Minuta: 26 iunie 2019
Tema: proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea și
completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie
sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi
asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
Ca urmare a solicitării primite din partea Coaliției Organizațiilor Pacienților cu
Afecțiuni Cronice din România (COPAC), în vederea realizării unei dezbateri publice pe
această temă, în data de 26.06.2019 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:
1.

Cristian Vasile Grasu - secretar de stat,

2.

Amalia Șerban – director general, Direcția generală asistență medicală și sănătate
publică,

3.

Mioara Comana – director, Inspecția sanitară de stat,

4.

Violeta Carmen Oancea – director general, Institutul Național de Hematologie
Transfuzională,

5.

Doina Goșa – director, Centrul de Transfuzie Sanguină București,

6.

Alina Dobrotă - director, Centrul de Transfuzie Sanguină Constanța,

7.

Oana Geambașu – consilier personal al ministrului sănătății,

8.

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

 din partea societății civile s-au înscris pentru participare :
1. Oana Ghiocea - Point Public Affairs
2. Mădălina Guiu - Point Public Affairs
3. Cristina Trușcă - Șerban & Musneci
4. Emilian Ghelase - Șerban & Musneci
5. Horatiu Dumitru - Bondoc și Asociații SCA
6. Stela Andreea Pirvu - Asociatia Romana a Pacientilor cu Imunodeficiente Primare
7. Radu Gănescu - COPAC
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și alții, precum și reprezentanți ai mass-media.
Dezbaterea publică a fost deschisă de către domnul secretar de stat Grasu.
Propunerile, pe scurt, au fost următoarele:

Stela Andreea Pirvu :
-

aceasta propunere de modificare de lege se refera doar la plasma care poate fi
utilizata in procesul transfuzional și nu se refera deloc la procesul de colectare de
plasma prin plasmafereza, singura metoda viabila de obtinere a plasmei in
vederea fractionarii si obtinerea de imunoglobulina;

-

solicitam adoptarea in regim de urgenta a cadrului legislativ pentru infiintarea si
functionarea de centre de colectare de plasma in vederea fractionarii, fie de stat,
fie privat, fie parteneriat stat-privat

Cristian Vasile Grasu:
-

vom extinde centrele de colectare de plasma dar nu vor fi separate

-

pentru extragerea plasmei nu este nevoie neapărat de un spital ci de un spațiu
adecvat și vom dezvolta această idee

-

noi acum aruncăm plasma, ba mai și plătim pentru distrugerea ei

Doina Goșa:
-

CTS București nu recoltează plasma

-

OMS nr. 1226/2006 reglementează plasma (recoltarea), dar folosirea ei nu este
reglementată

Alina Dobrotă:
-

Legea nr. 282 acoperă integral donarea de sânge și componente sanguine

-

Legea crează cadrul pentru afereză, trebuie doar schimbat softul

-

Nu avem legislație pentru utilizare; recoltarea este reglementată, chiar și
plasmafereza, doar că ce se face după nu este reglementat

-

Necesitatea recoltării plasmei prin plasmafereză nu are nevoie de centre separate,
publice sau private, se poate face și chiar se face în centrele regionale
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Cristian Vasile Grasu:
-

Tocmai de aceeea dezvoltăm cadrul legal și va urma și un proiect de HG

-

Un centru național de prelucrare presupune investiții și are nevoie de justificări

Doina Goșa:
-

Sistemul de transfuzie din România trebuie să rămână integrat și public

-

Ce se întâmplă cu plasma după, vom vedea cum reglementăm, însă avem de
nevoie de aceleași standard, care nu poate fi și public și privat

Cristian Vasile Grasu:
-

Vom analiza propunerile împreună cu CST și INHT

Radu Gănescu:
-

Tratamentul pentru pacienții politransfuzați este mai complicat, fac transfuzii la 2-3
săptămâni

-

În prezent nu este reglementat tratamentul pentru pacienții cu boli rare

-

Recomandarea transfuziei la un pacient cu hemoglobină 8 nu este reglementată

Cristian Vasile Grasu:
-

Acest aspect trebuie reglementat de către INHT

Violeta Carmen Oancea:
-

Vom face acest lucru

Radu Gănescu:
-

Propunem ca pacienții cu boli rare să aibă acces la testări și tratament
transfuzional

-

Propunem ca pacienții cu talasemie să aibă un traseu bine stabilit în spital, acces
la medicamentele de care au nevoie iar pesonalul să fie instruit

Alina Dobrotă:
-

Lucrăm deja la legislația secundară

Violeta Carmen Oancea:
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-

Este necesară includerea în curricula de pregătire a părții de medicină
transfuzională

Cristian Vasile Grasu:
-

Vom avea cadru legal, inclusiv pentru control

-

vă mulțumim pentru participare.
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