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pþiunile de
tratament îm-
potriva Co-
vid-19 rãmân
limitate, la
aproape doi
ani de la iz-
bucnirea pan-
demiei . În
condiþiile în

care nu existã un tratament þintit
pentru noul coronavirus, medicii
din spitale ºi ambulatoriu admi-
nistreazã medicamente care ºi-au
dovedit eficienþa în cazul altor
boli, iar însãnãtoºirea nu este ga-
rantatã, ceea ce genereazã reti-
cenþã în rândul populaþiei.

De la finele lui 2020 a fost au-
torizat vaccinul împotriva Co-
vid-19, dar nici pentru eficienþa
acestuia nu garanteazã nimeni ºi
niciuna dintre variantele produ-
se de marile companii farmace-
utice nu protejeazã total de in-
fecþie, fãcând doar posibilã o
formã mai uºoarã a bolii, în ca-
zul în care o persoanã o contrac-
teazã.

În þara noastrã erau înregis-
trate, conform datelor oficiale

din 23 noiembrie, 1.766.987 de
infectãri cu noul coronavirus
de la începutul pandemiei, res-
pectiv 7.251.451 de persoane
vaccinate cu schema completã
împotriva Covid-19.

Luând toate acestea în consi-
derare, dar ºi faptul cã spitalele
ajung sã trateze cazurile
de Covid pe holuri pentru
cã în saloane nu mai sunt
locuri, prevenþia pare sã fie
cea mai bunã ºi la îndemâ-
nã metodã de luptã împo-
triva virusului care þine
atenþia întregii lumi de
aproape doi ani. În acest
context, specialiºtii remarcã fap-
tul cã, pe lângã mãsurile de pre-
venþie cunoscute pe care le res-
pectãm, tot mai mai multe per-
soane apeleazã la centre de sãnã-
tate din circuitul turismului bal-
near, existând o preocupare ma-
jorã în toate categoriile de vârstã
pentru sãnãtate.

G r adu l ma i r id i ca t de
conºtientizare faþã de sãnãtate a
fost impulsionat ºi de faptul cã
pacienþii cu afecþiuni cronice
sau acute sunt descurajaþi sã

mai apeleze la serviciile medi-
cale, în condiþiile în care spita-
lele au tratat mai puþini pacienþi
cu astfel de boli, unitãþile spita-
liceºti ºi resursele lor fiind
aproape blocate sau reprioriti-
zate pentru pandemie. Situaþia
datã a avut efecte ºi asupra pro-

ducãtorilor de medica-
mente, care s-au vãzut
nevoiþi sã facã faþã cere-
rilor crescute de medi-
camente generice utili-
zate în tratamentul sim-
ptomatic al Covid-19,
menþinând producþia
pentru nevoile curente

de medicamente pentru afecþiuni
cronice.

Luna aceasta, Guvernul a
aprobat a treia suplimentare din
ultimele douã luni a bugetului
Ministerului Sãnãtãþii, cu o
sumã de 332,5 milioane de lei
din Fondul de rezervã bugetarã,
însã banii au ca destinaþie pan-
demia: achiziþii de medicamen-
te utilizate în tratamentul împo-
triva Covid, decontarea de teste
RT-PCR realizate în unitãþile
sanitare sau de cãtre direcþiile

de sãnãtate publicã, cheltuieli
generate de funcþionarea cen-
trelor de vaccinare împotriva
Covid sau suplimentarea numã-
rului de tichete de masã acorda-
te persoanelor cu schema com-
pletã de vaccinare.

Ne aflãm într-un moment în
care Organizaþia Mondialã a Sã-
nãtãþii (OMS) ne atrage atenþia
cã Europa este noul ”epicentru al
pandemiei”, iar locuitorii acestui
continent vor avea parte de ”o
iarnã grea”, ca urmare a creºterii
numãrului de cazuri de Covid.
Tot OMS a avertizat, luna acea-
sta, cã, dacã trendul actual conti-
nuã, Europa ar putea înregistra
încã jumãtate de milion de dece-
se asociate Covid-19 pânã în
luna februarie a anului viitor. În
opinia specialiºtilor organizaþiei,
creºterea numãrului de cazuri
poate fi explicatã prin combina-
þia a doi factori: acoperirea vac-
cinalã insuficientã ºi relaxarea
restricþiilor impuse în contextul
pandemiei.

Cu astfel de perspective,
rãmâne sã avem în vedere cât
mai mult prevenþia... n
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ALINA

VASIESCU
Pandemia de Covid-19 s-a instalat în România pe
fondul unui sistem sanitar deja în crizã, conform

Coraliei Kreyer, preºedintele Asociaþiei
Distribuitorilor Europeni de Medicamente, care

ne-a declarat: "Starea de sãnãtate precarã a
românilor, agravatã în perioada 2020-2021 de

reducerea spitalizãrilor ºi a intervenþiilor
chirurgicale, problema stocurilor insuficiente de
medicamente folosite pentru tratarea formelor

severe de Covid-19,  în pofida activãrii
Mecanismului European de Protecþie

Civilã în 2021, probleme accentuate de
atitudinea ambivalentã a unei pãrþi a populaþiei
faþã de vaccinuri ºi vaccinare, fac din acest val

patru pandemic cea mai gravã situaþie de la
începutul pandemiei".
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“Ne-aufostalocate, în
ultimeledouã luni, trei
suplimentãridebuget”

l Din a treia suplimentare, în valoare de 332,5 milioane de lei, 120 de milioane sunt destinate achiziþiei de Remdesivir l ”Colaborarea
generatã de pandemie la nivel naþional ºi internaþional a depãºit orice aºteptãri”, spun reprezentanþii ministerului de resort

M
inisterului Sãnãtãþii
i-au fost alocate, în
ultimele douã luni,
trei suplimentãri ale

bugetului, sume care au ca desti-
naþie achiziþia de medicamente
pentru tratamentul pacienþilor in-
fectaþi cu virusul SARS-CoV-2,
buna desfãºurare a activitãþilor
din centrele de vaccinare
anti-Covid-19, finanþarea secþii-
lor ATI din spitale, achiziþia vac-
cinurilor pentru imunizarea co-
piilor - conform calendarului na-
þional de vaccinare - ºi continua-
rea programelor naþionale de sã-
nãtate, potrivit informaþiilor tran-
smise de oficialii instituþiei.

La data de 10 noiembrie, Gu-
vernul a aprobat cea de-a treia su-
plimentare din ultimele douã luni
a bugetului Ministerului Sãnãtã-
þii, cu o sumã de 332,5 milioane
de lei din Fondul de rezervã bu-
getarã. Din aceste fonduri, 120 de
milioane de lei sunt destinate
achiziþiei unei tranºe de 70.000
de doze de Remdesivir, iar 30 de
milioane de lei - finanþãrii cheltu-
ielilor necesare funcþionãrii cen-
trelor de vaccinare împotriva Co-
vid-19.

Conform Ministerului, fondu-
rile aprobate de Guvern au dat
posibilitatea achiziþionãrii de
cantitãþi suficiente pânã la
sfîrºitul anului de Tocilizumab,
Remdesivir ºi anticorpi mono-
clonali. Necesarul a fost stabilit
de Comisia de boli infecþioase a
Ministerului Sãnãtãþii. De ase-
menea, a fost suplimentatã finan-
þarea programului de monitoriza-
re, tratament ºi îngrijire a pacien-
þilor critici din secþiile ATI.

Dupã a treia suplimentare a bu-
getului, ministrul interimar de re-
sort, Cseke Attila, a declarat:
“Aceasta este a treia suplimenta-
re a bugetului Ministerului Sãnã-
tãþii din ultimele douã luni, dupã
ce, în septembrie, au fost alocate
457 de milioane de lei pentru
achiziþia de medicamente desti-
nate pacienþilor infectaþi cu viru-
sul SARS-CoV-2 ºi pentru asigu-
rarea finanþãrii secþiilor ATI, iar

în luna octombrie au fost alocate
alte 10 milioane de lei pentru
achiziþia vaccinului diftero-teta-
no-pertussis acelular – DTPA - în
vederea imunizãrii copiilor, con-
form calendarului naþional de
vaccinare. Sumele alocate astãzi
(n.r. în 10 noiembrie) vor fi utili-
zate, în principal, pentru asigura-
rea continuitãþii programelor na-
þionale de sãnãtate, pentru achizi-
þionarea tratamentului pacienþi-
lor infectaþi cu SARS-Cov-2 ºi
pentru buna desfãºurare a activi-
tãþillor din centrele de vaccinare
anti-Covid-19”.

Ministerul Sãnãtãþii a informat
cã a repartizat, în perioada 15-16
noiembrie 2021, un numãr de
6.639 de flacoane de Remdesivir
în 69 de unitãþi medicale care tra-
teazã pacienþ i infectaþ i cu
SARS-Cov-2, în stadii medii de
boalã.

Remdesivir a fost primul trata-
ment autorizat pentru tratarea pa-
cienþilor infectaþi cu noul corona-
virus, acesta primind o autoriza-
þie de introducere pe piaþã condi-
þionatã.

În plus, Ministerul Sãnãtãþii a
încheiat un nou contract pentru
achiziþia unui numãr de 1.470 de
flacoane de Tocilizumab de 400
mg. Medicamentele sunt ridicate
de cãtre direcþiile de sãnãtate pu-
blicã de la compania Unifarm
SA, în vederea distribuþiei cãtre
spitale, în condiþiile procedurilor
existente.

Tocilizumab este un medica-
ment folosit pentru pacienþi cu

forme severe de Covid-19, la care
existã o activare excesivã a infla-
maþiei (”furtunã de citokine”).

Ministerul Sãnãtãþii:
”Impactul pandemiei
asupra serviciilor de
sãnãtate la nivel
global este
incomensurabil”

Impactul pandemiei
asupra serviciilor de sã-
nãtate la nivel global
este incomensurabil, po-
trivit MInisterului Sãnã-
tãþii, care menþioneazã:
”Rãspunsul la aceastã
provocare a venit cu un
program de transformare
fãrã precedent, imple-
mentat extrem de repe-
de, proces care, în vre-
muri obiºnuite, ar fi du-
rat câþiva ani. Colabora-
rea generatã de pande-
mie la nivel naþional ºi
internaþional a depãºit
orice aºteptãri. Partene-
riatul public-privat din-
tre reglementatori, furni-
zori de servicii medicale,
industria ºtiinþelor medi-
cale ºi companiile din
tehnologie a reunit toate
pãrþile implicate pentru a
combate pandemia. Industria far-
maceuticã, mediul academic, en-
titãþile din domeniu biotehnolo-
giei, clinicile ºi spitalele s-au an-
gajat în eforturi comune de cerce-
tare, finanþate de guverne, orga-
nizaþii non-profit sau mediul pri-
vat, pentru a intensifica studiile
clinice, testarea de noi echipa-
mente ºi dezvoltarea de teste ºi si-
steme de urmãrire ºi evaluare a

rezultatelor”.

”Varianta Delta,
cea mai rapidã ºi
mai uºor de
transmis”, considerã
reprezentanþii
ministerului

Actualul val pandemic este de-

terminat de varianta Delta, care
are un potenþial foarte mare de
transmitere, Organizaþia Mon-
dialã a Sãnãtãþii (OMS) consi-
derând-o varianta cea mai ”rapi-
dã ºi mai uºor de transmis” pânã
în prezent. Orice persoanã infec-
tatã cu SARS-CoV-2 oferã pro-
babilitatea ca virusul sã sufere o
mutaþie ºi astfel sã aparã o nouã
variantã de virus, care s-ar putea
dovedi mai periculoasã sau mai
rezistentã la vaccinurile ºi trata-
mentul disponibil, conform Mi-
nisterului Sãnãtãþii.

Sursa citatã precizeazã cã viru-
surile nu pot suferi mutaþii dacã
nu se multiplicã. ”Mai puþine per-
soane infectate în rândul popula-
þiei înseamnã mai puþine ºanse de
apariþie a variantelor periculoase
de SARS-CoV-2. Ca urmare, toþi
aceº t i paº i - vaccinarea
anti-COVID-19, purtarea corectã
a mãºtii ºi distanþarea fizicã - sunt
cu adevarat importanþi, care con-
tribuie la reducerea numãrului de
persoane infectate, astfel înceti-
nind apariþia de noi variante de
virus”, conchide Ministerul Sã-
nãtãþii. n

Ministerul Sãnãtãþii: ”Criza sanitarã generatã de
pandemia de Covid-19 este diferitã de la o þarã la
alta, cu preponderenþã în cele cu acces redus la
vaccinuri. Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
apreciazã cã pentru evitarea dezvoltãrii unei noi
tulpini a coronavirusului, ar trebui sã avem
acoperire vaccinalã pe scarã largã”.

Ministerul Sãnãtãþii: "Administrarea medicaþiei
pacienþilor Covid-pozitivi se face în conformitate
cu Protocolul de tratament al infecþiei cu virusul
SARS-CoV-2 aprobat prin Ordinul ministrului
Sãnãtãþii nr. 487/2020 cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, având în vedere
acumularea de noi date clinice, precum ºi
monitorizarea ºi îngrijirea în ambulatoriu a tot mai
mulþi pacienþi".

La începutul lunii noiembrie, Ministerul Sãnãtãþii a repartizat
7.500 de doze de anticorpi monoclonali în 147 de spitale care
trateazã pacienþi infectaþi cu SARS-COV-2. Cseke Attila, mini-
strul Sãnãtãþii, a declarat: ”Anticorpii monoclonali sunt medica-
mente inovatoare care se administreazã în formele uºoare ºi
medii de boalã. Corect utilizate, aceste medicamente previn cu
succes trecerea la stadii severe. Reprezintã o ºansã pentru noi sã
mai atenuãm internãrile în secþiile de terapie intensivã”.

În þara noastrã, utilizarea anticopilor monoclonali - soluþie per-
fuzabilã - se administreazã pacienþilor cu forme uºoare ºi medii
de boalã, care nu necesitã administrare de oxigen ºi care au fac-
tori de risc semnificativi pentru evoluþia severã a Covid-19, de
preferat în primele 3-5 zile de la debutul simptomelor. Eficienþa
anticorpilor monoclonali depinde de administrarea cât mai pre-
coce dupã debutul bolii, nu mai târziu de primele ºapte zile, con-
form Ministerului Sãnãtãþii.n

Ministerul Sãnãtãþii a

informat cã a repartizat,

în perioada 15-16

noiembrie 2021, un

numãr de

6.639
de flacoane de

Remdesivir în 69 de

unitãþi medicale care

trateazã pacienþi

infectaþi cu

SARS-Cov-2, în stadii

medii de boalã.
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“Valul al patrulea, cea mai gravã
situaþie de la începutul pandemiei”

(Interviu cu doamna Coralia Kreyer, preºedintele Asociaþiei Distribuitorilor Europeni de Medicamente)

Reporter: A trecut mai bine de un
an ºi jumãtate de la declanºarea pande-
miei, iar criza sanitarã este tot mai
adâncã. Cum vedeþi aceastã situaþie?

Coralia Kreyer: Pandemia de Co-
vid-19 s-a instalat în România pe fon-
dul unui sistem sanitar deja în crizã.
Starea de sãnãtate precarã a românilor,
agravatã în perioada 2020-2021 de re-
ducerea spitalizãrilor ºi a intervenþiilor
chirurgicale, problema stocurilor insu-
ficiente de medicamente folosite pen-
tru tratarea formelor severe de Co-
vid-19, în pofida activãrii Mecani-
smului European de Protecþie Civilã în
2021, probleme accentuate de atitu-
dinea ambivalentã a unei pãrþi a
populaþiei faþã de vaccinuri ºi vaccina-
re, fac din acest val patru pandemic
cea mai gravã situaþie de la începutul
pandemiei.

În pofida derulãrii campaniei de
vaccinare împotriva Covid-19 pe par-
cursul 2021, 44% din totalul deceselor
excedentare au fost puse de autoritãþi
pe seama Covid. Cu toate acestea,
88% dintre pacienþii trataþi cu cancer
au decedat ºi 25% dintre pacienþii cu
boli cardiovasculare nu au mers deloc
la medic, fapt care evidenþiazã presiu-
nea uriaºã pe sistemul sanitar ºi pe pa-
cienþii cronici.

În perioada 2021-2027, în cadrul
politicii de coeziune, România are alo-
cate fonduri europene în valoare de
31,35 miliarde de euro, iar prin facili-
tatea ”Mecanismul de redresare ºi re-
zilienþã” are un buget alocat de 30,4
miliarde de euro, fonduri ce vor fi uti-
lizate în domenii cheie, sãnãtatea fiind
unul dintre acestea. Este o oportunitate
istoricã a României sã beneficieze de
aceste fonduri ºi ne dorim ca în urmã-
torii ani speranþa de viaþã ºi starea de
sãnãtate a românilor sã se apropie de
standardele europenilor.

Totodatã, ADEM se alãturã apelu-
lui organizaþiilor de pacienþi ºi a altor
ONG-uri din piaþa farmaceuticã, cãtre
autoritãþile centrale ºi locale din Româ-
nia, de a gãsi soluþii inovative ºi adec-
vate care îmbinã atât gestionarea pan-
demiei de coronavirus cu asigurarea
continuitãþii îngrijirilor medicale pen-
tru celelalte boli cronice.

Cegedim: “Vânzãrile
de medicamente au
crescut cu 30% în
trimestrul al doilea, în
ritm anual”

Reporter: Care a fost impactul
pandemiei asupra pieþei medicamen-
telor în 2021?

