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Abrevieri
Abrevieri

Descriere

CM
CNAS

Concediu Medical
Casa Națională de Asigurări de Sănătate

DRG

Diagnosis Related Groups (Sistem de Clasificare în grupe de diagnostic)

HIV
OECD

Human Immunodeficiency Virus (Virusul Imunodeficienței Umane)
Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizația pentru Cooperare și
Dezvoltare Economică)

SNC

Sistem Nervos Central

TC
TCP

Tarif pe caz specific
Tarif pe caz ponderat

TPTA

Timp Parţial de Tromboplastină Activat

VR
VHB

Valoarea relativă
Virusul hepatic B

VHC

Virusul hepatic C

YLD
YLL

Years Lost due to Disability (Ani de viață trăiți cu dizabilitate)
Years of Life Lost (Ani de viață pierduți ca urmare a deceselor premature)

Glosar de termeni
Termen

Explicație

Hemartroze

Acumulare de sânge într-o articulație, de cele mai multe ori localizată în articulația
genunchiului. În general, o hemartroză survine imediat după un traumatism care duce la o
leziune severă a articulației. Hemartroza se caracterizează de cele mai multe ori prin
umflarea articulației respective însoțită de durere.

aPTT

Test de screening utilizat pentru:
evaluarea anomaliilor căii intrinseci a coagulării (factorii VIII, IX, XI, XII, etc)
deficiențe funcționale severe ale factorilor II, V, X sau ale fibrinogenului.

Fenotip

Ansamblu de însușiri și caractere care se manifestă în mod vizibil la un individ și care este
determinat de baza ereditară și de condițiile de mediu.

(Strategie) PICO

P (Problem or Patient or Population) – Problema, pacientul sau populația
I (Intervention/Indicator) – Intervenția/Indicatorul
C (Comparison) – Intervenția cu care se compară
O (Outcome of interest) – Obiectivul urmărit
Strategie utilizată pentru a construi și răspunde unei întrebări clinice sau unei întrebări
referitoare la un subiect din domeniul sănătății. Cele patru componente ale strategiei
reprezintă elemente esențiale ale practicii bazate pe dovezi și ale construirii unei întrebări
pentru căutarea bibliografică a dovezilor.
Instrument standardizat pentru măsurarea calității vieții dezvoltat pentru a oferi o măsurare
simplă și generică a sănătății în contextul evaluărilor clinice și economice.

EQ-5D
Artropatia hemofilică

Artropatia hemofilică este consecința sângerărilor articulare repetitive.

Tratament “on demand”

Tratament curativ care are drept obiectiv oprirea evenimentului hemoragic. Se definește prin
administrarea factorului la cerere sau la nevoie, adică doar la momentul hemoragiei.

Regimul Utrecht

Protocol de administrare a tratamentului în hemofilie caracterizat prin doze scăzute de factor
de coagulare și administrate de trei ori pe săptămână.
Analiză biochimică prin care este confirmată prezența inhibitorilor la persoanele cu hemofilie.

Testul Bethesda
Testul de recovery și stabilirea
timpului de înjumătățire a FVIII

Analiză biochimică prin care se poate confirma gradul de severitate a hemofiliei

Abordare „de jos în sus”

Cunoscută și sub numele de ‘bottom-up’, această abordare implică în studiile socioeconomice identificarea și cuantificarea unităților de cost folosite pentru generarea serviciilor
medicale, urmată de estimarea costurilor pe unitate folosind sursele de date existente. La
costul total se ajunge prin multiplicarea celor două elemente.
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Sumar Executiv
Scop și aria de aplicabilitate
Acest studiu reprezintă analiza socio-economică a impactului hemofiliei A în România, adoptând o
perspectivă societală. Anul de referință al studiului este anul 2017, iar analizele efectuate vizează pacienții
diagnosticați cu hemofilie A din România. Lipsa unui studiu socio-economic exhaustiv asupra acestei boli în
contextul specific României a condus la ideea dezvoltării acestei analize. Acest studiu a fost realizat de EY
România, la solicitarea Roche România.
Structura studiului cuprinde prezentarea generală a afecțiunii și a epidemiologiei sale (prevalența și incidența
bolii), identificarea și ilustrarea circuitului pacientului (incluzând aici opțiunile terapeutice disponibile dar și
accesul și barierele potențiale la tratament), estimarea costurilor directe și indirecte ale bolii, evoluția
impactului socio-economic al hemofiliei A în următorii ani și o serie de observații finale.

Considerații metodologice
Abordarea metodologică utilizată în cadrul studiului a vizat:
► Prezentarea generală a hemofiliei – elaborată pe baza literaturii de specialitate.
► Epidemiologia bolii – după efectuarea unei analize sistematizate a literaturii de specialitate s-a
constatat că datele de actualitate privind epidemiologia hemofiliei în România sunt limitate. Așadar,
deoarece conform Federației Mondiale de Hemofilie și a Consorțiului European de Hemofilie nu
există diferențe notabile ale frecvenței hemofiliei congenitale, legate de zona geografică sau de rasă,
studiul prezent a utilizat ca referință estimări bazate pe datele existente în zona europeană
menționate în “World Federation of Hemophilia Report on the Annual Global Survey 2016”, publicat
în octombrie 2017.
► Informațiile legate de circuitul pacientului și opțiunile de tratament disponibile au fost obținute și
sintetizate prin consultarea “Protocolului terapeutic al Hemofiliei A și B și al bolii Von Willebrand”
publicat în Ordinul 1301 din 11/07/2008 și a “Ghidului pentru Managementul Hemofiliei” publicat de
World Federation of Hemophilia, precum și a unei serii de interviuri realizate cu pacienți și medici cu
expertiză în această patologie. Pentru colectarea de informații cu privire la accesul pacienților și
barierele potențiale la tratament pe care aceștia le întâmpină, a fost administrat un chestionar
calitativ pacienților diagnosticați cu hemofilie.
► Estimarea costurilor directe a avut la bază o abordare „de jos în sus”, având la bază „Protocolul
terapeutic al Hemofiliei A și B și al bolii Von Willebrand”, publicat în versiunea consolidată din
27/12/2016 a „Ordinului 1301 din 11/07/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind
prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista
cuprinzând denumire comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază
asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări
sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008”. Pentru a minimiza impactul
factorilor de incertitudine asupra validității acestei analize, au fost dezvoltate trei scenarii finale în
care principala variație este reprezentată de cantitatea de factor administrată în funcție de
protocoalele existente în practica medicală. Cele trei scenarii reprezintă combinații între cele mai
uzitate regimuri de tratament existente conform protocoalelor internaționale:
o Scenariul pre-2017: configurația acestui scenariu se bazează pe dozajul recomandat
pacienților aflați în tratament profilactic conform regimului Utrecht și pe valorile specifice
pragului de jos ale dozelor recomandate în protocolul românesc pentru pacienții “ondemand”;
o Scenariul de tranziție România (2017): configurația acestui scenariu se bazează pe
dozajul recomandat în protocolul românesc pentru pacienții aflați în tratament profilatic și pe
valorile specifice pragului de jos ale dozelor recomandate în protocolul românesc pentru
pacienții "on-demand";
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Scenariul dezirabil România (post-2017): configurația acestui scenariu se bazează pe
dozajul recomandat în protocolul românesc pentru pacienții aflați în tratament profilatic și pe
valorile maximale ale dozelor recomandate în protocolul românesc pentru pacienții "ondemand".
► Estimarea costurilor indirecte a fost realizată pe baza unei abordări mixte. Productivitatea pierdută
în urma mortalității și a dizabilității a fost calculată prin utilizarea unui indicator de măsurare a poverii
bolii, utilizat apoi ca multiplicator pentru PIB-ul României per capita în anul de referință. În vederea
estimării costurilor indirecte generate de pensiile de invaliditate, a fost utilizată baza de date Tempo
Online a Institutului Național de Statistică dar și răspunsurile primite ca urmare a administrării
chestionarului. Pentru calcularea costurilor cu prestațiile sociale de handicap, a fost utilizată
valoarea prestațiilor sociale (pe baza datelor furnizate de Autoritatea Națională pentru Persoanele
cu Dizabilități) și numărul de cazuri estimate în funcție de severitate. Costurile indirecte generate de
concediile medicale au fost calculate utilizând următoarele elemente de cost: populația la vârsta
activă, nivelul de severitate, populație ocupată conform chestionarelor adresate pacienților. Pentru
estimarea costurilor de transport, s-au luat în calcul cele două mari componente care influențează
călătoriile pacienților pe teritoriul României cu scopul accesării serviciilor CNAS: deplasări lunare
pentru a primi tratamentul medicamentos specific pentru boală și deplasări în situații excepționale la
centrele de specialitate pentru tratamentul hemofiliei, când aceștia au nevoie de intervenții
chirurgicale.
o

Componentele costurilor directe și indirecte pentru care au fost furnizate estimări în cadrul studiului sunt:
► Costuri directe: Diagnostic, Tratament de substituție, Medicație specifică inhibitorilor, Terapia
durerii, Monitorizarea pacienților, Spitalizare de zi sau continuă, Complicații, Cheltuieli directe
conexe.
► Costuri indirecte: Productivitatea pierdută în urma dizabilității, Productivitatea pierdută în urma
mortalității, Pensii de invaliditate, Indemnizații de handicap, Concedii medicale, Transport.
Ca urmare a datelor insuficiente existente în România cu privire la hemofilia B, această analiză s-a
concentrat pe hemofilia A.

Rezultatele analizei socio-economice
Conform World Federation of Hemophilia Report on the Annual Global Survey 2016, publicat în octombrie
2017, în România există un număr de 1.615 persoane cu hemofilie A. Conform aceleiași baze de date, în
țările din categoria celor cu venituri medii superioare din care face parte și România, 47,5% dintre pacienți
suferă de o formă severă de hemofilie. În cazul primirii unui tratament adecvat care să mențină un nivel al
factorilor de coagulare protectiv în eventualitatea unor sângerări, speranța de viață a persoanelor cu
hemofilie este cu până la 15 ani mai mică în formele severe ale bolii decât în cazul unei persoane sănătoase
și cu 3 ani mai mică pentru formele moderate/ușoare. Aceste cifre pot varia semnificativ în funcție de stilul de
viață al persoanei și țara/sistemul medical în care aceasta trăiește.
În cazul scenariului de tranziție România (2017), costurile totale ale hemofiliei A în România, conform
rezultatelor acestui studiu, sunt de 159.514.068 RON (34.452.282 EUR), defalcate în 145.332.576 RON
(31.389.325 EUR) costuri directe și 14.181.492 RON (3.062.957 EUR) costuri indirecte. Per pacient,
anual, în cazul scenariului de tranziție România (2017), costurile au înregistrat valoarea de 98.770 RON
(21.332 EUR) defalcate în 89.989 RON (19.436 EUR) costuri directe și 8.781 RON (1.896 EUR) costuri
indirecte.
Aceste costuri au fost calculate și în cazul celorlalte două scenarii dezvoltate în vederea minimizării
impactului factorilor de incertitudine asupra validității analizei (principala variație în cadrul scenariilor fiind
reprezentată de cantitatea de factor administrată în funcție de protocoalele existente în practica medicală).
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Costurile aferente fiecărui scenariu dezvoltat sunt prezentate sintetic în tabelul de mai jos.
Tabel 1: Costuri aferente hemofiliei A în Romania, în funcție de scenariul dezvoltat

Scenariul pre-2017

Scenariu de tranziție
România (2017)

Scenariul dezirabil
România (post-2017)

RON
EUR
% din costurile totale
costuri directe per pacient RON
costuri directe per pacient EUR
Costuri indirecte

120.491.881
26.024.165
89,47%
74.607
16.114

145.332.576
31.389.325
91,11%
89.989
19.436

158.242.161
34.177.573
91,78%
97.982
21.162

RON
EUR
% din costurile totale
costuri indirecte per pacient
RON
costuri indirecte per pacient
EUR
Costuri totale

14.181.492
3.062.957
10,53%
8.781

14.181.492
3.062.957
8,89%
8.781

14.181.492
3.062.957
8,22%
8.781

1.896

1.896

1.896

RON
EUR

134.673.373
29.087.122

159.514.068
34.452.282

172.423.653
37.240.530

RON
EUR

83.388
18.010

98.770
21.332

106.763
23.058

Cost
Costuri directe

Costuri per pacient

Principalele constatări
Rezultatele analizelor efectuate în cadrul studiului au evidențiat faptul că în cazul scenariului de tranziție
România (2017), 91,11% din valoarea costurilor totale ale hemofiliei A în România se datorează
costurilor directe aferente diagnosticării, tratamentului și monitorizării acestei boli, în timp ce 8,89% din
costurile totale ale bolii sunt reprezentate de costurile indirecte.
Profilul pacientului român cu hemofilie, conturat pe baza răspunsurilor la chestionarul calitativ administrat
în cadrul studiului, evidențiază că pacientul român:
►
►
►
►
►
►

are vârsta medie de 40 de ani;
este bărbat;
se află într-o formă de angajare;
este în cele mai multe cazuri diagnosticat cu hemofilie A, forma severă;
are această boală de peste 20 de ani;
în prezent se află sub tratament cu factor de coagulare (tratament la cerere - “on demand”).

În ceea ce privește numărul de kilometri parcurși de pacienți pentru vizite în scop medical, un număr total de
232.327 kilometri a fost estimat pentru deplasarea dus-întors pentru a primi tratamentul medicamentos
specific pentru boală și un număr total de 70.149 kilometri pentru deplasarea dus-întors pentru deplasări în
situații excepționale la centrele de specialitate pentru tratamentul hemofiliei, când pacienții au nevoie de
intervenții chirurgicale (pentru pacienții care se deplasează în scop chirurgical, programul național prevede
doar 9 spitale distribuite geografic în 6 reședințe de județ). Așadar, un număr total de 302.476 kilometri / an
au fost parcurși de pacienți, pentru vizite medicale.
În ciuda creșterii de 2,5 ori a bugetului alocat Programului Național de Hemofilie și Talasemie – de la
68.926.790 lei în anul 2016 la 173.221.560 lei în anul 2017 – și a continuării creșterii alocării bugetare
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1

(179.323.090 lei în anul 2018) , persoanele diagnosticate cu hemofilie întâmpină dificultăți în accesul la
tratament în România, conform chestionarelor calitative administrate în cadrul acestui studiu. De exemplu, în
ceea ce privește accesul la tratamentul de substituție specific hemofiliei, 52% dintre cei chestionați afirmă
că întâmpină probleme în procurarea tratamentului de substituție specific, o proporție importantă dintre
aceștia menționând că problemele legate de disponibilitatea tratamentului îi determină să facă “provizii de
factor”.

