imens` pe care doctorii o
pot avea, indiferent de

contextul economic sau regimul politic. Dra Sorina Vasile
analizeaz`, la rubrica Student la medicin`, cum sunt preg`ti]i
viitorii medici pentru a cunoa[te [i a face fa]` unei asemenea
responsabilit`]i.

Atopia
Introdus \n 1923, de Arthur Coca [i Robert Cooke, termenul
„atopie“ desemneaz` toate sindroamele alergice mediate de
IgE care sunt, \n general, familiale sau apar la acela[i subiect
sub diferite forme: rinit` alergic`, astm bron[ic, dermatit`
atopic`. Etiologia [i patogenia atopiei sunt discutate \n articolul
semnat de dl conf. dr. Manole Cojocaru.

Biopsia de nerv
Biopsia de nerv este o metod` complex`, care presupune
tehnici multiple [i un personal specializat \n prelucrarea [i

interpretarea materialului. Despre indica]iile actuale ale acestei
metode diagnostice afl`m din articolul ce poart` semn`tura
dnelor dr. Marilena Alexianu [i dr. Alexandra Bastian.

Zilele Medicale 
„Vasile Dobrovici“
A XI-a edi]ie a conferin]ei na]ionale Zilele Medicale „Vasile
Dobrovici“, organizate \n capitala Moldovei, a prilejuit
actualizarea informa]iilor [i \mp`rt`[irea experien]ei
speciali[tilor \n obstetric` [i ginecologie. Despre aceast`
manifestare de tradi]ie, am`nunte de la interlocutorii dlui
Dumitru ßerban, corespondentul „Vie]ii medicale“ la Ia[i.

Jubileul 
congreselor SRIM

Anivers~nd o jum`tate
de secol de la prima
reuniune anual` a
Societ`]ii Rom~ne de
Istoria Medicinii
(SRIM), la Ia[i, s-a
desf`[urat recent a
42-a edi]ie a acestei
manifest`ri. Cele mai
importante teme din
programul [tiin]ific sunt
prezentate de dl prof.

dr. Nicolae Marcu, pre[edintele SRIM, iar momentele de v~rf
ale programului cultural sunt evocate de dl dr. Constantin
Bogdan.

e-s`n`tate \n urgen]`
La rubrica
Jurnalul unui
medic
cosmopolit, 
dna dr. Marinela
van den 
Heuvel-Ol`roiu
discut` despre
avantajele
dosarului medical
electronic,
\ntreb~ndu-se ce

anume ar mai trebui schimbat \n sistemul medical rom~nesc
p~n` la implementarea acestuia. Implementare, de altfel, deja
ini]iat` printr-o ordonan]` de urgen]`, \n aceste zile.  S` de]in`
guvernan]ii, oare, r`spunsurile?…
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BREF
Monitorii propriei st`ri de

s`n`tate – Universität Mainz. çn
viitor, pacien]ii vor fi din ce \n ce
mai implica]i \n observarea [i
monitorizarea propriei s`n`t`]i sau
boli. „Dac` acum \[i m`soar`
tensiunea arterial` la domiciliu,
folosind binecunoscutul man[on,
spune prof. dr. Thomas Kubiak, pe
m`sur` ce timpul trece, va fi
nevoie de integrarea noilor tehnici
de observare \n via]a de zi cu zi.
Acest lucru va influen]a concomi-
tent evolu]ia at~t a pacien]ilor c~t
[i a medicilor.“ Kubiak pred`
psihologia s`n`t`]ii la Universi-
tatea „Johannes Gutenberg“ din
Mainz, Germania S`n`tatea
apelor – Institutul federal elve-
]ian pentru [tiin]` [i tehnologie
acvatic`. Zece grupuri de
cercet`tori, din nou` ]`ri diferite,
au studiat starea [i s`n`tatea apei
din 100 de r~uri [i p~raie euro-
pene. P~n` acum, se m`surau
variabile ca temperatura, acidita-
tea [i concentra]iile \n nutrien]i. Pe
fundul p~raielor se mai c`utau [i
unele nevertebrate bentonice
(larve de insecte [i alte organisme
mici). Apoi s-a cercetat poluarea
cauzat` de apele uzate. Ast`zi,
\ns`, apele de suprafa]` sunt
expuse la o gam` mult mai com-
plex` de factori de stres:
ecosistemele de ap` dulce pot fi
grav afectate de activit`]ile de pe
maluri, de baraje, cu modificarea
regimului de curgere, precum [i de
bogatele cocteiluri de poluan]i
chimici, de speciile invazive sau de
efectele schimb`rilor climatice