Coralia Kreyer: Piaþa medicamen-
telor a înregistrat o scãdere cu 11,4%
în trimestrul întâi din 2021, în volume,
ºi o creºtere valoricã cu 2,2% faþã de
trimestrul întâi din 2020, respectiv o
creºtere considerabilã în trimestrul al
doilea, comparativ cu 2020: 30% în
vânzãri ºi 16% în volume, potrivit stu-
diului Pharma & Hospital Report, rea-
lizat de compania de cercetare de piaþã
Cegedim. Pentru trimestrele III ºi IV,
estimãm o uºoarã scãdere, ca efect al
accesului îngreunat la servicii medica-
le al pacienþilor, pe fondul mãsurilor
luate în contextul valului pandemic 4.

În pofida faptului cã anul acesta a
fost elaboratã lista de medicamente
esenþiale pentru care accesul pacienþi-
lor trebuie sã fie garantat, iar pentru
acestea a fost stabilitã o altã metodolo-
gie de preþ decât preþul minim europe-
an, se raporteazã în continuare deficite
de anumite medicamente esenþiale. De
exemplu, absenþa medicamentelor
anti-HIV a revenit în spitale, dar ºi a
tratamentului pentru hepatita C. Re-
tragerile de pe piaþã, din motive co-
merciale, în special ale medicamente-
lor mai ieftine, rãmân o constantã. To-
todatã, accesul la medicamente de ul-
timã generaþie este insuficient faþã de
nevoile bolnavilor.

Pentru minimizarea impactului lip-
sei de medicamente asupra populaþiei,
o serie de acte normative au fost adop-
tate în 2021. Astfel, a fost modificat ºi
completat Ordinul 85/2013 referitor la
medicamentele utilizate pentru rezol-
varea unor nevoi speciale ºi a fost emis
Ordinul MS 1540 din 13 august 2021,
prin care se autorizeazã punerea pe

piaþã a unor medicamente necesare pe
motive de sãnãtate publicã.

O altã modalitate de a asigura piaþa
de medicamente o constituie ºi autori-
zaþia de import paralel, reglementatã
prin Ordinul MS 1962 din 2 decembrie
2008. Cu toate cã medicamentele im-
portate paralel pot avea preþuri mai
mici decât cele ale medicamentelor
importate direct, putând crea econo-
mii bugetare, prevederea conform cã-
reia acestea nu se includ în Canamed
(Catalogul naþional al preþurilor medi-
camentelor eliberate cu prescripþie
medicalã) ºi nu pot fi decontate din
FNUASS (Fondul Naþional Unic de
Asigurãri Sociale de Sãnãtate), nu per-
mite farmaciilor ºi pacienþilor sã aibã
acces la acestea, în special în situaþii
de lipsã. Pentru a consolida cãile alter-
native de aprovizionare atunci când
produsele sunt retrase de cãtre DAPP
(Deþinãtorii de Autorizaþii de Punere
pe Piaþã), ADEM va continua sã le
propunã autoritãþilor competente na-
þionale ca, în cazurile în care retrage-
rea medicamentului se bazeazã pe mo-
tive comerciale, România sã stabilea-
scã o cale acceleratã pentru procedura
de acordare a autorizaþiilor de import
parallel, precum ºi acordarea unui preþ
de rambursare.

“Importurile paralele
oferã douã
oportunitãþi unice
pentru factorii de
decizie”

Reporter: Care sunt, în prezent,
cele mai mari provocãri pentru piaþa
medicamentelor, din perspectiva
sectorului pe care îl reprezentaþi, cel al
distribuþiei paralele?

Coralia Kreyer: La 25 noiembrie
2020, a fost adopatã Strategia farma-
ceuticã pentru Europa, care îºi propu-
ne ca pânã la sfârºitul anului 2022, sã
creeze un cadru nou de reglementare,
care sã facã faþã exigenþelor viitorului,
abordând în acelaþi timp ºi disfuncþio-
nalitãþile pieþei. Din perpectiva noa-
strã, în acest context, problema asigu-
rãrii disponibilitãþii ºi accesibilitãþii
medicamentelor, precum ºi gestiona-
rea penuriilor de medicamente repre-
zintã, pe de o parte, una dintre cele mai
mari provocãri pentru piaþa farmaceu-
ticã europeanã ºi româneascã ºi, pe de
altã parte, o arie în care sectorul nostru
poate avea un impact semnificativ.
Elementele esenþiale pe care sectorul
distribuþiei paralele doreºte sã le abor-
deze la nivel european ºi naþional, in-
clud revizuirea Directivei
2001/83/CE, respectiv a Legii
95/2006 care nu mai sunt capabile sã
rãspundã pe deplin nevoilor sisteme-
lor europene ºi naþionale de asistenþã
medicalã. Pe de altã parte, accesibili-
tatea medicamentelor ridicã provocãri
din ce în ce mai mari pentru statele
membre, deoarece produsele sub bre-
vet ocupã o parte din ce în ce mai mare
din bugetele medicamentelor în UE.
Este, de asemenea, important sã ne ui-
tãm la modul în care poate fi stimulatã
concurenþa în timp ce produsele sunt
încã sub brevet.

Importurile paralele oferã douã
oportunitãþi unice pentru factorii de
decizie: 1) contribuim la atenuarea pe-
nuriei naþionale ºi/sau regionale din
UE ºi 2) prin introducerea concurenþei
în preþuri, contribuim la scãderea pre-
þurilor, în special la medicamentele
brevetate, creând economii semnifica-
tive pentru sistemele de sãnãtate.
Ambele sunt în beneficiul sistemelor
de sãnãtate ºi, mai important, al pa-
cienþilor.

Sectorul nostru crede cu fermitate
cã Directiva 2001/83/CE ºi Legea
95/2006 ar putea fi revizuitã într-un
mod care sã profite în continuare de
piaþa internã, pentru a atenua penuria
de medicamente.

Criza a demonstrat cât de semnifi-
cativã este natura globalizatã a lanþu-
lui nostru de aprovizionare cu medica-
mente, inclusiv cât de dependenþi de
faptul cã piaþa internã rãmâne deschisã
ºi nestingheritã. În orientãrile sale pri-
vind Covid-19, Comisia a indicat în
mod clar caracterul obligatoriu al prin-
cipiului liberei circulaþii a mãrfurilor.

Considerãm cã toate statele mem-
bre pot beneficia de importuri parale-
le – acest lucru nu este rezervat þãrilor
cu cele mai mari venituri, deoarece
preþurile medicamentelor variazã
semnificativ între statele membre în
funcþie de grupurile terapeutice, între
eliberate cu ºi fãrã prescripþie medi-
calã, între brevetate ºi ieºite de sub
patent, þinând cont de momentul in-
troducerii pe piaþã etc.

În prezent, sectorul nostru este cel
mai eficient instrument deja disponibil
ºi dezvoltat pentru a stimula o mai mare
concurenþã pe piaþa internã ºi, prin ur-
mare, o mai bunã accesibilitate pentru
sistemele de sãnãtate ºi pacienti.

“Piaþa neagrã a
Tocilizumab a apãrut
pe fondul lipsei de
estimare corectã ºi
din timp a anvergurii
valului al patrulea”

Reporter: De ce existã medica-
mente împotriva Covid pe piaþa nea-
grã, nu în spitale ºi farmacii, ºi cum ve-
deþi rezolvarea acestei probleme?

Coralia Kreyer: Într-adevãr, din
informaþiile publice reiese faptul cã pe
fondul valului 4 al pandemiei de coro-
navirus ºi al numãrului mare de cazuri
noi de persoane infectate cu
SARS-CoV-2, precum ºi de decese ca-
uzate de varianta Delta, s-a creat o pia-
þã neagrã pentru anumite antivirale ºi
imunomodulatare, incluse în protoco-
lul de tratament al Covid-19 ºi reco-
mandate de medici pacienþilor. Discu-
þia publicã este despre medicamente
folosite off-label, respectiv antivirale
care se administreazã pacienþilor cu
forme uºoare ºi medii de boalã (Umi-
fenovir, Favipiravir) ºi despre unele
imunomodulatoare (Tocilizumab) fo-
losite la pacienþi cu forme severe de
COVID-19.

Susþinem cu convingere ºi subli-
niem importanþa vaccinãrii împotriva
Covid-19 ca soluþie de stopare a
rãspândirii în continuare a virusului
SARS-CoV-2, cu precãdere în rândul
populaþiei nevaccinate, dar cu toate
acestea nu vedem niciun motiv pentru
care antiviralele menþionate nu pot fi
autorizate în România, în mãsura în
care îndeplinesc condiþiile legislative
necesare autorizãrii în vederea punerii
pe piaþã. Existã o intenþie a Ministeru-
lui Sãnãtãþii privind autorizarea Umi-
fenovirului, în timp ce pentru Favipi-
ravir existã deja o autorizaþie pentru
nevoi speciale, emisã pentru un distri-
buitor angro, precum ºi o autorizaþie
de fabricaþie pentru un producãtor
român, la momentul actual existând
stocuri în spitale.

Piaþa neagrã a imunomodulatorului
Tocilizumab a apãrut pe fondul lipsei
de estimare corectã ºi din timp a anver-
gurii valului 4 al pandemiei ºi a stocu-
rilor disponibile pentru aceastã situa-
þie, în absenþa unei rate a vaccinãrii
adecvate, coroborat cu anunþul firmei

producãtoare, care a declarat cã se aflã
în imposibilitatea de a livra medica-
mentul pânã la finalul anului 2021,
având în vedere situaþia de epuizare a
stocurilor la nivel global. Ministerul
Sãnãtãþii a activat Mecanismul de pro-
tecþie civilã al Uniunii Europene pen-
tru achiziþionarea a altor 12.700 de fla-
coane de Tocilizumab, de la începutul
lunii octombrie.

Comercializarea ilegalã de medica-
mente pe internet sau pe alte canale,
din surse necontrolate, a unor medica-
mente care se elibereazã pe bazã de
prescripþie medicalã, reprezintã un
risc ridicat pentru sãnãtea publicã. Cu
precãdere în acest context pandemic
considerãm necesarã o campanie de
informare a populaþiei privind riscuri-
le la care se expune prin procurarea de
medicamente din surse neautorizate.
Monitorizarea permanentã a platfor-
melor online privind comercializarea
ilegalã a medicamentelor revine insti-
tuþiilor abilitate.

Asociaþia de distribuitori angro pe
care o reprezint, ADEM, declinã orice
responsabilitate privind distribuirea
ilegalã a medicamentelor pentru trata-
rea infecþiei cu SARS-CoV-2 sau a ori-
cãror alte medicamente. În România ºi
în piaþa intracomunitarã distribuim ex-
clusiv medicamente autorizate de
ANMDMR (Agenþia Naþionalã a Me-
dicamentului ºi a Dispozitivelor Me-
dicale din Romania) ºi EMA (Agenþia
Europeanã pentru Medicamente), în
conformitate cu legislaþia în vigoare
privind medicamentele de uz uman,
inclusiv cu Directiva 2011/62/CE re-
feritoare la prevenirea pãtrunderii me-
dicamenelor falsifcate în lanþul legal
de aprovizionare. Subliniem încã o
datã cã imunizarea prin vaccinare este
cea mai bunã cale de apãrare de care
dispunem pentru a lupta împotriva vi-
rusului SARS-CoV-2.

“Orice mãsuri
naþionale de limitare
a comerþului paralel
trebuie sã respecte
Tratatul european
privind libera
circulaþie a
mãrfurilor”

Reporter: Ministerul Sãnãtãþii a
reintrodus prin lege o listã cu medica-
mente esenþiale, recomandatã de
Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
(OMS), care nu ar trebui sã lipseascã
din nicio þarã. Rezolvã aceastã mãsurã
crizele de medicamente de pe piaþa no-
astrã?

Coralia Kreyer: La 1 octombrie
2021, OMS a publicat noua ediþie (22)
a Listei de medicamente esenþiale, ce
conþine 479 de medicamente. Aceastã
ediþie include noi tratamente pentru
diferite tipuri de cancer, analogi de in-
sulinã ºi noi medicamente orale pentru
diabet, noi medicamente pentru a ajuta
persoanele care doresc sã renunþe la

fumat ºi noi antimicrobiene pentru a
trata infecþiile bacteriene ºi fungice
grave.

OMS actualizeazã aceste liste la
fiecare doi ani, începând din 1977, în
timp ce România a aprobat Ordinul
cu lista de aproximativ 1.000 de me-
dicamente esenþiale pentru prima
datã în 24 iunie 2021, pe baza ediþiei
21 a Listei OMS, din 2019. Pentru
aceste medicamente au fost modifica-
te normele privind modul de calcul ºi
procedura de aprobare a preþurilor
maximale. Astfel, preþul maximal
aprobat este media celor mai mici trei
preþuri din statele din Europa aflate în
grupul de þãri de comparaþie, în loc de
cel mai mic preþ, astfel încât sã se asi-
gure disponibilitatea pe piaþa din
România a acestora.

În pofida faptului cã lista de medi-
camente esenþiale a OMS era cuno-
scutã României înainte de adoptarea
acesteia în 2021, un fenomen agravant
început cu mult înaintea pandemiei ºi
care continuã ºi în prezent este cel al
retragerilor de medicamente din moti-
ve comerciale, iar aceste motive vize-
azã nu numai nivelul preþurilor, dar ºi
valoarea clawback-ului, care a rãmas
în continuare la valori considerabile
pentru producãtori. Rãmâne de vãzut
în ce mãsurã aceastã creºtere a preþuri-
lor, coroboratã cu valori ale claw-
back-ului de 25%, 20% ºi 15% va mo-
tiva producãtorii sã rãmânã pe piaþa
româneascã. Cu toate cã politicile de
stabilire a preþurilor medicamentelor
nu au legãturã cu comerþul paralel, în
ultimii ani, inclusiv pe perioada pan-
demiei, au fost discutate sau adoptate
unele mãsuri de limitare a comerþului
paralel, care s-au dovedit a nu fi mãsu-
rile adecvate pentru asigurarea dispo-
nibilitãþii unor medicamente. Orice
mãsuri naþionale ce vizeazã limitarea
comerþului paralel trebuie sã respecte
prevederile Tratatului european pri-
vind libera circulaþie a mãrfurilor.

“Strategiile coerente,
transparenþa ºi
predictibilitatea sunt
devizele tuturor
jucãtorilor din piaþa
farmaceuticã”

Reporter: De ce politici de sãnãtate
am avea nevoie pentru ca pacienþii sã
aibã un acces facil la medicamente?

Coralia Kreyer: Subiectul este
unul amplu, dar pe scurt, strategiile
coerente, transparenþa ºi predictibilita-
tea sunt devizele tuturor jucãtorilor din
piaþa farmaceuticã româneascã, de ani
de zile, dar ºi în contextul pandemic
actual. În niciunul dintre aceste dome-
nii nu au fost fãcute progrese conside-
rabile. De exemplu, din 2001, sunt so-
licitate un plan naþional de cancer ºi un
registru de cancer. Lansarea, în data de
3 februarie 2021, a Planului European
de Combatere a Cancerului, reprezintã
o oportunitate ºi pentru România de
a-ºi crea un astfel de plan, cu focus pe
managementul fiecãrei etape a bolii
(prevenþie, diagnostic, tratament, su-
pravieþuirea dupã cancer ºi îngrijirile
paliative), pe baza colectãrii de date
mai bune ºi a maximizãrii potenþialu-
lui e-health.

Asigurarea unei mari transparenþe
în ce priveºte preþurile medicamente-
lor este un alt aspect care poate contri-
bui la facilitarea accesului pacienþilor
la medicamente. Astfel, este important
de ºtiut cã, deºi multe produse sunt re-
trase din ”motive economice” este im-
posibil sã se evalueze dacã astfel de
afirmaþii sunt justificate sau nu. Lipsa
de transparenþã a preþurilor medica-
mentelor face imposibilã estimarea.
Un indiciu cã preþurile prea mici ar pu-
tea sã nu fie singurii factori determi-
nanþi ai acestor retrageri este doveditã
de faptul cã membrii noºtri, în multe
cazuri, au vãzut potenþialul comercial
de a importa în paralel acele produse
chiar ºi atunci când au fost retrase din
”motive economice”.

Scopul principal al Directivei pri-
vind transparenþa este sã asigure men-

þinerea ºi încurajarea concurenþei pe
piaþa UE. Din pãcate, actuala directivã
nu reuºeºte sã asigure în mod eficient
concurenþa din cauza mai multor fac-
tori, cum ar fi acordurile secrete de
preþ, care prin natura lor ”voluntarã”
nu intrã în domeniul de aplicare al di-
rectivei actuale (în România contrac-
tele cost-volum ºi cost-volum-rezul-
tat), lipsa de transparenþã în achiziþiile
publice, piaþa pentru medicamentele
generice nu intrã în domeniul de apli-
care al directivei ºi termene lungi pen-
tru deciziile de preþ.

“În timpul crizei de
Covid-19, a devenit
evident cât de
dãunãtoare pot fi
restricþiile ºi
interdicþiile la export”

Reporter: Ce mãsuri din partea
Guvernului ar fi necesare din perspec-
tiva sectorului distribuþiei de medica-
mente?

Coralia Kreyer: În contextul con-
sultãrilor publice privind elaborarea
Strategiei Farmaceutice Europene,
sectorul distribuþiei paralele face o se-
rie de recomandãri Comisiei Europe-
ne, recomandãri pe care ADEM le-a
înaintat autoritãþilor competente na-
þionale, în vederea modificãrilor stra-
tegiei farmaceutice naþionale (legea
95/2006), printre care enumerãm:

- elaborarea de îndrumãri privind
lansarea pe piaþã, de cãtre distribuitorii
paraleli, a medicamentelor aprobate
centralizat, în situaþia în care DAPPnu
le lanseazã, din motive comerciale.
Elaborarea de bune practici în acest
domeniu, precum preþurile ºi rambur-
sarea sunt fundamentale pentru conso-
lidarea acestei opþiuni.

- pentru a consolida cãile alternative
de aprovizionare atunci când produse-
le sunt retrase comercial de cãtre
DAPP, este necesarã stabilirea unei cãi
accelerate pentru procedura de elibe-
rare a autorizaþiilor de import paralel,
precum ºi acordarea unui preþ de ram-
bursare.

