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Anul 2009 se va încheia cu cel mai mic buget de
sånåtate din ultimii nouå ani. „Este un moment în
care trebuie så ne manifeståm îngrijorarea fa¡å de
ceea ce ne a¿teaptå în viitorul apropiat“, a declarat
Dan Zaharescu, director executiv al Asocia¡iei
Române a Producåtorilor Interna¡ionali de Medica-
mente (ARPIM).

Dacå anul trecut aloca¡ia bugetarå pentru sånåtate
a fost de 4,2% din PIB, în 2009 s-a produs un regres
¿i a fost alocat un procent de 3,2% din PIB pentru
sånåtate. „Drept consecin¡å, trimestrul IV al acestui
an a råmas neacoperit ¿i ¿tim foarte bine dificultå¡ile
cu care ne confruntåm. În condi¡iile în care 3,2% au
låsat T4 descoperit, colapsul de anul viitor va începe
încå din luna iunie“, a explicat Zaharescu, care sub-
liniazå importan¡a acestei probleme ¿i considerå cå
„trebuie så negocieze cu autoritå¡ile pentru a gåsi
cele mai bune solu¡ii“.

Producåtorii de medicamente vin cu unele idei.
Promovarea pe scarå largå a unei bune utilizåri a
medicamentelor ¿i adoptarea unui buget care så
permitå o cre¿tere realistå a consumului de medi-
camente se traduc în economii substan¡iale la
cheltuielile generate pentru îngrijirile de sånåtate.
Producåtorii mai cer o interac¡iune activå a auto-
ritå¡ilor cu industria ¿i alocarea unui buget mai mare
pentru medicamente, dar ¿i luarea în considera¡ie a
impactului unui medicament nu numai din punctul

de vedere al bugetului, ci ¿i al valorii tratamentului.
„Aceste 22% din totalul cheltuielilor de sånåtate,

alocate pentru medicamente, sunt foarte bine con-
trolate ¿i pot avea un impact imediat asupra îmbunå-
tå¡irii stårii de sånåtate a popula¡iei. Cheltuielile cu
medicamentele trebuie privite ca o investi¡ie ¿i nu
ca o cheltuialå imediatå“, sus¡ine directorul ARPIM,
Dan Zaharescu. Pentru anul 2008, circa 830 de
milioane de euro au fost cheltuite pentru medica-
mente compensate (14,6% din totalul bugetului de
sånåtate), 490 de milioane au mers în programele
na¡ionale (8,6%), iar cheltuielile cu spitalele au
reprezentat 31,6%, în timp ce 2,5 miliarde au mers
pe salarii ¿i alte cheltuieli.

România se aflå în coada clasamentului European
în ceea ce prive¿te cheltuielile pentru consumul de
medicamente (circa 75 de euro/cap de locuitor), în
timp ce media europeanå se aflå în jurul sumei de
250 de euro/cap de locuitor, iar cifrele cele mai ri-
dicate de pe continent ajung la 400. „Imaginea creatå,
cum cå în România s-ar consuma foarte multe me-
dicamente, este departe de a fi realå“, a mai declarat
Zaharescu, în cadrul Conferin¡ei Pharma Forum.

În totalul cheltuielilor cu sånåtatea, banii care
merg pentru medicamente reprezintå 22,3%. Un
studiu al OMS aratå cå, prin cre¿terea cu 10% a con-
sumului de medicamente, se måre¿te cu 6% speran¡a
de via¡å.
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