Biologia infect`rii – Ludwig-
M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t
München. A fost identificat` o
enzim` implicat` \ntr-o reac]ie
esen]ial` pentru patogenitatea
bacterian`. Proteina respectiv`,
care nu prezint` similitudini cu alte
proteine cunoscute, poate deveni,
deci, o ]int` ideal` pentru
dezvoltarea de noi medicamente
antimicrobiene 

Dr. E. G.-P.

Reforma electronic`
Guvernul Rom~niei a aprobat

Ordonan]a de urgen]` pentru modificarea
Legii nr. 95/2006 privind reforma \n
domeniul s`n`t`]ii. Conform actului
normativ, pentru plata [i distribu]ia
cardului na]ional de asigur`ri sociale de
s`n`tate se va \ncheia un contract \ntre
MS [i CNAS cu Imprimeria Na]ional`.
Inten]ia Ministerului S`n`t`]ii este aceea
de a asigura pentru to]i cet`]enii cardul
na]ional de s`n`tate care \mpreun` cu
re]eta electronic` [i dosarul electronic,
fac parte din proiectul de control [i
disciplin` financiar` \n sistemul de
asigur`ri de s`n`tate.

Centre de s`n`tate
cu personalitate
juridic`

La propunerea MS, a fost aprobat`
Ordonan]a de urgen]` pentru modificarea
art. 5 din Ordonan]a Guvernului nr.
70/2002 privind administrarea unit`]ilor
sanitare publice de interes jude]ean [i
local. Conform actului normativ, \nfiin-
]area centrelor de s`n`tate multifunc-
]ionale se poate face [i de c`tre autori-
t`]ile locale care de]in management
spitalicesc. Centrele de s`n`tate
multifunc]ionale vor fi finan]ate \n
condi]iile stabilite prin contractul-cadru
privind condi]iile acord`rii asisten]ei
medicale \n cadrul sistemului de asigur`ri
sociale de s`n`tate [i a normelor de
aplicare ale acestuia. Autorit`]ile
administra]iei publice locale vor asigura
sumele necesare pentru cheltuielile de
administrare [i func]ionare, repara]ii,
consolidare, extindere [i modernizare, la
care se adaug` [i sume pentru dot`ri cu
aparatur` [i echipamente medicale ale
centrelor \nfiin]ate.

Dona]ie 
de medicamente
oncologice

Din 26 iunie a.c. au ajuns \n ]ar` trei
medicamente oncologice pentru care
existau disfunc]ionalit`]i \n aprovizionare:
metotrexat forma oral`, comprimate
2,5 mg (400 de cutii), dacarbazin solu]ie
injectabil`, flacon 200 mg (600 de
flacoane), daunorubicin solu]ie injectabil`
(800 de cutii). Ele au fost direc]ionate
c`tre Institutul Oncologic „Prof. dr.
Al. Trestioreanu“ Bucure[ti, Institutul
Oncologic „Prof. dr. Ion Chiricu]`“
Cluj-Napoca, Spitalul de Copii „Sf. Maria“
Ia[i [i Spitalul Clinic de Urgen]` pentru
Copii „Marie S. Curie“ Bucure[ti, \n
conformitate cu solicit`rile acestor unit`]i.
Produsele fac parte din dona]ia de
medicamente pe care firma Sanofi-
Aventis Rom~nia o face \n baza Ord. m.s.
nr. 456/2012.