- în cazul lipsei de medicamente,
acordarea unei mai mari flexibilitãþi
de reglementare în raport cu cerinþele
lingvistice.

- recomandãrile noastre se referã ºi
la cotele de aprovizionare impuse di-
stribuitorilor angro. Acestea trebuie
ajustate în funcþie de fluctuaþiile pie-
þei, cum ar fi modificãrile practicii de
prescripþie sau modificãrile numãrului
de clienþi de farmacie ai unui angro-
sist. Aºa-numitele cote ”black box”, în
care angrosiºtii nu ºtiu cât de mult stoc
vor primi pe sãptãmânã sau lunã, nu ar
trebui permise.

- în timpul crizei Covid-19, a deve-
nit evident cât de dãunãtoare pot fi re-
stricþiile ºi interdicþiile la export, dacã
sunt aplicate în mod disproporþionat
sau inutil, în detrimentul lanþului inte-
grat de aprovizionare cu medicamente
al UE. Susþinem ridicarea restricþiilor
inutile la export în UE/CEE, care sunt
în detrimentul disponibilitãþii medica-
mentelor pentru pacienþii europeni,
chiar dacã acestea sunt justificate din
punct de vedere juridic.

Reporter: Cum au evoluat impor-
turile ºi exporturile de medicamente
în acest an, comparativ cu anul tre-
cut? Care sunt estimãrile pentru anul
viitor?

Coralia Kreyer: Piaþa totalã a me-
dicamentelor a fost de 4,8 miliarde de
euro în perioada august 2020-iulie
2021, doar 10% din aceastã piaþã fiind
asiguratã (valoric) de producãtori
români de medicamente, restul fiind
importuri.

Exporturile ºi importurile României
au crescut în primele ºase luni ale lui
2021, potrivit Institutului Naþional de
Statisticã (INS). În ce priveºte sectorul
comerþului paralel, acesta reprezintã,
la nivelul anului 2021, puþin sub 3%
din piaþa farmaceuticã a UE din punct
de vedere valoric. România a fost sin-
gura þarã din UE care a introdus o in-
terdicþie totalã privind exportul de me-
dicamente în UE/CEE, în martie 2020,
restricþie care a fost ridicatã în urma
criticilor dure venite din partea UE ºi a
reacþiilor pieþei. Exporturile au crescut
ulterior ridicãrii restricþiilor ºi esti-
mãm o stagnare a acestei creºteri în
2022. Trebuie subliniat cã România
are un deficit de 2,5 miliarde de euro
din medicamente, în pofida aplicãrii în
continuare a taxei clawback.

Reporter: Vã mulþumesc! n

Problema asigurãrii disponibilitãþii ºi accesibilitãþii
medicamentelor, precum ºi gestionarea penuriilor de
medicamente reprezintã, pe de o parte, una dintre cele mai
mari provocãri pentru piaþa farmaceuticã europeanã ºi
româneascã ºi, pe de altã parte, o arie în care sectorul
nostru poate avea un impact semnificativ”.

”Criza a demonstrat cât de
semnificativã este natura
globalizatã a lanþului
nostru de aprovizionare cu
medicamente, inclusiv cât
de dependenþi de faptul cã
piaþa internã rãmâne
deschisã ºi nestingheritã”.
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Prima farmacie
robotizatã

din þara noastrã,
inauguratã de

Remedia
l Robotul BD Rowa îi aduce farmacistului cutiile de medicamente din depozit l Investiþia într-un robot variazã între 60.000 ºi 170.000 de euro

F
armaciile Remedia au deschis
recent prima unitate robotiza-
tã din România, dotatã cu un
robot BD Rowa care îi aduce

farmacistului cutiile de medicamente
de pe reþetã din depozitul din spate,
astfel încât acesta poate sã economisea-
scã timp preþios pe care sã îl petreacã
ascultând ºi sfãtuind pacientul.

Valentin Þãruº, fondatorul farma-
ciilor Remedia ºi promotorul farma-
ciei robotizate în România, spune cã
acesta este viitorul – o soluþie nouã
pentru farmacii, dar ºi o direcþie nouã
de business pentru Remedia. “Unul
din câºtigurile mari este cã învãþãm sã
lucrãm documentat, trasabil ºi suste-
nabil”, afirmã domnia sa, adãugând:

“Ne-am propus ºi avem în plan sã
instalãm zece roboþi în viitorul an”.

Robotul ajutã farmacistul sã aprovi-
zioneze farmacia, scaneazã fiecare cu-
tie, îi înregistreazã termenul de expira-
re, reorganizeazã depozitul astfel încât
sã fie optimizat din punct de vedere al
spaþiului, curãþã depozitul, face inven-
tarul, pe care îl are de altfel pregãtit în
orice moment. Pentru aprovizionare,
farmacistul nu trebuie decât sã îl ali-
menteze cu cutiile necesare ºi – în tim-
pul liber între clienþi sau chiar în tim-
pul nopþii, când farmacia este închisã –
robotul ia fiecare cutie, o scaneazã, îi
înregistreazã termenul de expirare ºi o
pune la locul potrivit din depozit.

Robotul livreazã cutiile de medica-

mente în ordinea expirãrii lor, sau poa-
te alege ºi scoate cutiile care se apropie
într-un anumit interval de data expirã-
rii. De asemenea, poate deservi mai
mulþi operatori.

Robotul ºtie sã lucreze ºi
cu fracþii

Robotul ºtie sã lucreze ºi cu fracþii:
aºa cum este practica din farmacie, în
depozit existã o cutie cu fracþie ºi, la
momentul când farmacistul are nevoie
de o nouã fracþie, robotul apeleazã la
acea cutie.

Investiþia într-un robot variazã între
60.000 ºi 170.000 de euro, iar timpul
de recuperare a investiþiei este apreciat

la 3-4 ani, dar poate fi ºi mai rapid.
În farmaciile din 55 de þãri din între-

aga lume sunt peste 10.000 de roboþi
BD Rowa, numai în Italia aproape
200, iar în Ungaria - unde sunt instalaþi
60 de roboþi BD Rowa – au prins foar-
te bine chiar în farmaciile mai mici. În
Germania, una din trei farmacii este
robotizatã, în Danemarca pânã la
80-90% dintre farmacii.

Înfiinþatã în 1996, compania germa-
nã BD Rowa este lider mondial în so-
luþii automatizate pentru depozitarea
ºi distribuirea produselor farmaceuti-
ce, cu 60-65% cotã de piaþã, iar Reme-
dia este din 2021 partenerul BD Rowa
pentru România, Bulgaria ºi Republi-
ca Moldova. n

“Suntem extrem de îngrijoraþi de
degradarea stãrii de sãnãtate”

(Interviu cu Simona Cocoº, preºedintele Asociaþiei Producãtorilor de Medicamente Generice din România - APMGR)

Reporter: Criza sanitarã este tot
mai adâncã dupã mai bine de un an ºi
jumãtate de la declanºarea pandemiei.
Cum vedeþi aceastã situaþie?

Simona Cocoº: Suntem extrem de
îngrijoraþi de degradarea stãrii de sã-
nãtate, atât din punct de vedere al
îmbolnãvirilor cu Sars-Cov-2, cât ºi al
afecþiunilor cronice. Spitalele ºi resur-
sele lor sunt aproape blocate sau re-
prioritizate pentru pandemie, medicii
de familie sunt asaltaþi de îmbolnãviri-
le cu Covid-19. Pacienþii cronici sau
cu afecþiuni acute se simt descurajaþi
formal ºi informal sã acceseze servi-
ciile de sãnãtate. Situaþia este cu ade-
varat dramaticã ºi declaºeazã conse-
cinþe în lanþ. În imaginea de ansamblu
se vede pericolul de a pierde numeroa-
se vieþi, victime ale Covid-19 ºi victi-
me colaterale. Avem mare nevoie de
solidaritate ºi respect pentru autorita-
tea medicalã ºi ºtiintificã.

Reporter: Care a fost impactul
pandemiei asupra pieþei medicamen-
telor în 2021, respectiv cele mai mari
provocãri pentru aceastã piaþã?

Simona Cocoº: Operaþional, pro-
ducãtorii au avut de fãcut multe efor-
turi ca sã menþinã aprovizionarea cu
materie primã ºi continuitatea produc-
þiei. Nu ne-am permis discontinuitãþi
ºi toþi jucãtorii au alocat resurse consi-
derabile pentru siguranþa angajaþilor,
care a fost o prioritate absolutã. De
asemenea, a trebuit sã facem faþã cere-
rilor crescute pentru medicamente ge-
nerice utilizate în tratamentul simpto-
matic al Covid-19, menþinând totuºi
producþia pentru nevoile curente de
medicamente pentru afecþiuni cronice.
Din pãcate, în piaþã s-a vãzut o anumi-
tã scãdere a cererii pentru acestea din
urmã, care aratã cã, din pãcate, pacien-
þii ºi-au neglijat tratamentele, iar spita-
lele au tratat mai puþini pacienþi, situa-
þie care adaugã un risc suplimentar
pentru sãnãtatea publicã. Ne dorim ca
pacienþii sã nu mai întrerupã tratamen-
tul cronic, sã aibã acces la medic, la
servicii medicale de tip investigaþii,

spitalizare etc. pentru a stopa creºterea
mortalitãþii pe care o vedem la cote
îngrijorãtoare.

”Trebuie sã înþelegem
cã nu existã tratamente
specifice pentru
Covid-19”

Reporter: De ce lipsesc medica-
mentele pentru tratarea Covid-19 ºi
cum vedeþi rezolvarea acestei proble-
me? Ar putea produce companiile din
þara noastrã antivirale utilizate în trata-
rea acestei boli?

Simona Cocoº: Trebuie sã fim rea-
liºti ºi sã înþelegem cã nu existã trata-
mente specifice pentru Covid-19, ci
tratamente dezvoltate pentru alte afec-
þiuni, care aratã o anumitã eficienþã
pentru diverse stadii ale bolii. În afarã
de vaccin, nu existã în prezent o altã
modalitate probatã de a face faþã pan-
demiei. Este extrem de dificil sã pro-
duci cantitãþi uriaºe pentru toatã pla-
neta, de medicamente care în mod
uzual sunt produse pentru un numãr
foarte redus de pacienþi. S-ar putea re-
aliza, dar în timp, pentru cã scalarea
producþiei este dificilã, nu doar la ni-
velul materiei prime, ci ºi la nivel de
echipamente, instalaþii, spaþii de pro-
ducþie, testare, personal ºi aºa mai de-
parte. Ca sã câºtigãm timp este nevoie
sã ne vaccinãm într-un numãr cât mai
mare.

Reporter: Care este situaþia indu-
striei locale producãtoare de medica-
mente generice? Beneficiazã de spri-
jin din partea statului?

Simona Cocoº: E greu sã ridici
acum foarte vocal tema producþiei lo-
cale de medicamente când prioritãþile
sunt de viaþã ºi de moarte. Dar este o
decizie strategicã sã susþii ºi sã recu-
noºti importanþa industriei producãto-
are de medicamente. Spre exemplu,
sunt þãri cu producãtori de medica-
mente pregãtiþi, care pot replica pro-
ducþia de vaccinuri ale marilor compa-
nii farmaceutice, acesta este ºi motivul
pentru care vaccinurile împotriva Co-
vid-19 au ajuns sã ne fie disponibile
mai repede ºi la o scarã destul de largã,
cel puþin pentru aceastã parte de lume.
Dar în esenþã, producãtorii de medica-
mente generice solicitã o politicã de
încurajare a medicamentelor accesibi-
le ca preþ, care sã atenueze ºi ºocurile

unor crize sanitare atât din punct de
vedere al accesului la medicamente,
cât ºi al unei gestiuni eficiente a buge-
tului de sãnãtate. Va trebui foarte
curând sã înþelegem cã sãnãtatea nu
mai poate sta la coada prioritãþilor ºi cã
din acest sistem o parte importantã
suntem ºi noi, producãtorii de medica-
mente generice.

”Sãnãtatea trebuie
gânditã pe termen lung,
cu resurse adecvate care
sã fie cheltuite eficient”

Reporter: De ce politici de sãnãtate
am avea nevoie pentru ca pacienþii sã
aibã un acces facil la medicamente, la
tratamente de calitate?

Simona Cocoº: Sustenabilitate! Nu
e un cuvânt la modã, este o realitate
necesarã. Sãnãtatea trebuie gânditã pe

termen lung, cu resurse adecvate care
sã fie cheltuite eficient. Ca sã dau un
exemplu concret ºi deloc complicat –
prioritizarea prescripþiei de medica-
mente generice ºi biosimilare acolo
unde acestea sunt disponibile. Repre-
zintã o cheltuialã ineficientã pentru
buget sã eliberezi ºi sã plãteºti un me-
dicament original atunci când existã
un echivalent generificat sau varianta
biosimilarã. Nu este o reþetã pe care o
inventãm noi, este utilizatã intensiv de
sisteme de sãnãtate mai evoluate, în
Germania, în Franþa, în Marea Brita-
nie, cu scopul de a obþine economii
care pot merge cãtre subvenþionarea
altor medicamente ºi pentru a face tra-
tamentele accesibile unui numãr mai
mare de pacienþi. În plus, eliminarea
barierelor care împiedicã adopþia ge-
nericelor ºi biosimilarelor reprezintã o
prioritate pentru strategia farmaceuti-
cã a Uniunii Europene.

România nu beneficiazã de toate
avantajele utilizãrii medicamentelor
generice, acestea având o pondere în
volum ºi valoare mai micã comparativ
cu multe þãri din UE. De exemplu, în
2019, medicamentele generice au re-
prezentat 25% din costul total al medi-
camentelor eliberate cu prescripþie,
dar trateazã mai mult de 70% din po-
pulaþie.

Între 2015 ºi 2020, conform unei
cercetãri realizate de IQVIA pentru
APMGR, economiile aduse din pre-
scrierea medicamentelor generice ºi
biologice au fost de peste 500 de mi-
lioane de euro. Sunt sume considera-
bile care se pot reîntoarce în sistem
pentru alte nevoi ºi prioritãþi.

Avem mult de lucru ºi multe medi-
camente de adus ºi de autorizat pentru
pacienþi. România are autorizate ºi
înregistrate circa 2.900 de generice, la
nivelul anului 2019, faþã de 12.000 în
Germania, 7.000 în Polonia ºi peste
4.000 în Cehia. Sistemul românesc de
sãnãtate este în urma þãrilor menþiona-
te ºi în privinþa ritmului de adopþie ºi
lansare de generice noi. În ultimii trei
ani, România a autorizat doar peste
350 de terapii generice, mai puþin de
jumãtate faþã de Cehia, cu 84% sub ni-
velul din Germania ºi cu 70% mai pu-
þine decât în Polonia. Acestea sunt
doar o parte din soluþiile posibile ºi ne-
cesare.

”România nu are
suficiente medicamente
generice ca sã le ofere
opþiuni pacienþilor”

Reporter: Cât de afectatã este piaþa
medicamentelor de taxa de clawback?
Sustineþi micºorarea sau eliminarea
acestei taxe?

Simona Cocoº: Noi am înþeles ra-
þiunea acestei mãsuri de solidaritate,
care trebuia sã fie temporarã, dupã
criza financiarã de acum un deceniu,
dar aceastã taxã s-a permanentizat.
Foarte, foarte greu ºi târziu am obþi-
nut o amendare a taxei astfel încât sã
devinã suportabilã ºi militãm în con-
tinuare pentru reducerea ei gradualã.
Aceastã taxare priveazã producãtorii
de resurse prin care sã producã mai
multe medicamente generice, care
sunt accesibile, democratizeazã acce-
sul la sãnãtate ºi aduc economii la bu-

get. În mod real, România nu are sufi-
ciente medicamente generice ca sã le
ofere opþiuni pacienþilor. Noi inve-
stim oricum, permanent, anual, dar
continuãm sã rãmânem în urma þãri-
lor din UE, unde, cu sisteme prieteno-
ase de taxare si facilitãþi fiscale ºi de
investiþii, producãtorii reuºesc sã
aducã mai multe medicamente acce-
sibile pacienþilor.

Reporter:Cum a evoluat piaþa me-
dicamentelor generice anul acesta ºi
care sunt estimãrile pentru 2022?

Simona Cocoº: Semnale pozitive
au apãrut în trimestrul al doilea din
2021, cu creºteri pe majoritatea seg-
mentelor, medicamente cu prescripþie,
OTC ºi spital. S-au manifestat în con-
textul temperãrii pandemiei pe care
am vãzut-o spre jumãtatea anului ºi
probabil a reluãrii tratamentelor croni-
ce. Odatã cu valul patru, nu putem ex-
clude o revenire a contracþiei pe diver-
se segmente – pacienþi cronici care nu
mai merg la medic ºi spitale care prio-
ritizeazã bolnavii Covid-19. Anul
2022 ar trebui sã marcheze o revenire
la normal – adicã posibilitatea sã ne
îngrijim corespunzãtor de viaþa noa-
strã, posibilitate care depinde de rit-
mul vaccinãrii.

”Sistemul de sãnãtate
are nevoie de mai multe
resurse”

Reporter: Ce mãsuri le propuneþi
autoritãþilor pentru reformarea siste-
mului de sãnãtate?

Simona Cocoº: În esenþã, sistemul
de sãnãtate are nevoie de mai multe re-
surse, care sã fie angajate eficient în
baza unei strategii structurale. Nu mai
poþi sã rezolvi prioritãþi de moment. Pe
scurt, câteva acþiuni ar fi: creºterea pe-
netrãrii genericelor ºi biosimilarelor
care vor face accesibile tratamentele ºi
vor genera costuri mai mici cu anumi-
te tratamente, economiile generate
putând fi alocate tratamentelor inova-
tive, investiþiilor. Acest lucru poate fi
realizat ºi prin stabilirea unui grad cre-
scut de prescripþie (apropiat de nivelul
tarilor europene), cât ºi prin uºurarea
accesului acestor medicamente în
achiziþii publice. O altã mãsurã este
susþinerea producþiei locale ºi luarea
de mãsuri precum diminuarea eºalo-
natã a taxei de claw-back.

