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1. Introducere. Ce este Evaluarea Tehnologiilor Medicale?
ETM este un set de activități menite a sprijini decidenții în luarea unor deciziilor
de politică sanitară cât mai cost-eficace. În urmă cu douăzeci de ani, Evaluarea
Tehnologiilor Medicale (ETM1) nu era definită printr-un set de metode, ci prin intenția
sa, și având în vedere domeniul de aplicare larg, aceasta nu era privită ca o singură
disciplină sau domeniu. În prezent, în urma colaborării internaționale, există o
înțelegere largă a standardelor pe care ETM ar trebui să le îndeplinească, iar
importanța dezvoltării continue și implementarea bunelor practici este înțeleasă ca o
necesitate.
Multe bune practici au fost dezvoltate în cadrul procesului de definire a ETM
(stabilirea priorităților, încadrarea și definirea principiilor, modul de analiză, domeniile
de implementare etc) ceea ce a făcut ca studierea şi aplicarea acestor procese să
devină sistematică, structurată și să fie însușite de cei care sunt implicaţi în deciziile
care afectează largi categorii de pacienţi.
În rândurile care urmează se găsește, pe scurt, o sinteză a opiniilor exprimate
de diverși participanți la proiectul de față. Recomandările se opresc la etapa de decizie
privind o politică publică, în cazul de față introducerea imediată a ETM, urmând ca în
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funcție de interesul autorităților propunerea să fie dezvoltată și argumentată
suplimentar.

Figura 1. Procesul politicilor publice
Notă. ETM se refera la toate tehnologiile medicale, inclusiv la dispozitivele
medicale. Din ratiuni de simplificare a opiniilor exprimate, în acest material ne vom
referi exclusiv la evaluarea economică a medicamentelor, fără a exclude faptul ca
evaluarea trebuie să cuprindă toate noile tehnologii, inclusiv dispozitivele medicale.

2. Context şi descrierea problemei
i.

a. Contextul
Alocări bugetare insuficiente pentru domeniul sănătății dublate de alocarea
ineficientă și inechitabilă a resurselor

În prezent în România alocările bugetare pentru sănătate sunt printre cele mai
mici din Europa, în jurul a 5% din PIB. O parte a rămânerii în urmă a sistemului sanitar
din ţara noastră se datorează şi faptului că, deşi resursele sunt insuficiente raportate
la celelalte state membre UE (9,9% din PIB conform Eurostat), alocarea acestora se
face fără o evaluare economică, atât anterior cât şi ulterior implementării noilor
tehnologii. Impactul bugetar al aprobării Hotărârii de Guvern prin care se aprobă
introducerea noului medicament pe lista de medicamente compensate se face ulterior
publicării în Monitorul Oficial, CNAS sau MS efectuând realocări de fonduri sau
adoptarea de măsuri care să limiteze consumul pentru a asigura finanțarea. Decizia de
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finanțare se bazează pe analize de cost-eficacitate efectuate în țări, care au o putere
economică de 3-4 ori mai mare ca a României (Franța, Germania, UK)2.
ii.

Cadrul legal privind evaluarea economică pentru toate programele, indiferent
de domeniu

În conformitate cu prevederile Legii Finanțelor Publice (Legea 500/2002)
”proiectele legilor bugetare anuale și ale bugetelor se elaborează de către Guvern, prin
Ministerul Finanțelor Publice, pe baza programelor întocmite de către ordonatorii
principali de credite în scopul finanțării unor acțiuni sau ansamblu de acțiuni, cărora le
sunt asociate obiective precise și indicatori de rezultate și de eficiență”.
Cerințele legii sunt respectate formal în toate domeniile în care se elaborează
programe însă preocuparea pentru eficiență este cel mai frecvent ignorată. Domeniul
sanitar nu face excepție, deciziile de natură subiectivă, niciodată evaluate din punct de
vedere al eficienței, fiind fundamentate adesea prin dorința de a rezolva probleme
reale dar punctuale ale pacienților, fără a ține cont de efectele asupra sistemului
sanitar în ansamblu.
iii.

Lipsa disponibilității autorităților sanitare pentru măsurile cost-eficace

Conform Indexului European al Consumatorului de Sănătate 3 , România se
clasează pe ultimul loc în rândul tuturor Statelor Membre ale UE în ceea ce privește
accesul populației la elemente de prevenție a unor boli/ manifestări clinice. Indicatorii
măsurați cuprind vaccinările în rândul copiilor, controlul tensiunii arteriale, prevenția
consumului de tutun, prevenția consumului de alcool, activitatea fizică, vaccinarea
anti-HPV, decesele survenite în urma accidentelor rutiere etc.
Absența unor măsuri adecvate în domeniul prevenției este una din
exemplificările lipsei de interes privind cost-eficacitatea măsurilor de politică sanitară.
Un exemplu elocvent îl reprezintă deschiderea salutară manifestată de guvern în
tratarea infecțiilor cu virusuri care produc afectarea ficatului, aflată totuși în antiteză
cu ezitările față de adoptarea unor politici publice de prevenire a transmiterii acestor
infecții, indubitabil mai ieftine și cost-eficace! Un exemplu, similar, este cel legat de
vaccinarea anti-papilloma virusului uman, ca formă de prevenire a cancerului de col
uterin versus măsurile de sprijinire a diagnosticului precoce. Introducerea unei evaluări
economice a măsurilor terapeutice din aceste două exemple ar obliga decidenții să
acorde o atenție proporțională măsurilor de prevenție, obiectivul final fiind de a
”cumpăra” cât mai mulți ani de viață pentru populație cu resursele limitate disponibile.
Chiar și multitudinea de programe de sănătate elaborate de către Ministerul
Sănătății au o caracteristică comună, absența preocupării pentru analiza rezultatelor
programului la sfârșitul ciclului bugetar. În sănătate însă, spre deosebire de alte
2

Ordinul ministrului sănătății nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a
tehnologiilor medicale (cu modificarile ulterioare). Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 755 din 16
octombrie 2014
3 https://healthpowerhouse.com/media/EHCI-2018/EHCI-2018-report.pdf
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domenii, nesustenabilitatea și cost-ineficacitatea politicilor adoptate ating aspecte
etice, fiecare ban risipit conducând la lipsirea de îngrijiri de sănătate adecvate și la
decesul a mii și zeci de mii de pacienți în fiecare an. De altfel, statisticile europene arată
că numărul deceselor evitabile, care au cauze administrative, postează România pe un
regretabil prim loc în acest clasament4.
iv.