DE LA MINISTERUL SåNåTå¥II

çn cadrul conferin]ei de pres` organizate
miercuri, 27 iunie a. c., \n Aula Academiei
Europene de HIV-SIDA [i Boli Infec]ioase, dl
prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, managerul
Institutului Na]ional de Boli Infec]ioase „Prof.
dr. Matei Bal[“ Bucure[ti (INBI), a prezentat
diploma [i trofeul International Diamond Prize
for Customer Satisfaction 2012 – Rome,
decernate Institutului de  European Society
for Quality Research. çn alocu]iunea sa,
managerul INBI a ar`tat c`, anul acesta, au
fost acordate 22 de astfel de premii unor
institu]ii din Europa (Rom~nia, Germania,
Italia, Marea Britanie, Bosnia-Her]egovina
etc.) [i din \ntreaga lume. Faptul c` activitatea

INBI a fost distins` pentru calitate \nseamn`
mult pentru siguran]a pacien]ilor \n privin]a
diagnosticului, spitaliz`rii [i tratamentului.
INBI \[i \ndepline[te, \n conformitate cu
standardele interna]ionale, rolul de supervizor
al rezolv`rii cazurilor complexe din teritoriu.
R`spunz~nd \ntreb`rilor presei, managerul
INBI a adus informa]ii de ultim` or` \n privin]a
\mbun`t`]irii spectaculoase a prognosticului
[i eficien]a tratamentului HIV-SIDA [i
hepatitei C. Totul a fost posibil datorit`
platformei tehnice moderne, motiv`rii
profesionale [i \naltei preg`tiri a speciali[tilor
pe care-i coordoneaz`.

Dr. Al. I. T. 

Diplom` [i trofeu

M`rul discordiei \ntre produc`torii de medicamente [i guvern este, de-o vreme \ncoace,
taxa cu nume englezesc. Companiile membre ale Asocia]iei Produc`torilor de Medicamente
Generice din Rom~nia au anun]at e[ecul discu]iilor cu guvernul (reprezentat de Ministerul
S`n`t`]ii [i Ministerul Finan]elor Publice), referitoare la modificarea taxei. Autorit`]ile au respins
propunerile reprezentan]ilor APMGR, argumentul fiind \ndeplinirea acordului cu FMI [i Comisia
European`. çn acest caz, produc`torii de medicamente generice declar` c` solu]ia r`m~ne
insolven]a sau reevaluarea portofoliului de produse, renun]~ndu-se la medicamentele
compensate care, din cauza nivelului taxei clawback, au ajuns nerentabile; astfel, sute de
medicamente cu pre] accesibil risc` s` dispar` de pe pia]`. Printre acestea se num`r`:
propranolol, metoclopramid, ketotifen, digoxin, captopril, furosemid, piroxicam etc.

Totodat`, APMGR cere FMI [i CE s` se pronun]e public asupra impunerii taxei clawback
\n forma actual`. çn prezent, ea se aplic` nediferen]iat, nu \n func]ie de produs, DCI, grup`
terapeutic` sau categorie de pre]. Nu se bazeaz` pe realitatea pie]ei (consumul real), ci pe
bugete subevaluate (istoricul colect`rii de fonduri). De asemenea, e aplicat` companiilor
farmaceutice \nainte de plata medicamentelor la farmacii. çn viziunea APMGR, taxa clawback
sustenabil` de c`tre industrie trebuie s` fie previzibil` [i plafonat` la o valoare maxim` realist`,
accesibil` produc`torilor de medicamente generice. Baza de calcul ar trebui, cred produc`torii
de generice, s` fie pre]ul de fabric`, nu cel de raft, iar suma de referin]` utilizat` la calculare ar
trebui s` fie consumul real din anul anterior.

Mecanismul clawback trebuie s` controleze cre[terea dispropor]ionat` a v~nz`rilor de
medicamente, nu s` acopere deficitul bugetului public, mai cred reprezentan]ii APMGR. Ei
doresc [i ca termenele de plat` s` fie corelate cu cele de decontare. çn fine, ei consider` c`
aplicarea unei noi taxe de clawback ar trebui s` se fac` numai dup` revizuirea calculului pentru
primele dou` trimestre ale acestui an.