Reporter: Vã mulþumesc! n

Valentin Þãruº,

fondatorul far-

maciilor Remedia

ºi promotorul

farmaciei robo-

tizate în România,

spune cã acesta

este viitorul – o

soluþie nouã pentru

farmacii, dar ºi o

direcþie nouã de

business pentru

Remedia.

Spitalele ºi resursele lor
sunt aproape blocate sau
reprioritizate pentru pan-
demie, medicii de familie
sunt asaltaþi de îmbolnãvi-
rile cu Covid-19”.
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PRODUSE SI SERVICII

“Chirurgia roboticã permite
realizarea de intervenþii

complexe, cu rezultate superioare
chirurgiei clasice”

(Interviu cu Dan Cristian, medic primar chirurgie generalã, conferenþiar universitar, doctor în ºtiinþe medicale)

Reporter: Ce presupune chirur-
gia roboticã, ce avantaje prezintã
faþã de intervenþiile clasice (deschi-
se) sau cele laparoscopice?

Dan Cristian: Abordul chirurgi-
cal robotic presupune utilizarea, în
timpul intervenþiei chirurgicale, a
unei platforme tehnologice extrem
de avansate. Aceasta permite reali-
zarea de procedee chirurgicale com-
plexe, de mare fineþe ºi precizie, ob-
þinându-se rezultate superioare chi-
rurgiei clasice atât din punct de
vedere al atingerii obiectivelor chirur-
gicale, cât ºi din punct de vedere al re-
cuperãrii postoperatorii a pacienþilor.

Utilizarea robotului chirurgical le
permite medicilor sã examineze în
detaliu zona care urmeazã sã fie ope-
ratã (câmpul chirurgical), crescând
acurateþea actului chirurgical,
întrucât multe lucruri nu sunt la fel
de evidente pentru ochiul liber. În
plus, oferã mai mult control asupra
gesturilor chirurgicale, robotul înde-
pãrtând tremorul fiziologic al mâini-
lor chirurgului. De aceea, chirurgia
roboticã este preferatã pentru inter-
venþii chirurgicale de fineþe, care au
ºi o duratã mare de timp. Impactul
asupra stãrii de obosealã resimþitã de
chirurg este mult mai mic, întrucât
acesta opereazã stând pe scaun, chi-
rurgul folosindu-ºi mâinile pentru a
ghida braþele robotului, în timp ce în
cazul unei operaþii deschise, el tre-
buie sã stea în picioare ore întregi.
De asemenea, în anumite locaþii cri-
tice, este preferat acest tip de chirur-
gie, deoarece braþele robotului pot
intra în locuri dificil de ajuns în va-
rianta clasicã.

În ceea ce priveºte avantajele pen-
tru pacient, chirurgia roboticã înse-
amnã recuperare mult mai rapidã,
ceea ce se traduce prin revenirea la
activitãþile cotidiene mai devreme,
comparativ cu chirurgia deschisã.
Riscul de infecþie este comparativ
mai mic în chirurgia roboticã, iar du-
rerea postoperatorie este mult redu-
sã. Întrucât este o chirurgie minim
invazivã, existã mult mai puþinã
afectare tisularã, iar cicatricile sunt
foarte mici. Aºadar, avantajele chi-
rurgiei robotice sunt prezente atât
pentru chirurg, cât ºi pentru pacient,
toate conducând cãtre un act chirur-
gical impecabil ºi sigur.

Reporter: Care sunt domeniile de
aplicare, pentru ce maladii sunt cel
mai des folosite astfel de intervenþii?

Dan Cristian: De la apariþia siste-
mului daVinci, a luat amploare spec-
trul de folosire al acestuia, astfel
încât, în prezent se foloseºte în chi-

rurgia oncologicã - pentru neoplazii
colorectale, tumori gastrice sau eso-
fagiene, în chirurgia gastro-intesti-
nalã ºi bariatricã - interventii anti re-
flux, bypass gastric, sleeve gastric,
în chirurgia ginecologicã - histerec-
tomii, salpingo-ooforectomia (inter-
venþia de îndepãrtare a ovarelor ºi
trompelor uterine), în chirurgia uro-
logicã, prostatectomia roboticã fiind
consideratã gold standard, în chirur-
gia cardiotoracicã, bypass corona-
rian, ºi chirurgie pediatricã. Recent,
a început sã fie folositã ºi în chirurgia
bazei de craniu, chirurgia ORLºi cea
parietalã.

“daVinci, cel mai
folosit sistem robotic
la nivel mondial”

Reporter: Clinica la care vã des-
fãºuraþi activitatea lucreazã cu robo-
tul daVinci Xi. Ce înseamnã acest si-
stem robotic?

Dan Cristian: Centrul Medical
Provita a achiziþionat cel mai nou
model al robotului chirurgical da-
Vinci, respectiv daVinci Xi, în luna
martie a acestui an. Sistemul daVinci
este cel mai folosit sistem robotic la
nivel mondial. El este alcãtuit din
trei componente – consola chirurgu-
lui, cartul pacientului ºi cartul de vi-
zualizare. Toate aceste componente
funcþioneazã împreunã pentru a-i
permite chirurgului sã vizualizeze ce
se întâmplã ºi apoi sã mimeze miºcã-
rile pentru a controla instrumentele.

Consola este locul de unde chirur-
gul opereazã. Aceasta este zona de
unde poate vizualiza ce se întâmplã
ºi de unde controleazã instrumentele
de care are nevoie. Imaginile 3D în
format HD sunt foarte clare ºi pot fi
mãrite de pânã la 10 ori. Cartul pa-
cientului este plasat lângã masa ope-
ratorie. La nivelul acestuia sunt
ataºate camera ºi instrumentele chi-
rurgicale folosite pentru intervenþie.
Modelul daVinci Xi are patru braþe
funcþionale, pe care chirurgul le poa-
te controla în acelaºi timp ºi astfel
putem considera cã un medic care
opereazã cu platforma roboticã da-
Vinci Xi are patru mâini, pe care le
foloseºte în acelaºi timp.

Cartul de vizualizare este cel de-al
treilea component care se ocupã cu
stabilirea comunicaþiei dintre toate
componentele sistemului.

Reporter: Cum aþi luat contact cu
chirurgia roboticã, ce a însemnat
specializarea în acest domeniu, de
câtã vreme lucraþi cu robotul?

Dan Cristian: Conceptul de utili-
zare a robotului pentru efectuarea in-
tervenþiilor chirurgicale dateazã din
anii 2000, de-a lungul anilor dez-
voltându-se platforme din ce în ce
mai performante. Personal, primul
contact cu un robot chirurgical l-am
avut într-unul din centrele de pregã-
tire din Strasbourg, Franþa, când,
prin comenzi verbale, puteam con-
trola vizualizarea câmpului operator.
În prezent, pregãtirea în chirurgia ro-
boticã am început-o odatã cu achizi-
þionarea de cãtre Centrul Medical
Provita a ultimului model de robot
chirurgical daVinci, la începutul
acestui an. Programul de pregãtire a
presupus câteva sãptãmâni de simu-
lãri ale intervenþiilor chirurgicale,
dar ºi exerciþii pentru obþinerea dex-
teritãþii necesare. Mai apoi, împreu-
nã cu un reprezentat Intuitive, firma
producãtoare a sistemului robotic,
m-am deplasat la Barcelona, acolo
unde am avut un program de pregãti-
re individualã obþinând astfel certifi-
catul de chirurg de consolã.

“Diferenþele dintre
chirurgia clasicã ºi
cea roboticã sunt
foarte mari”

Reporter: Cum a fost trecerea de
la operaþia clasicã la cea asistatã de
un robot?

Dan Cristian: Diferenþele dintre
chirurgia clasicã ºi cea roboticã sunt,
teoretic, foarte mari, întrucât chirur-
gia roboticã, alãturi de cea laparo-
scopicã, reprezintã o modalitate de
efectuare minim invazivã a interven-
þiilor chirurgicale. În cazul de faþã nu
mai discutãm despre traumatizarea
peretelui abdominal prin efectuarea
unor incizii largi. Practicarea chirur-
giei laparoscopice de mai bine de 25
de ani, mi-a permis sã mã adaptez
extrem de repede. În rest, toate parti-
cularitãþile chirurgiei robotice nu pot
face altceva decât sã îmbunãtãþeascã

calitatea actului chirurgical, compa-
rativ cu efectuarea unei intervenþii
clasice.

Este de reþinut faptul cã obiective-
le ºi principiile intervenþiilor chirur-
gicale rãmân aceleaºi atât în chirur-
gia clasicã, cât ºi în chirurgia minim
invazivã, iar pregãtirea profesionalã
a chirurgului nu poate fi înlocuitã
doar prin utilizarea unei platforme
tehnice de tipul robotului daVinci
Xi.

Reporter: Ce face medicul în ca-
drul unei intervenþii robotice?

Dan Cristian: Chirurgul este cel
care ia deciziile ºi ghideazã sistemul
robotic pentru a efectua intervenþia
chirurgicalã. Paºii ce urmeazã sã fie
respectaþi în chirurgia roboticã pot
varia în funcþie de sistemul robotic
utilizat ºi de timpii operatori.

Pentru început, chirurgul face in-
ciziile la nivelul pielii. Aceste incizii
sunt de cele mai multe ori milimetri-
ce ºi variazã în funcþie de patologia
ce urmeazã sã fie operatã. În funcþie
de sistemul chirurgical robotic folo-
sit, braþele robotului pot conþine di-
ferite instrumente ce sunt necesare
actului chirurgical. Unul din braþe
susþine camera opticã, care oferã
chirurgului imagini de o rezoluþie
înaltã în timp real. Chirurgul se pozi-
þioneazã la nivelul consolei ºi prin
intermediul acesteia are control total
asupra a ceea se întâmplã în timpul
intervenþiei chirurgicale. Felul în
care chirurgul îºi miºcã mâinile se
traduce în miºcarea braþelor robotu-
lui chirurgical. În sistemele chirurgi-
cale robotice mai noi, chirurgul are
libertatea de a scala aceste miºcãri.
Altfel spus, el poate seta o scalã de
2/1,în care braþul robotului se va
miºca 2 cm pentru fiecare cm miºcat
de mâna chirurgului la consolã.
Acest lucru asigurã mai multa
flexibilitate.

Consola asigurã imagini precise,
tridimensionale ºi mãrite. Acest lu-
cru îi permite chirurgului sã înþelea-
gã întreg câmpul operator ºi sã aibã o
mai bunã vizualizare în timp real.

“Investiþia într-un
robot chirurgical:
2-3 milioane de euro”

Reporter: Care este investiþia
într-un robot chirurgical ºi ce presu-
pune întreþinerea lui?

Dan Cristian: Investiþia într-un
robot chirurgical variazã în funcþie
de model, între 2 ºi 3 milioane de
euro. Practic, este o investiþie într-un
program care include aparatul în
sine, mentenanþa acestuia, trainingul
chirurgilor, precum ºi monitorizarea
constantã a programului ºi a aparatu-

lui de cãtre un specialist în chirurgia
roboticã.

Reporter: Câte unitãþi medicale
din România oferã servicii de chi-
rurgie roboticã ºi care este deschi-
derea pacientului pentru astfel de
intervenþii?

Dan Cristian: În prezent sunt
ºapte sisteme în sectorul privat ºi
douã în spitalele de stat. Pacienþii
sunt deschiºi cãtre astfel de procedu-
ri, înþelegând beneficiile, în special
în cazul intervenþiilor oncologice.

Este foarte important ca pacientul sã
fie informat ºi sã înþeleagã metoda
de tratament propusã, cu avantajele
nete în desãvârºirea actului chirurgi-
cal, aduse de inovativa chirurgie ro-
boticã.

Reporter: Cât de accesibile sunt
aceste intervenþii? Costurile pot fi
acoperite ºi prin decontare (mãcar
parþialã) de cãtre CNAS?

Dan Cristian: Costurile diferã în
funcþie de procedurã ºi de complexi-
tatea actului operator. În general sunt
mai mari faþã de laparoscopie, pen-
tru cã vorbim despre cea mai perfor-
mantã tehnologie chirurgicalã di-
sponibilã la nivel mondial, care are
nevoie de o infrastructurã de mente-
nanþã, de consumabile foarte precise
ºi sigure, iar toate acestea au un anu-
mit cost. Din pãcate, statul nu acope-
rã astfel de programe, prin urmare nu
putem vorbi de decontare, nici mã-
car parþialã. Sperãm ca în viitor sta-
tul sã ofere ºi astfel de soluþii. Pânã
atunci, ne bucurãm cã le putem oferi
pacienþilor noºtri condiþii de trata-
ment performante.

Reporter: Care este evoluþia pie-
þei globale a chirurgiei robotice, re-
spectiv cea a pieþei locale, ºi cum ve-
deþi viitorul domeniului?

Dan Cristian: În ultimii ani, chi-
rurgia roboticã s-a dezvoltat foarte
mult. Practic, vorbim de 25 de ani de
evoluþie ºi inovare continuã a siste-
melor robotice. În prezent, sunt in-
stalaþi peste 6.000 de roboþi în întrea-

ga lume, aparaturã care a ajutat la 9
milioane de intervenþii robotice ºi
sunt peste 55.000 de chirurgi certifi-
caþi sã practice acest tip de chirurgie.
Cu siguranþã, lucrurile merg pe un
trend ascendent din punct de vedere
al tehnologizãrii ºi inovãrii în siste-
mul medical ºi ne bucurãm sã fim
parte din acest trend – care, în final,
se traduce prin soluþii mai bune pen-
tru pacienþii noºtri, salvarea ºi/sau
creºterea calitãþii vieþii acestora.

Reporter: Vã mulþumesc! n

Utilizarea robotului chirurgical le permite medicilor sã
examineze în detaliu zona care urmeazã sã fie operatã
(câmpul chirurgical), crescând acurateþea actului
chirurgical, întrucât multe lucruri nu sunt la fel de
evidente pentru ochiul liber”.

”În ultimii ani, chirurgia
roboticã s-a dezvoltat

foarte mult. Practic, vorbim
de 25 de ani de evoluþie ºi

inovare continuã a
sistemelor robotice. În

prezent, sunt instalaþi peste

6.000
de roboþi în întreaga lume,
aparaturã care a ajutat la 9

milioane de intervenþii
robotice ºi sunt peste

55.000
de chirurgi certificaþi sã

practice acest tip de
chirurgie”.

Chirurgia roboticã este preferatã pentru intervenþii
chirurgicale de fineþe, care au ºi o duratã mare de timp.
Impactul asupra stãrii de obosealã resimþitã de chirurg
este mult mai mic, întrucât acesta opereazã stând pe
scaun, chirurgul folosindu-ºi mâinile pentru a ghida
braþele robotului, în timp ce în cazul unei operaþii
deschise, el trebuie sã stea în picioare ore întregi”.
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CLINICI

“Este nevoie de multã educaþie
a populaþiei în domeniul grijii

faþã de sine”
(Interviu cu Ioana Berza, kinetoterapeut, fondatorul ºi managerul clinicii de recuperare IOLA din Bacãu)

Reporter: Care este povestea
IOLA Center?

Ioana Berza: Deºi a fost inaugu-
ratã în decembrie 2018, povestea cli-
nicii IOLACenter a început cu peste
zece ani în urmã, odatã cu pasiunea
mea pentru echitaþie, un sport care
mi-a adus multã bucurie, dar ºi du-
reri, cu precãdere legate de sãnãtate.
Am fost campioanã naþionalã la ca-
tegoria Echitaþie pentru Amatori, iar
unul dintre caii mei, o iapã foarte
apreciatã pentru performanþele sale,
m-a luat prin surprindere la un antre-
nament într-un concurs, oprindu-se
brusc în faþa unui obstacol. Cãderea
a fost brutalã ºi am avut nevoie de
timp îndelungat pentru revenire, din
cauza herniilor ºi deformãrilor de
coloanã pe care le-am acumulat în
timp, de spitalizare. Am avut un al
doilea accident la picior la puþin timp
dupã ce m-am recuperat. De data
aceasta, cãlcâiul meu era într-o stare
gravã ºi ar fi trebuit sã mã operez,
însã am ales fizio-kinetoterapia.
Atunci, interesul meu pentru recupe-
rarea medicalã a început sã creascã ºi
am dedicat din ce în ce mai mult timp
studiului ºi research-ului necesar
deschiderii unei clinici care sã ofere
astfel de servicii.

Încã din primii ani de facultate am
început sã mã documentez ºi sã cer-
cetez piaþa localã, sã identific opor-
tunitãþi. Cu sprijinul necondiþionat al
pãrinþilor, am început sã lucrez la vi-
sul meu.

Toate tehnicile pe care le învãþam
în facultate le testam pe mine ºi pe
caii cu probleme musculare. Dupã
trei ani de licenþã ºi master în Kineto,
ºtiam clar cã îmi doresc sã înfiinþez o
clinicã de recuperare medicalã în
Bacãu. Am gândit totul ca la carte -
în timpul facultãþii am vizitat multe
clinici de recuperare medicalã din
þarã, am luat legãtura cu toþi furnizo-
rii de aparaturã medicalã de ultimã
generaþie ºi am reuºit sã pun pe pi-
cioare clinica.

Numele clinicii a pornit de la pre-
numele meu, Ioana, din care am ales
prima literã, cãreia i-am alãturat
cuvântul “ola”. În limba hawaiia-
nã, “ola” înseamnã sãnãtate. Am
construit clinica IOLA cu gândul de
a spune STOP DURERII. Pentru cã
ºi eu fusesem acolo ºi era un þãrm
unde nu trebuia sã stea nimeni pe ter-
men lung.

