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SUMAR	EXECUTIV

În România anului 2017…

…în fiecare oră este diagnosticat, în medie, un caz nou de cancer 
de sân

…1,4% din populația feminină adultă a României a fost până în 
prezent diagnosticată cu cancer de sân. 

…la fiecare trei ore moare o femeie de cancer de sân în România

…fiecare persoană decedată prin cancer de sân pierde prematur 
aproximativ 13 ani de viață

Prezentul	studiu	reprezintă	o	primă	inițiativă	de	a	efectua	o	analiză	socio-economică	
privind	 povara	 managementului	 cancerului	 de	 sân	 în	 România	 și	 de	 a	 analiza	
necesitatea	introducerii	unui	program	de	screening	pentru	această	boală,	în	condițiile	
în	care	România	este	una	dintre	puținele	țări	europene1	care	nu	au	implementat	un	
program	de	screening	populațional	organizat	pentru	cancerul	de	sân.	

Studiul	a	fost	realizat	în	perioada	mai-septembrie	2017	și	a	utilizat	date	provenind	de	
la	institutiile	publice	cu	responsabilități	în	domeniul	sănătății.	Estimările	cuprinse	
în	 acest	 studiu	 acopera	 o	 perioadă	de	 10	 ani,	 avându-se	 în	 vedere	 intervalul	 de	
analiză	2017-2027.

Prin	 realizarea	 unei	 previziuni	 cu	 privire	 la	 potențialele	 investiții	 necesare	 și	
beneficiile	 acestora	 în	 următorii	 ani,	 rezultatele	 obținute	 din	 prezenta	 analiză,	
susțin	 introducerea	programului	 de	 screening.	 Studiul	 are	 ca	 obiective	 specifice	
determinarea	costurilor	totale	actuale	generate	de	cancerul	de	sân	pentru	bugetul	
de	sănătate,	dar	și	ca	procent	din	PIB,	precum	și	estimarea	impactului	introducerii	
unui	program	de	screening	pentru	cancerul	de	sân	în	România.

Astfel,	costurile	totale	generate	de	cancerul	de	sân	pentru	bugetul	național	la	
nivelul	anului	2017,	au	fost	de	peste	1,2	miliarde	lei	[aproximativ	270	milioane	
euro],	pentru	un	număr	de	114.697	paciente.	În	calculul	acestor	costuri	au	fost	
avute	în	vedere	atât	costurile	directe	(costurile	cu	serviciile	oferite	în	asistență	
medicală	primară,	ambulatoriul	de	specialitate,	spital,	costurile	de	tratament	
oncologic	și	costurile	cu	reconstructia	mamară)	cât	și	cele	indirecte	generate	
de	 concediile	medicale,	 prestațiile	 sociale	 pentru	 handicap,	 productivitatea	
pierdută	prin	incapacitate	temporară	de	muncă,	handicap	și	deces	prematur	
la	vârsta	activă	și	costurile	adiacente	ale	aparținătorilor	pacientelor.	

La	nivelul	anului	2017,	costurile	totale	anuale	aferente	cancerului	de	sân	în	România	
reprezintă	 asadar	 aproximativ	 0,16%	 din	 PIB.	 Studiul	 a	 reliefat	 că	 aproximativ	
70%	din	costurile	aferente	cancerului	de	sân	într-un	an	sunt	costuri	economice	și	
societale	indirecte	și	doar	30%	sunt	costuri	medicale.

1	 Alături	de	Bulgaria,	Grecia	și	Slovacia.
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90%	din	cazurile	noi	de	cancer	de	 sân	din	România	sunt	diagnosticate	 în	 stadii	
avansate	de	boală	(II,	III,	IV).	În	schimb,	în	țări	în	care	screeningul	populational	
organizat	este	implementat	de	o	perioadă	de	peste	10	ani,	70-80%	din	cazurile	noi	
de	cancer	de	sân	sunt	descoperite	în	stadii	inițiale	de	boală	(0,	I	și	II).