Discu]iile dintre cele dou` „tabere“, la masa tratativelor, au e[uat. Nimeni nu e dispus s`
cedeze. Ce va urma?

Dr. Maria DRAGOTå

Cum r`m~ne cu taxa clawback?

PUTEREA EXEMPLULUI
Exist` feluri mai pu]in obi[nuite de a marca diferitele zile consacrate la nivel mondial con[tientiz`rii

problemelor cu care ne confrunt`m în domeniul s`n`t`]ii. La 26 iunie, de Ziua mondial` de lupt` împotriva
traficului [i consumului ilicit de droguri, Funda]ia
Villa Maraini din Roma, dedicat` de 36 de ani
trat`rii [i reintegr`rii sociale a persoanelor
toxicodependente, nu a ]inut conferin]e sau
dezbateri publice, nu a împ`r]it flutura[i pe
strad`, ci a organizat… o ie[ire la plaj`. 

Câteva zeci de oameni, majoritatea fo[ti
sau actuali utilizatori de droguri, afla]i în diverse
etape de tratament, s-au bucurat vreme de nou`
ore de soare, nisip, mare, muzic` [i jocuri – ca
oamenii obi[nui]i. Segmentul de plaj` respectiv
– „La Cayenne“ din Ostia – este, de altfel,
administrat de o cooperativ` ai c`rei angaja]i
sunt cu to]ii fo[ti utilizatori de droguri [i care se
mai ocup` cu gr`din`ritul, salubritatea sau
tipografia. Cea mai notabil` activitate,
desf`[urat` pe tot parcursul zilei, a fost turneul
de volei pe plaj`, la care au participat zece
echipe, alc`tuite din „clien]i“ – a[a cum sunt
numi]i aici pacien]ii – [i personalul numeroaselor

servicii ale organiza]iei. Trofeul a revenit echipei utilizatorilor de droguri condamna]i pentru diverse
infrac]iuni minore, care î[i isp`[esc pedepsele nu la închisoare, ci în mediul prietenos [i constructiv de la
Villa Maraini. Cu toate astea, to]i participan]ii pot fi considera]i înving`tori.

C`tre finalul serii, fondatorul Villa Maraini, prof.
dr. Massimo Barra, fost pre[edinte al Crucii Ro[ii
Italiene, a vorbit despre stigmatizarea cu care se
confrunt` în continuare utilizatorii de droguri [i
despre care spunea, în interviul acordat
s`pt`mânalului nostru în ziua precedent`, c`
omoar` mai mul]i oameni decât substan]ele
propriu-zise. În opinia noastr`, o astfel de ocazie,
care demonstreaz` – pentru to]i cei ce au ochi s`
vad` – beneficiile programelor terapeutice adresate
acestor persoane, este cea mai bun` metod` de a
combate fenomenul marginaliz`rii lor.

Vom reveni, în s`pt`mânile urm`toare, în
exclusivitate pentru „Via]a medical`“, cu detalii
despre activit`]ile Villa Maraini – recent recunoscute
de Federa]ia Interna]ional` a Societ`]ilor de Cruce
Ro[ie [i Semilun` Ro[ie ca exemplu de bune practici: interviuri, relat`ri, pove[ti ale oamenilor c`rora,
mul]umit` acestei institu]ii, via]a li s-a schimbat sau (cum este [i cazul unui client român) este pe cale s`
se schimbe.

Dr. Mihail CåLIN

Intrarea în segmentul de plaj` administrat de fo[tii
toxicodependen]i

Competi]ia înving`torilor

çn perioada 27–30 iunie 2012, Palatul Parlamentului este gazda unui
eveniment \n premier`, organizat de Societatea Rom~n` de Chirurgie
Minim Invaziv` \n Ginecologie (SRCMIG) [i Asocia]ia American` a
Laparoscopi[tilor Ginecologi (AAGL), cu sprijinul Prim`riei Municipiului
Bucure[ti [i al Universit`]ii de Medicin` [i Farmacie „Carol Davila“
Bucure[ti: Primul Congres Na]ional de Chirurgie Minim Invaziv` \n
Ginecologie [i al 8-lea Congres Interna]ional AAGL.