Cele mai importante bariere în accesarea tratamentului conform pacienților cu Hemofilie A:
► Probleme legate de procurarea tratamentului de substituție specific, care determină un
comportament conservativ, de acumulare a medicației specifice sub formă de “provizii”;
► Nevoia de a se deplasa în altă localitate pentru a procura tratamentul;
► Calitatea scăzută a serviciilor medicale;
► Dificultăți în respectarea tratamentului specific hemofiliei, conform recomandărilor
medicilor.
Din perspectiva evoluției hemofiliei A, este esenţial un management adecvat al fiecărui pacient, care să aibă
drept principal obiectiv reducerea numărului și severității episoadelor hemoragice. Această reducere are ca o
consecință directă scăderea frecvenței complicațiilor și a costurilor economice și sociale astfel generate. De
altfel, reducerea ratei medii anuale de episoade de sângerare are un impact direct pozitiv asupra costurilor
directe (costuri directe asociate complicațiilor, tratamentului chirurgical și spitalizării asociate acestora,
costuri directe cu medicația de substituție specifică pacienților activi socio-economic aflați într-un regim la
cerere – “on demand”), cât și a celor indirecte (dimensiunea productivității pierdute din cauza dizabilității și a
costurilor generate de pensiile de invaliditate și de concediile medicale).
Rezultatele acestui studiu conduc la concluzia că proporția costurilor cu medicația de substituție în România
este încă sub potențialul maxim care ar duce la un management adecvat al pacientului cu hemofilie.
Medicația de substituție reprezintă cel mai important segment generator de costuri în cazul hemofiliei, în
România. Totuși, deși în România costurile cu medicația de substituție și costurile directe reprezintă peste
60%, respectiv peste 90% din costurile generale, procentul este semnificativ mai mic decât într-o serie de
2
țări europene comparate . Mai mult decât atât, costul mediu anual per pacient în România (an de referință
2017) este mult sub costurile similare din Germania, Italia, Franța, Spania și Marea Britanie și se află în
segmentul inferior al costurilor, comparativ cu celelalte state UE.
Aceste două constatări evidențiază faptul că o eficientizare a medicației de substituție în sensul reducerii
numărului și severității episoadelor hemoragice sau a introducerii unor noi tratamente cu valoare profilactică
și cost-eficiență dovedită, ar plasa evoluția impactului socio-economic al hemofilie A în România pe o
tendință categoric pozitivă atât din perspectiva pacientului, cât și a eficientizării costurilor sistemului medical
pe ansamblu.

1
2

Sursa datelor: Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
Germania, Italia, Franța, Spania, Marea Britanie, Ungaria, Bulgaria.
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1 Problema de sănătate
1.1 Prezentare generală
Hemofilia este o afecţiune hematologică genetică a cărei principală manifestare sunt hemoragiile. Hemofilia
3
poate fi :
► congenitală, transmisă ereditar cu genele asociate acestei patologii localizate pe cromozomul X și
manifestă la sexul masculin, caracterizată prin sinteza cantitativ diminuată sau calitativ alterată a
factorilor de coagulare VIII (Hemofilia A) sau IX (Hemofilia B);
► dobândită, caracterizată prin producerea de către organismul uman de autoanticorpi inhibitori ai
factorilor de coagulare VIII sau IX proprii.
4

Hemofilia este cauzată de o mutație genetică care duce la tulburări ale cascadei coagulării prin absența sau
diminuarea factorilor de coagulare VIII sau IX. În funcție de factorul de coagulare implicat au fost descrise
două tipuri principale de hemofilie: hemofilia A pentru care mutația genetică vizează factorul de coagulare
VIII și hemofilia B pentru care mutația genetică vizează factorul de coagulare IX. Cum numărul pacienților cu
hemofilie B în România este foarte scăzut și disponibilitatea datelor specifice acestui subtip sunt foarte
sărace, această analiză se concentrează pe hemofilia A. Conform Federației Internaționale de Hemofilie,
aproximativ 10 din 100.000 de persoane se nasc cu hemofilie A, în timp ce aproximativ 2 din 100.000 de
5
persoane se nasc cu hemofilie B .
Genele responsabile de derularea normală a cascadei coagulării sunt localizate pe cromozomul X. Este
motivul pentru care manifestarea fenotipică a hemofiliei este mult mai frecvent întâlnită la bărbați, decât la
femei. Boala începe să se manifeste din prima copilărie și apare, de obicei, în momentul în care copilul
începe să se târască și să meargă în formele mai severe ale bolii, și înainte de împlinirea vârstei de doi ani
sau, ocazional, mai târziu în celelalte forme. Femeile care au unul dintre cromozomii X afectați de mutație
sunt considerate „purtătoare”, adică au genotipul caracteristic hemofiliei dar aceasta nu se manifestă
simptomatic. Femeile „purtătoare” pot transmite cromozomul X pe care se găsește mutația specifică către
copiii lor.
Asa cum se mentionează mai sus, principala manifestare a hemofiliei este reprezentată de hemoragii, care
apar ca urmare a unor tulburări ale cascadei coagulării.
Cascada coagulării este un proces care se desfăşoară prin contribuţia factorilor coagulării, proteine sangvine
care controlează sângerările
Aceste proteine (factorii I, II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII și factorul von Willebrand) sunt activate ca într-un
domino, proces denumit generic cascadă a coagulării.
Atunci când una dintre proteine, de exemplu factorul VIII, este absentă, cascada coagulării este întreruptă și
coagularea nu mai are loc sau viteza coagulării este mai lentă decât în mod normal. În lipsa unui tratament,
sângerarea poate continua zile sau, uneori, săptămâni, punând pacientul în pericol vital.
Etapele cascadei coagularii (formarea unui cheag de sânge în cazul lezării vasculare) pot fi sumarizate,
schematic, astfel:
► Etapa 1: Vasul de sânge este lezat și apare sângerarea
3

Ordinul nr. 1463/1036/2016 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea
protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând
denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe
bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008.
4
Centers for Disease Control and Prevention, Hemofilia, Cauze, disponibil la https://www.cdc.gov/ncbddd/hemophilia/facts.html#,
accesat 17 Aprilie 2018.
5
World
Federation
of
Hemophilia,
About
Bleeding
Disorders,
How
common
is
hemophilia,
disponibil
la
https://www.wfh.org/en/page.aspx?pid=637, accesat 18 Iulie 2018.
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► Etapa 2: Apare o contracție vasculară care duce la încetinirea fluxului sangvin în zona afectată.
► Etapa 3: Se declanșează procesul de agregare plachetară în care trombocitele se aglutinează la
nivelul leziunii peretelui vascular
► Etapa 4: Pe suprafața trombocitelor se activează proteinele coagulării, precum factorii VIII și IX, cu
rol în formarea unui cheag de fibrină asemănător ochiurilor dintr-o plasă cu rol în stoparea
hemoragiei.
Simptomele hemofiliei A

6

Persoanele cu hemofilie A sângerează pentru mai mult timp decât persoanele care nu suferă de această
patologie. Hemoragiile pot fi interne, în articulații și mușchi, sau externe, cauzate de tăieturi minore,
intervenții medicale dentare sau traumatisme. Frecvența și severitatea hemoragiilor variază în funcție de
nivelul plasmatic de Factor VIII. Acest nivel variază în mod normal între 50% și 150%. Un nivel de factor sub
50% și gradul lui de scădere determină severitatea manifestărilor clinice ale persoanei respective:
► Hemofilie A, formă ușoară – niveluri de FVIII de la 6% până la 49%. La persoanele cu hemofilie A
forma ușoară, sângerările apar numai după leziuni grave, traumatisme sau intervenții chirurgicale. În
multe cazuri, hemofilia în formă ușoară nu este diagnosticată până în momentul în care un
traumatism, o intervenție chirurgicală sau o extracție dentară duc la sângerări prelungite. Primul
episod poate să nu apară până la maturitate.
► Hemofilie A, formă moderată – niveluri de FVIII de la 1% la 5%. Persoanele cu hemofilie A formă
moderată tind să aibă episoade de sângerare după ce suferă leziuni, dar apar și episoade
hemoragice spontane, fără o cauză identificabilă.
► Hemofilie A, formă severă – nivel de FVIII sub 1%. Persoanele cu hemofilie A formă severă se
confruntă cu sângerări în urma unei leziuni și pot avea episoade frecvente de sângerare spontană,
adesea în articulații și mușchi.
Manifestarea simptomatică caracteristica bolii constă în tendința de apariție a hemoragiilor spontane sau
provocate, în funcție de severitatea deficitului de factor de coagulare. Corelația dintre severitatea
episoadelor hemoragice și nivelul factorului de coagulare dar și frecvența episoadelor hemoragice sunt
prezentate în tabelul 2 și respectiv tabelul 3 de mai jos.
Tabel 2: Corelația dintre severitatea episoadelor hemoragice și nivelul factorului de coagulare7

Severitatea hemofiliei (nivelul factorului VIII / IX în
procente)

Caracteristicile sângerării

Severă (F VIII / IX <1%)

Hemoragii frecvente, spontane mai ales la nivelul articulațiilor și
mușchilor, în general fără o cauză precizată.

Moderată (F VIII / IX 1 - 5%)

Rar hemoragiile pot apare spontan; hemoragii grave prelungite în
urma traumatismelor sau intervențiilor chirurgicale.

Uşoară (F VIII / IX 5 - 40%)

Hemoragii severe și prelungite în cazul traumatismelor majore sau
intervențiilor chirurgicale.

Tabel 3: Frecvența episoadelor hemoragice în funcție de localizare8

Localizarea hemoragiilor

Frecvența (%)

Hemartroze

70-80

Hemoragii musculare

10-20

Alte hemoragii majore

5-10

Hemoragii SNC

<5

Exacerbări și complicații ale bolii
6

National Hemophilia Foundation, Types of bleeding disorders, disponibil la https://www.hemophilia.org/Bleeding-Disorders/Types-ofBleeding-Disorders, accesat 17 Aprilie 2018.
7
Sursa: Ordinul nr. 1463/1036/2016 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea
protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând
denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție persoanlă, pe
bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008.
8
Sursa: Ordinul nr. 1463/1036/2016 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea
protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând
denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție persoanlă, pe
bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008.
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Ghidul privind managementul hemofiliei, publicat de Federația Internațională de Hemofilie prezintă
următoarele tipuri de complicații ale hemofiliei:

9

Complicații musculo-scheletale:
► Cele mai frecvente arii de sângerare sunt reprezentate de articulațiile și mușchii extremităților.
► În funcție de severitatea afecțiunii, episoadele de sângerare pot fi frecvente și fără o cauză aparentă.
► În cazul copiilor cu hemofilie în formă severă, prima hemartroză are loc în mod obișnuit atunci când
copilul începe să se târască și să meargă, de obicei înainte de vârsta de doi ani, dar ocazional mai
târziu.
► În cazul în care este tratată în mod inadecvat, sângerarea repetată va duce la deteriorarea
progresivă a articulațiilor și a mușchilor, pierderea severă a funcției motorii, atrofie musculară,
durere, deformarea articulațiilor în decursul primilor zece până la douăzeci de ani din viață.
Apariția inhibitorilor:
► Prezența „inhibitorilor” reprezintă complicația majoră în hemofilie și se manifestă prin apariția
anticorpilor IgG care neutralizează factorii de coagulare, consecutiv expunerii la tratamentul de
substituție cu factori ai coagulării.
► Incidența cumulativă (riscul pe întreaga durată a vieții) de dezvoltare a inhibitorilor în cazul hemofiliei
A în forma severă este cuprinsă între 20% - 30% și aproximativ 5% - 10% în cazul bolii în formă
ușoară sau moderată.
► Apariția acestei complicații trebuie investigată medical în special la pacienții care nu prezintă un
răspuns clinic la factorii de coagulare, mai ales dacă pacientul a fost anterior responsiv. În această
situație, recuperarea preconizată și timpul de înjumătățire (perioada de eficiență terapeutică a
cantității de factor administrată pacientului) al factorului de coagulare transfuzat sunt puternic
diminuate.
► Inhibitorii sunt cel mai des întâlniți la persoane cu hemofilie în formă severă în comparație cu cei cu
hemofilie în forme ușoare sau moderate.
Infecțiile transmise în timpul transfuziilor și alte complicații legate de infecții:
► Apariția și transmiterea HIV, VHB și VHC (virusurile hepatice B și C) prin intermediul produselor cu
factor de coagulare a avut ca rezultat o mortalitate ridicată a persoanelor cu hemofilie în anii 1980 și
la începutul anilor 1990.
► În prezent, transmiterea HIV, VHB și VHC prin administrarea tratamentului de substituție a fost
aproape complet eliminată. Nu există raportări oficiale actuale pentru România a numărului total al
persoanelor diagnosticate cu hemofilie care au o infecție virală hepatică activă.
► Pe măsură ce în acest domeniu se dezvoltă noi tratamente, infecțiile transfuzionale transmise la
persoanele cu hemofilie devin din ce în ce mai bine gestionate de către specialişti.

