


 

Politica cu privire la 

medicamente în 

Republica Moldova 

Atelier de lucru în Chişinău, 

Moldova 
 

12 decembrie 2016 

This presentation received funding under 

an operating grant from the European 

Union’s Health Programme (2014–2020 



Health Action International 
 

• O reţea globală non-profit  
 

• Creată în 1981 

• Include ONGuri din domeniul sănătăţii publice, 
profesionişti din sfera sănătăţii, reprezentanţi ai 
cercurilor academice şi consumatori 

• Bazată în Amsterdam şi Bruxelles  

• Lucrează pentru a spori accesul la medicamente 
esenţiale şi a îmbunătăţi folosirea raţională a 
acestora prin cercetare şi promovare bazată pe 
dovezi. 

• Sursele de finanţare HAI Europe: Agenţia executivă 
pentru sănătate şi consumatori (EAHC); Fundaţia 
pentru societate deschisă (OSF); Fundaţia Camino 



Cuvânt de salut din partea: 
 

•Tessel Mellema 

Health Action International, Olanda 

 

•Stela Bivol şi Rita Seicas 

Centrul PAS pentru politici şi analize în sănătate 

 

•Katrina Perehudoff 

Centrul de cercetare Global Health Law Groningen 
Research Centre şi Centrul medical universitar 
Groningen, Olanda 



 

 

 

PARTEA 1 

 

Cine are acces la medicamente? 

 



Dreptul la sănătate în Moldova 
 

Constituţia Republicii Moldova 

 

Articolul 36: Dreptul la ocrotirea sănătăţii 

1. Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat. 

2. Minimul asigurării medicale oferit de stat este 

gratuit. 

 

Art 4: Drepturile şi libertăţile omului  

Standardele dreptului internaţional se aplică şi pot fi 

executate în Moldova 



Dreptul la ocrotirea sănătăţii în legislaţia 

internaţională 
 

• Dreptul la ocrotirea sănătăţii ≠ Dreptul de a fi sănătos 

• Responsabilitatea principală a guvernului este 

ocrotirea şi promovarea sănătăţii 

• Include asigurarea imediată cu medicamente de 

bază, conform definiţiei OMS 

• Non-discriminarea şi egalitatea 

 

 

 

Izvoarele de drept internaţional:  

Art 12. Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, 

sociale şi culturale şi Comentariul general nr 14 



Alegeri echitabile în oferirea accesului la 

îngrijiri medicale 

  
 

  

  

 

 

Recomandările grupului de 

nivel înalt pentru OMS: 

•Fiecare persoană să fie 

acoperită cu servicii de cea 

mai înaltă prioritate. 

•Eliminarea plăţilor din 

buzunar. 

•Achitarea pentru îngrijiri în 

avans. 



Alegeri echitabile în oferirea accesului la 

îngrijiri medicale 

  
 

  

  

 

 

Recomandările grupului de 

nivel înalt pentru OMS: 

 

•Achitarea echitabilă se 

bazează pe capacitatea de 

plată,  nu pe câtă nevoie are 

persoana respectivă de 

servicii medicale. 



Legea cu privire la asigurări obligatorii în 

medicină nr 1585 

 

1998 - pachetul de bază de îngrijiri de urgenţă şi 

primare 

- Medicamente şi servicii pentru pacienţii spitalizaţi, 

oferite gratuit 

- unele  medicamente pentru pacienţii care fac 

tratament ambulatoriu sunt rambursate 

 

2009 - extinderea acoperirii pentru familiile cu venituri 

mici 

 

2010 - cetăţenii Moldovei, indiferent de nivelul 

veniturilor, beneficiază de oportunităţi egale pentru 

îngrijire 



Care sunt grupurile vulnerabile din 

Moldova? 

Cine nu beneficiază de asigurare 

medicală? 



 

Momentele principale ale accesului 

universal 
 
• Medicamentele de bază fac parte din dreptul  la sănătate 

al fiecărei persoane 

 

• Majoritatea oamenilor în Moldova sunt acoperite cu 

asigurare medicală prin lege 

 

• Pacienţii, care suferă de anumite boli, beneficiază de 

rambursarea costului medicamentelor 

 

• Unele grupuri vulnerabile nu au acces la medicamente 



 

 

 

PARTEA 2 

 

Ce medicamente sunt compensate? 

 

La ce medicamente pacienţii au acces? 

 



Care medicamente sunt accesibile? 