Investiția	 anuală	 directă	 (incluzând	 și	 costurile	 de	 promovare)	 necesară	 unui	
program	 național	 de	 screening	 populational	 organizat,	 cu	 o	 rată	 de	 participare	
de	70%,	se	estimează	pentru	anul	2027	că	va	ajunge	 la	29	de	milioane	de	Euro.	
Beneficiile	punerii	în	practică	a	unui	astfel	de	proiect	depășesc	însă	componenta	
financiară,	 atât	 prin	 eficientizarea	 cheltuielilor	 cu	 fiecare	 pacient,	 cât	 și	 prin	
impactul	social	și	uman	deloc	neglijabil.

În	 cazul	 implementării	 unui	 program	 de	 screening	 pentru	 cancerul	 de	 sân,	
mortalitatea	cauzată	de	acest	tip	de	boală	ar	scădea	cu	10%	la	sfârșitul	perioadei	
analizate,	deși,	așa	cum	este	de	asteptat,	numărul	de	noi	cazuri	de	cancer	de	sân	
crește	cu	peste	50%,	datorită	diagnosticării	suplimentare	dar	mai	precoce.	

Numărul	de	femei	salvate	în	următorii	10	ani	ar	fi	de	aproximativ	23%	din	numărul	
de	femei	nou	diagnosticate	cu	cancer	de	sân,	raportat	la	nivelul	anului	2017.

Șansele	de	supraviețuire	pentru	o	femeie	cu	cancer	de	sân	cresc	cu	30%	ca	urmare	a	
implementării	unui	program	de	screening	populațional	pentru	o	perioada	de	10	ani.	
Cu	alte	cuvinte,	la	fiecare	10	femei	nou	diagnosticate	cu	cancer	de	sân	la	sfârșitul	
perioadei	de	screening	trăiesc	cu	două	mai	mult	decât	înainte	de	screening.

Previzibil,	investițiile	necesare	în	asistența	ambulatorie	cresc	accentuat	în	cadrul	
unui	program	de	screening,	dar	în	același	timp	costurile	individuale	de	spitalizare	
și	tratament	se	eficientizează	deoarece	se	estimează	că	majoritatea	cazurilor	nou	
identificate	sunt	în	faze	incipiente	ale	bolii,	când	nevoia	de	spitalizare	îndelungată	
ar	fi	mai	mică	și	tratamentul	administrat	mai	redus.

În	același	 sens,	deoarece	costul	mediu	de	 tratament	oncologic	al	unei	 femei	 cu	cancer	
de	sân	în	stadiu	I	este	de	trei	ori	mai	mic	decât	costul	mediu	de	tratament	al	unei	femei	
aflate	în	stadiul	IV	de	boală, impactul	pozitiv	al	programului	de	screening	se	observă	și	în	
scăderea	ponderii	costului	tratamentului	în	costurile	directe	la	finalul	perioadei	analizate,	
cu	aproximativ	o	cincime	față	de	începutul	perioadei.

Acest	impact	pozitiv	adus	de	implementarea	programului	de	screening	se	traduce	în	
concret	 prin	 scăderea	 cu	 aproximativ	 22%	 a	 costul	mediu	 individual	 de	 tratament	
oncologic	(chirurgie	/	chimioterapie	/	hormonoterapie/	terapie	biologică	/	radioterapie)	
al	unei	femei	cu	cancer	de	sân,	indiferent	de	stadiul	de	boală,	astfel	la	fiecare	5	femei	
diagnosticate	și	tratate	putand	fi	tratată	suplimentar	o	femeie	cu	aceeași	sumă	de	bani.

La	nivelul	anului	2017,	costurile	indirecte	(societale)	estimate	ale	cancerului	de	sân	sunt	
de	aproximativ	0,11%	din	PIB-ul	României.	Cea	mai	mare	pondere	în	costurile	indirecte	
o	au	costurile	cu	productivitatea	potențială	pierdută	prin	decesele	premature	(50,7%),	
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urmată	 de	 ponderea	 costurilor	 cu	 productivitatea	 scăzută	 prin	 incapacitatea	 de	
muncă	temporară	sau	definitivă	a	femeilor	bolnave	și	aparținățorilor	lor	(35,2%)	.	