9

Guidelines for the management of hemophilia, 2nd edition, World Federation of Hemophilia, paginile 55 – 62.
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1.2 Etapele de diagnosticare și niveluri de severitate
Diagnosticul de hemofilie se realizează de obicei în urma unui episod hemoragic specific, eveniment apărut
spontan sau ca urmare a unui traumatism minor sau major. Etapele diagnosticării hemofiliei includ:
1. Suspiciunea de diagnostic care are la bază informațiile culese în timpul anamnezei și a examinării
antecedentelor heredo-colaterale ale pacientului.
2. Confirmarea diagnosticului și precizarea tipului de hemofilie se bazează pe realizarea unei serii de
investigații paraclinice care să pună diagnosticul de certitudine al acestei boli. Aceste investigații includ, dar
nu se limitează la, următoarele :
► Testele de coagulare: Suspiciunea unui diagnostic de hemofilie apare atunci când persoana
prezintă sângerări frecvente ale țesuturilor moi sau hemoragii musculo-scheletale sau când în
istoricul familiei există alte persoane cu această afecțiune. La pacienții cu hemofilie severă,
diagnosticul se pune cel mai frecvent în prima copilărie până la împlinirea vârstei de 1 an în
momentul în care apar diferite lovituri sau traumatisme deoarece copilul a început să se târască și
să meargă. În celelalte forme ale bolii, diagnosticul poate fi pus până la împlinirea vârstei de 2 ani
10
sau, ocazional, chiar până la vârsta de 5 ani . Cei cu fenotip mai puțin pronunțat sunt adesea
diagnosticați târziu în timpul vieții, fie post-traumatic, fie în cadrul procedurilor de testare dinaintea
intervențiilor chirurgicale. Testele de screening pentru defectele de coagulare vor prezenta un timp
de tromboplastină parțială activat (aPTT) modificat, dar un timp normal de protrombină (PT) și un
11
timp de trombină normal (TT) . Diagnosticul pozitiv de certitudine se pune prin teste paraclinice care
măsoară nivelul și activitatea FVIII. Apariția inhibitorilor este evaluată la intervale regulate, la
pacienții care primesc terapie de substituție cu factor VIII sau dacă nu există răspuns la aceasta și
se determină printr-un un test bazat pe aPTT, unde titrul inhibitorului este măsurat în unități
Bethesda. O unitate Bethesda reprezintă cantitatea de anticorpi care inactivează în 2 ore la 370C
jumătate din nivelul de FVIII al unei plasme normale (factor VIII rezidual 50%).
► Diagnosticul genetic: Înainte de a se impune un diagnostic genetic, este imperativă realizarea unui
examen clinic complet și a determinării nivelului plasmatic al factorilor de coagulare.
3. Precizarea formei de severitate a hemofiliei se bazează pe determinarea concentrației plasmatice a
factorului de coagulare VIII prin metoda coagulometrică sau cromogenică.
4. Identificarea principalei complicații (la pacientul deja diagnosticat): identificarea inhibitorilor care se
bazează pe determinarea inhibitorilor anti-FVIII, testul cel mai accesibil fiind testul Bethesda, testul de
recovery şi stabilirea timpului de înjumătăţire a FVIII. În cazul primirii unui tratament adecvat care să mențină
un nivel al factorilor de coagulare protectiv în eventualitatea unor sângerări

1.3 Speranța de viață
Speranța de viață a persoanelor diagnosticate cu hemofilie variază în funcție de severitatea bolii, stilul de
viață adoptat și accesul la un tratament adecvat. Literatura de specialitate stabilește că speranța medie de
viață în cazul persoanelor cu forme severe de hemofilie care au un acces adecvat la tratament poate fi cu
până la 15 ani mai mică decât în populația generală și cu 3 ani mai mică pentru formele moderate/ușoare de
hemofilie, aceste cifre variind considerabil și în funcție de țara și de sistemul medical în care persoana cu
12
hemofilie trăiește . În ciuda avansurilor din ultimele decenii, aceste cifre sunt considerate în literatura de
13
specialitate a fi încă “dezamăgitoare” .
10

Morfini M, Longo G, Messori A, Lee M, White G, et al. (1992) Pharmacokinetic properties of recombinant factor VIII compared with a
monoclonally purified concentrate (Hemofil M) The Recombinate Study Group. Thromb Haemost 68: 433-435.
11
Bray GL (1992) Current status of clinical studies of recombinant factor VIII (recombinate) in patients with hemophilia A. Recombinate
Study Group. Transfus Med Rev 6: 252-255.
12
Darby SC, Kan SW, Spooner RJ et al (2007). Mortality rates, life expectancy, and causes of death in people with hemophilia A or B in
the United Kingdom who wee not infected with HIV. Blood 110(3):815-825.
13
Mejia-Carvajal C, Czapek EE, Valentino LA (2006). Life expectancy in hemophilia outcome. Journal of Thrombosis and Haemostasis,
4:507-509.
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2 Epidemiologie
După efectuarea unei analize sistematizate a literaturii de specialitate s-a constatat că datele referitoare la
epidemiologia hemofiliei în România sunt extrem de limitate. Deoarece conform Federației Mondiale de
Hemofilie și a Consorțiului European de Hemofilie nu există diferențe notabile ale frecvenței hemofiliei
congenitale legate de zona geografică sau de rasă, analiza prezentă a utilizat ca referință estimări bazate pe
datele existente în zona europeană menționate în “World Federation of Hemophilia Report on the Annual
Global Survey 2016”, publicat în octombrie 2017.

2.1 Prevalența și incidența hemofiliei în România
Conform “World Federation of Hemophilia Report on the Annual Global Survey”, publicat în octombrie 2017,
în România este estimat un număr de 1.615 persoane cu hemofilie A, ceea ce încadrează această boală,
conform definiției acceptate în Uniunea Europeană, ca fiind o boală rară și inclusă în Orphanet, portalul
european al bolilor rare. Conform aceleiași baze de date, în țările din categoria celor cu venituri medii
superioare (bazat pe World Bank Group 2015 rankings for GNI/capita) din care face parte și România,
47,5% dintre pacienți suferă de o formă severă de hemofilie.
Tabel 4: Surse utilizate pentru estimarea prevalenței și a incidenței

Indicator

Studiu/Sursa datelor

Valoare

An
publicație/date

Regiune
geografică

Prevalența

World Federation of Hemophilia,
Annual Global Survey 2016.
CHESS study14 (2017)
Orphanet (2017)
Institutul Național de Statistică
Școala Națională de Sănătate Publică
și Management Sanitar

1615

2017

Estimare România

1/5000 nașteri
masculine – 16
cazuri15
726

2017

Europa
Estimare România

2017

România

Casa Națională de Asigurări de
Sănătate

856

2017

România

Incidența

Număr pacienți unici
internați
Număr pacienți tratați în
cadrul Programului
Național de Hemofilie

Tabel 5: Număr de pacienți pe segmente populaționale

Tip/subtip patologie

Număr total
(estimare)

0-4 ani

5-13
ani

14-18 ani

19-44 ani

45+ ani

Hemofilie A

1615

67

181

109

698

560

Hemofilie A forma severă

768

32

86

52

332

266

Hemofilie A cu inhibitori

47

2

5

3

21

16

Pacienți cu intervenții
chirurgicale/ortopedice majore

112

5

13

7

49

38

Descrierea în detaliu a metodologiei de calcul folosite este expusă în Anexa metodologică.

14

O’Hara J., Hughes D., Camp C., Burke T., Carroll L., Diego DG (2017). The cost of severe haemophilia in Europe: the CHESS study.
Orphanet Journal of Rare Disease 12(1):106.
15
La o populație totală de 19.705.301.
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3 Circuitul pacientului
O descriere calitativă a traseului pe care persoanele cu hemofilie A trebuie să-l parcurgă prin sistemul
medical și alte sisteme de suport este foarte utilă pentru creionarea acelui aspect al analizei socioeconomice care nu poate fi surprins exclusiv prin intermediul unor cifre.
Travaliul și eforturile la care sunt expuse în România persoanele cu hemofilie sunt importante și
demonstrează că, cel puțin în prezent, sistemul de îngrijiri medicale nu este centrat în jurul nevoilor
pacientului, ci din contră pacientul gravitează în jurul diverselor tipuri de servicii medicale și de suport de
care are nevoie.
Acest travaliu necuantificabil economic este reprezentat vizual în această secțiune. Pentru a depăși
dificultățile ridicate de cantitatea limitată de date referitoare la persoanele diagnosticate cu hemofilie în
România, am realizat o serie de interviuri cu experții medicali invitați, cu pacienți cu hemofilie și am
administrat un chestionar calitativ pacienților diagnosticați cu hemofilie sau membrilor apropiați ai familiei.
Informațiile legate de circuitul pacientului au fost obținute și sintetizate prin consultarea „Protocolului
terapeutic al Hemofiliei A și B și al bolii Von Willebrand”, publicat în versiunea consolidată din 27/12/2016 a
Ordinului 1301 din 11/07/2008 și a “Ghidului pentru Managementul Hemofiliei”, ediția a 2-a, publicat de
16
World Federation of Hemophilia .

16

Guidelines for the management of hemophilia (2012). Second edition. World Federation of Hemophilia.
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Figura 1: Circuitul pacientului cu hemofilie17

În urma unei serii de interviuri calitative și pe baza protocoalelor aflate în uz în România, a fost dezvoltat, sub formă de element grafic, circuitul pacientului:

On demand

Substituția profilactică

Hemofilia cu inhibitori

SPITAL
UPU
Specialist
Hematolog

Specialist
Hematolog

Specialist
Hematolog

Chirurgie

Tratament FVIII/
FIX

Tratament
rFVIIa / APCC

Protocol
ITI

Monitorizare
inhibitori

PARACLINIC

Teste
Imagistică
coagulare Eco/RMN

Determinare
inhibitori

Monitorizare
CID / tromboze

Monitorizare
inhibitori

AMBULATOR

Ortopedie

Psiholog

Medic
de
familie

Pediatru

DOMICILIU
Hemoragii

17

Monitorizare

Non
responsiv

Tratament
ITI

Tratament
FVIII / FIX

Sursa: Protocolul național în vigoare în România, și interviuri cu pacienții și experții medicali consultați.
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3.1 Opțiuni terapeutice disponibile
În vederea tratării hemofiliei A, următoarele tipuri de tratamente pot fi utilizate:
1. Tratamentul sau substituția profilactică continuă
Pentru prevenirea accidentelor hemoragice, ameliorarea bolii cronice articulare, îmbunătăţirea calităţii vieţii
pacienţilor cu hemofilie, se utilizează tratamentul sau substituția profilactică continuă. Cele trei tipuri de
profilaxie menționate în literatura de specialitate sunt:
► Profilaxie primară continuă: tratament continuu (cel puţin 45 săptămâni/an), regulat, iniţiat înainte
de apariţia afectării articulare documentată clinic şi/sau imagistic, înainte de apariţia celei de-a doua
hemartroze la nivelul articulaţiilor mari* şi înaintea varstei de 2-3 ani.
► Profilaxie secundară continuă: tratament continuu (cel puţin 45 săptămâni/an), regulat, iniţiat după
apariţia a două sau mai multe hemartroze la nivelul articulaţiilor mari (gleznă, genunchi, șold, cot și
umăr) dar înainte de apariţia afectării articulare documentată clinic şi/sau imagistic.
► Profilaxie terţiară: tratament continuu (cel puţin 45 săptămâni/an), regulat, iniţiat după debutul
afectării articulare documentată clinic şi imagistic.
Tratamentul continuu este definit ca intenţia de tratament pentru 52 de săptămani pe an şi un minim de
administrări definit a priori pentru cel puţin 45 săptămani (85%) pe an.
Tabel 6: Tratamentul sau substituția profilactică continuă, conform protocolului românesc18

Criterii de
includere
Pacienţii cu vârsta 118 ani și pacienţii cu
vârsta peste 18 ani la
care s-a început deja
tratamentul profilactic
din perioada copilăriei,
cu formă congenitală
severă de boală
(deficit congenital de
FVIII ≤ 1% sau 1-2%)
cu fenotip sever (cel
puțin 4 sângerări întro perioadă de 6 luni
documentat clinic),
fără inhibitori

Tratament
Produse

Doze

Mod de administrare

o Factor VIII de
coagulare
plasmatic sau
recombinant

o Concentrate de FVIII
de coagulare cu 2550 UI factor
VIII/kg/doza, de 3-4
ori pe săptămână în
zile alternative sau
chiar zilnic, în funcţie
de fenotipul sângerarii
fiecărui pacient.

Pe cale intravenoasă,
lent. La iniţiere şi la
vârste foarte mici
intervalul de administrare
trebuie stabilit de medical
pediatru sau hematolog,
făcându-se cu doze mai
mici şi la interval mai
mare, cu escaladare
progresivă, în funcţie de
fenotipul fiecărui pacient.

Monitorizarea
tratamentului
Monitorizarea clinică şi
paraclinică la cel mult 3 luni a
evenimentelor hemoragice şi
a statusului articular.
Monitorizare cu atenţie, prin
examinare clinică şi testele
adecvate de laborator, pentru
a decela dezvoltarea
anticorpilor inhibitori.

2. Tratamentul sau substituția profilactică intermitentă (de scurtă durată) în hemofilia
congenitală
În vederea prevenirii accidentelor hemoragice cu ameliorarea bolii cronice articulare sau cu altă localizare cu
potențial risc vital, și îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor cu hemofilie, se utilizează tratamentul sau
substituția profilactică intermitentă/de scurtă durată în hemofilia congenitală.
Profilaxia intermitentă (periodică) sau de scurtă durată reprezintă tratamentul administrat pentru prevenirea
sângerărilor pe o perioadă de timp care nu depăşeşte 20 de săptămâni consecutive într-un an sau între 20 45 de săptămâni în cazurile selectate și bine documentate.
Din interviurile cu pacienți și experții medicali invitați, a reieșit că în România numărul pacienților adulți aflați
în acest tip de regim profilactic este deocamdată limitat și dificil de estimat.
18

Ordinul nr. 1463/1036/2016 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea
protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor commune internaționale prevăzute în Lista
cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție
personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.
720/2008.
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Tabel 7: Tratamentul sau substituția profilactică intermitentă / de scurtă durată în hemofilia congenitală, conform protocolului
românesc19

Criterii de
includere
Pacienţii cu hemofilie
indiferent de vârstă:
*pe perioadă curelor
de recuperare
locomotorie fiziokinetoterapeutica,
perioada stabilită fiind
bine documentată.
*în caz de articulaţii
ţintă (> 4 sângerări
intr-o articulație într-o
perioadă de 6 luni)
bine documentat.