  

Spectrul de medicamente se limitează la 

următoarele: 

• Medicamente dezvoltate 

• Medicamente comercializate în Moldova 

• (Deseori) Medicamente compensate în Moldova 



1. Dezvoltarea medicamentelor 

  
 

http://www.spiegel.de/international/business/imi-research-diverges-from-who-goals-a-1025572.html  

 

Necesităţile sănătăţii publice şi priorităţile de cercetare nu coincid 

Rezistenţa la antiobiotice 

Diabet 

Alzheimer 

Cancer 

Tuberculoza 

Alcool 

Artroza 

Cardiovasc. 

HIV/SIDA 

AVC 

Tutun 
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1. Dezvoltarea medicamentelor 

  

 

 

 

 

 

 

Exemple:  

Medicamente contra tuberculozei şi HIV în doze 

ajustate pentru copii 

Scurtarea perioadei de tratament al tuberculozei 

Diagnosticarea infecţiilor bacteriale şi virale ale 

tractului respirator 
Medicamente de bază pentru acoperirea universală prin regimuri de asigurări în sănătate. 

Wirtz et al. Lancet (2016) 

 

Cercetarea şi dezvoltarea cu scopul obţinerii profitului selectează 

doar ceea ce se va vinde cel mai bine, ceea ce nu întotdeauna 

vor fi medicamentele cele mai necesare 



2. Comercializarea medicamentelor 

  
 

Toate 

medicamentele 

Medicamente 

înregistrate  

în Moldova 

  

  

 

 

•Pentru pacient nu este 

important fiecare medicament 

prezent pe piaţă 



2. Medicamente comercializate în Moldova 

  

Analiza celor 1345 aprobări noi de medicamente în 

Europa (2000-2013)  

Review Prescrire 35 (376):132-136, 2015. 



2. Medicamente comercializate în Moldova 

  
 

Medicamen

te 

înregistrate  

în Moldova 

  

  

 

 

•Medicamente noi nu tot 

timpul sunt mai bune. 

 

•Unele medicamente de bază 

nu se comercializează. 

Toate 

medicamente

le 



3. Selectarea medicamentelor, costul 

cărora urmează a fi rambursat 

  
 

S S 

Medicamente 

înregistrate 

Lista naţională a 

medicamentelor de 

bază 

Medicamentele de bază sunt 

cele, care satisfac 

necesităţile prioritare ale 

populaţiei  în ceea ce 

priveşte îngrijirile medicale. 

 

Lista-model de medicamente 

de bază a OMS 
http://www.who.int/medicines/publications/essenti

almedicines/EML2015_8-May-15.pdf  

 

Lista naţională a 

medicamentelor de bază 
http://amed.md/sites/default/files/Medicamente/M

ed-te%20esentiale%202011.pdf  

 

Toate 

medicamentele 

http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/EML2015_8-May-15.pdf
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3. Selectarea medicamentelor, costul 

cărora urmează a fi rambursat 

  

Care sunt medicamentele de bază? 

Medicamentele de bază sunt cele, care satisfac 

necesităţile prioritare ale populaţiei  în ceea ce priveşte 

îngrijirile medicale. 

 

Criteriile de selectare 

Medicamentele de bază se aleg ţinând cont de 

incidenţa bolilor, dovezi privind eficacitatea şi 

siguranţa şi rentabilitate economică comparativă. 

 

  

(Raport pentru Comitetul executiv OMS, ianuarie 2002) 



3. Selectarea medicamentelor, costul 

cărora urmează a fi rambursat 

  

Scopul:  

Medicamentele de bază trebuie să fie permanent 

disponibile în contextul sistemelor de sănătate 

funcţionale, în cantităţi adecvate, în doze potrivite, 

cu calitatea asigurată şi la un preţ accesibil pentru 

individ şi comunitate.  

 

Beneficiile medicamentelor de bază:  

Un spectru limitat de medicamente de bază, selectate 

cu grijă, duce la ocrotirea sănătăţii mai bună, 

gestionare mai bună a medicamentelor şi reduce 

costurile. 

(Raportul comisiei de experţi OMS, aprilie 2002) 



3. Selectarea medicamentelor, costul 

cărora urmează a fi rambursat 

  

Implementarea 

Intenţia este să fie flexibilă şi adaptabilă la mai multe 

situaţii diferite; este responsabilitatea statului concret 

să determine care anume medicamente vor fi 

considerate de bază.  

 

Dacă medicamentul este considerat de bază, 

atunci trebuie să devină accesibil pentru toţi.  

 

 

(Raportul comisiei de experţi OMS, aprilie 2002) 



Diabetul în Kyrgyzstan 

Kyrgyzstan (2009) 

 

Bugetul  

Guvernului pentru  

Insulină  

 

•$$$ Insuline analogice patentate  

•$ Insulină generică 
 

Abdraimova A et al. Raportul Fundaţiei internaţionale pentru insulină, 2009. 

