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 De la 1 aprilie, bolna-
vii vor putea să-şi ia me-
dicamentele compensate 
cu bani mai puţini. Guver-
nul a abrogat şi hotărârea 
numărul 800, care preve-
dea aprobarea Metodolo-
giei privind modul de cal-
cul şi procedura de aviza-
re şi aprobare a preţuri-
lor maximale ale medica-
mentelor de uz uman cu 
autorizaţie de punere pe 
piaţă în România. “Aceas-
tă hotărâre a rămas fără 
subiect urmare a apariţiei 

Legii 10 din 2017 cu privi-
re la abrogarea Ordonan-
ţei de Urgenţă 59/2016, 
metodologia de calcul a 
preţurilor urmând a fi sta-
bilită prin ordin de minis-
tru. Ieri (n.r. – marţi, 21 
martie), am avut la Gu-
vern, împreună cu pri-
mul-ministru, cu un se-
cretar de stat de la Minis-
terul de Finanţe, cu per-
sonalul tehnic din Ministe-
rul Sănătăţii, o întâlnire cu 
cele trei asociaţii ale pro-
ducătorilor, distribuitorilor 

şi importatorilor de me-
dicamente şi am conve-
nit aplicarea măsurii din 
programul de guverna-
re — reducerea cu 35% 
la medicamentele inova-
tive care-şi pierd paten-
tul”, a anunţat ministrul 
Sănătăţii, Florian Bodog. 
Noua Hotărâre de Guvern 
a fost adoptată miercuri, 
iar vineri a fost publica-
tă în Monitorul Oficial îm-
preună cu  ordinul de mi-
nistru care stabileşte me-
todologia de calcul al pre-
ţurilor. Pentru restul me-
dicamentelor prescrise cu 
reţetă, procedura de cal-
culare a preţului rămâne 
neschimbată, bazându-se 
pe cel mai mic preţ euro-
pean din 12 ţări. 

Dan Zaharescu, direc-
torul executiv al Asociaţi-
ei Române a Producători-

lor Internaţionali de Medi-
camente: “123 de medi-
camente riscă să dispară 
de pe piaţă. Vor fi afectaţi 
circa 800.000 de pacienţi”

Din păcate, bucu-
ria pacienţilor, ar putea să 
fie doar de scurtă durată. 
Importatorii şi distribuito-
rii ameninţă că noile tarife 
vor duce, inevitabil, la dis-
pariţia a zeci de produse 
farmaceutice de pe piaţa 
din România. “Sistemul de 
asigurări de sănătate nu va 
face niciun fel de economie 
din această scădere cu 35 
la sută a preţurilor medica-
mentelor care au ieşit de 
sub protecţia brevetului. 
Singurii care sunt afectaţi 
sunt pacienţii, fiindcă mul-
te din acele medicamente 
vor dispărea şi bineînţeles 
şi producătorii de medica-
mente, fiindcă vor fi puşi 

în situaţia să facă faţă la 
nişte situaţii dificile, fiind-
că nu este uşor să ai paci-
enţii care umblă înnebuniţi 
după un medicament şi să 
le spui că nu mai poţi să 
le comercializezi din moti-
ve economice. Este o ana-
liză făcută în vara anului 
trecut care arăta că sunt 
undeva în jurul a 123 de 
medicamente care sunt cu 
risc de dispariţie de pe pia-
ţă şi care ar putea să afec-

teze circa 800.000 de pa-
cienţi pe foarte multe arii 
terapeutice. Cele mai cu-
noscute sunt bolile cardio-
vasculare, medicaţia apa-
ratului respirator, medica-
ţia sistemului nervos cen-
tral, medicaţia aparatului 
musculo-scheletic”, averti-
zează Dan Zaharescu, di-
rectorul executiv al Asoci-
aţiei Române a Producăto-
rilor Internaţionali de Me-
dicamente.
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Din aprilie, 

Vom cumpăra medicamente mai ieftine
Este oficial! După mai multe amânări, în 
sfârşit, preţul produselor farmaceutice 
scade semnificativ. De la începutul lunii 
viitoare, furnizorii vor fi obligaţi să scadă 
preţurile medicamentelor inovatoare 
eliberate cu prescripţie medicală, pentru 
care patentul a expirat. 