”Orice afecþiune greu
de recuperat este o
provocare pentru noi”

Reporter: Cum a fost trecerea de
la sport la antreprenoriat, respectiv
la o activitate în domeniul de recupe-
rare medicalã?

Ioana Berza: Principala provoca-
re a fost sã încep o nouã facultate la
vârsta de 29 de ani. M-am confruntat
ºi cu teama de eºec, care în antrepre-
noriat reprezintã falimentul firmei ºi
de posibilitatea ca toþi anii de studiu,

investiþiile ºi pregãtirea afacerii (de
la construcþia clãdirii pânã la achizi-
þia de aparaturã ºi recrutarea de per-
sonal) sã fie în zadar. Toate acestea
au fost acompaniate de celelalte ro-
luri care abia apãruserã în viaþa mea
personalã, cel de soþie ºi de mamã,
care veneau ºi ele cu provocãrile
specifice de zi cu zi.

Am pus pe picioare clinica IOLA
pentru cã îmi doream ca toatã lumea
sã aibã ºansa sã renunþe la durere ºi
sã beneficieze de servicii de top fãrã
sã meargã în altã þarã sau alt oraº.
Orice afecþiune greu de recuperat
este o provocare pentru noi.

Am simþit cã nu mai am energia
necesarã sã continui în câteva rându-
ri, însã nu am renunþat ºi mã bucur cã
s-a întâmplat aºa. Pentru mine, pro-
vocarea cea mai mare a fost sã de-
schid o afacere într-un domeniu nou.
Mi-am dat seama încã de la începu-
tul drumului pe care pornisem – cel
de antreprenoare, cã este nevoie de
eforturi mari ca sã îmi pot pune în
aplicare misiunea personalã. Mi-am
asumat cã aveam sã petrec trei ani la
facultate fãrã garanþia cã voi mai fi la
fel de motivatã sã deschid o clinicã
dupã absolvire.

Mi-am dorit mult sa ajut oamenii
sã scape de durere mai repede ºi mai
ales pentru totdeauna. ªi cel mai
mult mi-am dorit sã ajut oamenii cu
probleme neurologice, care au trecut
prin accidente vasculare cerebrale
sau altfel de traumatisme sã îºi reca-
pete independenþa ºi viaþa, sã poatã
sã revinã la rutina pe care o aveau
înainte de accident ºi sã continue sã
traiascã fãrã sechele.

Investiþia iniþialã în
clinicã: 1,4 milioane
de euro

Reporter: La cât s-a ridicat inve-
stiþia iniþialã în clinica de recuperare
ºi ce a presupus aceasta? Ce investi-
þii aþi mai fãcut de la inaugurare ºi ce
mai aveþi în vedere?

Ioana Berza: Pentru a deschide
clinica în decembrie 2018, am inves-
tit 1,4 milioane de euro, dintre care
650.000 doar în aparatura medicalã.
Pe termen scurt, îmi propun sã pã-
strez calitatea serviciilor noastre, sã
rãspundem în mod corespunzãtor
provocãrilor legate de actualul con-
text pandemic ºi sã ne facem cunos-
cuþi din ce în ce mai multor români.
Pânã la finalul anului, vizãm o cifrã
de afaceri de 200.000 de euro ca ur-
mare a investiþiilor în marketing ºi
branding fãcute încã de la începutul
lui 2021. Pe termen mediu ºi lung,
avem în vedere achiziþia de noi apa-
rate în acord cu progresele care se
fac în industria medicalã ºi expan-
siunea în alte oraºe din România,
printre care Iaºi, Braºov ºi Bucureºti.

Reporter: Care a fost cea mai
mare provocare în lansarea afacerii?
Dar în lucrul cu pacienþii?

Ioana Berza: Pentru mine, pro-

vocarea cea mai mare a fost sã de-
schid o afacere într-un domeniu nou.
Am lãsat în urmã job-uri în care
mi-ar fi fost mai uºor din punct de
vedere emoþional ºi în care nu aº fi
investit atât de multe resurse, senti-
mente ºi timp. În lucrul cu pacienþii
avem provocãri în fiecare zi. ªi pro-
babil provocarea cea mai mare este
lipsa unui comportament preventiv.
Dar cred cã þine de noi ca naþie- mer-
gem la medic în ultimul moment ºi
imediat ce vedem îmbunãtãþiri re-
nunþãm ºi nu ducem terapia pânã la
capãt. Apoi iarãºi o luãm de la înce-
put.

”Nu existã oferte
standard, lucruri care
sã se potriveascã
tuturor”

Reporter: Ce servicii oferiþi ºi ce
afecþiuni trataþi la clinicã? Care sunt
cele mai frecvente afecþiuni ale pa-
cienþilor?

Ioana Berza: Clinica IOLA oferã
servicii de fizioterapie, kinetoterapie
ºi ozonoterapie si cuvântul cheie al
clinicii este personalizarea. Nu exi-
stã oferte standard, lucruri care sã se
potriveascã tuturor. Existã doar mul-
tã muncã, pasiune ºi dorinþa de a re-
cupera complet toþi pacienþii care ne
calcã pragul. În Romania, serviciile
de recuperare medicalã sunt dificita-
re. Se investeºte mult în partea de
diagnosticare, intervenþii chirurgica-
le, dar etapa de recuperare a rãmas
cumva “cenuºãreasa”, deºi e foarte
importantã în tot procesul de vinde-
care, uneori chiar mai importantã
decât altele.

În cadrul Clinicii funcþionãm efi-
cient, deoarece nu ne abatem de la
regulile de bazã, ºi folosim metoda
dezvoltatã de mine – ”METODA
CTC”, în trei paºi, adicã:

üETAPA 1 – CONTROLUL/

CONSULTAÞIA

Aceasta este o etapã extrem de im-
portantã, prin prisma informaþiilor
pe care le primesc ºi le observ, care
îmi influenþeazã decisiv modul de a
porni ºi modela tratamentul pacien-
tului. Practic am nevoie sã ºtiu tot
despre durerea fiecãrui pacient; când

a apãrut prima datã, de ce a apãrut,
cum s-a manifestat, ce frecvenþã de
reapariþie are, existã factori care o
fac sã aparã, e influenþatã de condi-
þiile de muncã sau de acasã, îl lasã sã
doarmã noaptea, e doar sezonierã,
cedeazã în vreun fel, cum apare, cât
de puternicã e în stadiile ei acute,
mai suferã ºi de alte boli sau a avut
alte traumatisme care este posibil sã
o influenþeze etc. Este un proces de
ghidaj prin care eu port pacientul, ca
sã nu îmi scape absolut nimic din ve-
dere, sã fim perfect la zi cu tot, ca sã
pot trece la etapa a doua de întocmire
a unui tratament specific.

üETAPA 2 –

TRATAMENTUL

Acum, cã avem toate informaþiile
referitoare la starea de sãnãtate, a
istoricului medical ºi a întregulul
istoric al afecþiunii pacientului,
întocmim un ”plan de bãtaie” în care
urmãrim cu precãdere atingerea ur-
mãtoarelor obiective: scãderea infla-
maþiei, reducerea durerii, decontrac-
tarea zonei afectate, îmbunãtãþirea
metabolismului local (astfel încât ºi
organismul pacientului sã înceapã
sã lupte singur cu durerea), redarea
mobilitãþii, în funcþie de situaþie: re-
ducerea edemelor ºi hematoamelor,
reabsorbþia lichidului interstiþial, sti-
mularea formãrii de calus etc. Reali-
zãm toate aceste obiective prin pro-
ceduri de fizioterapie ºi kinetotera-
pie adaptate fiecãrui caz în parte. Lu-
crãm pe protocoale prestabilite de
cei care au inventat aparatele
noastre.

Pe perioada tratamentului pacien-
tul este permanent monitorizat de
cãtre echipa noastrã de kinetoterape-
uþi, care þin permanent legãtura cu
medicii sau cu kinetoterapeutul care
a facut consultaþia, ºi se intervine ori
de câte ori este nevoie, pentru a ajun-
ge la obiectivele stabilite.

üETAPA 3 –

CONSOLIDAREA

Este etapa cea mai importantã, pe-
ste care din pãcate foarte mulþi dintre
pacienþi trec, considerã cã, odatã re-
zolvatã durerea, este rezolvatã ºi ca-
uza. Din pãcate, timpul le aratã cã nu
este aºa… Dacã nu stabilizãm ce s-a

obþinut în tratament, reapariþia dure-
rii va fi inevitabilã.

Cea mai frecventã afecþiune este
durerea de spate.

”Românii nu înþeleg
prevenþia, se
neglijeazã ºi cautã
pretexte sã amâne sã
îºi vadã de sãnãtate”

Reporter: A determinat pande-
mia, respectiv nevoia de a lucra de
acasã, creºterea numãrului pacienþi-
lor cu afecþiuni ale coloanei?

Ioana Berza: Românii nu înþeleg
prevenþia, se neglijeazã ºi cautã pre-
texte sã amâne sã îºi vadã de sãnãtate
pânã ajung în stadii foarte avansate.
Apoi vin în stadii acute ºi grave, te
strãduieºti sã-i scapi de durere ºi
chin, dar tot nu înþeleg cã viaþa lor
trebuie sã se schimbe, cã de acum, pe
lângã ”spãlatul pe dinþi”, ca sã nu
mai ajungã vreodatã sã trãiascã un
asemenea episod dureros este nevoie
sã urmeze exerciþii zi de zi, sã conso-
lideze ce am reparat împreunã. Dupã
ce scapã de durere, îi ”pierd” ºi, cul-
mea, dureros este cã tot dânºii nu
sunt multumiþi de ce am fãcut împre-
unã… Din punctul meu de vedere,
este nevoie de multã educaþie a po-
pulaþiei în domeniul grijii faþã de
sine ºi a preîntâmpiãarii apariþiei
afecþiunilor grave.

Reporter: Vã implicaþi personal
în tratarea pacienþilor. Cum este le-
gãtura terapeut-pacient când terape-
utul a trecut prin experienþa pacien-
tului?

Ioana Berza: Cred cã acesta este
principalul meu atu. Când am înce-
put procesul de recuperare la o clini-
cã de fizioterapie ºi kinetoterapie
mi-am dat seama cât de multã încre-
dere am în acest domeniu, cât de
multã pasiune trebuie sã pui în toate
aceste proceduri pentru a “repara”
pãrþi din corpul omenesc pe care le
credeai cumva “pierdute”. A fost
pentru a doua oarã în viaþa mea când
am simþit cã asta este ceea ce trebuie
sã fac cu viaþa. Am simþit cã aºa pot
sã îmi aduc cu adevãrat aportul în
aceastã lume, cã aici pot sã fac o
schimbare realã ºi cã pot sã fac asta –
pot sã schimb destine. Mi-am gãsit

motivaþia acolo unde fusese perse-
verenþa sportivului de performanþã -
în imposibilitate. ªi cred cã reuºesc
sã le transmit pacienþilor mei aceastã
pasiune ºi dorinþã a mea de la spune
stop durerii.

Reporter: Care este cea mai mare
bucurie pe care v-a adus-o munca de
terapeut? Aþi avut cazuri ”fãrã spe-
ranþã” care s-au rezolvat cu succes?

Ioana Berza: Majoritatea cazuri-
lor care ajung la noi sunt declarate de
alþii ”fãrã speranþã”. Ne-am speciali-
zat în a trata acolo unde nimeni nu
mai oferã nicio ºansã.

Eu sunt atrasã de domeniul recu-
perãrii medicale neurologice, poate
pentru cã aici vãd cele mai spectacu-
loase reveniri. Mã emoþioneazã pro-
fund sã vãd parcursul pacienþilor
care trec prin etape foarte dificile în
recuperarea lor încercând sã scape
de durere.

Din punctul meu de vedere, toate
etapele din procesul de recuperare
sunt intense din punct de vedere
emoþional. Atunci când primim un
pacient care vine la noi pentru a-ºi
rezolva o problemã neurologicã, in-
tru în stare de alertã. În acel moment,
se activeazã Ioana care vrea sã ajute
ºi sã salveze sãnãtatea ºi viaþa celui-
lalt. Pe mãsurã ce procesul de recu-
perare avanseazã, apar ºi momentele
de cãdere psihicã a pacienþilor, care
se confruntã cu durerea în mai multe
rânduri înainte de a reuºi sã o elimine
din vieþile lor. Atunci când pleacã
din clinicã sãnãtoºi, eu trãiesc emoþii
la fel de puternice în legãturã cu ei,
pentru cã asta înseamnã pentru mine
o despãrþire, chiar dacã ºtiu cã de
acum încolo vor fi bine, pentru cã
ºi-au redobândit sãnãtatea în clinica
noastrã.

Reporter: Ce trebuie sã facã un
pacient care a încheiat un program
de recuperare? Ce presupune disci-
plina ulterioarã?

Ioana Berza: Nu existã o condui-
tã general valabilã, pentru orice tip
de pacient. În funcþie de afecþiune,
de istoric medical, de cum a reacþio-
nat organismul în cadrul programu-
lui de recuperare avem recomandãri
diferite. Sigur, recomandãrile gene-
rale rãmân valabile – miºcare, ali-
mentaþie sãnãtoasã, stil de viaþã
echilibrat.

Reporter: Cum v-a afectat pan-
demia afacerea?

Ioana Berza: Restricþiile din pri-
mãvara lui 2020 ne-au afectat cel
mai mult, pentru cã a fost nevoie sã
închidem clinica pânã la noi decizii
ale autoritãþilor. Nici reînceperea ac-
tivitãþii nu a fost uºoarã, pentru cã a
fost nevoie sã achiziþionãm noi apa-
rate ºi consumabile pentru a imple-
menta mãsurile necesare de protecþie
a sãnãtãþii clienþilor ºi angajaþilor
noºtri. În acelaºi timp, odatã cu re-
luarea activitãþii, clienþii noºtri au
fost precauþi cu privire la accesarea
diverselor tipuri de servicii, printre
care ºi cele de recuperare medicalã.
În acest context, nu cred cã au existat
factori care au influenþat în mod po-
zitiv activitatea noastrã sau a pacien-
þilor noºtri.

Reporter: Care a fost cifra de afa-
ceri în primul an de activitate, cum a
evoluat aceasta ºi care este estimarea
pentru anul curent?

Ioana Berza: Efectele pandemiei
se observã cel mai clar la nivel de ci-
frã de afaceri. În 2020, am generat
84.000 de euro, comparativ cu un
2019 mult mai bun, în care am avut o
cifrã de afaceri de 134.000 de euro.
Anul acesta, ne aºteptãm sã creºtem
la 200.000 de euro.

Reporter: Vã mulþumesc! n

Mi-am dorit mult sã ajut
oamenii sã scape de durere
mai repede ºi mai ales
pentru totdeauna. ªi cel mai
mult mi-am dorit sã ajut
oamenii cu probleme
neurologice, care au trecut
prin accidente vasculare
cerebrale sau altfel de
traumatisme sã îºi recapete
independenþa ºi viaþa, sã
poatã sã revinã la rutina pe
care o aveau înainte de
accident ºi sã continue sã
traiascã fãrã sechele”.

Toate tehnicile pe care le
învãþam în facultate le
testam pe mine ºi pe caii cu
probleme musculare. Dupã
trei ani de licenþã ºi master
în Kineto, ºtiam clar cã îmi
doresc sã înfiinþez o clinicã
de recuperare medicalã în
Bacãu”.

I
oana Berza a fost campioanã naþionalã la categoria Echi-

taþie pentru Amatori, iar în urma unor accidente a ales sã

se recupereze prin fizio-kinetoterapie, nu prin operaþie.

Astfel s-a nãscut interesul sãu pentru recuperarea medi-

calã, care a dus la deschiderea unei clinici de profil în care

se ocupã personal de tratarea pacienþilor.
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WELLNESS
SIMONA CONSTANTINESCU, CEO ANA HOTELS:

“Suprapunerea turismului
de wellness peste cel medical

este evidentã în cadrul conceptului
de sãnãtate”

Reporter: Cum a afectat pande-
mia piaþa de wellness?

Simona Constantinescu: Pande-
mia a afectat major întreaga piaþã de
turism, inclusiv cea de wellness ºi
sãnãtate, dar în mod diferit între mo-
mentul declanºãrii ºi situaþia actualã.
Dacã în prima parte a anului 2020
lock-down-ul ºi restricþiile au închis
complet spa-urile ºi piscinele, odatã
cu venirea verii ºi apoi dupã luna iu-
nie 2020 s-a resimþit o uºoarã reveni-
re la obiceiurile sãnãtoase ale consu-
matorilor de servicii spa, care au re-
venit solicitând mai mult procedurile
“uscate” (masaje, kinetoterapie),
care erau disponibile în acel mo-
ment, în detrimentul celor “umede”
(bãi cu nãmol, exerciþii în piscine
închise etc). Dupã lunga pauzã, oa-
speþii au apreciat ºi recunoscut im-
portanþa acestor proceduri ºi au înce-
put sã creascã numãrul serviciilor so-
licitate.

Începând cu 2021, dupã apariþia
vaccinului s-a simþit clar o revigora-
re ºi a turismului de sãnãtate ºi toþi
cei care au renunþat la curele balneo
în 2020 din cauza riscului de infecta-
re au revenit în spa-uri ºi au apreciat
condiþiile ºi mãsurile de prevenþie
aplicate de industrie, realizând trep-
tat cã pot sã îºi facã o curã tradiþiona-
lã, indiferent de situaþia pandemicã.