13% dintre pacienţi 

26% dintre pacienţi 



3. Selectarea medicamentelor, costul 

cărora urmează a fi rambursat 

  
 

S S 

Medicamente 

înregistrate 

Lista naţională a 

medicamentelor de 

bază 

Lista de rambursare 

Lista medicamentelor 

subsidiate de guvern  

 

Situaţia ideală 

Lista de 

rambursare 

Toate 

medicamentele 



3. Selectarea medicamentelor, costul 

cărora urmează a fi rambursat 

  
 

S S 

Medicamen

te 

înregistrate 
Lista naţională a 

medicamentelor de 

bază 

Lista de rambursare 

Lista medicamentelor 

subsidiate de guvern  

 

Situaţia reală 

Lista de 

rambursare 

Toate 

medicamente

le 



 

 

Luarea deciziei privind rambursarea 

costului anumitor medicamente: 

Aranjaţi medicamentele în ordinea priorităţii 

acestora 

  

Medicamente cu cele mai 

multe beneficii pentru 

sănătate la preţ mic 

Medicamente cu mai puţine 

beneficii pentru sănătate la un 

preţ mai mare 



 

 

Aranjaţi medicamentele în ordinea 

priorităţii acestora  
 

 

În procesul stabilirii priorităţi: 

 

- Ţineţi cont de necesităţile pacienţilor cu starea 

materială cea mai proastă 

 

- Implicaţi pacienţii şi consumatorii în stabilirea 

criteriilor 

 

- Folosiţi criterii şi dovezi obiective 

 

- Folosiţi în mod consistent şi transparent 



 

Hepatita C în Moldova 
 
• Se estimează că în Moldova sunt cca 120000 de pacienţi 

cu hepatita C cronică 

 

• Lista medicamentelor de bază sau subsidiate de guvern: 

interferon pegilat şi ribavirină. 
• Multe efecte adverse 

• Tratează, însă nu lecuesc 

 

• Sofosbuvir (Sovaldi) comercializat în 2013 
• Câştig semnificativ de sănătate 

• Internaţional: $$$$$ 

• Pe lista medicamentelor de bază OMS (2015) 

 

• Sofosbuvir în Moldova: 
X    Lista medicamentelor de bază (2011) 

X    Medicament compensat (2016) 



 

Momentele principale de selectare a 

medicamentelor 
 
• Pentru a selecta medicamentele folosiţi conceptul de 

medicament de bază 

 

• Un medicament de bază trebuie să devină disponibil şi 

accesibil pentru orice persoană, care are nevoie de el 

 

• Selectaţi medicamentele şi  rambursaţi costul acestora 

pe bază de criterii şi dovezi 

 

• Dovezile trebuie să fie disponibile public 

 

• Concentraţi-vă pe opţiunile cele mai avantajoase 



 

 

 

PARTEA 3 

 

Care este costul medicamentelor pentru 

pacient?  

 



Preţurile medicamentelor: Nu sunt peste tot 

la fel 
      

   Sofosbuvir pentru hepatita C 

 

 EUROPA: Preţul este €25,000 - €56,000 

pentru  un curs de 12 săptămâni 

 

      Preţ înalt din cauza protecţiei prin brevet 

 

       

      Preţ mai mic graţie "licenţei binevole"    

 

    

 

   INDIA: Preţul este $161 / sticlă     

    
  

Private Patents & Public Health. ‘t Hoen E. (2016) 



Preţurile medicamentelor: Nu sunt peste tot la 

fel 
      

   Sofosbuvir pentru hepatita C 

 

 EUROPA: Preţul este €25,000 - €56,000 

pentru  un curs de 12 săptămâni 

 

        Preţ înalt din cauza protecţiei prin brevet 

 

       

        Preţ mai mic graţie "licenţei binevole" 

   

 

    INDIA: Preţul este $161 / sticlă   

  

    
  

Private Patents & Public Health. ‘t Hoen E. (2016) 



Preţurile medicamentelor: Nu sunt legate de 

costul producerii 
      

   Sofosbuvir pentru hepatita C 

 

 EUROPA: Preţul este €25,000 - €56,000 

pentru  un curs de 12 săptămâni 

 

      Preţ înalt din cauza protecţiei prin brevet 

 

       

      Preţ mai mic graţie "licenţei binevole"    

 

    INDIA: Preţul este $161 / sticlă   

  

    Costul producerii $68 - $136 / tratament 
  

Private Patents & Public Health. ‘t Hoen E. (2016) 



Preţurile medicamentelor: Nu sunt legate de 

costurile cercetării şi dezvoltării 
      

Cât costă să faci cercetare şi să dezvolţi medicamente noi? 