Evaluarea economică a tehnologiilor medicale, ”o urgență” amânată de 28 de
ani

Demersuri pentru introducerea ETM s-au făcut încă din 1992, în urma unui
studiu finanțat de Banca Mondială, menționat de diverși autori.5 Încă de atunci ETM în
țara noastră a fost recunoscută ca o urgență. La acea vreme, utilizarea ETM era un
proces bine consolidat în multe dintre țările Uniunii Europene. Spre exemplu, Spania a
apelat la specialişti în ETM încă din anul 1988, iar în anul 1991 a fost creat Oficiul pentru
ETM în cadrul Ministerului Sănătăţii din Catalonia. Naţional Institute for Health and
Care Excellance (NICE), cea mai cunoscută instituție de acest gen din lume, a fost
înfiinţată în Marea Britanie în anul 19996.
În timp, blocarea accesului de noi medicamente pe lista celor finanțate total sau
parțial din fondurile publice din perioada 2007-2013 a condus la necesitatea definirii
unui proces care să facă o evaluare transparentă a noilor medicamente. Ca urmare,
inițial în cadrul MS și ulterior în cadrul ANMDM, a fost înființat un departament de
evaluare a tehnologiilor medicale care însă nu avea ca atribuții evaluarea economică
propriu zisă ci preluarea, aproape mecanică, în baza unui punctaj, a medicamentelor
care sunt evaluate și acceptate în țări avansate economic, precum Franța, Anglia,
Scoția și Germania.
Încă de la început, era evident că există diferențe esențiale între capacitatea de
a achiziționa și susține costurile presupuse de noile medicamente din țările menționate
și România. Conform Eurostat, în anul 2016, Germania cheltuia pentru sănătate 4271
euro pe cap de locuitor, Franța 3847 euro iar UK 3566 euro, față de România care
cheltuia numai 432 euro pe cap de locuitor! Această evidență a fost combătută prin
caracterul temporar al măsurii, având drept permanent argument împotriva înlocuirii,
lipsa personalului cu o minimă instruire în domeniul Evaluării Tehnologiilor Medicale.
v.

Rezistența față de ETM

Astăzi, România este una dintre ultimele țări membre UE care nu dispune de o
formă de evaluare economică reală a noilor tehnologii. Rezistența față utilizarea ETM
este justificată cu argumente obiective, cum ar fi resursele umane și financiare
https://media.hotnews.ro/media_server1/document-2019-09-5-23351035-0-raport-eurostat.pdf
MOGA, C., CORABIAN, P., HARSTALL, C., et al. -Developing health technology assessment în România,
Eurohealth, 9:30-34., 2003; 3.
5. CORABIAN, P., HAILEY, D., HARSTALL, C., JUZWISHIN, D., MOGA, C. -Mentoring a developing health
technology assessment initiative în România: an example for countries with limited experience of
assessing health technology, Int J Technol Assess Health Care, 2005 Fall; 21(4):522-5., 2005;
6 http://www.inahta.org/members/nice/
4
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insuficiente pentru această activitate, dificultățile operaționale la debut, dar și prin
argumente justificate dar subiective, legată de scăderea cifrei de afaceri a unora dintre
producători, dacă România ar adopta un sistem care să reprezinte o barieră în calea
medicamentelor prea scumpe pentru puterea economică a țării noastre. Balanța a fost
permanent înclinată în favoarea amânării evaluărilor economice de către medici și
cadre universitare etc, care aspiră în mod justificat la utilizarea celor mai noi tehnologii
în exercitarea profesiei de îngrijitori ai sănătății populației. Rezistența specialiștilor din
sănătate față de introducerea ETM rezidă și în necunoașterea efectivă a rolului acestui
proces, a faptului că rezultatele acestor evaluări nu reprezintă decizii ci doar surse de
informare pentru decidenți, care își pot fundamenta opțiunile în mod rațional, fără a fi
constrânși de aceste evaluări.
vi.

Procesul de Evaluarea a Tehnologiilor Medicale utilizat în România eludează
aspectele economice

Eficacitatea și siguranța medicamentelor sunt criteriile de bază utilizate la
înregistrarea produselor pentru a fi comercializate. Decizia de finanțare din fonduri
publice a unui medicament urmează, de regulă, înregistrării și ar trebui să ia în
considerare cost-eficacitatea (rentabilitatea) și impactul asupra bugetului. Procesul
instaurat în prezent în țara noastră, considerat ”provizoriu” în 2013, pune accentul tot
pe eficacitate (deja demonstrată), pe faptul că produsul este considerat cost-eficace în
alte țări și nu ia în analiză deloc impactul bugetar (EIB). Mai mult, în rapoartele ”de
evaluare” se evită a se menționa și indicatorul esențial al evaluărilor efectuate în țările
de referință, respectiv care este costul cu care se cumpără un an de viață ajustat
calitativ - QALY (Qality Adjusted Life Years) prin utilizarea produsului respectiv. Această
”scăpare” intenționată se face pentru a nu se observa discrepanța, adesea gigantică,
între recomandările OMS, care au stabilit că raportul respectiv (ICER – incremental
cost-effectievness raţio) trebuie să se situeze în limita a 1-3 PIB pe cap de locuitor
pentru un QALY câștigat și ICER-ul produselor aprobate.
Un medicament care primește recomandare de introducere pe lista de
medicamente gratuite și compensate de către Departamentul de Evaluare a
Tehnologiilor Medicale, este întotdeauna aprobat de Guvern. Astfel, noțiunea de
evaluare a tehnologiilor medicale, care are un înțeles economic a fost golită de
conținut.
vii.

Negocierea deficitară a prețului la medicamente

Rapoartele de analiză a cost-eficacității noilor tehnologii și de analiză a
impactului bugetar joacă un rol deosebit de important și în procesul de negociere a
prețului de achiziție al medicamentelor finanțate public din alte țări. Indicatorii
rezultați în aceste analize sunt adesea folosiți ca reper pentru negociere,
producătorului cerându-i-se să își ajusteze prețul până când acești indicatori ajung la
nivelul medicamentului utilizat la comparaţie sau al unui prag național de rentabilitate
aprioric stabilit. În lumea întreagă sunt contabilizate mai mult de 130 de forme de
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înțelegeri privind împărțirea riscului de neîncadrare în limitele bugetare (risk-sharing
agreements), încheiate între producători și terții plătitori/asiguratori, pentru un nou
produs acceptat la finanțare. În absența evaluărilor economice autoritățile din
România se limitează doar la o gamă extrem de restrânsă, rudimentară, de astfel de
înțelegeri, respectiv la contracte cost-volum și cost-volum-rezultat.
În același timp, România trebuie să facă față unor provocări generale generate
de presiunea crescândă de finanțare suplimentară a cheltuielilor din sănătate ca
urmare a: îmbătrânirii populației, creșterea așteptărilor pacienților, ameliorarea
bunăstării societale și a standardului de trai, a permanentei inovări tehnologice în
medicină și continuarea urbanizării rapide în dezvoltarea regiunilor lumii. (Jakovljevici
și Yamada 2017). Venind în întâmpinarea pacienților care suferă de boli rare, România
a permis finanțarea aproape în totalitate a medicamentelor supuse evaluării, fără a
ține seama că la nivelul UE mai există încă 100 de astfel de tratamente, extrem de
scumpe, care necesită soluţii de finanțare adaptate posibilităților financiare ale țării
noastre.
În fapt, introducerea de noi medicamente, fără o analiză a impactului economic
s-a bazat pe o creştere a bugetului destinat programelor naționale și pe existența
mecanismului de taxare de tip claw-back, care ar fi trebuit să acopere depășirile de
consum în valori monetare față de bugetul de referință rpin contribuția producătorilor.
În figura de mai jos se găsește o analiză schematică a cauzelor și efectelor
amânării introducerii evaluării economice reale a tehnologiilor medicale.