Odatã cu venirea verii ºi a relaxã-
rii restricþiilor, piaþa de wellness ºi
balneo ºi-a revenit, chiar în condiþii-
le distanþãrii ºi limitãrii activitãþilor
în grupuri mari. Piscinele exterioare
ºi terapiiile în aer liber au fost vedeta
acestui sezon, tot mai mulþi turiºti
optând pentru vacanþele care inclu-
deau ºi astfel de servicii, ceea ce a
sporit numãrul consumatorilor de
servicii spa/balneo, scãzând mult
vârsta medie a clienþilor faþã de pe-
rioada anteriorã pandemiei.

Toate aceste aspecte ne îndeamnã
sã considerãm cã pandemia, dincolo
de impactul negativ ºi provocarea
adusã de boala în sine ºi de imple-
mentarea mãsurilor restrictive, a cre-
scut potenþialul de educare în ceea ce
priveºte beneficiile terapiilor de pre-
venþie, preocupare pentru menþine-
rea sãnãtãþii ºi de îmbunãtãþire a
imunitãþii, o dezvoltare mai accele-
ratã pe zona de inovare, reinventare
ºi creºtere a gradului de cunoaºtere a
industriei wellness ºi de sãnãtate de
cãtre populaþie.

Reporter: Ce strategie au abordat
centrele de wellness pentru a trece
mai uºor prin aceastã crizã sanitarã?

Simona Constantinescu: Adap-
tarea ºi inovaþia. Am încercat conti-
nuu sã adaptãm terapiile ºi serviciile
la cerinþele pieþei din perioada acea-
sta. Am creat un pachet special pen-
tru cei care au trecut prin boala Co-

vid-19 ºi au rãmas cu sechele ale si-
stemului respirator. Am pus accent
pe terapiile individuale, astfel încât
sã respectãm toate reglementãrile în
vigoare ºi oaspeþii sã se simtã în si-
guranþã în spa-urile noastre. La Ana
Aslan Health Spa din Eforie Nord,
am direcþionat clienþii cãtre terapiile
spa în aer liber, procedurile cu nãmol
ºi apã sãratã din lacul Techirghiol
fiind realizate la piscina exterioarã,
care, datoritã ambientului ºi concep-
tului unic pe litoralul românesc, a
fost foarte apreciat de oaspeþi.

Reporter: Ce perspective are
acest domeniu?

Simona Constantinescu: În ulti-
mii ani s-a simþit o dezvoltare tot mai
accentuatã a conceptului de wel-
lness, datoritã faptului cã a crescut
preocuparea generalã a oamenilor
faþã de starea lor de sãnãtate. Oame-
nii petrec tot mai mult timp la servi-
ciu, nivelul de stres la care sunt
supuºi este în creºtere, concediile de-
venind tot mai importante pentru ei.
Dacã ne gândim la faptul cã turismul
medical este axat pe tratare/recupe-
rare, wellness-ul este despre preven-
þie. Potenþialii clienþi sunt din ce în
ce mai atenþi la stilul lor de viaþã,
punând pe primul loc starea de sãnã-
tate ºi au început sã-ºi dedice mo-
mente de relaxare dupã muncã sau în
weekenduri. Suprapunerea dintre tu-
rismul de wellness ºi turismul medi-
cal este evidentã în cadrul conceptu-
lui de sãnãtate. Ca un exemplu este
talassoterapia, adicã bãile termale
din centrele balneo de sãnãtate, com-
binate cu tratamente anti-îmbãtrâni-
re, aceste activitãþi putând fi atât pre-
ventive, cât ºi curative.

Reporter: În contextul în care vi-
rozele sunt cele mai întâlnite afecþiu-
ni în aceastã perioadã, care sunt solu-
þiile sã ne tratãm de acestea prin wel-
lness?

Simona Constantinescu: Agre-
siunea viralã creºte semnificativ în
sezonul rece ºi este recomandat sã
luãm din timp mãsuri de prevenþie.
Evadarea în naturã ºi vizitele la cele
trei spa-uri ale colecþiei Ana Spa re-
prezintã cea mai bunã alegere pentru
întãrirea sistemului imunitar, respec-
tiv a imunitãþii nespecifice ºi creºte-
rea rezistenþei organismului la atacul
agenþilor microbieni.

Proprietãþile sanogenice ale cli-
matului stimulant marin ºi sedativ
ale aerului montan sunt importante.
O plimbare pe malul marii la Eforie
Nord, unde briza marinã faciliteazã
inspiraþia de aerosolii sãraþi sau o ex-
cursie pe cãrãrile montane din Poia-
na Braºov în aerul proaspãt, ozonat
al pãdurii de brad, bogat în aeroioni
negativi ºi cu aerosolii cu uleiuri vo-
latile, aduce o infuzie de energie, re-

laxare ºi sãnãtate.
O varietate de oferte wellness îºi

aºteaptã doritorii. Drenajele limfati-
ce manuale stimuleazã musculatura
vaselor limfatice, favorizeazã elimi-
narea toxinelor, amelioreazã tulbu-
rãrile circulatorii, îmbunãtãþesc
somnul ºi întãresc reacþiile de apãra-
re. Multitudinea de masaje corporale
îndepãrteazã efectele stresului coti-
dian care slãbeºte imunitatea, rela-
xeazã ºi energizeazã, reduc anxieta-
tea, oboseala, redau tonusul, fiind

inamicii depresiei ºi anxietãþii.
Terapiile ºi ritualurile inspirate

din medicinã tradiþionalã orientalã ºi
medicinã ayurvedica purificã corpul
ºi refac echilibrarul fizic, mental ºi
emoþional aducând starea de bine.

Procedurile cu apã (“umede”) -
bãile cu plante ºi sãruri terapeutice,
duºul subacval, hidromasajul, duºul
masaj Vichy, exerciþiile fizice ºi îno-
tul în piscinele Ana Hotels contribu-
ie la întãrirea sistemului imunitar
prin efectul termic ºi ale apei sãrate.

Nu în ultimul rând, tratamentele
cu nãmol (bãile, împachetãrile, ma-
sajele) nu doar trateazã o serie între-
agã de afecþiuni, ci intervin decisiv,
prin mecanisme complexe, în întãri-
rea rãspunsului imun al organismu-
lui la asaltul virusurilor.

Reporter: Care sunt tratamentele
generale puse la dispoziþie de ANA
Hotels?

Simona Constantinescu: Colec-
þia de Spa-uri ANA Hotels pune la
dispoziþie o gamã largã de terapii ºi
tratamente balneo (terapii cu nãmol -
renumitele onctiuni cu nãmol la baza
exterioarã Techirghiol Pool, bãi, ma-
saje, împachetãri cu nãmol cald), te-
rapii medicale ºi kinetoterapie
(TECAR, electro, magneto, laser,
drenaj, aerosoli), masaje corporale
clasice de vindecare ºi imunitate, tra-
tamente ºi ritualuri spa pentru rela-
xare, tratamente corporale de înfru-
museþare (din zona anticeluliticã,
detox, lifting), care pot fi combinate
în pachete pe perioade de câteva zile

sau pachete de relaxare de o zi.
Reporter: În ce mãsurã pacienþii

apeleazã la tratamentele din centrele
ANA Hotels?

Simona Constantinescu: În ca-
zul serviciilor SPA, oaspeþii noºtri
nu sunt consideraþi pacienþi, ca ter-
men medical. Desigur, din discuþiile
cu oaspeþii noºtri se desprinde con-
cluzia cã ne-au ales serviciile pentru
cã le oferim atât o componentã medi-
cal, precum ºi calitatea serviciilor
oferite de echipa de medici ºi terape-

uþi profesioniºti selectaþi dupã crite-
rii atente. Combinãm atent terapiile
de sãnãtate cu cele de wellness ºi ob-
servãm cã mãsurile de prevenþie scad
riscul de îmbolnãvire ºi cresc calita-
tea vieþii. Ne distingem prin aborda-
rea holisticã în tratamentul oaspeþi-
lor noºtri. Nu existã o graniþã între
terapiile medicale ºi ritualurile de
wellness, ele se întrepãtrund ºi se
combinã armonios. În mod cert este
mai uºor sã ameliorãm o afecþiune
dacã simultan relaxãm corpul fizic
ºi mental ºi refacem echilibrul orga-
nismului vãzut în ansamblu. Pentru
un rezultat optim în îmbunãtãþirea
stãrii de sãnãtate, îndrumãm clienþii
cum sã acorde atenþie miºcãrii fizice,
alimentaþiei ºi somnului de calitate
pe perioada sejurului în hotelurile
noastre ºi ulterior ca mod de viaþã.

Colecþia Ana Hotels de spa-uri
este formatã din Ana Aslan Health
Spa (parte din Ana Hotels Europa
Eforie Nord), Ana Spa Poiana
Braºov (parte din Ana Hotels Sport
& Bradul) ºi Ana Spa Bucureºti (în
hotelul Crowne Plaza Bucureºti).

Reporter: Cum a evoluat turi-
smul balneo în ultimii ani?

Simona Constantinescu: Rom-
ânia are un important potenþial pen-
tru turismul balnear datoritã resurse-
lor naturale variate, de aceea dome-
niul este într-o continuã dezvoltare.
Tot mai multe hoteluri îºi deschid
mici centre spa. Din pãcate, puþin
ºtiu cã un centru spa nu este o inve-
stiþie cu amortizare rapidã, o putem

considera o floare care necesitã
îngrijire permanentã pentru a înflori.
Existã o oarecare reþinerea generaþii-
lor sub 40 de ani pentru a experimen-
ta terapii balneo, la prima tentativã,
dar pe 99% dintre clienþi reuºim sã îi
fidelizãm. Românii au început sã
punã tot mai mult preþ pe sãnãtate ºi
cautã remedii naturale din zona me-
diciniei holistice.

Luând în considerare potenþialul
balnear deosebit ºi factorii naturali
terapeutici valoroºi (izvoare minera-
le, nãmol, gaze etc.) existenþi pe
întreg teritoriul þãrii, care oferã o di-
versitate de posibilitãþi de tratament
(cardiovascular, reumatic, digestiv,
ginecologic ºi recuperator) împreu-
nã cu funcþia profilacticã de preveni-
re a îmbolnãvirii, se poate concluzio-
na cã turismul românesc de sãnãtate
are potenþial mare de dezvoltare.
Infrastructura turisticã balnearã tre-
buie dezvoltatã însã, modernizatã ºi
diversificatã în conformitate cu stan-
dardele ºi schimbãrile ce au loc în ce-
rerea turisticã internã ºi externã lega-
te de tratamentul balnear.

Reporter: Care este profilul
turiºtilor balneo?

Simona Constantinescu: Ten-
dinþele la nivelul României le urme-
azã pe cele remarcate la nivel euro-
pean ºi mondial. Consumatorii de tu-
rism balnear ºi de wellness cresc nu-
meric ºi sunt din ce în ce mai sofisti-
caþi. Au aºteptãri ºi preferinþe com-
plexe ºi îºi doresc o experienþã indi-
vidualizatã ºi autenticã. Opteazã din
ce în ce mai mult pentru destinaþii
complete ºi complexe care sã le fur-
nizeze confort, emoþii, sentimente
pozitive ºi durabile, igienã impeca-
bilã, într-un cuvânt starea de bine. A
crescut constant preferinþa pentru te-
rapiile efectuate manual în defavoa-
rea celor care utilizeazã echipamen-
te, pentru cã nimic nu poate înlocui
atingerea mâinilor terapeutului. În
acelaºi timp, oaspeþii apreciazã din
ce în ce mai mult serviciile bazate pe
produse naturale ºi organice fãrã
conservanþi ºi amelioratori (E-uri) ºi
devin din ce în ce mai atenþi la prote-

jarea mediului, în special consuma-
torii tineri de servicii Spa. Aici inter-
vine nivelul de educaþie ºi instruire
al oaspetelui, definitoriu pentru grija
faþã de mediul înconjurãtor ºi naturã
în general. În ultimii ani, numãrul
oaspeþilor cu vârsta sub 40 de ani
care au beneficiat de oferta noastrã
de terapii ºi ritualuri wellness a cre-
scut considerabil ºi constant.

Reporter: Ce investiþii aþi fãcut în
acest sector, respectiv în centrele
wellness pe care le deþineþi?

Simona Constantinescu: An de
an am încercat sã menþinem calitatea
ºi sã urmãm tendinþele din piaþã wel-
lness, atât din punct de vedere al tra-
tamentelor ºi produselor utilizate,
dar ºi al echipamentelor. Totodatã,
ne concentrãm pe dezvoltarea tera-
peuþilor noºtri prin programe de trai-
ning profesional continuu.

Adãugãm experienþe ºi ritualuri
spa noi în meniu, pentru a surprinde
plãcut simþurile oaspeþilor noºtri.
Investiþiile din ultimii ani s-au axat ºi
pe zona de terapii de frumuseþe ºi ki-
netoterapie. La Ana Spa Crowne
Plaza Bucharest se pot face terapii
Tecar sau terapia prin plutire în apã
cu sare de magneziu Epsom în Float
Pod, iar în SPA-urile de la mare ºi
munte oaspeþii îºi pot rãsfãþa ºi reî-
ntineririi tenul cu terapiile Oxigene-
raPro sau Hyaluronic Pen.

În 2018, în exteriorul Ana Aslan
Health Spa din cadrul complexului
Ana Hotels Europa Eforie Nord, am
deschis Techirghiol Pool – un con-
cept unic pe litoralul românesc, o
zona în care se fac exclusiv trata-
mente cu renumitul nãmol din lac, în
aer liber. Aici sunt spaþii special
amenajate pentru aplicarea nãmolu-
lui, cãzi pentru îndepãrtarea nãmolu-
lui în apã sãratã din lacul Techir-
ghiol, paturi pentru masaje cu nãmol
ºi o zonã verde luxuriantã ºi elegantã
pentru bãi de soare ºi relaxare. Acest
proiect a fost premiat la nivel eurpe-
an de cãtre ESPA - European SPA
Association - cu premiul special al
juriului pentru inovaþie.

Reporter: Mulþumim! n

S
uprapunerea turismul de wellness peste cel medical este evidentã în
cadrul conceptului de sãnãtate, considerã Simona Constantinescu, CEO
Ana Hotels. Domnia sa ne-a spus, printre altele, în cadrul unui interviu:
”Luând în considerare potenþialul balnear deosebit ºi factorii naturali

terapeutici valoroºi (izvoare minerale, nãmol, gaze etc.) existenþi pe întreg
teritoriul þãrii, care oferã o diversitate de posibilitãþi de tratament (cardiova-
scular, reumatic, digestiv, ginecologic ºi recuperator) împreunã cu funcþia
profilacticã de prevenire a îmbolnãvirii, se poate concluziona cã turismul rom-
ânesc de sãnãtate are potenþial mare de dezvoltare. Infrastructura turisticã
balnearã trebuie dezvoltatã însã, modernizatã ºi diversificatã în conformita-
te cu standardele ºi schimbãrile ce au loc în cererea turisticã internã ºi externã
legate de tratamentul balnear”.



SUPLIMENT PREÞUL SÃNÃTÃÞII / BURSA, NR. 228PAGINA 10 Miercuri, 24 noiembrie 2021

TRATAMENTE SI RELAXARE

“Recuperarea dupã
aceastã crizã va fi

foarte anevoiasã ºi de
lungã duratã”

(Interviu cu Andrei Rusu, General Manager Ensana Health Spa Hotels Sovata)

Reporter: Cum aþi parcurs acest
an, pânã în prezent? Cum ararã veni-
turile la nouã luni ºi cu ce cifrã de
afaceri estimaþi cã veþi finaliza anul?

Andrei Rusu: Cu urcuºuri ºi co-
borâºuri! Cu un început de an timid
în care încã nu se ºtia ce fel de servi-
cii avem voie sã le oferim turiºtilor,
cu o varã puternicã în care mulþi
români au ales sã-ºi petreacã perioa-
da de concediu în þarã, fãrã restricþii
majore pentru hotelurile balneare ºi
cu vouchere de vacanþã încã neutili-
zate pe piaþã. Acum stãm iarãºi în
faþa incertitudinii cu ce se va
întâmpla dupã 23 noiembrie, când
aceste restricþii vor fi prelungite sau
eliminate. În momentul de faþã nu
avem niciun fel de predictibilitate cu
ce se va întâmpla, ba din contrã au
început ameninþãrile din partea
clienþilor cu datul în judecatã pentru
impunerea certificatului verde la
momentul cazãrii în hoteluri.

Veniturile la nouã luni aratã bine
faþã de anul trecut, dar aceste cifre nu
pot fi comparate. Un an 2020 în care
mai multe luni am fost închiºi total
cu activitatea sau restricþionaþi cu
utilizarea capacitãþii de cazare, a re-
staurantelor ºi a piscinelor – care, în
situaþia hotelurilor balneare, coinci-
de cu pierderea posibilitãþii folosirii
resurselor naturale pentru tratament

- nu poate fi luat în calcul pentru a
compara anul actual. Faþã de anul
trecut putem spune cã avem o
creºtere de aproape 70%, dar acest
lucru nu reprezintã un indicator de
luat în seamã. Suntem încã tot sub ni-
velul anilor 2018-2019, cu 10-20%,
ºi credem cã recuperarea dupã acea-
stã crizã sanitarã, economicã ºi so-
cialã va fi foarte anevoiasã ºi de
lungã duratã.

Pânã la sfârºitul anului preconi-
zãm cã o sã avem o cifrã de afaceri de
aproximativ 47.000.000, dar acest
lucru poate fi influenþat de tot mai
mulþi factori: în primul rând de mã-
surile de combatere a pandemiei,
apoi de creºterea galopantã a preþuri-
lor din energie, de lipsa forþei de
muncã din acest sector, de creºterea
preþurilor la toþi furnizorii, de lipsa
voucherelor de vacanþã începând cu
anul viitor, iar toate aceste lucruri se
vor simþi în puterea de cumpãrare a
turiºtilor din România.

Reporter: Ce grad mediu de ocu-
pare aþi avut anul acesta?

