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Raportul	de	cercetare	privind	determinarea	

valorilor	specifice	României	ale	instrumentului	
EQ-5D	



Ce	și	De	ce?	

•  Criza	medicamentelor	
este	aproape	o	
constantă	în	politica	
sanitară	din	România.		

•  Măsurile	au	fost	
întotdeauna	facile,	
superficiale	și	cel	mai	
adesea	risipitoare	de	
resurse.	
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Ce	și	De	ce?	

•  Interesele	statului,	
pacienților	și	
companiilor	farma	sunt	
divergente	când	vine	
vorba	de	bani!	
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In	prezent,	Guvernul	NU	STIE	cum	sa	asigure	o	
contenție	a	costurilor	privind	medicamentele!	

•  A	inventat	in	urma	cu	7	
ani	un	mecanism	de	
taxare	a	industriei	ca	
suma	care	depaseste	un	
anumit	plafon!	

•  Romania	practica	
preturile	cele	mai	mici	din	
UE	(export	paralel	si	
retragere	de	pe	piata)	

•  In	prezent,	aproximativ	
26%	din	consum	este	
suportat	gratuit	de	
industrie!	

•  Statul	cumpara	
medicamente	en-gros	la	
pret	de	farmacie!	

•  De	supravegherea	unei	
piete	a	medicamentului	
de	aproape	2000	de	
milioane	se	ocupa	sub	10	
persoane!	

www.romaniacurata.ro/valuemed/	 4	



Evaluarea	Economică	a	tehnologiilor	
medicale		

Se	împlinesc		

15	ani		
de	când	fiecare	Guvern	promite	să		

introducă	ETM!	
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Tipuri	de	Evaluare	a	tehnologiilor	
medicale	(ETM)	

7	Sursa	Webinar	EURODIS	2018	



De	ce	este	necesar	EQ-5D	în	România?	

•  Nu	avem	bani	ca	să	
achiziționam	TOATE	
menicamentele	nou	
inventate!	

•  Prețul	medicamentelor	
a	crescut	de	la	zeci	de	
EURO	la	sute	sau	chiar	
milioane	de	EURO	
anual!		

•  Cum	le	poți	diferenția	
pe	cele	eficiente	de	cele	
ineficiente	(care	oferă	
câștiguri	de	sănătate	
prea	mici	raportat	la	
prețul	cerut)	

•  Care	este	însă	prețul	
corect?		

•  EVALUAREA	
ECONOMICA!	
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EQ-5D	pe	înțelesul	tuturor	

•  Pentru	a	lua	decizii	
privind	îngrijirea	sănătății,	
cum	ar	fi	dacă	un	nou	
tratament	medical	
funcționează	cu	adevărat	
sau	dacă	acesta	oferă	o	
valoare	bună	pentru	bani	
sau	care	este	impactul	
unei	anumite	afecțiuni,	
trebuie	să	putem	măsura	
sănătatea	oamenilor.		
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O	modalitate	în	care	putem	face	acest	lucru	este	să	analizăm	lungimea	vietei	și	calitatea	vieții.		
Lungimea	vieții	este	ușor	de	măsurat	insa	calitatea	vieții	este	mai	subiectiva,	dar	o	putem	
măsura	punând	pacienților	întrebări	standard	despre	diferite	aspecte	ale	sănătății	lor.	

	

O	modalitate	în	care	putem	
face	acest	lucru	este	să	
analizăm	lungimea	vietii	și	
calitatea	vieții.		
	
Lungimea	vieții	este	ușor	de	
măsurat	insa	calitatea	vieții	
este	mai	subiectiva,	dar	o	
putem	măsura	punând	
pacienților	întrebări	standard	
despre	diferite	aspecte	ale	
sănătății	lor.	



EQ-5D	
•  EQ	5D	este	un	chestionar	

folosit	in	lumea	intreaga.		

•  Este	scurt,	simplu	și	este	unul	
dintre	cele	mai	populare	
modalitati	de	masurare	a	
rezultatelor	din	sanatate	din	
lume.	

•  A	fost	dezvoltat	de	către	
grupul	EUROQOL,	o	rețea	
internațională	de	cercetători.	

•  Chestionarul	este	pus	la	
dispoziție	de	EUROQoL	
Research	Foundation,	
înregistrată	în	Olanda.				
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EQ-5D	

•  EQ	5D	măsoară	5	
dimensiuni	ale	
stării	de	sănătate.		

•  Mobilitatea	
•  Autoîngrijirea	
•  Activitățile	uzuale	
•  Durerea/

discomfortul	
•  Anxietatea	și	

depresia	
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EQ-5D	
•  Pacienții	bifează	casuțe	

pentru	a	arăta	cum	
apreciază	cele	5	
dimensiuni.	.		

•  Concomitent	își	
autoevaluează	starea	de	
sănătate	folosind	o	scară	
analogă	vizuală,	care	
seamănă	cu	un	
termometru.	

•  Toate	acestea	ne	oferă	o	
descriere	a	stării	de	
sănătate	a	persoanei	
respective.		