 

Industria farmaceutică:  

                                                  $1 200 000 000 

 

Dezvoltatori de medicamente non-profit: 

Iniţiativa Drugs for Neglected Diseases 

(Medicamente pentru boli neglijate) 

                                                     $150 000 000 
 

      Preţ înalt din cauza protecţiei prin brevet 

 

       

      Preţ mai mic graţie "licenţei binevole"  

  

 

   INDIA: Preţul este $161 / sticlă   

  

   Costul producerii $68 - $136 / tratament 
  

Private Patents & Public Health. ‘t Hoen E. (2016) 



Ce determină costurile pentru pacienţi?  

  
 



Ce determină costurile pentru pacienţi? 
      

      

 Preţul medicamentului 

 Costurile 

suportate de 

pacienţi 

65% 

 Finanţarea 

guvernamentală 

35% 



Cum să reducem costurile pentru pacienţi? 

 
      

               = 
 Preţul medicamentului 

Cheltuielile 

pacientului 



Cum să reducem costurile pentru pacienţi? 

 Preţul medicamentului 

Cheltuielile 

pacientului 



Cum să reducem costurile pentru pacienţi? 

 Preţul medicamentului 

Cheltuielile 

pacientului 



Cum să reducem costurile pentru pacienţi? 

 
   

 Preţul medicamentului 

Cheltuielile 

pacientului 



Cum să reducem costurile pentru pacienţi? 

 
   

 Preţul medicamentului 

Cheltuielile 

pacientului 



Cum să reducem costurile pentru pacienţi? 

 
   

 Preţul medicamentului 

Cheltuielile 

pacientului 



Cum să reducem costurile pentru pacienţi? 

 Preţul medicamentului 

Pacientul primeşte 

medicamentul 



Cum să reducem costurile pentru pacienţi? 

 
   

 

   1. Reducerea preţului 

medicamentelor 

 Preţul medicamentului 

Economiile 

pacientului 



Cum să reducem costurile pentru pacienţi? 

 
   

 

   1. Reducerea preţului 

medicamentelor 

 Preţul medicamentului 

Economiile 

pacientului 



Cum să reducem costurile pentru pacienţi? 

 
   

 

   1. Reducerea preţului 

medicamentelor 

 

 

   2. Sporirea finanţării din partea 

guvernului 

 Preţul medicamentului 

Economiile 

pacientului 



Cum să reducem costurile pentru pacienţi? 

 
   

 

   1. Reducerea preţului 

medicamentelor 

 

 

   2. Sporirea finanţării din partea 

guvernului 

 Preţul medicamentului 

Economiile 

pacientului 



Cum să reducem costurile pentru pacienţi? 

 
   

 

   1. Reducerea preţului 

medicamentelor 

 

 

   2. Sporirea finanţării din partea 

guvernului 

 Preţul medicamentului 

Economiile 

pacientului 



Cum să reducem costurile pentru pacienţi? 

 
 

1. Reducerea preţului medicamentelor 

2. Sporirea finanţării din partea guvernului 
 

 

 

 

   

      

         -                         = 

 Preţul medicamentului – finanţare guvernamentală = costul pentru 

pacient 



Întrebările-cheie 

 
  

 1. Preţul medicamentului este prea mare?                 

Guvernul întreprinde măsurile necesare pentru ca 

preţurile să rămână accesibile? 

 

 

 

 

 

   

      

   



 

 

Factorii ce influienţează preţul 

medicamentelor 

PREŢUL 

Impozite 

Costurile 

marcării şi 

distribuirii 

Politicile de 

promovare a 

medicamentelor 

generice 

Politicile 

naţionale 

Politica de 

reglementar

e a preţului 

Strategiile de 

achiziţii 

Nivelul 

concurenţei 
Legislaţia 

naţională 

privind 

brevetele 



 

 

Modalităţi de reducere a preţului 

medicamentelor 
 

 

• Comparaţia preţurilor cu alte ţări sau grupuri 

terapeutice (preţuri de referinţă) 

 

• Promovarea folosirii medicamentelor generice  

 

• Multe alte opţiuni 



 

 

Preţuri de referinţă 
 

• La nivel extern - comparaţia se face cu preţurile în 

alte ţări 

 

• La nivel intern - comparaţia se face cu alte 

tratamente din clasa terapeutică  



 

 

Preţuri de referinţă 
 

• Scopul: O măsură obiectivă de comparaţie şi 

stabilire a preţurilor echitabile 

 



 

 

Preţuri de referinţă 
 

• Scopul: O măsură obiectivă de comparaţie şi 

stabilire a preţurilor echitabile 

 

• Provocări reale: 

• Nu cunoaştem preţurile efective 

?? 