Andrei Rusu: Anul acesta am
reuºit sã atingem un grad de ocupare
de 50,5% comparativ cu 38% - anul
trecut. În continuare, gradul de ocu-
pare al hotelurilor este foarte scãzut,
deoarece încrederea turiºtilor în mo-
dul de comunicare al autoritãþilor

este foarte micã. Momentan, foarte
multã lume aºteaptã ºi îºi amânã re-
zervãrile sã vadã ce se va întâmpla cu
aceste restricþii legate de certificatul
verde.

Reporter: Care sunt provocãrile
de pe aceastã piaþã?

Andrei Rusu: Ne confruntãm cu
aceleaºi provocãri de care se loveºte
fiecare antreprenor din România:

- creºterea alarmantã ºi galopantã
a preþurilor din energie – noi deþinem
unitãþi hoteliere cu o capacitate mare
de cazare, care ºi în situaþia în care
nu o sã avem turiºti o sã trebuiascã sã
menþinem o temperaturã de conseva-
re în clãdiri ºi acest lucru nu o sã fie
uºor;

- creºterea preþurilor carburanþilor
– pe de o parte acest lucru duce la
creºteri de preþuri din partea furnizo-
rilor, iar pe de altã parte la scãderea
posibilitãþilor de a cãlãtori din partea
turiºtilor;

- lipsa acutã a forþei de muncã din
acest sector economic – nimeni nu
mai vrea sã lucreze într-un domeniu
unde sunt atât de multe restricþii ºi
unde nu este sigur locul de muncã pe
termen mediu sau lung;.

- creºterea termenelor de livrare
pentru toate produsele cu care lu-
crãm, niciun furnizor nu-ºi mai asu-
mã riscul sã facã stocuri de marfã
pentru a putea face faþã cererii - regu-

la de baza a devenit primul venit pri-
mul servit, restul sã aºtepte;

- stabilitatea politicã pentru a crea
stabilitatea economicã - fãrã o direc-
þie clarã datã de cãtre autoritãþi mai
mult încurcã decât ajutã (este foarte
important sã avem semnale clare ºi
consecvente în piaþã pentru a putea
sã ne facem planuri ºi pentru a ne pu-
tea dezvolta).

Reporter: Ce investiþii aþi fãcut
sau aveþi în plan?

Andrei Rusu: Anul acesta am
reuºit sã finalizãm renovarea unui
etaj complet din cadrul Hotelului
Sovata, iar începând cu 1 noiem-
brie continuãm acest proiect cu re-
novarea a încã trei etaje din cadrul
aceluiaºi hotel. Pânã la începutul
sezonului de varã din anul 2022
sperãm sã avem finalizatã aceastã
i n v e s t i þ i e d e a p r o x i ma t i v
2.500.000 de euro ºi sã putem pune
la dispoziþia turiºtilor noºtri 112
camere nou renovate.

Pe aceastã cale dorim sã le mulþu-
mim clienþilor noºtri pentru rãbdarea
de care au dat dovadã în aceste perio-
ade greu încercate ºi sperãm cã ºi
anul viitor sã ne bucurãm de aceaºi
încredere pe care o acordã staþiunii
Sovata, care este o staþiune în plinã
dezvoltare ºi meritã sã fie vizitatã de
cât mai mulþi turiºti.

Reporter: Mulþumesc! n

E
nsana Health Spa Hotels Sovata înregistreazã o creºtere de circa 70%,

în primele nouã luni ale acestui an faþã de peroada similarã din 2020,

dar acest lucru nu reprezintã un indicator de luat în seamã, ne-a spus

Andrei Rusu, General Manager Ensana. Domnia sa a menþionat, într-un

interviu: “Suntem încã tot sub nivelul anilor 2018-2019, cu 10-20%, ºi credem

cã recuperarea dupã aceastã crizã sanitarã, economicã ºi socialã va fi foarte

anevoiasã ºi de lungã duratã. Pânã la sfârºitul anului preconizãm cã o sã avem

o cifrã de afaceri de aproximativ 47.000.000, dar acest lucru poate fi influen-

þat de tot mai mulþi factori“.

Beneficii ºi tratamente
pentru cei care merg
la Sovata
Sovata a fost menþionatã pentru prima datã ca loc tãmãduitor într-un document
din 1597, dar abia în 1850 a devenit staþiune balnearã. Staþiunea Sovata are câteva
caracteristici ce-i conferã calitatea de unicat în rândul staþiunilor balneare din þarã ºi
din strãinatate:

În centrul staþiunii se aflã cel mai mare lac
helioterm din Europa: Lacul Ursu
Supranumit „Marea Moartã a Tran-
silvaniei”, deoarece la adâncimea
de 18 metri Lacul Ursu atinge salini-
tatea de 300 g/litru, salinitate pe
care o întâlnim la Marea Moartã din
Israel spre suprafaþã. O altã caracte-
risticã importantã a acestuia este
aceea cã are o dublã stratificare:
termicã ºi salinã. La suprafaþa lacu-
lui existã un strat de 10-15 cm de
apã dulce provenitã din precipitaþii
ºi câteva pâraie, strat cu temperaturã scãzutã vara, circa 25 de grade Celsius. Acest
strat focalizeazã razele soarelui asemenea unei lentile, cãtre straturile cu salinitatea
crescândã spre adâncime, astfel încât stratul de la adâncimea de circa 1,5-2 metri,
numit strat mezoterm, în timpul verii atinge temperaturi foarte mari, de pânã la 45
de grade Celsius. Cãldura înmagazinatã de la soare în timpul zilelor de varã este
împiedicatã sã scadã de cãtre stratul de apã dulce de la suprafaþã. În luna iunie acest
efect este de obicei maxim: o persoanã imersatã în apã va simþi o temperaturã maxi-
mã în zona picioarelor, pentru ca ea sã scadã uºor spre torace, în timp ce la nivelul
umerilor, gâtului este de doar 25 de grade Celsius. Astfel, se obþine un efect intens
de gimnasticã vascularã paralel cu efectul de relaxare musculo-articularã intensã,
dar ºi o eficientã protecþie cardio-vascularã în zona cordului ºi, mai ales, a capului,
prin stratul rãcoros de la suprafaþã.

Apa sãratã hiperconcentratã a lacului este
extrem de beneficã în tratarea multor afecþiuni
Aceastã apã amelioreazã inflamaþiile articulare, reface mobilitatea corpului în totali-
tate, reechilibreazã endocrin în caz de hipofuncþie tiroidianã, ovarianã, suprarena-
lianã, dar ºi metabolic, în caz de artritã uricã sau creºtere ponderalã. „Efectul antiin-
flamator ºi de scãdere a durerilor musculo-articulare are o remanenþã neobiºnuitã
de circa 6 luni - 1 an postsejur. Motivul pentru care mulþi dintre turiºti se întorc an de
an este, de obicei, constatarea dispariþiei miraculoase a unor dureri cronice vechi de
mulþi ani, rãmase dupã traumatisme, accidentãri, operaþii, sau ameliorarea de lungã
duratã a durerilor reumatice la cei veniþi din zone cu umiditate crescutã. Creºterea
fertilitãþii feminine, însã, este efectul pentru care staþiunea Sovata ºi-a câºtigat renu-
mele internaþional încã din anii 1970”, subliniazã medicul balneolog Suzana Preto-
rian, de la Ensana Health Spa Hotels Sovata.

Aer foarte pur ºi vegetaþie abundentã
În zonã nu existã poluare indus-
trialã. În plus, aerul de la Sovata
este bogat în aeroioni negative,
mai ales în zona Lacului Ursu ºi a
salbei de lacuri mai mici de pe ace-
laºi masiv de sare (Lacul Mierlei,
Aluniº, Roºu, Verde). O altã curiozi-
tate este vegetaþia extrem de
abundentã în ciuda solului sãrat.
Oriunde pe glob unde existã masi-
ve de sare, vegetaþia din zonã este
sãracã sau zona este complet aridã, deºerticã. La Sovata coexistã aerul pur, apa sã-
ratã, masivele de sare vizibile chiar la suprafaþã pe alocuri ºi vegetaþia extrem de
abundentã ºi verde chiar ºi iarna. Climatul de aici este de cruþare, sedativ, caracte-
rizat de variaþii foarte mici ale temperaturii, precipitaþiilor, umezelii, vitezei vântu-
lui, presiunii atmosferice, ceea ce face ca sejurul sã detensioneze intens psihicul ºi
sã combatã oboseala cronicã.

Infrastructura staþiunii este complet refãcutã
din anii 2009
Complexul hotelier Ensana (parte a
lantului Health Spa European
Ensana), compus din hotelurile re-
cent renovate Sovata, Brãdet, Ursi-
na ºi lacurile Ursu, Aluniº, Paraschi-
va, beneficiazã de douã baze de
tratament ultramoderne, în care se
aplicã tratamente cu calitate de
brand reprezentate de apa sãratã
hiperconcentratã ºi de nãmolul sa-
propelic peloidogen, ambele ex-
trase din Lacul Ursu. Aceºti factori naturali de curã specifici staþiunii Sovata asigurã
succesul de duratã al tratamentelor aplicate pentru boli reumatologice, infertilitate
femininã, boli dermatologice (psoriazis) si pentru boli respiratorii. În plus, progra-
melor terapeutice li se adaugã ºi cele preventive, pentru o mare varietate de afec-
þiuni.

Tratamente pentru creºterea imuntãþii
Ansamblului de proceduri respira-
torii, curã de teren, îmbãierea în La-
cul Ursu, se adaugã alte modalitãþi
generale de creºtere a imunitãþii
generale. Existã câteva modalitãþi
de crestere a imunitatii incluse în
programul de la Ensana: bãi cu apã
sãratã hiperconcentratã în bazinele
din bazele de tratament Ensana ºi
împachetãri cu nãmol sapropelic,
ambele extrase din Lacul Ursu
(împachetãri generale/sau parþiale - la organisme astenice), gimnasticã în apã ºi
înot în piscinele cu apã simplã, bazin bãi alternante Kneipp, saune de mai multe ti-
puri, respectiv proceduri tip hidroterapie (duº masaj subacval, bãi galvanice 4 celu-
lare ºi Stanger, bãi alternante, bãi cu CO2), masaje medicale de diverse tipuri, inclu-
siv masaj de drenaj limfatic, electroterapie localã, magnetoterapie cu baleaj, gimna-
sticã funcþionalã individualã ce rearmonizeazã sistemul fascial ºi relaxeazã muscu-
latura încordatã, elongaþii subacvale ce destind suplimentar coloana vertebralã ºi,
consecutiv, cutia toracicã. Toate acestea au efect suplimentar de întãrire a imunita-
tii generale, inclusiv prin efect de scãdere a stresului psihic datorat climatului seda-
tiv al staþiunii Sovata ce combate insomniile cronice, creºte calitatea somnului ºi
amelioreazã rapid oboseala cronicã.

Programe de recuperare pentru persoanele
care au suferit de Covid-19
Cei care rãmân cu sechele la nivelul sistemului pulmonar în urma afecþiunilor pro-
vocate de Covid-19, poþi beneficia de programe de recuperare, la Sovata, care in-
clud: gimnasticã individualã de tonifiere a muºchilor respiratori ºi creºterea mobili-
tãþii cutiei toracice, exerciþii de respiraþie ºi educarea respiraþiei, înot terapeutic ºi
exerciþii fizice în apã, oxigenoterapie simplã apoi forte, aerosoli ºi pulverizaþii la ca-
mera de sare cu apã sãratã concentratã extrasã din Lacul Ursu. „Concentraþia mare
de sare NaCl din apã, prin efect intens antiinflamator ºi antihistaminic, va scãdea hi-
perreactivitatea bronºicã, prin scãderea inflamaþiei ºi a tendinþei la alergizare. De
asemenea, la toate acestea se pot adãuga împachetãri cu nãmol pe zone mici, pen-
tru stimularea imunitãþii, electroterapie decontracturantã ºi analgeticã la nivel cer-
vical, dorsal ºi lombar, hidroterapie ºi drenaj limfatic de activare a circulaþiei”, subli-
niazã dr. Suzana Pretorian.n

Anul acesta am reuºit sã finalizãm renovarea unui
etaj complet din cadrul Hotelului Sovata, iar
începând cu 1 noiembrie continuãm acest proiect cu
renovarea a încã trei etaje din cadrul aceluiaºi hotel.
Pânã la începutul sezonului de varã din anul 2022
sperãm sã avem finalizatã aceastã investiþie de
aproximativ 2.500.000 de euro ºi sã putem pune la
dispoziþia turiºtilor noºtri 112 camere nou renovate".
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AFACERI

“Prevenþia, cea mai bunã metodã pentru
tratarea virozelor”

(Interviu cu Narcisa Diaconu, Directorul General al Complexului Balnear Turism Covasna)

Reporter: Cum a afectat pande-
mia piaþa pe care activaþi?

Narcisa Diaconu: În ultimii doi
ani, piaþa globalã de wellness a fost
extrem de afectatã din cauza restric-
þiilor impuse în contextul pandemiei.
În cadrul Complexului Balnear Tu-
rism Covasna oferim un mix de ser-
vicii prin crearea unor pachete atât
pentru corp ºi suflet, dându-le turiºti-
lor noºtri posibilitatea de a beneficia
de servicii de wellness, cât ºi de tra-
tament atât în scop de prevenþie, cât
ºi de recuperare.

Reporter: Ce strategie aþi abordat
pentru a trece mai uºor prin aceasta
crizã sanitarã?

Narcisa Diaconu: Strategia de
abordare a constat în realizarea unor
fluxuri ºi proceduri interne care sã
asigure funcþionarea Centrului
SPA&Wellness în condiþii de sigu-
ranþã atât pentru turiºti, cât ºi pentru
personal, acestea fiind autorizate de
cãtre DSP.

Reporter În contextul în care vi-
rozele sunt cele mai întâlnite afecþiu-
ni în aceastã perioadã, care sunt solu-
þiile sã ne tratãm de acestea prin wel-
lness?

Narcisa Diaconu: Pentru tratarea
virozelor, cea mai bunã metodã este
cea a prevenþiei, care poate fi relizatã
prin serviciile SPA & Wellness, în
combinaþie cu tratamentul balnear
care utilizeazã factorii naturali de
curã: aerul, mofetele ºi bãile carbo-
gazoase. Tratamentul este indicat în
tratarea afecþiunilor cardiovascula-
re, de diferite tipuri; afecþiuni reu-
matismale degenerative, spondiloze
cervicale, dorsale ºi lombare, artro-
ze, poliartroze, cauzate inclusiv de
sedentarism ºi poziþia la birou; afec-
þiuni postraumatice, stãri dupã ope-
raþii pe muºchi, oase ºi articulaþii,

stãri dupã entorse, luxaþii ºi fracturi;
afecþiuni neurologice periferice ºi
centrale, pareze uºoare ºi sechele tar-
dive, afecþiuni respiratorii, afecþiuni
ginecologice, afecþiuni metabolice si
de nutriþie, boli profesionale, stãri de
stres, anxietate, panicã, depresie,
boli de piele (dermatite de diverse ti-
puri, psoriazis, eczeme).

Reporter: Care sunt tratamentele
pe care le oferiþi?

Narcisa Diaconu: Tratamentele
din cadrul Centrului de Tratament ºi
SPA&Wellness, alãturi de cele oferi-
te în cadrul Beauty Center Cãprioara
by Gerovital Equilibrium acoperã o
gamã largã de proceduri realizate
atât pentru corp, cât ºi pentru suflet
în contextul actual dificil care impli-
cã atât stres fizic, cât ºi emoþional.
Procedurile sunt: termoterapie, hi-
droterapie, electroterapie, magneto-

terapie, ultrasonoterapie, terapia la-
ser, drenajul limfatic, terapia cu unde
ºoc, masoterapia ºi terapia cu radio-
frecvenþã.

Reporter: În ce mãsurã pacienþii
apeleazã la tratamentele din aceste
centre?

Narcisa Diaconu: O parte semni-
ficativã a pacienþilor sosiþi la trata-
ment ape leazã la serv ic i i de
SPA&Wellness, iar din ce în ce mai

mulþi au devenit clienþi fideli ai Cen-
trului de înfrumuseþare, Beauty Cen-
ter Cãprioara by Gerovital Equili-
brium, deschis în anul 2020, în plinã
pandemie.

Reporter: Cum a evoluat turi-
smul balneo în ultimii ani?

Narcisa Diaconu: Piaþa turismu-
lui balnear a avut o evoluþie ascen-
dentã, în prezent trendul men-
þinându-se întrucât existã o preocu-

pare majorã din partea turiºtilor din
toate categoriile de vârstã pentru sã-
nãtate – prevenþie ºi recuperare – cu
factori naturali de curã: mofete, ape
minerale ºi aer puternic ionizat.

Reporter: Care este profilul
turiºtilor balneo?

Narcisa Diaconu: Turiºtii balneo
sunt din toate categoriile de vârstã,
care vin atât pentru prevenþie, cât ºi
pentru tratament. Am demarat mai
multe campanii de promovare,
existând o diversificare a pachetelor
ºi serviciilor noastre pentru a veni în
întâmpinarea tuturor categoriilor de
clienþi ºi inclusiv de a crea o educaþie
pentru turismul de sãnãtate ºi a ac-
centua avantajele prevenþiei.

Adresabilitatea pieþei este echili-
bratã atât pentru serviciile oferite în
cadrul Centrului SPA&Wellness, cât
ºi pentru serviciile de tratament ºi
prevenþie, cei mai mulþi optând pen-
tru realizarea unui mix între cele
douã.

Reporter: Ce investiþii au fost fã-
cute în centrele wellness?

Narcisa Diaconu: Centru l
SPA&Wellness a fost modernizat în
anul 2020, fiind ridicate standardele
ºi diversificate serviciile oferite.

Reporter: Ce perspective are Com-
plexul Balnear Turism Covasna?

