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Noile doze de vaccin 
gripal vor fi utilizate pen-
tru imunizarea gratuită a 
persoanelor cu risc cres-
cut de îmbolnăvire, în ca-
drul campaniei demara-
tă de Ministerul Sănătății. 
“Pentru sezonul 2020-
2021, Ministerul Sănătă-
ții a achiziționat 3 milioa-
ne de doze de vaccin gri-
pal, o cantitate dublă față 
de anul trecut, în vederea 
imunizării unui număr cât 
mai mare de persoane cu 
risc ridicat de îmbolnăvi-
re. Campania de vaccina-
re a început în data de 14 
septembrie 2020, iar re-
partiția dozelor de vaccin 
către direcțiile de sănăta-
te publică se face în mai 
multe etape, la fel ca în 
anii trecuți. Următoarea 
tranșă de 1.100.000 doze 
de vaccin gripal se va re-
aliza în prima parte a lunii 
noiembrie. În cadrul cam-
paniei de vaccinare gratu-
ită a Ministerului Sănătă-
ții sunt imunizate persoa-
nele cu varsta peste 65 
de ani, cu boli cronice, în 
special boli respiratorii și 
cardiovasculare, boli me-
tabolice, copii și bătrâni 

instituționalizați, personal 
medical, precum și gra-
vide, conform recoman-
dărilor OMS și ECDC. Pâ-
nă în data de 11.10.2020 
au fost vaccinate antigri-
pal 146.537 persoane din 
grupele la risc, cu vac-
cin distribuit de Ministerul 
Sănătății, conform Cen-
trului Național de Supra-
veghere și Control al Bo-
lilor Transmisibile. Con-
form aceleiași surse, la 
nivel național, în cea de-
a doua săptămână de su-
praveghere și monitori-
zare a evoluției infecțiilor 
respiratorii acute și gri-
pei, numărul total de ca-
zuri de infecții respira-
torii acute (gripă clini-
că, infecții acute ale căi-
lor respiratorii superioa-
re- IACRS și pneumonii) a 
fost de peste 42.000, cu 
aproximativ 50.2% mai 
mic comparativ cu cel în-
registrat în aceeași săptă-
mână a sezonului prece-
dent (84.564), dar într-
o creșetere ușoară, cu 
8.7%, comparativ cu cel 
din săptămâna anterioa-
ră”, informează Ministerul 
Sănătății.

În plină pandemie 
de coronavirus, 
accesul la tratamente 
inovatoare reprezintă 
o prioritate pentru 
specialiștii Ministerului 
Sănătății. În contextul 
epidemiologic, experții 
iau măsuri pentru ca 
schemele terapeutice 
să includă noi molecule. 

Introducerea unor 
noi molecule pe piața far-
maceutică este un lucru 
extrem de necesar da-
că ținem cont de faptul 
că mii de medicamente 
au dispărut din România 
în ultimii ani și numeroși 
bolnavi sunt în pericol de 
a-și pierde viața în lip-
sa tratamentelor adec-
vate. Majoritatea produ-
selor farmaceutice retra-
se de pe piață ar avea un 
rol extrem de important 
în schemele terapeutice 
ale pacienților cu afecțiuni 
cardiovasculare, diges-
tive, cancere, afecțiuni 
ale sistemului nervos și 
ale aparatului respirator. 
Acum, autoritățile caută 
soluții pentru a fi relua-
te studiile clinice care vor 
face posibilă punerea pe 
piață a unor molecule noi. 

„Noi chiar am discu-
tat cu cei la Agenția Na-
ționale a Medicamentului 
și a Dispozitivelor Medi-
cale din România pentru 
a relua tot ce înseamnă 
studii și a putea readuce 
sau aduce pe piață mole-
cule noi. (...) Noi am făcut 
evaluarea în acest mod. O 
să vedeți în următoarea 
perioadă și o schimbare 
de structură și o schimba-
re de conducere la nivelul 
Agenției Naționale a Me-
dicamentului, prin prisma 
atât a studiilor, a prețuri-

lor, cât și a evaluării pre-
zenței medicamentelor pe 
piață și a soluțiilor pe care 
le putem găsi”, a spus mi-
nistrul Sănătății, Nelu Tă-
taru, în cadrul unei dezba-
teri online intitulată „Ino-
vația medicală: acces, im-
pact, schimbări”, organi-
zată de DC Media Group.  

