Minuta: 18 octombrie 2018
Tema: proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea
Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei 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

Ca urmare a solicitării primite din partea Alianței Pacienților Cronici din România în vederea
realizării unei dezbateri publice pe această temă, în data de 18.10.2018 a avut loc la sediul
Ministerului Sănătăţii întâlnirea dintre reprezentanţii societăţii civile şi reprezentanţi ai Ministerului
Sănătăţii.
La această dezbatere au participat :
din partea Ministerului Sănătăţii:
-

Tiberiu Marius Brădățan - subsecretar de stat,

-

Costin Iliuță – director general, Direcția generala asistența medicala și sanatate publica,

-

Vlad Negulescu – șef Departament Evaluare Tehnologii Medicale, Agenția Națională a
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale,

-

Oana Mocanu – Casa Națională de Asigurări de Sănătate,

-

Mihaela Oancea – consilier, Serviciul avizare interministerială și pregătire ședințe de
guvern.

din partea societății civile s-au înscris pentru participare :
1.

Anka Mateescu - Asociația Română împotriva Leucemiei

2.

Marian Pana - Colegiul Farmacistilor din România

3.

Pavel Florin - Alvogen România

4.

Oana-Cătălina Ghiocea - Centrul pentru Monitorizarea Politicilor Publice

5.

Vladimir Costache - Centrul pentru Monitorizarea Politicilor Publice

6.

Angela Ulici - Novartis

7.

Adrian Alexandrescu - Novartis

8.

Alexandru M. Rotar - Takeda Pharmaceuticals

9.

Pleşa Andreea - Novo Nordisk

10. Gabriel Dina - Pfizer
11. Alin Preda - Pfizer
12. Serbanescu Gabriela - Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune
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13. Ganescu Costin Radu - Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice
14. Diana Turturica - Amgen
15. Luminita Mihalache - Amgen
16. Ady-Lucian Diaconu - Astellas Pharma SRL
17. Cristina Stanicel - Bristol-Myers Squibb
18. Paul Radu - Roche Romania
19. Mihaela Cora Dinu - GSK
și alții, precum și reprezentanți ai mass-media.
Dezbaterea publică a fost deschisă de către domnul secretar de stat Brădățan; pe lista
pentru participare s-au înscris 19 persoane din care 7 persoane și-au manifestat interesul pentru a
lua cuvântul.
Costin Iliuță a menționat că acest proiect nu introduce în listă molecule noi, doar aduce
completări de medici prescriptori și modificări ale unor indicații
Propunerile, pe scurt, au fost următoarele:
Anka Mateescu :
-

solicitam includerea in Lista a urmatoarelor medicamente care au raport de includere
neconditionata: Tofacitinib - artrita reumatoida, Nivolumab - limfom Hodgkin, Certolizumab artrita psoriazica, Vedolizumab - boala Crohn si Vedolizumab - colita ulcerativa si
Liraglutidum - diabet zaharat, precum si elaborarea protocoalelor terapeutice aferente.

Tiberiu Brădățan:
-

aceste medicamente au raport de includere neconditionăa și probabil vor fi introduse în
următorul proiect de HG

-

acest proiect nu introduce în listă molecule noi, doar aduce completări

-

Ministerul Sănătății dorește introducerea în listă de noi molecule însă este nevoie și de
finanțare pentru acestea

Alexandru Rotar:
-

va solicitam includerea Vedolizumab (ENTYVIO) in sublista C, sectiunea C1, G31
Imunosupresoare selective, G31a Boala cronică inflamatorie intestinală

-

această propunere nu este în sensul unei includeri noi ci doar a aplicării deciziei ANMDM

Tiberiu Brădățan:
-

va fi inclus de la 1 ianuarie
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Andreea Pleşa:

-

propunem introducerea medicamentului VICTOZA, având DCI Liraglutidum

-

și această propunere este în sensul aplicării deciziei ANMDM și nu a unei includeri noi cu
atât mai mult cu cât aduce economii față de comprarator

-

când estimați publicarea unui nou proiect de HG?

Tiberiu Brădățan:
-

probabil în luna noiembrie

Gabriel Dina:
-

similar, propunem introducerea Tofacitinib (XELJANZ) care este la un preț cu 27%mai mic
decât cel aflat în listă

-

vom trimite și în scris

Oana Mocanu:
-

se va avea în vedere, suntem în perioada de stabilirea a bugetului pentru anul 2019

Gabriela Șerbănescu:
-

se regaseste doar medicamentul CARFILZOMIBUM, cu toate ca in ultimele luni ANMDM a
emis decizii de includere in lista de medicamente gratuite si compensate pentru mai multe
molecule, toate asteptate de catre pacienti.

-

in proiect nu se regasesc urmatoarele molecule: Vedolizumabum in boala Crohn si colita
ulcerative, Certolizumab pegol in artrita psoriatica, Tofacitinibin in artrita reumatoida,
Nivolumab in limfom Hodgkin

Tiberiu Brădățan:
-

vor fi incluse în următorul proiect

Gabriela Șerbănescu:
-

când va fi gata protocolul pentru trombocitopenie pediatrică?

Vlad Negulescu:
-

toate protocoalele sunt elaborate însă vor fi publicate după publicarea listei

Cristina Stanicel :
-

propunem prescrierea in regim compensat a medicamentului Opdivo (dci: Nivolumabum), in
indicatia: «in monoterapie, pentru tratamentul limfomului Hodgkin clasic recidivat sau
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refractar dupa transplant autolog de celule stem si tratament cu brentuximab vedotin, la
adulti», pentru care intruneste punctajul de admitere neconditionata
-

Pentru prescrierea compensata in tratamentul limfomului Hodgkin este necesara includerea
Opdivo in Lista, notat cu (**)1 (fara semnul omega, specific contractelor cost-volum, asa
cum este cazul in prezent).

-

Propunem elaborarea protocolului de prescriere de catre Comisia de Hematologie a Opdivo

Tiberiu Brădățan:
-

Nivolumabum a trecut de evaluare și se poate prescrie și va fi inclus necondiționat

Paul Radu:
-

Propunem includerea la punctul G17 „Colagenoze majore (Lupus eritematos sistemic,
eclerodemie, poli/dermatomiozită, vasculite sistemice)”, a DCI Rituximabum, care a fost
evaluat de ANM și are raport pozitiv

-

Propunem actualizarea protocolului terapeutic aferent DCI Rituximabum

Tiberiu Brădățan:
-

Ne dorim, ca și dumneavoastră, eficientizare

-

Vă mulțumim pentru participare.
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