Narcisa Diaconu: Domeniul de
dezvoltare a serviciilor SPA&Wel-
lness, combinat cu serviciile de pre-
venþie ºi tratament pentru promovarea
turismului de sãnãtate, prezintã posi-
bilitãþi de dezvoltare extrem de mari
având în vedere poziþionarea Centru-
lui de Tratament Balnear Covasna
într-o zonã cu o bioclimã deosebitã ºi
unicã la nivel mondial – singurul cen-
tru balnear cu trei mofete amplasate
direct pe sursa de gaz mofetic.

Reporter: Vã mulþumesc! n

ÎN PRIMELE NOUÃ LUNI DIN 2021

“Venituriledincentrulwellnessºibazade
tratamentaucrescutcuaproape50%”

(Interviu cu Ema Pandachi, director de marketing al hotelului TTS Covasna)

Reporter: Cum a afectat pande-
mia piaþa de wellness în general, re-
spectiv afacerea TTS Covasna?

Ema Pandachi: Piaþa de wellness
a fost în mare parte afectatã de re-
stricþiile legate de pandemia Sars-
Cov2, aºa cum a fost afectat în gene-
ral întregul sector de HoReCa.
Totuºi, chiar ºi în aceste condiþii,
anul 2021 a fost destul de generos
pânã acum cu noi, în sensul în care
veniturile realizate cu centrul wel-
lness ºi baza de tratament în primele
nouã luni au crescut cu aproape 50%
faþã de aceeaºi perioadã a anului pre-
cedent, atingând un nivel compara-
bil cu cel din 2019, chiar dacã nu s-a
ajuns încã acolo. ªi ca numãr de
înnoptãri am înregistrat o creºtere cu
35% faþã de aceeaºi perioadã a anu-
lui 2020, foarte apropiat de valorile
din primele nouã luni ale anului
2019. Acest lucru denotã faptul cã
apetenþa românilor pentru accesarea
serviciilor de SPA ºi tratament nu a
scãzut, ci dimpotrivã. În plus, proba-
bil o parte dintre clienþii care accesau
astfel de servicii în resorturi din strã-
inãtate ºi-au îndreptat acum atenþia
cãtre piaþa localã de profil. Am con-
statat însã o scãdere considerabilã în
cazul turiºtilor strãini, în special
turiºtii din Israel, care erau printre
clienþii noºtri de bazã.

Hotelul nostru are ºi avantajul cã
este amplasat într-o zonã în care inci-
denþa virusului a fost mai scãzutã.
De asemenea, este un hotel de di-
mensiuni medii (57 de spaþii de caza-
re: 6 camere single, 5 apartamente,
dintre care unul Presidential ºi unul
Deluxe, ºi 46 de camere duble, cu o
capacitate de 106 persoane), ce di-
spune de spaþii generoase atât în
zona de restaurant, cât ºi în zona de
piscinã, fapt ce ne-a permis sã asigu-
rãm distanþarea socialã.

Reporter: Ce strategie aþi abordat
pentru a trece mai uºor prin aceasta
crizã sanitarã?

Ema Pandachi: Am cãutat soluþii

prin care sã asigurãm distanþarea so-
cialã încã din 2020, astfel cã am fã-
cut programãri pentru piscinã, saunã
ºi salinã, astfel încât sã limitãm nu-
mãrul de persoane ce pot fi în acelaºi
timp în spaþiul respectiv, dublat de o
grijã suplimentarã pentru asigurarea
curãþeniei ºi dezinfectãrii spaþiilor ºi
suprafeþelor cu care intrã în contact
clienþii.

Accesul în aceste zone este inclus
pentru orice cazare cu mic dejun în
cadrul hotelului, astfel încât trebuie
sã recunoaºtem cã a fost o provocare,
dar am avut noroc de clienþi extraor-
dinar de înþelegãtori. Chiar am avut
clienþi care ºi-au exprimat dorinþa de
a pãstra sistemul acesta ºi post-pan-
demie. Accesul la masaj ºi proceduri
de tratament se fãcea ºi înainte de
pandemie pe bazã de programare,
astfel încât riscurile sã fie minimale.

Cea mai bunã strategie în perioada
aceasta a fost conºtientizarea faptu-
lui cã avem o responsabilitate faþã de
clienþi ºi faþã de angajaþi/colegi,
astfel cã am avut o comunicare clarã
ºi fermã faþã de toate pãrþile implica-

te în ceea ce priveºte necesitatea re-
spectãrii normelor de siguranþã: pur-
tarea mãºtii, dezinfectarea, pãstrarea
unei distanþe sociale etc. Chiar
ne-am fãcut o misiune din respecta-
rea normelor de igienã ºi ne-a reuºit.

Reporter: Ce perspective are do-
meniul de wellness?

Ema Pandachi: Este pãrerea mea
personalã cã pandemia aceasta ne-a
fãcut în primul rând sã ne schimbãm
un pic mindset-ul. Suntem mai atenþi
ºi mai conºtienþi în legãturã cu nevo-
ia de a fi sãnãtoºi, iar serviciile de
SPA ºi tratament balnear ne ajutã sã
ne îmbunãtãþim starea de sãnãtate ºi
poate chiar sã tratãm mici afecþiuni
cãrora pânã acum nu le-am dat im-
portanþã. Vãd din ce în ce mai mulþi
oameni tineri accesând astfel de ser-
vicii, lucru de altfel îmbucurãtor
pentru cã tratamentul balnear poate
fi fãcut ºi profilactic. Prin SPAse tra-
teazã în primul rând stresul, se alun-
gã oboseala, durerile musculare, in-
somniile, depresiile, lipsa energiei,
migrenele, anxietatea, încetinirea
ritmului îmbãtrânirii ºi lipsa fermitã-

þii pielii. SPA nu se referã la trata-
mente cosmetice, ci la revigorarea
trupului ºi a minþii pe o cale naturalã.

Reporter: În contextul în care vi-
rozele sunt cele mai întâlnite afecþiu-
ni în aceastã perioadã, care sunt solu-
þiile sã ne tratãm de acestea prin wel-
lness? Care sunt tratamentele puse la
dispoziþie de TTS Covasna?

Ema Pandachi: Cel mai bun lucru
pe care îl putem face, oricât de banal
ar putea sã sune, este sã ne creºtem
sau îmbunãtãþim imunitatea. Astfel,
pe lângã piscinã, saunã, salinã, al cã-
ror efect benefic este binecunoscut, în
baza noastrã de tratament dotatã cu
aparaturã de ultimã generaþie se pot
face mofete naturale, aerosoli, jacuz-
zi, bãi cu dioxid de carbon, bãi galva-
nice, duº subacval, terapie laser, tera-
pie cu ultrasunete, terapie cu unde
scurte, terapie TECAR, electrotera-
pie (curent interferenþial, curent dia-
dinamic, TENS, curent Trabert, cu-
rent galvanic etc.), limfmasaj, masaj
terapeutic, magnetodiaflux, kinetote-
rapie etc.

Pe partea de masaj, le putem oferi

clienþilor masaje de relaxare, masaje
anticelulitice, dus Vichy cu sau fãrã
exfoliere, masaj cu pietre vulcanice
ºi aromaterapie, masaj facial.

De asemenea, în cazul Covasnei
nu trebuie sã uitam de un factor de
curã natural foarte important: aerul
puternic ozonificat care, împreunã
cu apele minerale ºi gazele mofetice
cu o concentraþie de circa 95%-98%
CO2, fac din staþiunea noastrã un loc
privilegiat. De altfel, mofetele de la
Covasna sunt unicat în Europa toc-
mai prin aceastã concentraþie foarte
mare de CO2, care folosit în scop te-
rapeutic este foarte benefic pentru
organism.

Reporter: În ce mãsurã apeleazã
pacienþii la tratamentele din centrele
de wellness?

Ema Pandachi: Consider cã exi-
stã o solicitare în extindere pentru
pachetele de tratament ºi SPA, iar ce-
rerea a început sã vinã ºi din partea
oamenilor de 30-40 de ani fãrã pro-
bleme deosebite de sãnãtate, dar care
se preocupã sã îºi pãstreze aceastã
stare.

Mofetele naturale, de exemplu,
care sunt principalul centru de inte-
res al staþiunii, asigurã ºi o detoxifie-
re a organismului ºi o mai bunã oxi-
genare a þesuturilor organismului,
inclusiv a creierului. Cu ajutorul mo-
fetelor se pot trata afecþiuni cardio-
vasculare, diferite boli dermatologi-
ce, ginecologice ºi endocrine. Sunt
recomandate celor ce suferã de hi-
pertensiune sau au nivel ridicat al co-
lesterolului sau lucreazã în frig.

Bineînþeles, tratamentele nu se fac
fãrã un consult medical de speciali-
tate, existând anumite limitãri în ca-
zul în care persoanele respective au
ºi alte afecþiuni. Dar, în general, ma-
joritatea clienþilor noºtri, exceptând
clienþii de week-end ºi cei corporate,
doresc sã facã ºi tratament ºi accese-
azã pachete de minimum cinci zile
de cazare cu tratament.

Reporter: Vã mulþumesc! n

Un centru balneoclimateric multi-

funcþional va fi construit în staþiu-

nea Covasna cu sprijinul Companiei

Naþionale de Investiþii (CNI), Minis-

terul Dezvoltãrii alocând recent,

pentru acest proiect, suma de 64 de

milioane de lei.

Primarul din Covasna, Gyerö Jozsef,

a declarat, citat de un post de radio,

cã viitorul centru va fi construit pe o

suprafaþã de aproape trei hectare

aflatã în vecinãtatea pârtiei de schi

din localitate ºi va valorifica factorii

terapeutici naturali de care dispune

staþiunea Covasna, respectiv apa

mineralã, gazul mofetic ºi aerul pu-

ternic ionizat. Acest centru va cu-

prinde, printre altele, un aquapark ºi

o zonã de wellness care vor contri-

bui la diversificarea ofertei de petre-

cere a timpului liber atât pentru

turiºti, cât ºi pentru localnici.

Gyerö Jozsef a mai spus: ”Acest cen-

tru este un vis mai vechi al nostru ºi

a fost cuprins în strategia de dezvol-

tare durabilã a oraºului, precum ºi în

Master Planul investiþiilor în turism,

dar pânã acum nu a primit un sprijin

efectiv. (…) Ministerul Dezvoltãrii a

aprobat alocarea sumei de 64 de

milioane de lei pentru realizarea lu-

crãrilor. La aceasta se va adãuga

contribuþia administraþiei locale de

circa 1,6 milioane de lei. Urmeazã li-

citaþia pentru proiectare ºi execuþie,

fiind prevãzut un termen de douã

luni pentru proiectare ºi 24 de luni

pentru execuþie”.

Centrul va avea o suprafaþã construi-

tã de peste 3.000 de metri pãtraþi, o

suprafaþã desfãºuratã de aproape

5.500 de metri pãtraþi ºi un regim de

înãlþime de S+P+2 etaje.

Primarul ºi-a exprimat convingerea

cã viitorul centru va contribui la

dezvoltarea oraºului ºi a turismului

în zonã. Domnia sa a precizat:

”Acest proiect este important nu

doar pentru staþiunea Covasna, ci ºi

pentru întregul judeþ ºi chiar pentru

întreaga regiune”.n
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BALNEOTERAPIE

“Pandemia a fost resimþitã destul de
puternic în industria wellness”

(Interviu cu Laura Pãtru, director de marketing al Bacolux Hotels)

Reporter: Cum a afectat pandemia
piaþa de wellness?

Laura Pãtru: Pandemia a fost re-
simþitã destul de puternic în industria
wellness, cu atât mai mult cu cât pisci-
nele ºi bazinele au fost închise o perioa-
dã mult mai lungã decât restaurantele
sau alte facilitãþi de agrement. Cu sigu-
ranþã aceste restricþii nu au ajutat un
segment care se afla în plinã dezvoltare
în România, stopând o mulþime de pro-
iecte de investiþii ºi îngreunând semni-
ficativ activitatea industriei de turism
care încorporeazã astfel de servicii.

Reporter: Ce strategie au abordat
centrele de wellness pentru a trece mai
uºor prin aceastã crizã sanitarã?

Laura Pãtru: Am reuºit în unele
aspecte sã valorificãm resursele natu-
rale pentru a ajuta la creºterea imunitã-
þii în aceastã perioadã în care ea este
esenþialã ºi am realizat împreunã cu
specialiºtii din bazele noastre medica-
le un pachet de recuperare post-Covid.
În ceea ce priveºte normele de preven-
þie a fost mai uºor, deoarece ca SPA ce
beneficiazã de un segment medical
dezvoltat, igienizarea ºi dezinfectarea
fãceau deja parte din acþiunile noastre
zilnice. Astfel, putem spune cã adapta-
bilitatea ºi natura au fost cele mai bune
strategii în acestã perioadã.

”Wellness-ul are
perspective
îmbucurãtoare”

Reporter: Ce perspective are acest
domeniu?

Laura Pãtru: Wellness-ul în Rom-
ânia, ºi nu numai, se aflã în plinã ex-
pansiune. Noi cu atât mai mult suntem
într-o posturã fericitã deoarece benefi-
ciem de resurse naturale spectaculoase
pe care le putem introduce în terapiile
noastre ºi putem crea astfel produse

wellness unice. În contextul în care tot
mai mulþi oameni învaþã sã îºi dedice
timp pentru a-ºi îngriji sãnãtatea ºi
învãþã cã prevenþia este mult mai im-
portantã decât tratarea unor afecþiuni,
cred cã wellness-ul are perspective
îmbucurãtoare.

Reporter: Care sunt tratamentele
puse la dispoziþie de centrele din zonã?

Laura Pãtru: Centrele noastre au o
gamã variatã de terapii. De la cele cu
apã termalã sulfuroasã în bazine sau
cãzi individuale pe care o aducem în
SPA direct din izvorul propriu ºi pânã

la aparatura modernã de fizioterapie ºi
electroterapie.

Terapiile wellness sunt realizate de
terapeuþi locali sau internaþionali ºi in-
clud circuite de saune cu alternanþã
cald-rece, masaje, printre care ºi masaj
cu miere din sursã localã, tratamente

anti-ageing, de detoxifiere, împache-
tãri sau scrub-uri. Este o gamã foarte
variatã de terapii în care multe dintre
acestea sunt realizate cu produse din
surse locale, specifice locului ºi dispo-
nibile doar aici.

”Terapiile balneare,
wellness ºi SPA -
principala atracþie pentru
turiºti”

Reporter: În ce mãsurã apeleazã
pacienþii la tratamentele din aceste
centre?

Laura Pãtru: Herculane este recu-
noscut pentru resursele sale naturale
cu efecte terapeutice de peste 2000 de
ani. Astãzi, în acest loc, tehnologia se
îmbinã cu natura ºi legendele pentru a
crea un produs wellness ºi spa com-
plex ºi unic, care poate concura
oricând cu succes cu orice centru de
acest gen din Europa. De altfel, centrul
nostru SPA a ºi primit în 2019 premiul
pentru inovaþie, concurând cu 12 alte
SPA-uri din Europa la ESPA Innova-
tion Awards în Croaþia.

Terapiile balneare, wellness ºi SPA
rãmân ºi astãzi principala atracþie pen-
tru turiºti, fie cã este vorba de cei care
au nevoie de tratament pentru diferite
afecþiuni, îºi doresc sã se menþinã în
formã sau doar sã se rãsfeþe ºi sã se re-
laxeze.

Reporter: Cum a evoluat turismul
balneo în ultimii ani?

Laura Pãtru: Dupã o perioadã de
declin de peste douã decenii în Rom-
ânia post decembristã, balneologia a
înregistrat în ultimii ani o dezvoltare
semnificativã datoritã investiþiilor me-
diului privat care a vãzut necesarã va-
lorificarea resurselor naturale ºi a isto-
riei locale. Centrele balneare au dez-

voltat facilitãþi ºi terapii wellness ºi
SPAavând la dispoziþie resursele natu-
rale necesare ºi au deschis astfel porþi-
le unor categorii de public cu totul noi.
Cu siguranþã aceastã dezvoltare se aflã
acum doar într-o primã etapã, iar dru-
mul pentru turismul balneo doar ce a
început.

Reporter: Care este profilul turiºti-
lor balneo?

Laura Pãtru: Profilul turistului de
balneo este unul mult mai complex ca
în anii precedenþi. Acum, acesta inclu-
de mai multe categorii de vârstã, nu
doar aºa cum eram obiºnuiþi sã asociem
balneologia cu tratamentul bunicilor
noºtri. Media de vârstã a scãzut odatã
cu înþelegerea nevoilor de prevenþie,
dar ºi cu inserarea în serviciile locaþiilor
a programelor de entertainment, a eve-
nimentelor ºi a facilitãþilor pentru copii.
Dar mai mult, acum centrele de acest
tip sunt un loc în care îþi poþi pãstra fru-
museþea ºi te poþi rãsfãþa. Clientul de
balneo de astãzi poate sã fie o tânãrã
mamã care are nevoie de relaxare, per-
soane cu job-uri foarte solicitante care
au nevoie sã previnã apariþia unor afec-
þiuni, cei în cãutarea echilibrului inte-
rior, iubitori de naturã sau cei care au
nevoie de tratament medical.

Reporter: Ce investiþii au fost fã-
cute în acest sector, pentru moderniza-
rea staþiunii ºi a centrelor wellness din
aceastã zonã?

Laura Pãtru: Implicarea noastrã,
ca antreprenori în zonã, a fost sã inve-
stim în renovare. Centrele SPApe care
le deþinem în locaþiile din Herculane
au fost renovate integral la preluare ºi
au fost dotate cu aparaturã de ultimã
generaþie. În continuare ne menþinem
planul de a dezvolta facilitãþi noi în
fiecare an pentru acestea, astfel cã in-
vestiþia noastrã este una continuã.

Reporter: Vã mulþumesc! n