Tratament
Produse

Doze

Mod de administrare

Substituţia se face
adaptat la factorul
deficitar:

Doza şi ritmul de
administrare se
adaptează fiecarui
pacient în funcţie de
situaţia mai sus
menţionată în care se
încadrează

Durata medie este de 8
săptămâni, cu prelungire
în cazuri speciale (după
intervenţii de artroplastie,
kinetoterapie intensivă, la
efort fizic excesiv,
accidente hemoragice cu
potenţial risc vital), dar
nu peste 45
săptămâni/an.

o *F VIII în
hemofilia A
o * agenţi de tip
by-pass în
formele de
boală cu
inhibitori
(rFVIIa, APCC)

Monitorizarea
tratamentului
Monitorizarea lunară clinică şi
paraclinică a evenimentelor
hemoragice cu orice localizare
sau a statusului articular
Monitorizare cu atenţie, prin
examinare clinică şi testele
adecvate de laborator, pentru
a decela dezvoltarea
anticorpilor inhibitori.

* în caz de efort fizic
intensiv pe o perioadă
care să nu
depășească anual 20
de saptamani.
*prevenirea
accidentelor
hemoragice cu
localizare cu potențial
risc vital bine
documentat
* pacienţii la care s-a
efectuat protezare
articulară

3. Tratamentul “on-demand” (curativ) al accidentelor hemoragice în hemofilia
congenitală fără inhibitori
Pentru oprirea evenimentului hemoragic instalat, se utilizează tratamentul “on-demand” (curativ) al
accidentelor hemoragice în hemofilia congenitală fără inhibitori.
Tabel 8: Tratamentul “on-demand” (curativ) al accidentelor hemoragice în hemofilia congenitală fără inhibitori, conform
protocolului românesc20

Criterii de
includere

Tratament
Produse

Doze

Mod de administrare

Monitorizarea
tratamentului

Pacienţi cu hemofilie
congenitală fără
inhibitori, cu episod

o Factor VIII de
coagulare
plasmatic sau

o Calcularea dozei
necesare de factor
VIII se bazează pe:

Pe cale intravenoasă,
lent. Intervalul de
administrare trebuie

Evaluarea răspunsului la
tratament.
Monitorizarea clinică şi

19
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Criterii de
includere
hemoragic
- Vârsta: orice grupă
de varstă
- Orice grad de
severitate

Tratament
Produse

Doze

Mod de administrare

recombinant
Doza şi durata
terapiei de
substituţie depind
de severitatea
deficitului de
factor VIII, de
sediul şi gradul
hemoragiei şi de
starea clinică a
pacientului.

1 UI de factorVIII/kg
creşte activitatea
plasmatică a factorului
VIII cu 2 UI/dl. Astfel,
doza necesară per 1
administrare este
determinata utilizând
următoarea formulă:
Unităţi (UI) necesare =
greutate (kg) x creşterea
dorită de factor VIII (%)
x 0,5.

stabilit la indicaţia
medicului
pediatru/hematolog.

Monitorizarea
tratamentului
paraclinică a evenimentelor
hemoragice şi a statusului
articular.
Monitorizare cu atenţie, prin
examinare clinică şi testele
adecvate de laborator, pentru
a decela dezvoltarea
anticorpilor inhibitori.
Tratamentul "on-demand" se
administează până la
dispariția
hemartrozei/hematomului/sân
gerării confirmate clinic și/sau
imagistic (ecografie, CT,
RMN etc în funcție de
situație).

4. Tratamentul de substituție în cazul intervențiilor chirurgicale și ortopedice pentru
hemofilia congenitală fără inhibitori
În vederea asigurării hemostazei în cursul intervenţiilor chirurgicale şi ortopedice, se folosește tratamentul de
substituție în cazul intervențiilor chirurgicale și ortopedice pentru hemofilia congenitală fără inhibitori.
Tabel 9: Tratamentul de substituție în cazul intervențiilor chirurgicale și ortopedice pentru hemofilia congenitală fără inhibitori,
conform protocolului românesc21

Criterii de
includere
Pacienţi, indiferent de
vârstă, cu hemofilie
congenitală fără
inhibitori care
necesită intervenţii
chirurgicale sau
ortopedice.

Tratament
Produse

Doze

Mod de administrare

o Factor VIII de
coagulare
plasmatic sau
recombinant.

o Doza este
dependentă de
gradul de invazivitate
a intervenţiei,
crescând în cantitate
şi durată de la
intervenţii minore la
cele majore. Calculul
dozei necesare se
bazează pe
observaţia: 1 UI de
factorVIII/kg creşte
activitatea
plasmatică a
factorului VIII cu 2
UI/dl. Doza necesară
per 1 administrare
este determinata
utilizând următoarea
formulă: Unităţi (UI)
necesare = greutate
(kg) x creşterea
dorită de factor VIII
(%) x 0,5.

Pe cale intravenoasă,
lent. Intervalul de
administrare trebuie
stabilit la indicaţia
medicului
pediatru/hematolog.

Monitorizarea
tratamentului
Evaluarea eficienţei
hemostatice a tratamentului.
Monitorizarea exacta a
pierderilor de sange intra - si
postoperatorii.
Monitorizarea precisă a
terapiei de substituţie prin
evaluarea zilnică a activităţii
plasmatice a factorului VIII.
Monitorizare cu atenţie, prin
teste de laborator, a ratei de
recovery şi a anticorpilor
inhibitori anti FVIII.

21
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5. Protocol de tratament în hemofilia congenitală cu inhibitori
În scopul opririi hemoragiilor provocate de inhibitori, prevenirii unor noi sângerări, eliminării inhibitorului /
inhibitorilor, prevenirii formării acestora, opririi sângerării (obiectiv imediat) se utilizează protocolul de
tratament în hemofilia congenitală cu inhibitori.
Tabel 10: Tratamentul în hemofilia congenitală cu inhibitori, conform protocolului românesc22

Criterii de
includere
Alegerea atitudinii
terapeutice depinde
de: gradul de
severitate al
sângerării; titrul
inhibitorului;
responsivitatea
anamnestică
precedent.

Tratament
Produse

Doze și Mod de administrare

o Concentrat
de complex
protrombinic
activat
(APCC)
o Factor VII de
coagulare
activat
recombinant
(rFVIIa)

o pacienţii cu titru mic (< 5 UB): prima intentie: FVIII
75-100 U/kg greutate corporală/zi. Dacă sângerarea
nu se oprește după tratamentul de primă intenție, se
administrează agenți de tip "bypass": rFVIIa: 90
μg/kgc/doza în bolus intravenos (pe durata a 2 - 5
minute), la intervale de 2-3 ore sau 270 μg/kgc priză
unică pe 24 de ore, până la încetarea sângerării. După
aceea, intervalul dintre doze poate fi crescut succesiv
la 4, 6, 8 sau 12 ore pentru perioada de timp în care
tratamentul este considerat necesar (până la dispariția
colecției
sanguine).
Concentrat
de
complex
protrombinic activat (APCC): 50-100U/kgc/doza la 12
ore până la oprirea hemoragiei. Doza zilnică de APCC
nu poate depăşi 200 U/kgc si se efectueaza pentru
perioada de timp în care tratamentul este considerat
necesar (până la disparitia colectiei sanguine). Se
perfuzează încet, intravenos, fara a se depăşi o rată
de injecţie/perfuzie de 2U/kg corp/minut.
o pacienţii cu titru mare (≥ 5 UB sau < 5 UB dar cu
raspuns anamnestic): rFVIIa: 90 μg/kgc/doza în
bolus intravenos (pe durata a 2 - 5 minute), la intervale
de 2-3 ore sau 270 μg/kgc priză unică pe 24 de ore,
până la încetarea sângerării. După aceea, intervalul
dintre doze poate fi crescut succesiv la 4, 6, 8 sau 12
ore pentru perioada de timp în care tratamentul este
considerat necesar (până la dispariția colecției
sanguine). Concentrat de complex protrombinic activat
(APCC): 50-100U/kgc/doza la 12 ore până la oprirea
hemoragiei. Doza zilnică de APCC nu poate depăşi
200 U/kgc și se efectuează pentru perioada de timp în
care tratamentul este considerat necesar (până la
disparitia colecției sanguine). Se perfuzeaza încet,
intravenos, fără a se depăşi o rată de injecţie/perfuzie
de 2U/kg corp/minut.

Monitorizarea
tratamentului
Severitatea sângerării şi
răspunsul clinic la tratament
trebuie să orienteze dozele
necesare.
Pacienţii trebuie monitorizaţi
cu atenţie, în special pentru
riscul de CID sau accidente
trombotice.
Monitorizarea prin: teste de
coagulare globală, CAT,
TEG.
Monitorizarea clinică şi
paraclinică a evenimentelor
hemoragice şi a statusului
articular
Monitorizare cu atenţie, prin
examinare clinică şi testele
adecvate de laborator, pentru
a vizualiza dinamica
anticorpilor inhibitori.

6. Protocolul ITI (inducerea imunotoleranței)
Cu terapia de inducere a imunotoleranței (ITI), concentratul de factor este administrat în mod regulat pe o
perioadă de timp până când organismul începe să recunoască tratamentul fără reacții de respingere a
acestuia. Atunci când inducerea imunotoleranței are succes, inhibitorii dispar și răspunsul pacientului la
concentrațiile de factor revine. Majoritatea persoanelor cu hemofilie aflate în protocolul ITI înregistrează o

22
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îmbunătățire în termen de 12 luni, dar cazurile mai dificile pot înregistra îmbunătățiri în doi ani sau mai
mult.23
Pentru inducerea toleranței imune (obiectiv pe termen lung), se inițiază protocolul ITI cât mai precoce după
apariția inhibitorilor, indiferent de titrul anticorpilor.
În România, pe parcursul anului 2017, nu au existat pacienți aflați în protocol ITI, conform experților medicali
invitați și a interviurilor cu pacienții.

7. Profilaxia accidentelor hemoragice în hemofilia congenitală cu inhibitori
Profilaxia accidentelor hemoragice în hemofilia congenitală cu inhibitori se utilizează pentru prevenţia
accidentelor hemoragice, ameliorarea bolii cronice articulare, îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor cu
hemofilie şi anticorpi inhibitori.
Tabel 11: Profilaxia accidentelor hemoragice în hemofilia congenitală cu inhibitori, conform protocolului românesc24

Criterii de
includere
Pacienţii cu hemofilie
indiferent de vârstă:
*pe perioada curelor
de recuperare
locomotorie fiziokinetoterapeutică,
perioada stabilită fiind
bine documentată.
* în caz de articulaţii
ţintă (> 4 sângerări
într-o articulație într-o
perioadă de 6 luni)
bine documentat.

Tratament
Produse

Doze

Mod de
administrare

Se pot administra
ambele tipuri de
agenti de bypass,
atat rFVIIa (factor
VII activat
recombinant), cat
si APCC
(concentrat de
complex
protrombinic
activat).

o APCC: 50-100
U/kgc/doza de 3 ori pe
săptămână.
o rFVIIa: 90-180 μg/kgc de
3 ori pe săptămână.

Tratament
administrat pentru
prevenirea
sângerărilor pe o
perioadă de timp
care nu depășește 20
de săptămâni
consecutive ăntr-un
an sau între 20-45 de
săptămâni în cazurile
selectate și bine
documentate.

Monitorizarea
tratamentului
Monitorizarea clinică şi
paraclinică a evenimentelor
hemoragice şi a statusului
articular.
Monitorizare cu atenţie, prin
examinare clinică şi teste
adecvate de laborator (teste
de coagulare globale, TEG,
CAT).
Monitorizarea dinamicii
anticorpilor inhibitori.

* în caz de efort fizic
intensiv pe o perioadă
care să nu
depașească anual 20
de săptămâni.
*prevenirea
accidentelor
hemoragice cu
localizare cu potențial
risc vital bine
documentat
* pacienţii la care s-a
efectuat protezare
articulară.

23

World
Federation
of
Hemophilia.
How
does
immune
tolerance
induction
work?,
disponibil
la
https://www.wfh.org/en/page.aspx?pid=647.
24
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8. Tratamentul de substituție în cazul intervențiilor chirurgicale și ortopedice în hemofilia
congenitală cu inhibitori
Pentru asigurarea hemostazei în cursul intervenţiilor chirurgicale şi ortopedice se utilizează tratamentul de
substituție în cazul intervențiilor chirurgicale și ortopedice în hemofilia congenitală cu inhibitori.
Tabel 12: Tratamentul de substituție în cazul intervențiilor chirurgicale și ortopedice în hemofilia congenitală cu inhibitori,
conform protocolului românesc25

Criterii de
includere

Pacienţii cu hemofilie
şi anticorpi inhibitori
anti-FVIII sau anti- FIX
care necesită
intervenţii chirurgicale
sau ortopedice.

Tratament
Produse

Doze

Mod de
administrare

o Concentrat de
complex
protrombinic
activat (APCC).
o Factor VII de
coagulare
activat
recombinant
(rFVIIa).

o Concentrat de complex
protrombinic activat
(APCC): Doza de
încărcare pre-operator
este de 100 UIkg corp.
Având grijă să nu se
depăşească doza
maximă zilnică de 200
UI/kg corp/24 de ore, se
pot administra 50 U/kg
corp, 75 U/kg corp sau
100 U/kg corp, la
intervale de 6 ore, 8 ore
sau respectiv 12 ore timp
de minim 2-3 zile postoperator. Ulterior se
poate continua cu o doză
totală de 100-150 UI/kg
corp/24 de ore. Durata
tratamentului postoperator pentru
intervenţiile chirurgicale
majore este de minim 14
zile.
o Factor VII de coagulare
activat recombinant
(rFVIIa): Imediat înainte
de intervenţie trebuie
administrată o doză
iniţială de 90 μg/kg. Doza
trebuie repetată după 2
ore şi apoi la intervale de
2 - 3 ore în primele 24 48 de ore, în funcţie de
tipul intervenţiei efectuate
şi de starea clinică a
pacientului. În intervenţiile
chirurgicale majore,
administrarea trebuie
continuată la intervale de
2 - 4 ore timp de 6 - 7
zile. Ulterior, intervalul

o Concentrat de
complex
protrombinic
activat (APCC):
Perfuzat încet,
intravenos. Nu
trebuie să se
depăşească o
rată de
injecţie/perfuzie
de 2U/kg corp şi
minut.
o Factor VII de
coagulare
activat
recombinant
(rFVIIa):
Administrare
intravenoasă în
bolus, pe durata a
2 - 5 minute.