Figura 2. Schema cauzelor și efectelor rezistenței la introducerea reală a
evaluării tehnologiilor medicale
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b. Descrierea problemei
In anul 2017, Guvernul a tergiversat luarea unor măsuri de trecere la evaluarea
economică propriu-zisă prin angajarea unei consultanțe de specialitate finanțate prin
Banca Mondială. Deși consultanța era programată a se întinde cel mult pe perioada
unui an, nici în prezent ea nu s-a materializat printr-un raport final iar cele două
livrabilele intermediare, deși valoroase teoretic, nu s-au materializat în nici o măsură
practică în vederea trecerii la ETM în sine.
Strategia națională în domeniul sănătății 7 – 2014-2020 cuprinde obiectivul
strategic 5.5. Dezvoltarea şi implementarea unei politici a medicamentului bazata pe
dovezi, care să asigure accesul echitabil şi sustenabil al populaţiei la medicaţie.
Strategia evidențiază faptul că accesul populaţiei la medicamente esenţiale constituie
o componenta a drepturilor omului din perspectiva dreptului la sănătate.
• In acest sens este necesara formularea unei politici a medicamentului
optimizate, în paralel cu dezvoltarea cadrului legal şi instituţional, precum şi a
capacităţii de evaluare a tehnologiilor medicale (ETM).
Strategia menționată statuează că un proces modernizat de elaborare a
politicilor publice ar trebui să aibă în vedere următoarele principii:
• Orientarea spre viitor şi viziunea pe termen lung – proiectarea unei imagini
dorite pe termen lung într-un anumit domeniu de competenţă al iniţiatorilor
politicii publice, pe baza unor analize şi studii privind situaţia existentă (date şi
tendinţe statistice, prognoze privind impactul politicii)
• Orientarea către experienţa altor ţări – luarea în considerare a experienţelor
de la nivel european şi internaţional, care pot avea o influenţă benefică asupra
situaţiei de la nivel naţional;
• Inovarea şi flexibilitatea – încurajarea unor noi idei şi căi de abordare a
diverselor probleme, fiind deschisă la comentariile şi sugestiile altor grupuri;
• Identificarea informaţiilor pertinente şi utilizarea optimă a acestora – folosirea
celor mai bune informaţii şi analize disponibile dintr-o gamă largă de surse şi
implicarea principalilor factori interesaţi încă de la iniţierea procesului;
• Sfera de cuprindere – luarea în considerare a impactului asupra necesităţilor
tuturor celor care sunt în mod direct sau indirect afectaţi de politica publică;
• Cooperarea instituţională – depăşirea graniţelor instituţionale şi a obiectivelor
proprii ministerului respectiv, legitimând procesul şi politică publică elaborate;
• Evaluarea – aprecierea progresului înregistrat şi a rezultatelor intermediare în
faza de implementare a politicii publice;
• Revizuirea – supunerea politicii publică implementată la o serie de revizuiri, în
vederea asigurării faptului că aceasta continuă să abordeze problemele pentru
care a fost elaborată;

STRATEGIA NATIONALA IN DOMENIUL SANATATII – 2014-2020 http://www.ms.ro/strategianationala-de-sanatate-2014-2020/
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•

Valorificarea experienţelor anterioare – învăţarea din experienţele anterioare
privind ceea ce funcţionează şi ce nu funcţionează în elaborarea şi
implementarea politicii publice

Trebuie amintit însă că strategia nu a prevăzut practic nici o finanțare pentru
punerea în aplicare a noului mecanism de evaluare.
Între timp, fără a mai aștepta finalizarea (mult întârziată) a consultanței,
independent de rezultatul acesteia, cadrul legal a fost modificat, Parlamentul
aprobând o nouă lege de funcționare a Agenției Naționale a Medicamentuluiși
Dispozitivelor medicale redenumită ANMDMR8. Atribuțiile instituției privind evaluarea
tehnologiilor medicale, deși mai detaliate, se limitează la aceleași atribuții definite în
urmă cu 7 ani, fără a aduce modificări de esență celor anterioare, care ar fi trebuit să
fie ”temporare”.
Legea aprobată de Parlament nu a fost subordonată unor obiective ale unei
politici a medicamentului, sarcină care se află în seama Ministerului Sănătății.
Cauzele care conduc la finanțarea din fonduri publice a noilor tehnologii persistă
fără a se ține cont de sustenabilitatea financiară au fost menținute și chiar consolidate
prin lege. Astfel, necesitatea corelării deciziei de finanțare cu un buget anume aprobat,
previzionabil, se bazează tot pe vechea premisă a acoperirii cheltuielilor suplimentare
prin mecanismul de taxare claw-back, deși este evident că acesta a ajuns la niveluri
care nu au cum să mai fie acceptabile (aproape 30% din cifra de afaceri fara TVA).
Actualizarea plafonului de referință cu pragul inflației este o măsură care nu
acoperă creșterea și care conduce, inevitabil, la diminuarea altor bugete din interiorul
sistemului de asigurări de sănătate. O sursă de scădere a presiunii pe bugetul de
medicamente exercitat de produsele noi aprobate s-ar fi putut face prin intermediul
delistării altor produse, care nu au trecut prin procesul de evaluare și prin reevaluarea
periodică a deciziilor. Deși există posibilitatea ca aceste măsuri să fie prevăzute în
legislația secundară, o stabilitate superioară ar fi putut fi garantată prin introducerea
lor în lege.
Colaborarea între instituțiile statului este anormal gândită. În niciuna din țările
lumii, autoritatea care face evaluarea economică a noilor tehnologii nu are forța de a
lua decizii de finanțare, acest rol revenind MS. Practic, legiuitorul a ratat înțelegerea
rolului ETM – acela de a pune la dispoziția decidenților informații științifice și date
privind produsul propus spre finanțare, substituindu-se acestora! Decidenții au
libertatea de a finanța chiar și produse care au impact bugetar mare și care sunt
ineficace economic pe baza altor rațiuni, etice sau politice etc. Datele furnizate de
entitatea evaluatoare pot fi folosite la calcularea bugetului, la negocierile de preț, la
preconizarea diminuării cotei de piață a medicamentelor actuale pe măsură ce noile
tehnologii vor penetra în practică etc. Pe de altă parte, nici datele furnizate de
Ministerul Sănătății, precum prevalența și incidența unor afecțiuni, implicit numărul de
Cadrul legal aplicabil ETM este cuprins în principal în LEGEA Nr. 134 din 12 iulie 2019 privind
reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR),
precum şi pentru modificarea unor acte normative Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 587 din 17 iulie
2019.
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pacienți susceptibili de a beneficia de un anumit tratament, nu au fost confirmate de
practică, după ce medicamentele au fost aprobate pentru a intra pe lista de
compensare.
O altă cauză a lipsei de sustenabilitate este legată de faptul că deciziile nu sunt
luate prin consultare directă cu ordonatorul de credite (MS sau CNAS), în limita
prestabilită a bugetelor alocate cu această destinație. În fapt, până în prezent, nici un
singur funcționar implicat în evaluarea economică a medicamentelor nu avea pregătire
economică de bază, fiind farmaciști sau medici!
Una din cauzele cele mai importante ale lipsei de sustenabilitate a deciziilor de
compensare este cea legată de acceptarea premisei că medicamentele care au fost
acceptate spre finanțare în țări avansate economic trebuie să fie acceptate și în țara
noastră fără ca această obligativitate să se reflecte și în alocările bugetare!
În conformitate cu prevederile noii legi a ANMDMR îi revin următoarele
atribuții, conform art. 4 (5):
 elaborează şi revizuieşte periodic metodologia naţională şi criteriile de evaluare
a tehnologiilor medicale și mecanismele de prioritizare, analizează şi evaluează
rapoartele direct sau prin colaborare cu alte organisme profesionale
(nedefinite);
 rapoartele urmează a fi efectuate de alte instituţii abilitate (nedefinite),
organizaţii, experţi sau cercetători externi;
 devine depozitarul datelor statistice relevante pentru evaluarea tehnologiilor
medicale de la toate instituţiile sistemului de sănătate;
 asigură transparenţa procesului de fundamentare a deciziilor referitoare la
evaluarea tehnologiilor medicale;
 în urma evaluării, ANMMDR va emite decizia privind includerea, extinderea
indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista
cuprinzând
denumirile
comune
internaţionale
corespunzătoare
medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie
personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de
sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare
medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate;
Merită subliniat rolul determinant și singular acordat instituției, deciziile sale
fiind luate independent de instituția responsabilă de politica medicamentului –
Ministerul Sănătății, și de cea care administrează cea mai mare parte a
fondurilor – CNAS!
 Tot ANMDMR-ului i se atribuie sarcina de dezvoltare continuu capacitatea
instituţională în domeniul evaluării tehnologiilor medicale, inclusiv prin
activităţi de formare profesională;
 ANMDMR solicită comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii elaborarea
protocoalelor terapeutice deși acest proces ar trebui să fie independent de
solicitările de finanțare de noi produse.
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Figura 3. Schema obiectivelor și rezultatelor estimate în urma introducerii
evaluării reale a tehnologiilor medicale
Aceste cauze au condus la efecte ușor previzibile dar ignorate de factorul politic,
respectiv creșterea necorelată a presiunilor financiare, la perturbări ale pieței de
medicamente, un număr mare de produse fiind retrase voluntar ca urmare a lipsei de
sustenabilitate. Alte produse cheie, cu impact major asupra stării de sănătate a unor
pacienți au fost retrase în scop demonstrativ, pentru a forța autoritățile să ia măsuri
rezonabile în această privință.
Într-adevăr, pe lângă faptul că medicamentele au preț controlat de stat, stabilit
la cele mai joase nivele din UE, o bună parte din medicamentele nou introduse pe piață
trebuie să își ”negocieze” prețul prin acordarea unui discount proporțional cu cota de
piață. Cum în unele cazuri acest discount ajunge la 50% din prețul de catalog (și așa mic
prin comparație cu alte țări UE) la care se adaugă și taxarea claw-back (cu valori
maxime istoric de 30%) prețul de vânzare al medicamentului ajunge la un nivel
inacceptabil și neatrăgător pentru producător. Însă o bună parte din filozofia pseudoevaluarii economice actuale are la bază tocmai această premisă, a discounturilor
obligatorii, premisă care nu mai este validată de realitate, producătorii sau produsele
părăsind treptat, dar sigur, țara noastră.
Acțiunea de trecere de îndată la evaluarea economică a tehnologiilor medicale
se subordonează necesității de a reașeza pe baze noi politica de finanțare a cheltuielilor
cu medicamentele din țara noastră. În prezent presiunile sunt orientate către
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modificarea plafonului față de care sunt calculate contribuțiile financiare ale
producătorilor, ceea ce în fapt înseamnă o creștere a bugetului destinat
medicamentelor în dauna altor categorii de cheltuieli, și o majorare a prețului de listă
al acestora, care va influența major bugetul CNAS.
Drept urmare, soluțiile imperioase de corectare a disfuncționalităților din piața
farmaceutică nu trebuie să se facă fără a introduce și un mecanism de evaluare
economică, atât pentru medicamentele aflate în plată cât si pentru cele care vor fi
propuse de producători pentru finantare. ETM este parte a Politicii Medicamentului iar
noile măsuri trebuie să fie sinergice și corelate între ele.