În	lipsa	implementării	unui	program	de	screening,	în	fiecare	an	femeile	din	România	
decedate	în	urma	cancerului	la	sân	pierd	în	prezent	la	nivelul	anului	2017	un	număr	
de	44.458	de	potențiali	ani	de	viață.	Acest	lucru	are	un	impact	semnificativ	asupra	
parametrilor	de	productivitate,	având	în	vedere	că,	la	nivelul	anului	2017,	jumatate	
din	femeile	diagnosticate	cu	cancer	de	sân	se	afla	sub	vârsta	de	pensionare,	iar	rata	
medie	de	ocupare	a	acestora	este	de	53%.

În	condițiile	în	care	situația	actuală	nu	se	modifică	semnificativ,	costurile	indirecte	
ale	cancerului	de	sân	vor	crește	în	10	ani	cu	peste	50%.	Pe	de	altă	parte	însă,	în	cazul	
implementării	unui	program	de	screening,	pe	același	interval	de	10	ani	de	analiză,	
având	 în	 vedere	 că	 ponderea	 cazurilor	 diagnosticate	 în	 faze	 incipiente	 ale	 bolii	
crește	se	observă	o	scădere	cu	1,6%	a	costurilor	 indirecte	generate	de	pacientele	
cu	 cancer	 de	 sân	 chiar	 dacă	 numărul	 de	 paciente	 este	mai	mare	 și	 perioada	 de	
supraviețuire	este	mai	lungă.

Implementarea	unui	program	de	screening	populațional	organizat	pentru	cancer	de	
sân	în	România,	cu	o	rată	de	participare	de	70%,	necesită	o	investiție	de	până	la	29	
de	milioane	de	Euro,	anual.	Dintre	acestea,	investiția	necesară	pentru	promovare	și	
management	reprezintă	aproximativ	20%	din	costurile	efective	ale	programului	de	
screening.	Într-o	interpretare	mai	largă,	contribuția	fiecărui	locuitor	al	Romaniei	la	
acest	proiect	ar	fi	de	aproximativ	1,5	Euro	pe	an.

Dincolo	de	analiza	financiară	 însă,	creșterea	cu	30%	a	șanselor	de	supraviețuire	
în	varianta	cu	screening,	înseamnă	o	micșorare	semnificativă	a	decalajului	față	de	
țările	mai	dezvoltate	din	Uniunea	Europeană.	În	plus,	la	nivelul	întregii	societăți,	
prin	 implementarea	 în	 România	 a	 unui	 program	 de	 screening	 populațional	
organizat	pentru	cancer	de	sân,	pe	perioada	de	analiză	a	studiului	(10	ani	-	2018-
2027)	se	câștigă	aproximativ	28.300	de	om-ani	de	viață,	ce	se	traduc	in	contributii	
–	financiare,	sociale	și	umane	-	către	societate.

REALIZAREA	STUDIULUI

În	contextul	în	care	România	este	una	din	puținele	țări	europene	care	nu	au	implementat	
un	 program	 de	 screening	 populațional,	 apare	 oportunitatea	 realizării	 unei	 analize	
socio-economice	privind	povara	managementului	cancerului	 la	sân	 în	România	și	de	
fundamentare	a	necesității	 introducerii	unui	program	de	screening.	În	plus,	prezenta	
analiză	 poate	 susține	 implementarea	 inițiativei	 de	 introducere	 a	 programului	 de	
screening	prin	realizarea	unei	previziuni	cu	privire	la	potențialele	costuri	și	beneficii	în	
următorii	ani.

Obiectivul	general	al	studiului	este	analizarea	necesității	introducerii	unui	program	
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de	screening	pentru	cancerul	de	sân	pe	baza	realizării	unei	analize	socio-economice	
privind	povara	cancerului	de	sân	în	România.	Studiul	are	ca	obiective	specifice:

 ▪ Determinarea	costurilor	totale	generate	de	cancerul	de	sân	pentru	bugetul	de	
sănătate	și	ca	procent	din	PIB;

 ▪ Estimarea	impactului	introducerii	unui	program	de	screening	pentru	cancerul	
de	sân	în	România.

