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Vești bune pentru 
bolnavii de diabet! 
Ministerul Sănătății 
are pregătită o 
Hotărâre prin care 
va introduce noi 
molecule pentru 
tratamentul acestor 
pacienți. 

„În România sunt 
pași foarte importanți ca-
re se fac pentru trata-
mentul pacienților cu dia-
bet. (...) Pentru toate pa-
tologiile, anul trecut au 
fost introduse 37 de mo-
lecule noi, anul acesta de-

ja avem pregătită o Hotă-
râre de Guvern de mo-
dificare a 720 (HG - n.r.) 
prin care vom introduce 
alte molecule, astfel în-
cât să contribuim la ce-
ea ce înseamnă trata-
mentul acestor pacienți. 
Pentru diabet, anul tre-
cut  s-au realizat progrese 
importante pornind de la 
înființarea subprogramu-
lui pentru pacienții cu di-
abet tip I, iar anul aces-
ta, cu finanțarea supli-
mentară a programului 
național pentru pacienții 
bolnavi de diabet (...). 
Din punctul meu de vede-
re, al specialiștilor din MS, 

credem că este momentul 
să acționăm anul aceas-
ta în ceea ce privește 
prevenția. O mai strân-
să legătură și o aplica-
re foarte clară a ceea ce 
noi am convenit încă de 
anul trecut cu Ministerul 
Educației, o platformă co-
mună Ministerul Sănătății-
Ministerul Educației, pen-
tru a putea dezvolta prin-
cipii noi de prevenție și 
educație pentru sănăta-
te. Cred că diabetul se 
pretează cel mai bine la 
acest lucru. Este vorba 
de educația pe care tre-
buie să o facem în școli, 
bineînțeles cu implicarea 

MS, cu implicarea tuturor 
factorilor interesați de a 
promova un stil de viață 
sănătos și, nu în ultimul 
rând, cu Societatea Ro-
mână de Diabet“, a spus 
ministrul Sănătății, Sorina 
Pintea, la lansarea Foru-
mului Român de Diabet, 
care a avut loc săptămâ-
na trecută, la Palatul Par-
lamentului. Deși numărul 
beneficiarilor programului 
național de diabet s-a du-
blat în doar zece ani, bani 
sunt pentru noile medi-
camente. „Bugetul alo-
cat anual pentru tratarea 
acestei boli s-a mărit de 
cinci ori, în același inter-

val de timp, ajungând în 
anul 2018 la aproape 1,3 
miliarde de lei. Zvonurile 
care au circulat, potrivit 
cărora CNAS nu ar fi alo-
cat un buget pentru siste-
mele de implementare și 
monitorizare a insulinei, 
țin să precizez că buge-

tul este alocat, el există, 
în ultimele două luni ale 
anului trecut au fost pes-
te (...) 80 de astfel de sis-
teme de monitorizare a 
insulinei“, a explicat Adri-
ana Cotel, președintele 
Casei Naționale de Asigu-
rări de Sănătate.  

Noi tratamente pentru diabet 

 Cu acest prilej, dr. Ti-
berius Brădățan, secre-
tar de stat în Ministerul 
Sănătății, a spus că Româ-
nia face demersuri pentru 
a reduce povara bolilor ne-
transmisibile la nivelul me-
diei UE sau chiar mai mult, 
până în anul 2030. Potri-
vit medicului, promova-
rea accesului la diagnos-
tic,  screening, tratament 
și îngrijiri de calitate su-
perioară sunta prioritățile 
guvernului. Pentru a re-
zolva problemele care în-
greunează îmbunătățirea 
calității vieții pacienților, 
Ministerul Sănătății (MS) 
a luat măsuri concrete. De 
pildă, anul trecut și în pri-
mele luni ale acestui an, 
a acordat resurse supli-
mentare pentru dezvolta-
rea programelor de scre-
ening pentru cancer, acce-
sul la medicamente inova-
toare și la investigațiile ne-
cesare. 

Accesul la 
medicamente 
și investigații, 
esențial pentru 
prevenirea și 
controlul bolilor

“Impactul principa-

lelor boli netransmisibi-
le - diabet zaharat, bo-
li cardiovasculare, can-
cer, boli respiratorii cro-
nice și tulburări psihi-
ce este alarmant, iar în 
regiunea Europeană a 
Organizației Mondiale a 
Sănătății aceste cinci ca-
tegorii de afecțiuni repre-
zintă aproximativ 86% 
dintre decese și 77% din-
tre cazurile de îmbolnă-
vire. Scopul nostru este 
de a reduce povara boli-
lor netransmisibile până 
în 2030 la nivelul medi-
ei UE sau chiar mai mult. 
România este de aseme-
nea implicată în inițiativa 
OMS de îmbunătățire a 
calității serviciilor pentru 
persoanele cu dizabilități 
psiho-sociale și intelectu-
ale. Creșterea de 1,8 de 
miliarde de euro a buge-
tului sănătății în 2019, 
comparativ cu 2018, a 
fost gândită pentru a re-
duce inegalitățile și de a 
îmbunătăți starea de să-
nătate a cetățenilor ro-
mâni. Realizarea acope-
ririi universale cu servicii 
de sănătate este strâns 
legată de planurile de 
acțiune pentru preveni-
rea și controlul bolilor ne-
transmisibile, care tre-

buie rezolvate prin mă-
suri vizând ameliorarea 
accesului la medicamen-
te și investigații accesibi-
le, sigure și eficiente, îm-
preună cu măsuri de pre-
venire și detecție preco-
ce a îmbolnăvirilor. Mă-
surile pe care toate sta-
tele membre ale OMS le 
pot lua pentru reduce-
rea consumului de tutun 
și de alcool, evitarea în 

alimentație a excesului 
de sare și grăsimi satura-
te, reducerea consumului 
de băuturi și alimente cu 
un conținut ridicat de za-
hăr, încurajarea activității 
fizice sunt cele mai efici-
ente metode pentru scă-
derea impactului bolilor 
netransmisibile și evita-
rea deceselor prematu-
re”, a spus dr. Tiberius 
Brădățan. 

Avem sprijin  
din partea OMS 

Alături de dr. Brădă-
țan, la sesiunea OMS din 
Turkmenistan, a fost și 
prof. dr. Alexandru Rafi-
la, consilierul onorific al 
MS și fost membru în Co-
mitetul Executiv al OMS. 
Celor doi oficiali li s-au 
alăturat și reprezentanți 
ai Misiunii României în 

Turkmenistan. Membrii 
delegației române au 
avut și întâlniri informa-
le cu participanți din alte 
state membre. 

Aceștia au putut fa-
ce schimb de informații 
de bună practică în do-
meniu și au avut posibi-
litatea dezvoltării de par-
teneriate, în special pen-
tru prevenirea bolilor ne-
transmisibile.   

Dr. Tiberius Brădățan, secretar de stat în 
Ministerul Sănătății, la reuniunea OMS: 

Membrii Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) 
privind controlul bolilor netransmisibile s-au 
reunit, zilele trecute, în Turkmenistan. Sesiunea 
plenară de nivel înalt a fost dedicată acțiunilor 
concrete desfășurate   în fiecare stat membru 
pentru implementarea Declarației Politice în 
domeniul bolilor netransmisibile, adoptată anul 
trecut de Adunarea Generală a Națiunilor Unite.

“România luptă să reducă 
impactul bolilor netransmisibile 
la nivelul mediei UE”