Potrivit ministrului 
Sănătății, deja se pregă-
tesc mai multe ordine de 
ministru pentru molecu-
le inovatoare. „Din punc-
tul de vedere al Ministeru-
lui Sănătății, pregătim mai 
multe ordine de ministru 
al Sănătății pentru tot ce 
înseamnă molecule inova-
tive, le avem în discuție cu 
tot ce înseamnă producă-
tori și importatori de me-
dicamente, cât și biosimi-
lare. Suntem în momen-
tul în care trebuie să fa-
cem o schimbare și cred 
că am văzut-o cu toții, 
trebuie făcută o schimba-
re și în industria farma și 

tot ce înseamnă piața de 
medicamente, în condiții-
le în care avem o cerere și 

în care pacientul în acest 
moment este dispus să 
plătească și un preț mai 
mare, dar să se găsească 
pe piață. În următoarea 
perioadă așteptăm o ree-
valuare la tot ce înseam-
nă punctaj și condiții de 
investigații, în ce măsu-
ră putem acorda în acest 
moment o telemedicină 
și în ce măsură pacientul 
trebuie să fie față în față, 

modul în care putem face 
spitale dedicate și în ace-
lași timp și programările 
care trebuie să le urmărim 
atât ca medici specialiști, 
cât și ca medici de familie, 
să ducem parcursul aces-
tui pacient cronic până la 
sfârșit în evaluările lui pe-
riodice”, a mai spus minis-
trul Nelu  Tătaru.

Peste 2.000 de 
medicamente au 
fost retrase de pe 
piață, în ultimii ani 

Coaliția Organizațiilor 
Pacienților cu Afecțiuni 
Cronice (COPAC) atrăgea 
atenția încă din 2016 asu-
pra situației extrem de gra-
ve în care se aflau bolnavii 
cronici rămași fără medi-
camente. Membrii Coaliției 
explicau încă de atunci că, 
în timp ce anumiți pacienți 
se află în imposibilita-
tea de a cumpăra produ-
sele scumpe existente pe 
piață, alții se află în situația 
în care organismul lor nu 
acceptă tratamentele de 
substituție. La acea vreme, 
COPAC a demarat chiar și o 
campanie intitulată “STOP 
dispariției medicamentelor 
din România!”. Programul 
își propunea să aducă în 
atenția autorităților și opi-
niei publice tot mai multe 
cazuri de pacienți care nu 
aveau tratament și să fa-
că toate demersurile pen-
tru a rezolva problema ac-
cesului la tratament, cu ca-
re se confruntau pacienții 
din țara noastră. Reamin-
tim că peste 2.000 de me-
dicamente au fost retrase 
de pe piață în ultimii ani, 
prin scăderea prețurilor 
produselor.

Vești bune de la Ministerul Sănătății! 

În curând, bolnavii din 
România vor beneficia de 
tratamente inovatoare 

Avem în 
discuţie tot 
ce înseamnă 
producători şi 
importatori de 
medicamente”

ministrul Sănătății

Nelu Tătaru

Încă 500.000 de 
doze de vaccin 

gripal ajung 
în cabinetele 
medicilor de 

familie
Numărul mare de solicitări pentru 
imunizarea antigripală a determinat 
autoritățile să achiziționeze noi doze de 
vaccin. Încă 500.000 de doze de vaccin au 
fost distribuite săptămâna trecută către 
direcțiile de sănătate publică, urmând ca 
acestea să ajungă în cabinetele medicilor 
de familie. 
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