Prima zi a reuniunii a
fost dedicat` unei serii de
cursuri sus]inute de exper]i
americani [i rom~ni, pe teme
de actualitate pentru chirur-
gia ginecologic` minim inva-
ziv`: histeroscopia opera-
torie, tehnici avansate de
laparoscopie \n afec]iuni
benigne [i maligne, chirurgie
robotic`, suturi laparosco-
pice intra- [i extracorporale,
histerectomia pe cale vagi-
nal`, uroginecologie.

Lucr`rile congresului au
vizat subiecte precum: onco-
logia, endometrioza, histeroscopia, histerectomia/miomectomia, laparo-
scopia general`, problemele reproductive, uroginecologia.

çn ultima zi a evenimentului de la Bucure[ti a fost programat` o
dezbatere special` asupra tendin]elor actuale din medicina fetal`. La
\ncheierea programului [tiin]ific, a fost programat` o sesiune live de
chirurgie, transmis` de la Spitalul Polizu (IOMC) Bucure[ti.

„Sper`m ca parteneriatul profesional dintre Societatea Rom~n` de
Chirurgie Minim Invaziv` \n Ginecologie [i AAGL va convinge tinerii
medici de posibilitatea [i necesitatea de a practica [i \n ]ara noastr` o
medicin` bazat` pe dovezi, pe practica modern`, conform uzan]elor
interna]ionale“, ne-a declarat dl conf. dr. Nicolae Suciu, pre[edintele
executiv al SRCMIG [i organizatorul reuniunii de la Bucure[ti, detaliind
totodat` [i avantajele tehnicilor dezb`tute \n cadrul congresului:
„Practica chirurgical` minim invaziv`, ca un nou val \n chirurgia
modern`, are multiple beneficii, \ntre care diagnosticul precoce,
traumatismul operator redus, scurtarea perioadei de internare,
reintegrarea socio-profesional` rapid`, costurile reduse ale asisten]ei
medicale“.

SRCMIG a fost \nfiin]at` la \nceputul anului trecut, cu scopul de a
promova [i proteja interesele popula]iei de gen feminin din Rom~nia, ale
femeii gravide [i produsului ei de concep]ie [i, pe aceast` cale, interesul
general al societ`]ii rom~ne[ti. Urm`rind s` fie un partener credibil de
dialog cu autorit`]ile, SRCMIG are ca scop promovarea unui program
unitar, coerent, modern \n domeniul chirurgiei minim invazive \n
ginecologie, corelat cu cerin]ele [i standardele interna]ionale \n
domeniu. SRCMIG este afiliat` Asocia]iei Americane a Laparoscopi[tilor
Ginecologi (AAGL). AAGL este cea mai important` asocia]ie [tiin]ific`
interna]ional` care promoveaz` chirurgia ginecologic` minim invaziv`.
çnfiin]at` ca asocia]ie a laporoscopi[tilor, \n 1971, AAGL a crescut rapid
[i s-a extins dincolo de domeniul chirurgiei laparoscopice. Cu peste
5.500 de membri din 95 de ]`ri [i av~nd afiliate peste 40 de societ`]i
na]ionale de chirurgie minim invaziv` ginecologic`, AAGL a devenit o
autoritate recunoscut` interna]ional, din care fac parte personalit`]ile
mondiale de v~rf ale ginecologiei.

Vom reveni, \ntr-un num`r viitor, cu o ampl` relatare de la acest
eveniment important pentru comunitatea medical` rom~neasc`, la care
s`pt`m~nalul nostru este partener media.

Dr. Aurel F. MARIN

Bucure[ti, Palatul Parlamentului

Congres 
rom~no-american 

de chirurgie
ginecologic` 

minim invaziv`

Conf. dr. Nicolae Suciu
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