Monitorizarea
tratamentului

Severitatea sângerării şi
răspunsul clinic la tratament
trebuie să orienteze dozele
necesare.
Pacienţii trebuie monitorizaţi
cu atenţie, în special pentru
riscul de CID sau accidente
trombotice.
Monitorizarea clinică şi
paraclinică a evenimentelor
hemoragice şi a statusului
articular.
Monitorizare cu atenţie, prin
examinare clinică şi testele
adecvate de laborator
(coagulare globala,TEG,
CAT).
Urmărirea dinamicii
anticorpilor inhibitori.

25
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Criterii de
includere

Tratament
Produse

Doze

Mod de
administrare

Monitorizarea
tratamentului

dintre doze poate fi
crescut la 6 - 8 ore timp
de încă 2 săptămâni de
tratament. Pacienţii
supuşi unor intervenţii
chirurgicale majore pot fi
trataţi timp de minim 14
zile.

Tipurile de regimuri descrise mai sus sunt administrate persoanelor cu hemofilie în funcție de profilul lor
individual, tratamentul în hemofilie fiind foarte specific și putând înregistra variații importante de la persoană
la persoană, în funcție de vârstă, stil de viață, aderența și complianța la tratament, etc.
26

Medicii care pot prescrie aceste tratamente sunt : medicii cu specialitatea hematologie, pediatrie sau
medicină internă sau cu atestare din partea unui serviciu de hematologie pentru cazurile în care nu există
medic pediatru sau hematolog. Unitățile medicale din România care derulează programul național de
tratament al hemofiliei și talasemiei sunt:
1. Tratamentul bolnavilor care nu necesită intervenţii chirurgicale:
►
►
►
►
►
►

Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucureşti;
Clinica de Hematologie Fundeni, Clinica de Pediatrie Fundeni Bucureşti;
Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucureşti;
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara;
Spitalul Clinic Colţea Bucureşti;
Centrul Medical de Evaluare şi Recuperare pentru Copii şi Tineri "Cristian Şerban" Buziaş.

De asemenea, tratamentul se mai poate face și în:
►
Unităţi sanitare cu secţii sau compartimente de pediatrie şi hematologie;
►
Unităţi sanitare cu secţii sau compartimente de medicină internă pentru judeţele unde nu există
unităţi sanitare cu secţii sau compartimente de hematologie;
►
Unităţi sanitare aparţinând ministerelor cu reţea sanitară proprie.
27

2. Tratamentul bolnavilor care necesită intervenţii chirurgicale :
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Institutul Clinic Fundeni;
Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucureşti;
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara;
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara;
Spitalul Clinic Judeţean Craiova;
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;
Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuţă" Cluj-Napoca;
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi;
Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii "Sfânta Maria" Iaşi.

26
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Figura 2: Harta unităților sanitare în cadrul cărora sunt tratați bolnavii2829

28

Indiferent dacă necesită sau nu intervenții chirurgicale. De asemenea, tratamentul se mai poate face și în unităţi sanitare cu secţii sau
compartimente de pediatrie şi hematologie; unităţi sanitare cu secţii sau compartimente de medicină internă pentru judeţele unde nu
există unităţi sanitare cu secţii sau compartimente de hematologie; unităţi sanitare aparţinând ministerelor cu reţea sanitară proprie.
29
Sursa: Programul national de tratament al hemofiliei și talasemiei.
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3.2 Accesul și bariere potențiale la tratament
Persoanele cu hemofilie au, în mod previzibil, cel mai frecvent contact cu medicul hematolog. Medicul de
familie este al doilea cel mai vizitat specialist, urmat de specialistul ortoped și de fizioterapeut/kinetoterapeut.
Un aspect important de remarcat este frecvența redusă a accesării serviciilor psihoterapeutice/psihologice
specifice.
Figura 3: Număr vizite la specialiști efectuate în ultimul an în cadrul eșantionului de studiu30

În ciuda creșterii de 2,5 ori a bugetului alocat Programului Național de Hemofilie și Talasemie – de la
68.926.790 lei în anul 2016 la 173.221.560 lei în anul 2017 - și a continuării creșterii alocării bugetare
31
(179.323.090 lei în anul 2018) , persoanele diagnosticate cu hemofilie întâmpină dificultăți în accesul la
tratament în România, conform chestionarelor calitative administrate în cadrul acestui studiu.
“Avem finanțare, dar nu suntem pregătiți pentru această finanțare și nu finanțarea rezolvă toate problemele”,
a afirmat unul dintre experții medicali consultați în timpul elaborării analizei. Printre problemele identificate
din perspectiva profesioniștilor medicali, le enumerăm pe cele mai frecvent menționate:
► existența a doar trei centre comprehensive de tratament în țară, cu distribuire geografică inegală:
unul la București și două în județul Timiș;
► diferențe importante legate de accesul la tratament și servicii medicale între persoanele cu hemofilie
domiciliate în centrele urbane mari și cele cu domiciliul în centrele urbane mici sau în rural, fiind
puternic defavorizate cele din urmă;
► lipsa de informare asupra posibilităților de tratament a persoanelor cu hemofilie duce la un
management deficitar al bolii.
Pentru a capta informațiile cele mai importante, și anume cele venite din perspectiva persoanelor cu
hemofilie și a membrilor de familie apropiați, a fost dezvoltat un chestionar semi-structurat care a inclus
următoarele secțiuni:
►
►
►
►
30
31

informații demografice;
diagnostic și tratament;
calitatea vieții și a tratamentului;
viața activă și profesională.

Sursa datelor: Chestionarul semi-structurat administrat în cadrul studiului.
Sursa datelor: Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
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Pe baza răspunsurilor transmise de 27 de persoane cu hemofilie și a membrilor de familie apropiați, au putut
fi identificate principalele bariere de acces la tratament și servicii medicale pentru persoanele cu hemofilie
din România, din perspectiva pacientilor.
► Accesul la tratamentul de substituție specific hemofiliei – 52% dintre cei chestionați afirmă că
întâmpină probleme în procurarea tratamentului de substituție specific, o proporție importantă dintre
aceștia menționând că problemele legate de disponibilitatea tratamentului îi determină să facă
“provizii de factor”.
► Distanța față de cel mai apropiat centru medical unde se oferă servicii de specialitate – 22% dintre
respondenți menționează explicit că deplasarea în altă localitate pentru a procura tratamentul
reprezintă un obstacol semnificativ. Unul dintre respondenți precizează că apar “probleme mari cu
deplasarea și pentru a obține dozele necesare profilaxiei este nevoie să stau toată ziua, fiind expus
la eforturi mult mai mari decât cele indicate în condiția mea medicală”.
► Calitatea serviciilor medicale – pacienții cu hemofilie nu fac notă discordantă în rândul pacienților

români care sunt cel mai puțin mulțumiți pacienți din Uniunea Europeană cu privire la calitatea
32
serviciilor medicale . Aproape jumătate (41%) din pacienții chestionați au declarat că sunt
nemulțumiți / foarte nemulțumiți de îngrijirile medicale specifice acestei patologii.
► Calitatea vieții persoanelor cu hemofilie – părinții pentru care calitatea vieții a scăzut după aflarea

diagnosticului de hemofilie la un membru apropiat al familiei sunt mai numeroși decât cei pentru care
acest indicator nu s-a schimbat. Printr-un chestionar calitativ nu poate fi evaluată calitatea vieții
persoanelor cu hemofilie deoarece este vorba despre o dimensiune cu o dinamică de adaptare
temporală specifică (persoana cu hemofilie trăiește cu această patologie de la vârste mici). Datele
despre calitatea vieții persoanelor cu hemofilie în România sunt extrem de reduse. Atunci când
există, ele sunt categorice. De exemplu, un status articular prost - cauzat de managementul deficitar
33
al bolii – afectează calitatea vieții (măsurată prin instrumentul EQ-5D) în toate aspectele sale .
Deși nu pot fi considerate bariere, aderența și complianța la tratament reprezintă un specific notabil al
managementului hemofiliei în România, aspect confirmat și de rezultatele chestionarului administrat: 22%
dintre cei care au răspuns afirmă că nu reușesc să respecte tratamentul specific hemofiliei, iar 33% afirmă
că nu reușesc întotdeauna să o facă.
Mai puțin de jumătate din respondenți afirmă că respectă tratamentul “exact conform recomandărilor
medicului”. Situația este confirmată de unul dintre experții medicali consultați: “Non-aderența și noncomplianța sunt mari probleme în România”.

32

Euro Health Consumer Index 2017.
Serban M., Mihailov D. et al. (2017). Cross-sectional analysis of joint status and quality of life in children and adolescents with
haemophilia in Romania. Hamostaseologie 37(S 01):S5-S8.
33
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4 Costuri directe
4.1 Estimarea costurilor directe
În calculul costurilor directe au fost incluse 8 elemente, după cum urmează:
►
►
►
►
►
►
►
►

diagnostic;
tratamentul de substituție;
medicația specifică inhibitorilor;
terapia durerii;
monitorizarea bolii;
spitalizarea de zi sau continuă;
complicațiile bolii;
cheltuielile directe conexe bolii.

Acestea au fost calculate printr-o abordare „de jos în sus”, având la bază „Protocolul terapeutic al Hemofiliei
A și B și al bolii Von Willebrand”, publicat în versiunea consolidată din 27/12/2016 a „Ordinului 1301 din
11/07/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente
denumirilor comune internaționale prevăzute în "Lista cuprinzând denumire comune internaționale
corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază
de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.
720/2008”.
Dată fiind granularitatea lor redusă, datele din surse oficiale au fost folosite pentru o validare încrucișată a
34
valorilor obținute prin abordarea „de jos în sus” . Deoarece tratamentul hemofiliei este unul personalizat în
funcție de profilul pacientului (conform experților medicali consultați), regimurile de tratament menționate în
protocoale nu reprezintă un pat procustian al tratamentului acestei patologii cu management dificil. În plus,
“clasificarea bazată pe severitate în funcție de nivelul de factor în Hemofilia A nu se corelează perfect cu
35
severitatea clinică din realitate“ . Prin urmare, analiza prezentă evită defalcarea costurilor în funcție de
severitatea bazată pe nivelurile serice de factor, ci o preferă pe cea bazată pe severitatea episodului
hemoragic, acesta fiind factorul care influențează cel mai mult viața pacientului și, consecutiv, generarea de
povară a bolii.
Pentru a minimiza impactul factorilor de incertitudine asupra validității acestei analize, au fost dezvoltate trei
scenarii finale în care principala variație este reprezentată de cantitatea de factor administrată în funcție de
protocoalele existente în practica medicală. Cele trei scenarii reprezintă combinațiile cele mai uzitate în
practica medicală a regimurilor aflate în uz:

1. Scenariul pre-2017: reprezintă administrarea dozelor recomandate conform regimului profilactic
Utrecht și valorile specifice pragului de jos ale dozelor recomandate în protocolul românesc pentru
pacienții “on-demand”.
2. Scenariul de tranziție România (2017): reprezintă administrarea dozelor recomandate în protocolul
românesc pentru pacienții aflați în regim profilatic și valorile specifice pragului de jos ale dozelor
recomandate în protocolul românesc pentru pacienții "on-demand";
3. Scenariul dezirabil România (post-2017): reprezintă administrarea dozelor recomandate în
protocolul românesc pentru pacienții aflați în regim profilatic și valorile maximale ale dozelor
recomandate în protocolul românesc pentru pacienții "on-demand";

34

Pentru detalii privind abordarea “bottom-up”, a se consulta anexa metodologică.
Pavlova A., Oldenburg J. (2013). Defining severity of hemophilia: more than factor levels. Seminars in Thrombosis and Hemostasis
39(7):702-10.
35
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În urma consultării experților medicali, s-a constatat că scenariul 3, deși include valori de dozaj recomandate
de protocolul românesc, este mai puțin uzitat în prezent în practica medicală românească. Pe de altă parte,
scenariul 1 reprezintă o abordare restrictivă specifică mai degrabă perioadei anterioare anului 2017 și
suplimentării alocării bugetare dedicate hemofiliei. Scenariul 2 (denumit de tranziție România (2017))
folosește integral valorile de dozaj recomandate de protocolul românesc, dar în varianta lor minimală, și este
specific unei perioade de tranziție de la o situație de criză (pre-2017) la una apropiată standardelor europene
(post-2017). Se poate aprecia că scenariul 3 (dezirabil România (post-2017)) reprezintă viitorul tangibil în
tratamentul pacienților români cu hemofilie A, scenariul 2 reprezintă situația de tranziție specifică anului 2017
(cel care este și referința acestei analize), iar scenariul 1 reprezintă situația trecutului, la care pacientul
român ar trebui să nu mai fie niciodată expus.
În urma analizei, costurile directe totale calculate pentru un număr de 1.615 pacienți se ridică la
145.332.576 RON (31.389.325 EUR) pe an în cazul scenariului de tranziție România (2017). Ca procent
din costurile totale anuale, costurile directe reprezintă 91,11%.
În cazul celorlalte două scenarii, costurile directe totale se ridică la 158.242.161 RON (34.177.573 EUR) pe
an în cazul scenariului dezirabil România (post-2017) și 120.491.881 RON (26.024.165 EUR) pe an în cazul
scenariului pre-2017. Distribuția detaliată a costurilor în funcție de scenarii este prezentată în tabelul
următor. Ca procent din costurile totale anuale, costurile directe reprezintă 91,78% în cazul scenariului
dezirabil România (post-2017) și 89,47% în cazul scenariului pre-2017.
Tabel 13: Distribuția detaliată a costurilor directe în funcție de scenarii

Nr.