3. Stabilirea opțiunilor de politică privind introducerea evaluării
tehnologiilor medicale
Dacă introducerea unui proces de ETM reale este o necesitate, două dintre
variabilele aflate pe masa Guvernului sunt legate de CUM se va petrece acest lucru și
CÂND. Într-un termen de maxim 2 ani, noua modalitate de ETM va realiza evaluări
economice ale tehnologiilor medicale pentru toate medicamentele noi și pentru 20%
din cele aflate în plată. Costurile inițiale ar putea fi asigurate folosind 50% din fonduri
provenite din taxe de evaluare și 50% din fonduri publice sau finanțare externă (fonduri
UE, împrumut extern etc).

a. Cum va fi configurat noul mecanism de evaluare a tehnologiilor
medicale
i. Analiza părților interesate
Parți interesate

Natura interesului în luarea deciziei
politice

Ministerul Sănătății

asigurarea medicamentelor pentru
tratarea echitabilă a unei cât mai
largi categorii de populație
menținerea echilibrului bugetar

Ministerul de
Finanțe
Casa Națională de
Asigurări de
sănătate
Producători și
distribuitori de
medicamente și
dispozitive
medicale
ANMDMR

Poziția
în
cadrul
reformei
+++

Impor-tanța
relativă a
interesului

Importanța
grupului

Puterea
grupului

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

încadrarea în limitele bugetare
elaborate în colab cu MF și aprobate
de Parlament
Preocupați de maximizarea profitului,
stabilitate și predictibilitate,
tratament corect din partea
autorităților

++

+++

+++

++

+

+++

+++

+++

este instituția în care se efectuează în
prezent procesul de asa-zisă evaluare
rapidă a medicamentelor

+

+

+

+
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Colegii profesionale
(ale medicilor și
Farmaciștilor)

preocupare privind efectuarea unui
act medical în concordanță cu nivelul
actual al cunoștințelor din domeniu

+

+

++

+

Conducerile
Spitalelor
Medici și farmaciști

alocarea echilibrată a bugetelor pe
secții, încadrarea în buget
trebuie să înțeleagă rațiunile
economice care fundamentează
finanțarea unor trataente separat de
eficacitate lor dovedită
sunt interesate de disponibilitatea
întregii palete de tratamente
existente la nivel mondial pentru
tratarea afecțiunilor de care suferă
membrii săi