România a sărbătorit 
Ziua Mondială a Sindro-
mului Down pentru al cin-
cilea an, consecutiv. Por-
nind de la logoul “Vocea 
mea, comunitatea mea”, 
în Bucureşti şi în marile 
oraşe ale ţării, au avut loc 
evenimente prin interme-
diul cărora persoanele cu 
sindrom Down şi cele ca-
re pledează pentru ele au 
avut şansa să vorbească 
despre greutăţile şi nevo-
ile acestor oameni speci-
ali. Mesajul lor a fost unul 
puternic, emoţionant. Per-
soanele cu sindrom Down 
se hrănesc cu dragoste 
înainte de toate şi pot du-
ce o viaţă mai bună dacă, 
noi toţi, ceilalţi de lângă 
ei, ne-am strădui să le-o 
oferim. De altfel, când-
va, mai mulţi copii cu sin-
drom Down au încercat 
să încurajeze o viitoa-
re mămică, îngrijorată că 
va da naştere unui copil 
cu probleme de sănătate 

specific acestui sindrom. 
Iată, mesajul emoţionant 
al micuţilor! 

“Copilul tău  
va putea face 
multe lucruri”

“Dragă viitoare ma-
mă, nu-ţi fie teamă. Copi-
lul tău va putea face mul-
te lucruri. Va putea să te 
îmbrăţişeze. Va putea fu-
gi către tine. Va putea 
vorbi şi îţi va spune că te 
iubeşte. Va putea merge 
la şcoală, la fel ca toată 
lumea. Va putea învăţa să 
scrie. Și îţi va putea scrie 
ţie, dacă într-o zi va fi 
foarte departe. Pentru că 
va putea, de asemenea, 
călători. Îşi va putea ajuta 
tatăl să îşi repare bicicleta. 
Va putea lucra pentru a-şi 
câştiga banii. Iar cu acei 
bani te va putea invita la 
cină. Ori îşi va putea închi-
ria un apartament, pentru 
a locui singur.”

Este nevoie de 
multă deschidere 
faţă de persoanele 
cu sindrom Down 

Printre acţiunile de 
anul acesta s-au numărat 
activităţi sportive, un marş 
de sensibilizare, ateliere 
de pictură, activităţi artis-
tice şi recreative. În acest 
mod, persoanele cu sin-
drom Down (SD) şi apar-
ţinătorii lor au tras atenţia 
societăţii şi autorităţilor că 

este nevoie de foarte mul-
tă deschidere faţă de  aceşti 
oameni. Mai exact, s-a pus 
accent pe faptul că politici-
le guvernamentale trebu-
ie să includă în programele 
lor protecţia, incluziunea, 
egalitatea, respectul în toa-
te aspectele şi la toate ni-
velele societăţii. Manifestă-
rile de anul acesta, din Bu-
cureşti, au fost organiza-
te şi susţinute de Fundaţia 
Special Olympics Romania, 
Asociaţia DOWN Bucureşti. 

Ziua Mondială a Sindromului Down 

Politicile guvernamentale trebuie să 
asigure persoanelor cu sindrom Down, 
incluziune, egalitate şi respect
Ca în fiecare an, pe 21 martie, a fost 
marcată Ziua Mondială a Sindromului 
Down. România s-a alăturat, şi anul 
acesta, statelor care au organizat 
manifestări în scopul conştientizării 
problemaelor cu care se confruntă cei 
care suferă de acest sindrom.

Peste o sută de milioane de oameni din lumea întreagă 
suferă de sindrom Down. Conform datelor Organizaţiei 
Naţiunilor Unite, anual, circa o mie de copii se nasc 
cu această problemă majoră de sănătate. Boala este 
cauzată de prezenţa unui cromozom suplimentar 
atașat perechii cromozomiale 21. Din această cauză, 
copiii se confruntă cu dizabilitate intelectuală și fizică, 
dezvoltă multe alte probleme medicale asociate. 
Tulburările cardiovasculare, infecţiile respiratorii, 
tulburările oculare, dificultăţile de mers sunt doar 
câteva dintre problemele de sănătate cu care se pot 
confrunta acești pacienţi. Sindromul Down este o 
dispunere cromozomială naturală, care nu se vindecă. 
A făcut parte întotdeauna din condiţia umană, fiind 
universal prezent în toate naţiile, genurile și mediile 
socio-economice, deși există o mare variaţie a acestei 
incidenţe în întreaga lume.

În fiecare an, o mie de copii se nasc cu SD