Categorie de
cost

Scenariul
pre-2017
(RON)

Scenariul
pre-2017
(EUR)

Scenariul de
tranziție
(RON)

Scenariul
de tranziție
(EUR)

Scenariul
dezirabil
(RON)

Scenariul
dezirabil
(EUR)

1.

Tratament de
substituție

72.806.470

15.724.940

97.647.165

21.090.100

110.556.750

23.878.348

2.

Medicație
inhibitori

20.576.461

4.444.160

20.576.461

4.444.160

20.576.461

4.444.160

3.

Terapia durerii

3.179.315

686.677

3.179.315

686.677

3.179.315

686.677

4.

Diagnosticare

6.494

1.403

6.494

1.403

6.494

1.403

5.

Monitorizare

701.561

151.525

701.561

151.525

701.561

151.525

6.

Spitalizare

1.188.489

256.693

1.188.489

256.693

1.188.489

256.693

7.

Complicații

7.664.729

1.655.449

7.664.729

1.655.449

7.664.729

1.655.449

8.

Cheltuieli
directe conexe

14.368.362

3.103.318

14.368.362

3.103.318

14.368.362

3.103.318

120.491.881

26.024.165

145.332.576

31.389.325

158.242.161

34.177.573

Total

În cazul scenariului de tranziție România (2017), costurile directe anuale per pacient se ridică la 89.989
RON (19.436 EUR).
În ceea ce privește celelalte scenarii, costurile directe anuale per pacient se ridică la 97.982 RON (21.162
EUR) în cazul scenariului dezirabil România (post-2017) și 74.607 RON (16.114 EUR) în cazul scenariului
pre-2017.
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4.2 Tratament medicamentos
Costurile directe generate de tratamentul medicamentos au fost calculate printr-o abordare „de jos în sus”,
formulele de calcul fiind compuse pe baza „Protocolului terapeutic al Hemofiliei A și B și al bolii Von
Willebrand”, publicat în versiunea consolidată din 27/12/2016 a Ordinului 1301 din 11/07/2008, alături de
36
ghidul de management al hemofiliei , elaborat sub auspiciile Federației Internaționale de Hemofilie.
Au fost identificate 67 de produse autorizate în România pentru cele șapte denumiri comune internaționale
care au ca indicație tratamentul hemofiliei A și, pe baza datelor comunicate de Casa Națională de Asigurări
de Sănătate și IMS Health, au fost selectate produsele aflate în consum pe parcursul anului 2017 în
România.
Costurile au fost calculate diferit pentru tratamentul hemofiliei A fără inhibitori și pentru tratamentul hemofiliei
A cu inhibitori.
Populația de pacienți a fost segmentată în funcție de vârstă, de gravitatea sângerărilor apărute și de regimul
de tratament recomandat, în cazul pacienților cu hemofilie fără inhibitori aflați în regim profilatic continuu fiind
construite scenarii diferite pe baza schemelor de tratament recomandate de protocolul românesc, regimul
Utrecht și protocolul recomandat de Federația Internațională de Hemofilie. Valorilor rezultate le-a fost
aplicată o rată de actualizare echivalentă cu aderența pacienților la tratament, conform celor mai recente
date europene disponibile. Descrierea detaliată a metodologiei de calcul poate fi consultată în Anexa
metodologică.
Costurile totale anuale generate în 2017 de tratamentul de substituție pentru pacienții cu hemofilie A au o
valoare de 97.647.165 RON (21.090.100 EUR) în cazul scenariului de tranziție România (2017) (ponderea
costurilor cu tratamentul de substituție în cazul scenariului de tranziție România (2017) înregistrând valoarea
de 67,19% din totalul costurilor directe aferente acestui scenariu). În situația celorlalte două scenarii,
costurile totale anuale generate în 2017 de tratamentul de substituție pentru pacienții cu hemofilie A, au o
valoare de 110.556.750 RON (23.878.348 EUR) în cazul scenariului dezirabil România (post-2017),
reprezentând în cazul acestui scenariu 69,87% din totalul costurilor directe și respectiv 72.806.470 RON
(15.724.940 EUR) în cazul scenariului pre-2017 (în acest caz, costurile cu tratamentul de substituție având o
pondere de 60,42% în totalul costurilor directe).
Costurile totale anuale generate de medicația specifică inhibitorilor înregistrează aceeași valoare pentru
toate cele 3 scenarii, respectiv 20.576.461 RON (4.444.160 EUR), având însă ponderi diferite în totalul
costurilor directe, în funcție de scenarii, după cum urmează: 14,16% în cazul scenariului de tranziție
România (2017), 13% în cazul scenariului dezirabil România (post-2017) și 17,08% în cazul scenariului pre2017.
În ceea ce privește terapia durerii, costurile anuale totale au avut în anul 2017 valoarea de 3.179.315 RON
(686.677 EUR) pentru fiecare dintre cele trei scenarii, dar pondere diferită în costurile totale directe: 2,19%
în cazul scenariului de tranziție România (2017), 2,01% în cazul scenariului dezirabil România (post-2017)
și 2,64% în cazul scenariului pre-2017.
Costul anual mediu per pacient în 2017 generat de tratamentul de substituție pentru pacienții cu hemofilie A
cu inhibitori tratați “on–demand” a fost calculat pentru fiecare dintre segmentele populaționale incluse în
analiză, fiind defalcat separat pentru hemoragiile moderate sau severe și pentru tipul de medicament folosit.
Valorile finale au fost ajustate la consumul raportat de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
Descrierea detaliată a metodologiei de calcul poate fi consultată în Anexa metodologică.
La costurile de mai sus se adaugă și costurile generate de terapia durerii care afectează o parte
semnificativă (70%) din pacienții români cu hemofilie A, conform rezultatelor chestionarelor completate de
pacienți pentru această analiză. Costul mediu anual pentru fiecare pacient cu hemofilie A generat de terapia
36

Guidelines for the management of hemophilia (2012). Second edition. World Federation of Hemophilia.
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durerii este de 1.788 Lei. Descrierea detaliată a metodologiei de calcul poate fi consultată în Anexa
metodologică.
Costul anual mediu per pacient în 2017 generat de tratamentul medicamentos pentru pacienții cu hemofilie A
cu sau fără inhibitori în regim profilactic continuu și în regim "on-demand" este prezentat în tabelul următor,
în funcție de scenariile definite mai sus.
Tabel 14: Costul anual mediu / pacient în 2017 generat de tratamentul medicamentos

Cost/pacient/an

Scenariul
pre-2017
(RON)

Scenariul
pre-2017
(EUR)

Scenariul de
tranziție
(RON)

Scenariul de
tranziție
(EUR)

Scenariul
dezirabil
(RON)

Scenariul
dezirabil
(EUR)

Substituție profilactică
continuă în hemofilia
fără inhibitori
Tratament "on-demand"
în hemofilia fără
inhibitori

220.367

47.595

367.279

79.326

367.279

79.326

60.467

13.060

60.467

13.060

90.097

19.459

Tratament "on-demand"
în hemofilia cu inhibitori

380.756

82.237

380.756

82.237

380.756

82.237

Terapia durerii

1.788

386

1.788

386

1.788

386

4.3 Costuri asociate diagnosticării și monitorizării
Valoarea totală anuală a costurilor generate de diagnosticarea și monitorizarea pacienților cu hemofilie A
este de 708.055 RON (152.928 EUR) în cazul tuturor celor 3 scenarii, reprezentând 0,49% din costurile
totale directe în cazul scenariului de tranziție România (2017), 0,45% din costurile totale directe în cazul
scenariului dezirabil România (post-2017) și 0,59% din costurile totale directe în cazul scenariului pre-2017.
Diagnosticarea
Componentele de cost pentru diagnosticarea pacienților cu hemofilie A au fost identificate pe baza
„Protocolului terapeutic al Hemofiliei A și B și al bolii Von Willebrand”, publicat în versiunea consolidată din
27/12/2016 a Ordinului 1301 din 11/07/2008.
Circuitul pacientului, identificat în fazele inițiale ale studiului, a fost esențial în stabilirea principalelor porți de
intrare în sistemul medical ale persoanelor diagnosticate cu hemofilie. Pentru identificarea acestor
segmente, experții medicali consultați au indicat serviciile de urgență medico-chirurgicală ca fiind o zonă de
primă adresabilitate. Abordarea studiului este una conservatoare, prin urmare elementele de cost incluse în
această componentă sunt considerate a fi cele strict necesare. Totodată, pentru a evita fenomenul de
‚double counting’, diagnosticarea comorbidităților nu a fost inclusă. Incidența a fost calculată pe baza
metodei descrise în Anexa metodologică.
În tabelul următor sunt prezentate elementele de diagnostic incluse în analiză și costul total anual aferent
diagnosticării. Descrierea detaliată a metodologiei de calcul poate fi consultată în Anexa metodologică.
Tabel 15: Elementele de diagnostic incluse în analiză și costul total general pe an

Tipul de Servicu

Serviciul efectuat

Clinic

Urgența medico-chirurgicală în camera de gardă
Examen radiologic
Consultație diagnostic diferențial
Consultație confirmare specialitate
Spitalizare de zi

Paraclinic

Determinarea concentrației plasmatice a FVIII/IX
Monitorizarea inhibitorilor
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Tipul de Servicu

Serviciul efectuat

Testarea Hemostazei

Timp parțial tromboplastină activat
Timp de protrombină (timp QUICK/PT)
Timp de trombină
Timp de coagulare
Timp de sângerare
Hemoleucogramă

Valoarea Totală / an (RON)

6.494

Valoarea Totală / an (EUR)

1.403

Monitorizarea
Monitorizarea pacientului cu hemofilie A a fost împărțită în trei elemente de cost:
► monitorizarea parametrilor de hemostază;
► monitorizarea parametrilor specifici comorbidităților;
► investigațiile imagistice de monitorizare.
Pentru fiecare dintre testele incluse în protocolul românesc au fost extrase prețurile prevăzute în Contractul
Cadru și de pe piața liberă acolo unde testele nu sunt acoperite/incluse în pachetul de servicii medicale de
bază acordat asiguraților și nici în Programul Național de tratament al hemofiliei și talasemiei. Pentru a evita
fenomenul de ‘double counting’, costurile pentru testele acoperite în pachetul de asigurări de bază au fost
scăzute din valoarea finală.
Numărul de pacienți a fost determinat pe baza estimărilor stabilite prin metoda de calcul descrisă în Anexa
metodologică, scăzând numărul pacienților cu hemofilie cu inhibitori pentru evitarea fenomenului de ‘double
counting’. Frecvența determinărilor paraclinice este conformă cu protocolul românesc.
Costurile anuale totale generate de monitorizarea pacienților cu hemofilie A se ridică în România la 701.561
RON (151.525 EUR) pentru fiecare dintre cele trei scenarii. Ca procent din totalul costurilor directe, costurile
cu monitorizarea reprezintă 0,48% din totalul costurilor directe în cazul scenariului de tranziție România
(2017), 0,44% din totalul costurilor directe în cazul scenariului dezirabil România (post-2017) și 0,58% din
totalul costurilor directe în cazul scenariului pre-2017.

4.4 Costuri asociate spitalizării
Pentru costurile de spitalizare de zi și spitalizare continuă nu au existat date disponibile pentru a crește
nivelul granularității analizei. Prin urmare, analiza s-a bazat pe supoziția că toți pacienții aflați sub tratament
profilactic efectuează o dată pe lună o spitalizare de zi, conform protocolului românesc (precizare
menționată la “observații finale”). Conform Contractului Cadru, Anexa 22 B.3.2, tariful în regim de spitalizare
de zi pe lună pentru pacienții cu hemofilie nu poate depăși plafonul maxim de 200 lei, tariful neincluzând
costurile generate de medicamente.
Datele extrase de la Școala de Sănătate Publică și Management Sanitar au permis stabilirea unui număr de
1.138 episoade de spitalizări continue pe parcursul anului 2017 pentru pacienții cu hemofilie înregistrați sub
codurile DRG (principal și secundar) D66, aferente carenței ereditare prin lipsa factorului VIII.
Valoarea finală totală a costurilor anuale generate de spitalizarea pacienților cu hemofilie A este de
1.188.489 RON (256.693 EUR) în cazul tuturor celor trei scenarii propuse, reprezentând 0,82% din totalul
costurilor directe în cazul scenariului de tranziție România (2017), 0,75% din totalul costurilor directe în
cazul scenariului dezirabil România (post-2017) și 0,99% din totalul costurilor directe în cazul scenariului
pre-2017.
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4.5 Costuri asociate complicațiilor
Principala complicație a pacientului hemofilic este artropatia hemofilică care generează și o parte
37
considerabilă a intervențiilor chirurgicale la pacientul hemofilic . Pentru determinarea costurilor generate de
intervențiile chirurgicale ortopedice și majore au fost dezvoltate elemente de cost specifice tratamentului de
substituție, conform regimului descris în protocolul românesc, formula rezultată fiind aplicată pentru fiecare
dintre grupele populaționale definite anterior pentru numărul de pacienți ajustat pentru fiecare segment
populațional din totalul estimat al pacienților cu intervenții chirurgicale majore și specific fiecărei zi de la
începerea tratamentului. Metodologia folosită pentru calcularea costurilor asociate intervențiilor chirurgicale
majore și ortopedice este una elaborată și este descrisă în detaliu în Anexa metodologică.
Elementele de cost incluse în analiză și valoarea aferentă acestora sunt prezentate în tabelul următor.
Tabel 16: Elemente de cost incluse în analiză (costuri asociate complicațiilor)

Elemente de cost

Valoarea (RON)
Medicație de substituție specifică

6.593.173

Terapia durerii

42.540

Artroscopie

52.795

Artroplastie

188.702

Artrodeza/sinovectomii

652.504

Artrocenteză în spitalizare de zi

51.425

Determinarea concentrației plasmatice a
FVIII

38.801

Determinarea
FVIII (Ac)

44.789

Tratament Medicamentos

Tratament Chirurgical

Monitorizarea Pacientului

concentrației

Total (RON)

inhibitorilor

7.664.729

Costurile totale anuale generate de complicații înregistrează valoarea de 7.664.729 RON (1.655.449 EUR)
în cazul tuturor celor 3 scenarii. În ceea ce privește ponderea acestora în totalul costurilor directe aferente
hemofiliei A, costurile totale anuale generate de complicații reprezintă 5,27% din totalul costurilor directe în
cazul scenariului de tranziție România (2017), 4,84% din totalul costurilor directe în cazul scenariului
dezirabil România (post-2017) și 6,36% din totalul costurilor directe în cazul scenariului pre-2017.