+

+

+

++

++

+

+

+

++

+

++

++

Asociații de pacienți

Din analiza părților interesate rezultă că interesul major privind introducerea
Evaluarării reale a Tehnologiilor medicale (ETMr) aparține instituțiilor preocupate de
sustenabilitatea bugetului (MF, MS, CNAS) și în mod mic sau neglijabil instituției pe
care noua legislație a desemnat-o a fi centrul acestei schimbări de politică sanitară,
ANMDMR. În fapt, acestei instituții ar trebui să îi revină un rol strict de execuție și
numai în cazul în care entitatea responsabilă de ETM va rămâne în structura ANMDMR.
Acest interes al principalilor actori trebuie să se reflecte și în modul de
configurare a mecanismelor de ETMr.
Pe baza analizei părților interesate se poate trasa o matrice de analiză a
principalilor actori în funcție de interes și puterea de influență, încadrându-i într-una
din cele patru categorii: Promotori ai schimbării, Defensivi față de schimbare, Latenți
dar care pot fi folosiți pentru schimbare și Apatici, greu de antrenat în schimbare.
Principala provocare este aceea de a activa în sprijinul schimbării propuse actorii
defensivi și latenți prin implicarea lor de către actorii care au putere și care au de
câștigat de pe urma introducerii ETMr (MS, Guvern, CNAS, MF).
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Figura 4. Matricea de analiză ”interes” – ”influență”. (MS – Ministerul Sănătății,
MF – Ministerul de Finanțe, Dep ETM – departamentul de ETM, DAPP – deținătorul
autorizației de punere pe piață)

ii. Analiza configurării mecanismului de ETMr
Există soluții variate ale configurării mecanismului de ETMr, cu argumente pro
și contra existenței unei singure entități care să facă analizele sau a două sau mai multe,
care să colaboreze între ele și să-și partajeze responsabilitățile. O diferență esențială
între aceste soluții vizează și rolul de reglementator al pieții de medicamente în ceea
ce privește prețul și rambursarea (includerea pe lista de compensate și nivelul
compensării).
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Figura 5. Relațiile funcționale între entitatea care furnizează ETM/HTA și alte
organisme ale sistemului de sănătate. Designul procesului poate considera agenție cu
funcție politică separată de un departament cu funcție administrativă sau le poate
îngloba într-una singură.
În ceea ce privește relațiile funcționale în cadrul unui model național de ETM,
EUnetHTA a sintetizat două posibilități:
 agenție ETM cu un mandat guvernamental îndeplinește rolul unui organism
politic. Aceasta distribuie efectuarea de rapoarte de ETM specifice și
funcționează ca filtru între mediul academic și „utilizatorii finali” (ministerele
de sănătate, asigurările de sănătate etc.)
 agenție ETM care stabilește cadrul general pentru activitatea de evaluare și
servește drept platformă pentru activitatea ETM națională – organism cu
funcție administrativă. În acest model, funcția politică și funcția de filtru
trebuie să fie alocate altor instituții existente
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Figura 6. Soluții privind existența unei entități responsabile de ETM în unele
state membre ale UE
* P(&/or)R = pricind and/or reimbursement.
* MS = member states
De asemenea, trebuie menționat că intituțiile care sunt implicate în ETM sunt
extrem de variate de la țară la țară.

Figura 7. Tipuri de instituție implicată în ETM în unele state membre
(a = agenția medicamentului din țara respectivă, cnas – asigurator de sănătate, I =
entitate independentă, m= ministerul sănătății, u = aparține mediului universitar).
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În conformitate cu legislația în vigoare, România are instituții implicate în ETM
cu rol de reglementare a prețului și nivelului de compensare (MS și CNAS) și o altă
instituție cu rol exclusiv de evaluare – ANMDMR care însă joacă și un rol politic
deoarece decizia finală a acestei instituții este transpusă automat în Hotărâre de
guvern.

Figura 8. Principalii decidenți implicați în ETM tranzitorie începând cu anul 2014
și în viitor, conform noii legislații a ANMDMR. (DAPP – deținător autorizație de punere
pe piață) După CP.Radu și colab. Value in Health regional issues 2016.
În livrabilul 2 rezultat în urma consultanței oferite Ministerului Sănătății 9 ,
Crearea unei structuri instituționale de Evaluare a Tehnologiilor Medicale, în România
au fost identificate 3 modalități de instituționalizare a ETM. (pag 23).
Pe scurt, acestea sunt Modelul ETM 1 care vizează crearea unei agenții ETM
separate, autonome în raport cu MS, modelul ETM 2 în care toate procesele de
evaluare sunt administrate de unitatea ETM din cadrul ANMDM, deși anumite
activități-cheie de coordonare rămân în sarcina MS și modelul ETM 3 care vizează o
structură radială, cu o rețea de procese ETM al căror centru se
află la Ministerul Sănătății, sursa lor de asistență.
Legislația aprobată se apropie mai mult de modelul ETM 2 însă, conform
consultanților, Ministerul Sănătății a optat pentru dezvoltarea recomandărilor pentru
modelul ETM 3.
Asistență tehnică pentru crearea unei structuri instituționale de Evaluare a Tehnologiilor Medicale,
inclusiv instruire pentru Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale Contract Nr:
CS/3/24 http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2017/12/HTA_Deliverable-2-ro.pdf
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Principalele caracteristici ale acestui model, așa cum sunt arătate în
Raportul/livrabilul 2 menționat sunt:
”1. un „punct de intrare” pentru ETM România – o unitate de coordonare în
cadrul Ministerului Sănătății, responsabilă pentru reformele/actualizările
normative/legislative, promulgarea politicilor, coordonarea proceselor de dezvoltare
și revizuire a ghidurilor clinice de tratament, administrarea procesului de delegare a
comitetelor experte (prin procese competitive deschise), susținerea procedurilor de
revizuire/contestație, administrarea consultărilor și implicării actorilor în chestiuni care
țin de politici și de proces, susținerea și oferirea de recomandări Ministrului. De
asemenea, unitatea poate fi extinsă pentru a acoperi procedurile
de stabilire a prețurilor, negocierile de prețuri și aranjamentele de distribuție a riscului;
2. unitatea ETM din cadrul ANMDM, care are responsabilitatea-cheie de a se
ocupa de procesele ETM pentru medicamente și vaccinuri, efectuând evaluări unice de
tehnologii (utilizează procese pasive, cel puțin la început), de a dezvolta și actualiza
metode, de a administra și oferi asistență comitetelor experte relevante, de a
contracta grupuri academice externe, pentru a adăuga expertiză analitică
suplimentară.
3. o a doua unitate ETM în cadrul MS, responsabilă pentru procesele ETM, ce
vizează intervențiile de tip non-medicament și alte programe, oferind servicii de
secretariat comitetelor experte relevante, contractând grupuri academice externe,
pentru a adăuga expertiză analitică suplimentară.
4. Grupuri de evaluare academice/externe, contractate din țară, care oferă
resurse specializate suplimentare, pentru analiza dovezilor (prin revizuirea dosarelor
depuse de solicitanți sau identificarea și evaluarea dovezilor de novo).
5. Analiza dovezilor, într-o serie de comitete experte independente de evaluare,
fiecare
comitet
fiind
specializat
într-un
domeniu
tehnic
diferit:
medicamente/vaccinuri, diagnostice și dispozitive, proceduri medicale/chirurgicale,
programe de sănătate publică etc.
6. Un cadru normativ de bază, care stabilește aranjamentele guvernamentale,
drepturile și procesele de revizuire/contestație, formulează structura, rolul și
responsabilitățile comitetelor consultative independente, precum și statutul
recomandărilor emise de comitete, definește domeniul și limitările autorității
Ministrului Sănătății, ca factor decizional final.
Avantaje
 Recunoaște în mod explicit și adună expertiza ETM externă, pentru a spori
resursele guvernamentale limitate.
 Le oferă resurselor externe de evaluare posibilitatea de a se concentra asupra
tehnologiilor ce reflectă zone specifice de interes sau expertiză.
 Separarea inițială de procesele ETM referitoare la medicamente și nonmedicamente facilitează stabilirea priorităților și introducerea rapidă a proceselor ETM
riguroase, pentru medicamente, în timp ce metodele și procesele pentru tehnologii și
intervenții de tip nonmedicament sunt dezvoltate în paralel.
Dezavantaje
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 Este posibil ca părțile interesate să considere că structura nu este suficient de
independentă sau „autonomă”, motiv pentru care cadrul legislativ și aranjamentele de
guvernare sunt esențiale pentru a asigura independența comitetelor de experți și
transparența operațiunilor.
 Poate genera teama că procesele sau constatările ETM pot „contamina” sau
influența procesul decizional normativ.”