 

 

Preţuri de referinţă 
 

• Scopul: O măsură obiectivă de comparaţie şi 

stabilire a preţurilor echitabile 

 

• Provocări reale: 

• Nu cunoaştem preţurile efective 

• Metodele de alegere a produselor de comparaţie nu 

sunt perfecte 

$$$                       $ 

  $$ 



 

 

Preţuri de referinţă 
 

• Scopul: O măsură obiectivă de comparaţie şi 

stabilire a preţurilor echitabile 

 

• Provocări reale: 

• Nu cunoaştem preţurile efective 

• Metodele de alegere a produselor de comparaţie nu 

sunt perfecte 

• Creşterea preţului produselor generice 



 

Politica naţională în sfera medicamentelor 

Selectarea medicamentelor 

• Ce medicamente sunt de bază? 

Accesibilitatea şi finanţarea 

• Cum trebuie stabilit preţul medicamentului? 

• Cum trebuie promovate medicamentele 

generice? 

Sisteme de aprovizionare  

• Medicamentele se vor produce pe loc sau 

vor fi importate?  

Reglementarea  

• Cum va fi testată calitatea 

medicamentelor? 

Utilizarea adecvată  

• Să fie medicamentele obiectul publicităţii 

pentru medici? Pentru pacienţi? Pentru 

public? 

Cercetare  

o Ce medicamente noi ar trebui dezvoltate? 

Cum să decidem? 



Întrebările-cheie 

 
  

 1. Preţul medicamentului este prea mare?                 

Guvernul întreprinde măsurile necesare pentru ca 

preţurile să rămână accesibile? 

 

 

2. Guvernul cheltuie suficient pentru ca pachetul 

de medicamente de bază să fie disponibil fiecărui? 

 

 

 

 

 

 

   

      

         -                         = 



Accesibilitatea celor mai simple 

medicamente de bază 

  

Sumele necesare pentru procurarea celui mai simplu 

pachet (2016 Lancet Commission) 

     US$ 13-25/capita  

 

Cheltuielile guvernului Moldovei + cheltuielile 

pacienţilor (2010) 

     US$ 63/capita 

Plăţi "din buzunar" şi neformale mari 

Câtă finanţare vine de la guvern? 

Banii se cheltuie eficient? 

Medicamente de bază pentru acoperirea universală prin regimuri de 

asigurări în sănătate.  

Wirtz et al. Lancet (2016) 



Cum rămâne cu medicamentele scumpe 

pentru boli neinfecţioase? 

 

• Diabetul: Insulină 

 

 

• Bolile cardiovasculare:  

Reducerea nivelului de colesterol 

 

 

• Cancer: Medicamentele oncologice 
Herceptin (cancer de sân) 

€120000 în Marea Britanie  



Întrebările-cheie 

 
  

 1. Preţul medicamentului este prea mare?                 

Guvernul întreprinde măsurile necesare pentru ca 

preţurile să rămână accesibile? 

 

 

2. Guvernul cheltuie suficient pentru ca pachetul 

de medicamente de bază să fie disponibil fiecărui? 

 

 

3. Costurile pentru pacienţi sunt prea mari?                

Pacienţii sunt suficient de bine protejaţi contra 

cheltuielilor catastrofale? 

 

 

 

 

   

      

         -                         = 



 

Momentele principale ce ţin de reducerea 

costului medicamentelor 
 

• Politica naţională în sfera medicamentelor poate stabili 

priorităţi naţionale pentru:  

• Politici de stabilire a preţului medicamentelor 

• Promovarea preparatelor generice 

• Folosirea flexibilităţilor din Acordul cu privire la 

aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate 

intelectuală (TRIPS) 

 

• Finanţare guvernamentală suficientă şi eficientă prin 

intermediul asigurărilor de sănătate obligatorii 

 

• Monitorizarea preţurilor şi accesibilităţii pentru ca pacienţii 

să fie suficient de bine protejaţi de cheltuieli catastrofale 



 

 

Mulţumesc pentru atenţie 
 

Katrina Perehudoff 

Katrina.perehudoff@gmail.com 

 

 

Tessel Mellema 

tessel@haiweb.org 

www.haiweb.org    
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