4.6 Costuri directe conexe
Pentru calcularea costurilor directe conexe au fost incluse, conform recomandărilor protocolului românesc și
a Ghidului pentru Managementul Hemofiliei (ediția a 2-a, World Federation of Hemophilia), servicii de
fiziokinetoterapie, de psihoterapie și îngrijiri informale efectuate de personal non-medical.
Numărul de pacienți care beneficiază de aceste servicii a fost estimat a fi similar numărului de pacienți cu
afectări articulare care au avut nevoie de cel puțin o intervenție chirurgicală în ultimul an. Metoda de calcul
detaliată este descrisă în Anexa metodologică.

37

O’Hara J., Walsh S., Camp C., Mazza G., Carroll L., Hoxer C., Wilkinson L. (2018). The relationship between target joints and direct
resource use in severe haemophilia. Health Economics Revue 16;8(1):1.
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Pentru serviciile de psihoterapie și fiziokinetoterapie a fost calculat un tarif bazat pe numărul de puncte
prevăzute în Contractul Cadru și valoarea punctului la nivelul anului 2017. Frecvența intervențiilor a fost
stabilită aplicând procentele menționate în cel mai recent studiu european disponibil.
Pentru calcularea îngrijirilor informale efectuate de personal non-medical a fost folosit numărul de ore
38
săptămânale necesare estimate de cel mai recent studiu european disponibil și un preț unitar orar bazat pe
salariul minim pe economie în România în 2017.
Costurile generate de îngrijirile informale efectuate de personal non-medical reprezintă 98% din totalul
costurilor directe conexe. Importanța acestui element de cost este subliniată și de răspunsurile pacienților
din chestionarele administrate: 44,4% din pacienții chestionați au nevoie de un însoțitor pentru a-i sprijini la
efectuarea activităților zilnice, în 75% din situații fiind vorba de un membru al familiei sau un prieten
(persoană ne-contractată).
Valoarea finală a costurilor directe conexe anuale generate este de 14.368.362 RON (3.103.318 EUR) în
cazul fiecăruia dintre cele trei scenarii. Acestea reprezintă 9,89% din totalul costurilor directe în cazul
scenariului de tranziție România (2017), 9,08% din totalul costurilor directe în cazul scenariului dezirabil
România (post-2017) și 11,92% din totalul costurilor directe în cazul scenariului pre-2017.

38

Cavazza M. et al. (2016). Social/economic costs and quality of life in patients with haemophilia in Europe. European Journal of Health
Economics. Suppl 1:53-65.
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5 Costuri indirecte
5.1 Estimarea costurilor indirecte
Estimarea costurilor indirecte vizează 6 elemente de cost care au fost calculate prin intermediul unei
abordări mixte
► productivitate pierdută în urma dizabilității
► productivitate pierdută în urma mortalității
► pensii de invaliditate
► indemnizații de handicap
► concedii medicale
► transport
Productivitatea pierdută în urma mortalității și a dizabilității a fost calculată prin utilizarea unui indicator de
măsurare a poverii bolii, utilizat apoi ca multiplicator pentru PIB-ul României per capita, în anul de referință.
În vederea estimării costurilor indirecte generate de pensiile de invaliditate, a fost utilizată baza de date
Tempo Online a Institutului Național de Statistică, alaturi de răspunsurile primite ca urmare a administrării
chestionarului. Pentru calcularea costurilor cu prestațiile sociale de handicap, a fost utilizată valoarea
prestațiilor sociale prevăzute la art. 58, alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap (Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități) și numărul de
cazuri estimate în funcție de severitate.
Costurile indirecte generate de concediile medicale au fost calculate utilizând următoarele elemente de cost:
► populația la vârsta activă
► nivelul de severitate
► populația ocupată conform chestionarelor adresate pacienților.
Pentru estimarea costurilor de transport, s-au luat în calcul cele două mari componente care influențează
călătoriile pacienților pe teritoriul României cu scopul accesării serviciilor CNAS: deplasări lunare pentru a
primi tratamentul medicamentos specific pentru boală și deplasări în situații excepționale la centrele de
specialitate pentru tratamentul hemofiliei, când aceștia au nevoie de intervenții chirurgicale.
Întrucât cantitatea de tratament medicamentos administrată pacienților cu hemofilie A reprezintă un aspect
cu impact asupra costurilor directe și nu are niciun impact asupra costurilor indirecte calculate pentru anul de
referință al studiului, estimarea costurilor indirecte este una singulară, și nu a mai fost realizată diferențiat, în
funcție de cele trei scenarii utilizate în cazul estimării costurilor directe.
Costurile totale indirecte anuale estimate, asociate hemofiliei A, se ridică la valoarea de 14.181.492 RON
(3.062.957 EUR). O distribuție detaliată a costurilor indirecte poate fi observată în tabelul de mai jos.
Ca și procent din costurile totale anuale, costurile indirecte reprezintă 8,89% în cazul scenariului de
tranziție România (2017), 8,22% în cazul scenariului dezirabil România (post-2017) și 10,53% în cazul
scenariului pre-2017.
Tabel 17: Costuri indirecte pentru pacienții diagnosticați cu hemofilie (anual)

Nr.

Categorie de cost

Valoare RON

Valoare EUR

1.

Pierderi de productivitate datorate dizabilității

3.713.915

802.141

2.

Pierderi de productivitate datorate mortalității
premature

1.354.917

292.639

3.

Pensii de invaliditate

4.102.006

885.962

4.

Indemnizații de handicap

3.762.498

812.635

5.

Concedii medicale

764.193

165.052

6.

Transport

483.963

104.528

14.181.492

3.062.957

Total

Costurile indirecte anuale per pacient se ridică la 8.781 RON (1.896 EUR).
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5.2 Productivitate pierdută în urma mortalității și a
dizabilității
Pentru a estima costul mortalității premature pentru hemofilia A și a dizabilității asociate, s-au calculat
indicatori de povară a bolii (Years of Life Lost - YLL și Years of Life with Disability - YLD pentru populația
activă) și s-a multiplicat rezultatul cu PIB-ul României per capita în anul de referință.
Costurile indirecte de productivitate pierdută în urma mortalității și a dizabilității în cazul pacienților cu
hemofilie A au înregistrat valoarea de 5.068.832 RON (1.094.780 EUR) în anul de referință, având o
pondere de 36% în totalul costurilor indirecte.
Costul indirect de productivitate atribuit dizabilității hemofiliei A a înregistrat valoarea de 3.713.915 RON
(802.141 EUR) în anul de referință, reprezentând 26% din valoarea totală a costurilor indirecte.
Tabel 18: Productivitate pierdută în urma dizabilității

Număr cazuri

Număr YLD activă

Valoare YLD (RON)

Valoare YLD (EUR)

1.615

84.973

3.713.915

802.141

Costul indirect de productivitate atribuit mortalității hemofiliei A a înregistrat valoarea de 1.354.917 RON
(292.639 EUR) în anul de referință, reprezentând 10% din valoarea totală a costurilor indirecte.
Tabel 19: Productivitate pierdută în urma mortalității

Număr YLL

Valoare YLL (RON)

Valoare YLL (EUR)

31

1.354.917

292.639

5.3 Costuri indirecte generate de pensiile de
invaliditate
3940

Ministerului Muncii și Justiției Sociale asigură plata pensiilor de invaliditate . Pentru calculul pensiilor de
invaliditate s-a extras valoarea medie a pensiei anuale din baza de date Tempo Online a Institutului Național
de Statistică. Această valoare s-a înmulțit în baza estimărilor epidemiologice cu numărul cazurilor aferente
vârstei active cu severitate accentuată sau gravă, care sunt eligibile pentru aceste pensii, conform
chestionarelor administrate pacienților. Suma finală este rezultatul înmulțirii acestei valori cu 12 luni.
Valoarea totală anuală a costurilor generate de pensiile de invaliditate se ridică la 4.102.006 RON
(885.962 EUR) în anul de referință, în timp ce valoarea per pacient anuală este de 11.026 RON (2.381
EUR). Costurile indirecte generate de pensiile de invaliditate au o pondere de 29% în totalul costurilor
indirecte.
Tabel 20: Costuri generate de pensiile de invaliditate

Cazuri

Valoarea medie a pensiei în anul
de referință (RON)

Luni

Valoare Totală (RON)

Valoare Totală (EUR)

372

918

12

4.102.006

885.962

39

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările și completările ulterioare.
Ordinul nr. 2272/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice.
40
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5.4 Costuri indirecte generate de indemnizațiile de
handicap
Ministerului Muncii și Justiției Sociale asigură plata indemnizațiilor de handicap acordate persoanelor eligibile
4142
diagnosticate cu hemofilie . În vederea calculării costurilor indirecte generate de indemnizațiile de
handicap, s-a solicitat Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități valoarea prestațiilor sociale
prevăzute la art. 58, alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap. Fiecare categorie de severitate a bolii a fost asociată categoriilor de indemnizație și plaților
pentru bugetul personal al pacienților. Aceste valori au fost înmulțite cu cazurile estimate în funcție de
severitate, rezultând costurile estimate pentru prestațiile sociale de handicap.
Valorile acestor indemnizații sunt calculate defalcat pentru pacienții adulți și pentru părinții care au în îngrijire
pacienți cu hemofilie A. Valoarea atribuită indemnizației pentru insoțitori în situația handicapului grav a fost
calculată ca o medie între sumele dinainte și după aplicarea creșterilor salariale pentru anul de referință
prevăzute de O.U.G. nr. 27/2015.
Valoarea totală anuală a costurilor generate de indemnizațiile de handicap se ridică la 3.762.498 RON
(812.635 EUR) în anul de referință. Costurile indirecte generate de indemnizațiile de handicap au o pondere
de 27% în totalul costurilor indirecte.

5.5 Costuri indirecte generate de concediile medicale
Pentru estimarea cazurilor care accesează concedii medicale s-au folosit populația adultă, populația ocupată
conform chestionarelor de pacienți, precum și ponderea pacienților cu și fără intervenții chirurgicale.
Valoarea rezultată a fost înmulțită cu numărul mediu de zile de concediu pe an în funcție de tipul de
intervenție (chirurgicală / nechirurgicală) pe baza consultărilor cu reprezentații comunității medicale.
Rezultatul final a fost raportat la salariul mediu brut pe economie din anul de referință (mai multe detalii în
anexa metodologică).
Valoarea totală a costurilor indirecte generate de concediile medicale a înregistrat valoarea de 764.193 RON
(165.052 EUR) în anul de referință, reprezentând 5% din valoarea totală a costurilor indirecte.
Tabel 21: Costuri generate de concediile medicale

Numărul pacienților adulți pe grupe de vârstă

Cazuri totale

19-44

698

45+

560

Total cazuri

1.258

Distribuția pacienților adulți pe categorii de tratament

Cazuri totale

Tratament nechirurgical

1.028

Tratament chirurgical

230

Total cazuri

1.258

Numărul pacienților adulți angajați (41%)

Cazuri totale

Nechirurgical

422

Chirurgical

95

Total cazuri

517

Valoare totală aferentă concediilor medicale (RON)

764.193

Valoare totală aferentă concediilor medicale (EUR)

165.052

41

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările și completările ulterioare.
Ordinul nr. 2272/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice.
42
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Tabel 22: Nr. zile concediu medical / an, pe tip de tratament

Nr. estimat de zile concediu medical anual, pe tip de tratament pentru Hemofilie A
Nechirurgical