Figura 9. Modelul ETM 3 din Livrabilul 2 al Consultanței

Soluția pe care o sprijinim diferă în oarecare măsură de propunerea de mai sus,
în sensul că etapa de apreciere (appraisal) trebuie să fie una din funcțiile unui organism
care să se afle la început sub autoritatea MS (deci cu funcție politică).
Aparent, această soluție se îndepărtează de dezideratul creșterii autonomiei
autorității de reglementare însă, soluția este una adecvată unei perioade în care
activitatea de evaluare economică necesită un sprijin politic consistent, ținând cont de
faptul că activitatea va necesita numeroase modificări legislative, finanțare care se va
baza pe fondurile provenite de la bugetul de stat, stabilirea de contacte externe și
colaborări care necesită implicarea directă a MS etc.
În opinia noastră, între zona de decizie administrativă și cea de decizie politică
trebuie să existe o delimitare netă, iar aprecierile privind oportunitatea finanțării pe
datele obținute de organismul administrativ în faza de evaluare preliminară trebuie să
rămână în seama Ministerului Sănătății. În momentul în care instituția se va fi stabilizat
din punct de vedere al competenței, cadrului legislativ și personalului, va fi posibilă și
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transferul comisiei de apreciere către o instituție individualizată, dacă se va considera
că este necesar.
În configurarea sistemului național de ETM trebuie să se țină seama și de relația
cu alte activități sau procese, precum culegerea de date, utilizarea medicinei bazate pe
dovezi, respectarea ghidurilor clinice/protocoalelor terapeutice etc. In urma
introducerii procesului de ETMr deciziile de politică sanitară în domeniul
medicamentelor, dispozitivelor medicale, programelor etc, se vor baza pe principiile
medicinei bazate pe dovezi (EBM), pe eficiența costurilor și a serviciilor centrate pe
pacienți. Pentru a atinge acest deziderat, trebuie să se facă o reorientare a
preocupărilor către culegerea de date și diseminarea adecvată a acestora, la analiza lor
folosind metode de analiză, recunoscute pe plan internațional și standardizate prin
ghiduri, precum analiza de cost-eficacitate, analiza impactului bugetar și asigurarea
transparenței întregului proces, asigurarea sustenabilității deciziilor prin permanenta
consultare cu CNAS, MS si MF. Regândirea rolului Institutul Național de Statistică și a
Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Dezvoltare Profesională, instituții
care colectează și raportează date de statistică a funcționării sistemului trebuie
efectuată în concordanță cu noul sistem de ETM.
Un argument suplimentar pentru inițierea procesului de ETM cu o implicare
directă și susținută a MS este acela că sunt necesare definirea unor canale și
mecanisme de culegere și acces la date care în prezent nu funcționează adecvat.
Concomitent cu dezvoltarea ETM, MS trebuie să rezolve funcționarea defectouasă a
activității de culegere de date de statistică sanitară, dezvoltarea registrelor de boală și
de medicament, fără de care studiile de evaluare economică nu sunt posibile.

Figura 10. Relația dintre MBD, Studierea eficacității, ETM. MBD, medicina bazată
pe dovezi; ETM, evaluarea tehnologiilor medicale. După Drummond M et all. Key
principles for the improved conduct of health technology assessments for resource
allocation decisions. International Journal of Technology Assessment in Health Care,
24:3 (2008), 244–258. (modificat)
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b. Când se va face trecerea la ETMr
i.

Trecerea la ETM reală doar ulterior unei noi consultanțe privind implementarea
consultanței nefinalizate anterioare.

Având în vedere dificultățile actuale și din viitorul apropiat, de elaborare a
bugetelor destinate îngrijirii sănătății dar și amenințarea reală a unor tulburări în piața
de furnizare a medicamentelor, decizia privind trecerea la ETMr concomitent cu alte
măsuri de politică a medicamentului se impune ca fiind urgentă și importantă. Cu toate
acestea, guvernul anterior a preferat să amâne procesul de implementare a procesului
de ETMr prin solicitarea a unei consultanțe, plătită în urma unui împrumut acordat de
Banca Mondială. Consultanța a depășit termenul de finalizare a raportului și în final
s-a limitat la trecerea în revistă a conceptelor de bază ale ETM și instruirea teoretică a
unor funcționari care, ulterior, au fost îndepărtați din sistem, în marea lor majoritate.
Soluția propusă a fost amânarea încă o dată a introducerii ETMr prin solicitarea unei
noi consultanțe, și aceasta finanțată din împrumuturi externe.
Adoptarea acestei soluții are câteva puncte slabe previzibile: presupune
trecerea la ETMr după cel puțin încă 4 ani (trebuie respectate proceduri de selecție a
consultantului, elaborarea livrabilelor după o nouă documentare a situației existente,
modificări legislative care să fie agreate de Parlament și Guvern strict pe baza
recomandărilor, instruirea funcționarilor, elaborarea ghidurilor și a metodologiei de
evaluare etc).
Punctul forte aparent al acestei soluții este derobarea guvernului actual de
luarea unei decizii tranșante într-un domeniu pe care nu îl stăpânește suficient și
trecerea răspunderii construcției instituționale în seama unor experți străini. Rămâne
însă problema de fond, măsurile de sustenabilitate și echitate a sistemului sanitar sunt
aspecte eminamente politice, care nu pot fi transferate unor tehnocrați, cu atât mai
mult desprinși de realitățile sistemului sanitar. Un avantaj, valorificabil doar în cazul
unei sincronizări adecvate, îl reprezintă formarea personalului folosind fondurile
provenite din împrumutul destinat consultanței.
Există amenințarea ca în urma alegerilor care vor avea loc la sfârșitul anului
2020, noul guvern rezultat să încerce să-și impună viziuni noi sau să tergiverseze
procesul printr-o perioadă de acomodare. Decuplarea mecanismului de ETMr de alte
măsuri imperioase care trebuie adoptate de urgență în domeniul politicii
medicamentului face ca la momentul în care consultanța să se fi finalizat, contextul să
fie deja radical schimbat. O altă amenințare este reprezentată de continuarea
acceptării pe lista de medicamente compensate de noi produse fără ca acestea să fie
evaluate economic, deciziile ulterioare de eliminare a produselor ineficace fiind
susceptibil de proteste ale pacienților și producătorilor.
ii.