•  Această	descriere	este	
transformată	în	cifre,	care	
sunt	folosite	de	decidenții	
din	sănătate.	
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EQ-5D	

•  EQ-5D	este	folosit	
în	peste	90	de	țări	
și	este	tradus	în	
peste	200	de	
limbi.		

•  Este	folosit	sub	
diferite	forme:	
–  pe	hârtie,	
–  pe	computer	
–  pe	telefon		
–  în	interviuri	față	în	

față	
–  de	catre	personalul	

medical	
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EQ-5D	

•  EQ-5D	evoluează	
•  Există	varianta	
cu	3	dimensiuni,	
cu	5	dimensiuni	
și	o	variantă	
pentru	copii.	
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EQ-5D	

•  Este	un	
instrument	
generic,	versatil	
(nu	specific).	

•  Permite	
efectuarea	de	
comparații	între	
diferite	afecțiuni	
sau	diferiți	
pacienți.		
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EQ-5D	

Cercetări	
aprofundate	au	
demonstrat	că	
acest	instrument	
este	robust,		
de	încredere	și	
ușor	de	răspuns	la	
el	indiferent	de	
populație,	
permițând	o	
măsurare	
adecvată	a	stării	
de	sănătate	
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EQ-5D	

•  Este	ușor	de	folosit	în	măsurarea	stării	de	
sănătate,	în	sondarea	stării	de	sănătate	la	nivel	
național,	în	trialuri	clinice	etc.	
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Scorurile indexului de 
sănătate EQ sunt 
normalizate, astfel 
încât un scor de la 1 
(punctaj maxim) 
reprezinta starea de 
sănătate perfectă şi un 
scor de 0 reprezintă 
moartea.  
 
Anumite stari  grave de 
sănătate au un scor mai 
mic de 0 şi sunt, aşadar, 
considerate mai rele 
decât moartea de către 
publicul larg.   
 

Aveam nevoie de cuantificarea valorilor 
sociale ale celor 243 de stări de sănătate 

posibile 
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Stărea 22233 a primit un scor mediu de 
4,83 ani ceea ce normalizat = 0,483 

respectiv valoarea de 0,517 utilități (1-TTO) 
  

Odată ce o stare de 
sănătate a fost 
obținută pentru un 
pacient, aceasta 
poate fi cuplată cu 
scorul de preferinţa al 
populaţiei pentru acea 
starea de sănătate.  
 
Acest număr se 
numeşte Scorul 
indexului de sănătate 
EQ-5D  
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EQ-5D	
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EQ-5D	
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EQ-5D	

www.romaniacurata.ro/valuemed/	 2 4	



www.romaniacurata.ro/valuemed/	 2 5	



Cum? 

u  Operatori din partea partenerilor - asociațiilor de 
pacienți și evaluatori acreditati ANMCS 

u  Sondaj reprezentativ la nivel național (1613 interviuri)  

u  Desfasurat in perioada noiembrie 2018 – octombrie 2019 
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In final 

u  Introducerea de urgență a evaluarii 
tehnologiilor medicale 

u  Introducerea educării în domeniul ETM prin 
programe recunoscute de MS 

u  Implicarea profundă a pacienților în deciziile 
de compensare a medicamentelor  

u  Introducrea ETM la nivel de spitale (inițiatori 
de tratamente) 

29 



Zona	tehnico-administrativă	 Zona	de	politică	a	medicamentului	

	
Comisia	de		

transparență	a	MS		
(la	fiecare	6	luni)	

	
-  clinicieni	
-  economisti	
-  specialist	ETM	
-  CNAS/MS	
-  Director	Buget	
-  responsabil	

programe	MS/
CNAS	

Ministrul	
Sănătății	

Hotărâre	
Guvern	 Minister	de	

finante	

Ghiduri	si	
protocoale	de	

practică	
elaborate	de	
comisiile	de	

specialitate	MS	
si	CNAS	

Proiect	de	modificare	a	
bugetului	aprobat	de	CNAS	

CNAS	-	aprobare		
-	protocol	de	utilizare	
temporară		
-	registru	
-	finantare	temporară	
(preț	și	pac)	

Experți	
evaluatori	
-	consultanți	
-	z.academică	

Comisia	de	contestatii	
-	Experți	evaluatori	(alți)	
-	Asoc.Pac	
-	MS/CNAS	
-	Asoc.	producători,	DAPP		

Departamentul/	
Agenția	de	ETM	

raport	elab		
de	DAPP		

Propunere	
modif	lista	+	
contract+	

rectificare	buget	
		

raport	elab		
de	DAPP		

Secretariat	MS	
•  evidență	cereri	
•  conformitate	

•  garantare	transparență	prin	
site	ms.ro		

DAPP	

raport	elab	de	DETM			
(CEA	+	AIB)	(max	60	zile)	

Drept	de		
veto	sau		

de	etapizare	

Draft	Contract	
Cost-Sharing	
negociat	cu	

DAPP	