3 zile

1.266

Chirurgical

35 zile

3.325

Total zile

4.591

5.6 Costuri generate de transport
Conform CNAS, în cadrul Programului Național de Tratament al Hemofiliei și Talasemiei, medicamentele
specifice sunt distribuite în mai multe tipuri de centre la nivel național:
► unităţi sanitare cu secţii sau compartimente de pediatrie şi hematologie;
► unităţi sanitare cu secţii sau compartimente de medicină internă pentru judeţele unde nu există
unităţi sanitare cu secţii sau compartimente de hematologie;
► unităţi sanitare aparţinând ministerelor cu reţea sanitară proprie.
Totuși, conform chestionarelor administrate în cadrul acestui studiu mulți dintre pacienți trebuie să se
deplaseze în altă localitate pentru a-și procura tratamentul. De asemenea, pentru pacienții care se
deplasează în scop chirurgical, programul național prevede doar 9 spitale distribuite geografic în 6 reședințe
de județ.
Pentru estimarea costurilor de transport, s-au luat în calcul așadar cele două mari componente care
influențează călătoriile pacienților pe teritoriul României cu scopul accesării serviciilor CNAS:
(1) Deplasări lunare pentru a primi tratamentul medicamentos specific pentru boală și (2) deplasări în
situații excepționale la centrele de specialitate pentru tratamentul hemofiliei, când aceștia au nevoie de
intervenții chirurgicale. Estimarea acestor costuri este dificilă în lipsa accesului la date privind reședința
pacienților.
Pentru calculul costurilor anuale de transport pentru preluarea prescripțiilor medicale, s-a pornit de la
numărul total de pacienți care au raportat în cadrul chestionarelor de pacienți că trebuie să se deplaseze în
alt oraș (22,2% din total). Acest număr a fost înmulțit cu numărul de deplasări necesare anual conform
reglementărilor CNAS și cu distanța medie la nivel național dintre localități de reședința de județ. Această
distanță a fost calculată folosind suprafața medie a județelor din România (5.809 km pătrați), cu ajutorul
aplicației QGIS. Astfel, s-a calculat numărul total de kilometri dus-întors pentru acest scop.
În cazul pacienților care au avut nevoie de tratament chirurgical, s-a folosit spitalul la care aceștia accesează
tratamentul ca indicator indirect pentru domiciliul pacienților. Distanța de la domiciliu la acest spital “cel mai
aproape de casă”, nu este luată în calcul în analiză.
Apoi s-au definit zonele deservite de fiecare centru din programul național de tratament, având ca unitate de
analiză județele României. Folosind un sistem automatizat de interogare a bazelor de date Google numit
Distance matrix, s-a construit un cod care verifică traseele auto între spitale la care se prezintă pacienții
pentru tratamentul uzual și spitalele de unde au loc intervențiile chirurgicale, care returnează distanțe în
kilometri. Mediile distanțelor returnate de acest algoritm au fost calculate pentru fiecare centru de tratament
chirurgical.
Aceste medii s-au înmulțit cu numărul de vizite din anul de referință pentru zonele deservite, preluat din
sistemul Diagnosis Related Groups (Cod DRG Q3030). Conform consultărilor cu comunitatea medicală,
aproximativ 80% din cazurile raportate în cadrul acestui cod DRG reprezintă patologia de studiu.
Pentru a estima numărul de incidente chirurgicale pentru patologia de studiu per centru de specialitate, s-a
folosit ponderea geografică a cazurilor raportate în sistemul DRG, înmulțită cu numărul total de intervenții
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chirurgicale raportat în anul de referință. Astfel, s-a calculat numărul total de kilometri dus-întors pentru
aceste intervenții.
Distanțele totale pentru aceste două componente de estimare a costurilor de transport au fost înmulțite cu
tariful per kilometru aproximativ practicat de taximetre în perioada de referință a studiului.
Un număr total de 232.327 kilometri a fost estimat pentru deplasarea dus-întors pentru a primit tratamentul
medicamentos specific pentru boală și un număr total de 70.149 kilometri pentru deplasarea dus-întors
pentru deplasări în situații excepționale la centrele de specialitate pentru tratamentul hemofiliei, când
pacienții au nevoie de intervenții chirurgicale. Așadar, un număr total de 302.476 km / an au fost parcurși de
pacienți, pentru vizite medicale (incluzând deplasarea dus-întors pentru a primi tratamentul medicamentos
specific pentru boală dar și deplasarea dus-întors pentru deplasări în situații excepționale, când pacienții au
nevoie de intervenții chirurgicale).
Așadar, costurile totale anuale generate de transport înregistrează valoarea de 483.963 RON (104.528
EUR) în anul de referință, cu o pondere de 3% în totalul costurilor indirecte.
Tabel 23: Costuri de transport aferente deplasărilor lunare pentru a primi tratamentul medicamentos specific pentru boală

Distanța
Reședința
Județ

Nr. Deplasări

Prevalența

Pondere

Total KM

Tarif/KM

Total RON

27

12

1.615

22%

232.327

1,6

371.724

Tabel 24: Costuri de transport aferente deplasărilor în situații excepționale la centrele de specialitate pentru tratamentul
hemofiliei, când pacienții au nevoie de intervenții chirurgicale
Centru
Distanța
Nr.
Cazuri
Cazuri
Cazuri
Total KM
Tarif/KM
Total RON
Medie
Deplasări
Totale DRG totale
Spitalizare
Centru
hemofilie
B_

112

1

1.151

921

98

21.991

1,6

35.185

DJ

87

1

435

348

37

6.412

1,6

10.259

CJ

76

1

374

299

32

4.831

1,6

7.729

IS

132

1

577

462

49

12.970

1,6

20.753

MS

129

1

389

311

33

8.547

1,6

13.675

TM

168

1

539

431

46

15.398

1,6

24.637

3.465

2.772

295

70.149

112.239
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6 Considerații privind evoluția impactului socioeconomic al hemofiliei A în următorii ani
Dată fiind etiologia acestei boli care este transmisă ereditar, numărul pacienților diagnosticați cu hemofilie A
nu cunoaște variații considerabile de la an la an în România. Conform datelor Casei Naționale de Asigurări
de Sănătate, în ultimii cinci ani, numărul anual minim de pacienți tratați a fost de 828, iar numărul maxim de
pacienți tratați în cadrului programului național specific a fost de 877.
Fenomene întâlnite în alte arii patologice, precum sub-diagnosticarea sau supra-diagnosticarea, nu sunt
prezente în cazul hemofiliei, o boală cu manifestări simptomatice spectaculoase, rapide, cu mare risc vital și
evoluție severă în lipsa unui tratament adecvat. Prin urmare, numărul de pacienți cu hemofilie este
previzionat să rămână constant în următorul orizont de timp, fără implicații consistente asupra impactului
socio-economic.
Din perspectiva evoluției hemofiliei A este esențial un management adecvat al fiecărui pacient. Principalul
obiectiv al acestui management este reducerea numărului și severității episoadelor hemoragice, ceea ce
are ca o consecință directă scăderea frecvenței complicațiilor și a costurilor economice și sociale astfel
generate. De altfel, reducerea ratei medii anuale de episoade de sângerare are un impact direct atât asupra
costurilor directe, cât și a celor indirecte.
Reducerea acestei rate medii anuale are impact pozitiv atât la nivelul costurilor directe asociate
complicațiilor, tratamentului chirurgical și spitalizării asociate acestora, cât și asupra costurilor directe cu
medicația de substituție specifică pacienților activi socio-economic aflați într-un regim la cerere - “on
demand”.
Costurile indirecte sunt la rândul lor impactate pozitiv pe dimensiunea productivității pierdute din cauza
dizabilității și a costurilor generate de pensiile de invaliditate și de concediile medicale, deoarece reducerea
ratei medii anuale de episoade de sângerare și a severității acestora are drept consecință scăderea
artropatiilor hemofilice invalidante.
Pe baza rezultatelor acestui studiu, se poate afirma faptul că proporția costurilor cu medicația de substituție
în România este încă sub potențialul maxim care ar duce la un management adecvat al pacientului cu
hemofilie. Medicația de substituție reprezintă cel mai important segment generator de costuri în cazul
hemofiliei în România.
Aceste două constatări evidențiază faptul că o eficientizare a medicației de substituție în sensul reducerii
numărului și severității episoadelor hemoragice sau a introducerii unor noi tratamente cu valoare profilactică
și cost-eficiență dovedită, ar plasa evoluția impactului socio-economic al hemofilie A în România pe o
tendință categoric pozitivă atât din perspectiva pacientului, cât și a eficientizării costurilor sistemului medical
pe ansamblu.
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7 Observații și concluzii finale
Costurile totale ale hemofiliei A în România, estimate în cadrul studiului, sunt:
► în cazul scenariului dezirabil România (post-2017): 172.423.653 RON (37.240.530 EUR), defalcate
în 158.242.161 RON (34.177.573 EUR) costuri directe și 14.181.492 RON (3.062.957 EUR) costuri
indirecte;
► în cazul scenariului de tranziție România (2017): 159.514.068 RON (34.452.282 EUR), defalcate
în 145.332.576 RON (31.389.325 EUR) costuri directe și 14.181.492 RON (3.062.957 EUR)
costuri indirecte;
► în cazul scenariului pre-2017: 134.673.373 RON (29.087.122 EUR), defalcate în 120.491.881 RON
(26.024.165 EUR) costuri directe și 14.181.492 RON (3.062.957 EUR) costuri indirecte.
Din punct de vedere procentual, rezultatele analizelor efectuate în cadrul studiului au evidențiat faptul că în
cazul scenariului de tranziție România (2017), 91,11% din valoarea costurilor totale ale hemofiliei A în
România se datorează costurilor directe aferente diagnosticării, tratamentului și monitorizării acestei boli,
în timp ce 8,89% din costurile totale ale bolii sunt reprezentate de costurile indirecte.
În cazul celorlalte două scenarii, situația procentuală este: în cazul scenariului dezirabil România (post2017), 91,78% din valoarea costurilor totale ale hemofiliei A în România se datorează costurilor directe
aferente diagnosticării, tratamentului și monitorizării acestei boli, în timp ce 8,22% din costurile totale ale
bolii, sunt reprezentate de costurile indirecte în timp ce în cazul scenariului pre-2017, 89,47% din valoarea
costurilor totale ale hemofiliei A în România se datorează costurilor directe aferente diagnosticării,
tratamentului și monitorizării acestei boli, în timp ce 10,53% din costurile totale ale bolii, sunt reprezentate de
costurile indirecte.
De remarcat faptul că variațiile acestui rezultat sunt de +7,5% în cazul unui scenariu dezirabil România
(post-2017) și de -15,6% în cazul unui scenariu pre-2017. Prin urmare, costurile socio-economice ale
hemofiliei A în România sunt foarte sensibile la respectarea dozelor recomandate în protocolul terapeutic în
vigoare, cu o reducere mai pronunțată a costurilor în cazul unui protocol restrictiv și o creștere a costurilor nu
atât de pronunțată în cazul administrării unor doze “generoase” de tratament de substituție.
În privința aderenței pacienților la tratament, indicator pentru care nu există date specifice României,
rezultatele analizei de senzitivitate arată că o îmbunătățire considerabilă de 20% a aderenței pacienților la
tratament ar duce la o creștere a costurilor de doar 8,1%, cu efecte benefice considerabile pentru calitatea
vieții pacienților. Similar, reducerea aderenței cu un ecart similar de 20% nu are o influență considerabilă
asupra costurilor, acesta manifestându-se doar la rate de sub 50% aderență la tratament.
Un alt indicator cu risc pronunțat de incertitudine care poate influența considerabil rezultatul final al studiului
este rata medie de episoade de sângerare pe an (ABR) la pacienții cu hemofilie. Din păcate, datele specifice
43
României pentru acest indicator sunt extrem de reduse. Un studiu observațional , care a inclus însă doar
copii și adolescenți dintr-un subtip al patologiei, a determinat un ABR de 16,2 dar cu un interval de variație
foarte larg. Prin aplicarea acestei valori a ABR doar la segmentele populaționale cu vârsta sub 18 ani,
costurile generate de medicația specifică hemofiliei cu inhibitori creste cu 13,8% față de valorile scenariului
de tranziție România (2017).
Dacă se utilizează valorile ABR specifice pentru cele două medicații disponibile în hemofilia cu inhibitori,
determinate însă în studii care nu includ pacienți români, rezultatele sunt și mai sensibile. Cu o rată lunară a
44
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sângerării de 5,6 / lună pentru pacienții tratați cu Eptacog Alfa Activatum și una de 26 / an la pacienții
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tratați cu Complex de antiinhibitori ai coagulării, se înregistrează o creștere de 5,4 ori a costurilor generate
de medicația specifică hemofiliei cu inhibitori față de scenariul de tranziție România (2017).
Pentru a pune rezultatele într-un context european, au fost comparate valorile obținute în cadrul scenariului
de tranziție România (2017) cu cele raportate în cele mai recente studii similare europene. Comparația este
prezentată în tabelele următoare și trebuie menționat că ambele studii citate sunt observaționale și
4647
retrospective .
Tabel 25: Costul mediu anual / pacient în Euro
România
Germania
CHESS (2017)
Cavazza (€2012)

21.332

Franța

Spania

319.024

220.344

196.117

173.771

129.365

na

na

194.491

99.877

21.046

62.955

56.257

15.248

6.660

Italia

UK

Ungaria

Bulgaria

Costul mediu anual per pacient în România (an de referință 2017) este mult sub costurile similare din
Germania, Italia, Franța, Spania și Marea Britanie și se află în segmentul inferior al costurilor, comparativ cu
celelalte state UE. Costul românesc este cu 6.084 EUR mai mare decât cel din Ungaria, dar trebuie subliniat
că studiul folosit ca sursă pentru valoarea din Ungaria are ca an de referință 2012. Pentru a concluziona,
rezultatele nu sunt surprinzătoare și plasează România într-un palier de costuri previzibil.
Mai interesantă este așezarea în context comparativ a costurilor cu medicația de substituție și a costurilor
directe ca proporție din costurile totale generate de hemofilie (vezi tabelul următor).
Tabel 26: Proporția costurilor generate de medicația de substituție și de costurile directe din totalul costurilor
România
Germania
Italia
Franța
Spania
UK
Ungaria

Bulgaria

CHESS (2017)
% tratament substituție

61,21%

97,8%

96,3%

95,8%

90,5%

91%

na

na

Cavazza (€2012)
% costuri directe

91,11%

95%

98,8%

72,3%

96,8%

100%

99%

100%

Se remarcă aici că, deși în România costurile cu medicația de substituție și costurile directe reprezintă peste
60%, respectiv peste 90% din costurile generale, procentul este semnificativ mai mic decât în restul țărilor
europene comparate. Rezultatul poate furniza două chei de citire.

1. Proporția costurilor cu medicația de substituție este încă sub potențialul maxim benefic pentru
pacienți în România, aspect susținut de altfel și de incapacitatea de a consuma întregul buget alocat
în cadrul Programului Național de Hemofilie în 2017, când proporția costurilor generate de medicație
a fost de 60,6% din bugetul total al Programului (sursa cifrelor: CNAS).

2. Deoarece costurile generate de medicația de substituție reprezintă de departe cea mai importantă
parte a costurilor generate de hemofilie, acest segment este și cel unde se pot realiza cele mai
semnificative măsuri care să optimizeze managementul hemofiliei și cost-eficiența cheltuielilor
bugetare.
Pe baza rezultatelor chestionarului administrat pacienților, au fost identificate o serie de bariere de acces la
tratament și servicii medicale pentru persoanele cu hemofilie din Romania: probleme în procurarea
tratamentului de substituție specific, problemele generate de memoria colectivă și istoricul hemofiliei în
România care determină pacienții să facă “provizii de factor”, nevoia deplasării în altă localitate pentru
procurarea tratamentului (distanța reprezentând un obstacol semnificativ) și calitatea scăzută a serviciilor
medicale.
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În ceea ce privește calitatea vieții persoanelor cu hemofilie din Romania, rezultatele chestionarului semistructurat administrat în cadrul studiului au scos în evidență faptul că dupa aflarea diagnosticului de
hemofilie la copil, calitatea vieții părintelui cunoaște mai frecvent o scădere decât o stagnare.
Aderența și complianța la tratament reprezintă un specific notabil al managementului hemofiliei în România,
aspect confirmat de rezultatele chestionarului administrat: pacienții raportează dificultăți în respectarea
tratamentului conform recomandărilor medicului.
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