Trecerea la implementarea de îndată a mecanismului de ETM reală și instituționalizarea
acesteia folosind rezultatele consultanței anterioare.
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O alternativă este trecerea de îndată la aplicarea prevederilor noii legi a
ANMDMR, cu angajarea de funcționari care să valorifice rezultatele consultanței
anterioare referitoare la aspectele teoretice și cele legate de normarea de personal,
profitând de fereastra de timp creată de obligativitatea noii instituții de a angaja
personal, de a elabora metodologii și ghiduri de evaluare etc. În mod inevitabil,
procesul de ETM va intra într-o într-o nouă perioadă de blocaj, cu excepția situației în
care autoritățile nu vor apela din nou, la soluția anterioară, zisă temporară, de a folosi
evaluările din alte state ca un proxi. Principalul punct forte dar și slăbiciune a acestei
soluții este legată de angajarea de personal nou și de formarea acestuia într-un timp
extrem de limitat. Costurile cu resursa umană sunt extrem de mari și limitele impuse
deja prin lege conduce la un număr de funcționari cu mult sub limitele minime
necesare unei funcționări adecvate a acestui proces. De asemenea, în perioada de
debut, care se poate întinde până la un an, activitatea nu va beneficia nici de eventuale
taxe percepute pentru evaluarea noilor dosare de medicamente.
Formarea personalului presupune alte costuri suplimentare, toate acestea
nefiind bugetate în cursul anului 2020.
Oportunitatea acestei opțiuni este reprezentată de integrarea mecanismului în
ansamblul de măsuri care trebuie să redefinească politica medicamentului din
România și să înlăture disfuncționalitățile în asigurarea cu medicamente a populației.
iii.

Trecerea la implementarea de îndată a ETM reală cu sprijinul unor agenții din țări care se
confruntă cu probleme similare.

O altă alternativă este aceea de a trece, de îndată, la procesul de evaluare a
tehnologiilor medicale, noi sau existente incluse în finanțare, înlocuind o eventuală
consultanță suplimentară cu o înfrățire cu una din instituțiile cu rol similar din țările
foste comuniste, care în parte, s-au confruntat cu aceeași problemă, discrepanțe între
puterea economică și fondurile alocate sănătății comparativ cu țări avansate
economic. Astfel de țări partenere pot fi Bulgaria, Ungaria, Polonia etc. Un astfel de
parteneriat este necesar și datorită faptului că nicio consultanță nu poate fi atât de
aprofundată încât să asigure transferul de proceduri și de know-how specific unor
instituții relativ noi, deoarece acestea se află la rândul lor într-o permanentă stare de
adaptare la cerințele pieții. Practic, de îndată ce metodologia de evaluare și ghidurile
de elaborare a studiilor de cost-eficacitate clinică vor fi elaborate, România poate trece
la deschiderea procesului de ETM.
Deoarece această ultimă alternativă reprezintă și opțiunea noastră ca
recomandare adresată autorităților, o analiză mai largă va fi făcută în acest capitol
următor.
iv.

Ultima alternativă este aceea de a aștepta până în momentul în care UE va găsi o soluție
acceptabilă privind ETM la nivel centralizat

Demersurile pentru elaborarea unei directive sau Regulament care să vizeze
ETM la nivel centralizat nu sunt noi însă soluțiile luate în considerare se lovesc de
obstacole multiple legate de puterea economică diferită de la țară la țară, de sisteme
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de finanțare a îngrijirilor diverse. Sănătatea, în general, a fost evitată de UE pentru a fi
reglementare centralizată tocmai datorită acestor aspecte. Soluțiile adoptate au
condus uneori la vădite dezavantaje pentru unele țări. Spre exemplu, libera circulație
a forței de muncă a condus la efuziunea masivă de personal din țările mai sărace ale
UE. În alte cazuri însă, rezultatele par a fi promițătoare, spre exemplu înregistrarea
centralizată a noilor medicamente sau aprobarea, de asemenea centralizată a studiilor
clinice. Totuși, finalizarea acestui proces de legiferare a ETM centralizate este incertă
mai ales în condițiile în care restul țărilor UE fac deja propriile lor evaluări iar lipsa de
finalitate nu le afectează.

4. Recomandările referitoare la politica în discuţie
Obligativitatea Ministerului Sănătății de a elabora legislația secundară noii legi
de funcționare a ANMDMR reprezintă o oportunitate de așezare pe baze noi a
activității de evaluare a tehnologiilor medicale.
Modalitatea finală de configurare a ETM, momentul debutului acestui proces,
ține de decizia politică iar variabilele care pot defini forma finala a mecanismului sunt
prea numeroase pentru a putea fi trecute în revistă în extenso în această propunere
de politică publică. De accea optăm pentru a indica pe scurt care sunt recomandările
noastre și argumentele care le fundamentează.
În opinia noastră, sunt îndeplinite premisele pentru trecerea de îndată la
demararea procesului de evaluare economică reală a tehnologiilor medicale. Totuși,
primele rapoarte vor putea fi oferite decidenților după cel puțin un an de funcționare
pentru tehnologiile deja existente în plată, selectate în ordinea resurselor consumate
și pentru noile tehnologii pentru care este posibilă preluarea rapoartelor din alte țări
ajustate la costurile specifice României. Pentru noile produse care necesită date din
lumea reală, specifică sistemului sanitar din România, rapoartele vor necesita cel puțin
18 luni pentru a fi înaintate decidenților.
Așa cum am amintit deja, România este nevoită să-și modifice politica
medicamentului, în special ca rezultat al consecințelor măsurilor inadecvate adoptate
în ultimii ani, care, deși au dat impresia unor soluții de moment acceptabile, au ignorat
consecințele pe termen lung.
Procesul de ETM trebuie să fie concordant și sincronizat cu alte măsuri legate
de politica de prețuri, de prevenirea exportului paralel, de adoptarea de măsuri care
să minimizeze incertitudinile legate de nevoile de consum și măsuri de risk-sharing
moderne, în care eșecul terapeutic să nu fie suportat doar de terțul plătitor, măsuri de
organizare ritmică a licitațiilor la nivel național pentru medicamentele care sunt
prescrise în programele naționale, prevenirea exportului paralel, de modificarea
adausurilor practicate în lanțul de distribuție, de prevenire a disfuncționalităților de
aprovizionare și de satisfacere adecvată a necesităților de tratament ale populației, la
costuri sustenabile.
Toate aceste aspecte și altele specifice, sunt interconectate și depind de
caracteristicile și modelul de piață al industriei farmaceutice care, printre altele,
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dispune de un timp limitat de durata protecției patentului pentru ași recupera
investițiile în dezvoltarea noilor produse. De aceea, rolul jucat de accesul pe piață, care
în zilele noastre se concentrează asupra acceptării produsului la una din formele de
compensare totală sau parțiala. Blocarea temporară respectiv întârzierea accesului la
lista de medicamente compensate perturbă grav interesul comercializării în România
a noilor produse, în timp de un acces cu restricții prea joase, așa cum sunt cele impuse
prin modul actual de ETM, care direct sau indirect cresc presiunea pe bugetul destinat
medicamentelor.
Utilizarea unei noi consultanțe este un proces de durată, presupunând o
amânare de cel puțin încă 3-4 ani, iar măsurile generale de modificare a Politicii
medicamentului nu sunt susceptibile a fi amânate pentru o perioada atât de lungă.










Soluția pe care o sprijinim presupune
existența mai multor entități implicate direct în procesul de evaluare a tehnologiilor
medicale;
înființarea unei comisii de transparență a MS;
implicarea încă de la început a deținătorilor de bugete destinate consumului de
medicamente în procesul de evaluare;
atribuirea rolului de decizie politică în seama Ministrului Sănătății (nu va fi ținut de
recomandarea raportului de ETM);
individualizarea bugetului destinat inovației (ETM și AIB se va face raportat la acest
buget);
definirea unui prag al sustenabilității;
preluarea ghidurilor de CEA si AIB asupra cărora există un consens internațional;
rolul ETM de a verifica studiile depuse de DAPP.
O schemă funcțională a acestui proces se găsește în figura de mai jos.

24

Creșterea capacității de evaluare a tehnologiilor medicale – pas esențial în configurarea unui sistem sanitar sustenabil

Figura 11. Propunere de schemă funcțională a procesului de ETM.
Diferențele dintre propunerea actuală (conform noii legi a ANMDMR) și
propunerea noastră se găsesc în tabelul următor:
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Opțiunea pentru demararea activității departamentului de ETM prezintă unele
puncte slabe și chiar compromisuri care trebuie ca decidenții să le accepte:
 volum de muncă intens în cadrul Ministerului Sănătății într-o perioadă de tranziție
și chiar instabilitate politică care să conducă la decizii de politică a medicamentului
îndelung amânate. Implementarea imediată a ETM presupune voință politică, fiind
necesară elaborarea de acte normative, inclusiv ordonanțe de urgență, care să
stabilească un circuit funcțional adecvat și stabilirea rolului jucat de fiecare dintre
instituții, mutând centrul de greutate al deciziei privind compensarea
medicamentelor de la ANMDMR la MS;
 să ia masuri pentru angajarea unui număr adecvat de funcționari, să stabilească
acele posturi care vor fi deservite prin cooperare cu alte instituții sau colaborări
externe și să găsească mijloace legale de finanțare, fidelizare și pregătire intensă a
acestora. Un obstacol real îl reprezintă discrepanța dintre salariile majorate
anticipat în rândul medicilor și cele ale altor funcționari, care vor desfășura
activitatea în comun;
 asumarea faptului că până în momentul definitivării primelor rapoarte de ETM va
surveni o perioadă tranzitorie de stagnare a acceptării de noi medicamente pe
listele de compensare;
 necesită o schimbare de comprtament instituțional în ceea ce privește creșterea
transparenței și accesului la informații.









Puncte tari ale acestei decizii
preluarea prin transfer de elemente de know-how și chiar de acte normative din
partea unei țări terțe cu sistem sanitar comparabil;
garantarea unor proceduri stabile, care să permită previzionarea sanselor de succes
ale noilor produse de a intra pe piața românească de medicamente finanțate din
fonduri publice;
asigurarea unei predictibilități bugetare pe termen lung;
creșterea încrederii în proces prin asigurarea unei transparențe mult crescute
(toate procedurile, ședințele, dezbaterile vor fi publice și cu stenograme disponibile
pe site-ul MS);
creșterea echității și eficienței sistemului sanitar.
Principalele amenințări sunt reprezentate de:
 rezistența la schimbare sau nefinalizarea conform unui grafic prestabilit a
procesului poate conduce la compromiterea acestuia și la amânarea și mai
întinsă în timp a trecerii la ETM;
 schimbările în conducerea Ministerului Sănătății, în interiorul Guvernului actual
(la nivelul MF sau al CNAS) schimbarea Guvernului în totalitate sau
transformarea acestuia pentru o lungă perioadă într-un guvern interimar ca și
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inerentele schimbări ce vor surveni după alegerile parlamentare pot afecta grav
procesul de demarare al ETM;
 odată demarat procesul de ETM în România, funcționarii care vor fi instruiți
special pentru acest proces vor reprezenta o tentație justificată pentru
deținătorii de APP. Recrutarea acestora va conduce la disfuncționalități cu
efecte greu de prevăzut anterior;
 ETM nu trebuie să cuprindă și domeniul dispozitivelor medicale, ceea ce va spori
dificultatea procesului;
 ETM aflate deja în finanțare publică va conduce la rezistență mărită din partea
producătorilor.
Oportunități:
 Scurcircuitarea unor etape prin stabilirea unui parteneriat de lungă durată cu o
instituție parteneră din străinătate;
 Creșterea transparenței și a accesului la date va conduce la scăderea risipei și
creșterea eficacității;
 Trecerea la ETM nu se poate limita doar la noile medicamente, ceea ce va avea ca
efect o dezvoltare a culturii organizaționale spre creșterea eficacității și
rentabilității;

Figura 12. Analiza SWOT a schimbării propuse
În pofida temerilor generale, evaluarea tehnologiilor medicale se poate aplica
imediat, fără a fi nevoie de preparative îndelungate și costisitoare, deoarece în
totalitate noile produse au trecut prin procesul de ETM în alte țări. România se află
doar în poziția de a evalua adaptarea respectivelor studii la costurile din țara noastră
sau, daca acest lucru nu este posibil din motive tehnice și de diferențe între sistemele
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sanitare, este necesară refacerea studiilor respective folosind date de eficacitate și
costuri specifice României.
Dacă în privința

Odată cu finalizarea prezentului proiect, ultima barieră obiectivă, existența unui
set de valori care să permită evaluarea stărilor de sănătate a fost înlăturată.
Drept urmare, vor fi evitate cheltuielile neraționale, risipirea de resurse, vor fi
diminuate inechitățile și deciziile de natura eminamente subiective, va crește
preocuparea pentru diminuarea risipei si în cele din urmă se vor putea justifica
solicitările de finanțări suplimentare ale sistemului de îngrijiri pe baza datelor
acumulate.

4. Concluzii
În pofida sumelor gigantice cheltuite pentru achiziția de medicamente din fonduri
publice, de aproape 1% din PIB anual, numărul persoanelor care reglementează, și
supraveghează acest sector, cel al politicii medicamentului este extrem de redus.
Pe de altă parte, chiar paradoxal, majoritatea cheltuielilor semnificative în acest
domeniu sunt practic secrete, datorită unor contracte confidențiale și absenței unor
raportări publice, de la sine, detaliate, privind consumul de medicamente defalcat pe
fiecare medicament în parte.
Introducerea unui proces de ETM fundamentat pe date și cu o transparență
maximă este un pas esențial pentru obținerea unui control real asupra acestor
cheltuieli din partea statului.
Reforma consistentă care va fi adusă de trecerea la ETMr va:
1. obligă MS să definească o Politică a Medicamentului adaptată condițiilor
actuale de finanțare;
2. conduce orientarea intervențiilor MS în zonele prioritare ale îngrijirilor de
sănătate;
3. fundamentează deciziile pe date care în prezent nu sunt colectate sau
utilizate adecvat;
4. va obliga MS la elaborarea de ghiduri și protocoale actualizate, concordante
cu resursele și recomandările internaționale;
5. va spori transparenta cheltuielilor din sistemul sanitar
6. asigură predictibilitatea cheltuielilor atât pentru administratorii sistemului
cât și pentru agenții economici privați;
7. va alătura România țărilor care fac parte activă din rețeaua internațională de
ETM (teoretic face parte și în prezent din EUnetHTA);
8. va stabili care este puterea actuală a sistemului sanitar de a utiliza tehnologii
noi și va fundamenta necesitatea alocării de resurse financiare suplimentare
și/sau diversificarea acestora.
Redactat de,
Marian Sorin Paveliu,
expert in probleme de sanatate publică al
Societății Academice din România

28