Ipotezele	în	baza	cărora	a	fost	elaborat	prezentul	studiu	sunt:
 ▪ Costurile	 cancerului	 de	 sân	 în	 România	 sunt	 importante	 având	 în	 vedere	
incidența	și	prevalența	acestei	afecțiuni	în	România;

 ▪ Costurile	 indirecte	 (societale)	 sunt	 mai	 semnificative	 decât	 costurile	 directe	
(medicale)	 având	 în	 vedere	mortalitatea	 crescută	prin	 cancer	de	 sân,	ponderea	
relativ	importantă	a	persoanelor	active	și	alocarea	redusă	pentru	sănătate	din	PIB;

 ▪ Introducerea	și	menținerea	stabilă	a	unui	program	de	screening	populațional	
pentru	cancerul	de	sân	va	conduce	inițial	la	creșterea	numărului	de	cazuri	noi	
diagnosticate	și	implicit	a	cheltuielilor	cu	cancerul	de	sân	urmată	în	timp	de	
o	posibilă	scădere	a	costurilor	cu	această	boală	prin	scăderea	numărului	de	
cazuri	diagnosticate	în	stadii	avansate	de	boală	și	a	deceselor	premature.

Principalele	elemente	metodologice	care	stau	la	baza	studiului	sunt:	
 ▪ Anul	de	referință	pentru	datele	utilizate	este	anul	2017;
 ▪ În	cuantificarea	costurilor	pentru	cancerul	de	sân	s-au	utilizat	informații	referitoare	
la	diferite	tipuri	de	date	(demografice,	epidemiologice,	clinice	și	economice);

 ▪ Pentru	fiecare	 tip	 de	date	 s-au	utilizat,	 în	măsura	disponibilității	 acestora,	
date	locale	cat	mai	recente,	iar	acolo	unde	acestea	nu	au	fost	disponibile	s-au	
utilizat	estimări	(la	2017)	care	au	fost	validate	prin	opinia	experților;

 ▪ Principalele	 surse	 de	 date	 au	 fost	 Institutul	 National	 de	 Sănătate	 Publică,	
Institutul	Național	de	Statistică,	Registrul	de	Cancer	din	Regiunea	Nord-Vest,	
Institutul	de	Oncologie	Cluj	Napoca,	Casa	Națională	de	Asigurări	de	Sănătate,	
Autoritatea	Națională	pentru	Persoanele	cu	Dizabilități	și	paginile	de	internet	
ale	instituțiilor	publice	relevante;

 ▪ Ipotezele	propuse	pentru	programul	de	 screening	 s-au	bazat	pe	 rezultatele	
Studiului	 de	 fezabilitate	 pentru	 un	 program	 organizat	 de	 screening	 al	
cancerului	de	sân,	realizat	la	nivelul	anului	2015	pentru	județul	Cluj	de	către	
Institutul	de	Oncologie	Cluj	Napoca;

 ▪ Opinia	expertului	a	fost	solicitată	unui	grup	de	medici	de	familie	(componenta	
de	 ambulator	 –	 medicină	 de	 familie),	 și	 unui	 grup	 de	 medici	 radiologi	 /	
oncologi	/	radioterapeuți	/	chirurgi	specializați	în	diagnosticul	și	tratamentul	
cancerului	de	sân	din	centrele	medicale	universitare	din	București	și	Cluj.



Capitolul 1  
CONTEXT
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1.1 Sistemul de sănătate și starea generală de sănătate din 
România

În	Raportul de țară pe 20162	 ,	Comisia	Europeană	 face	o	 radiografie	clară	a	
sistemului	 de	 sănătate	 din	 România	 apreciind	 că	 „sistemul	 este	 caracterizat	 de	
un	 acces	 inegal	 și	 de	 cheltuieli	 ineficiente,	 precum	 și	 de	 lipsa	 unei	 structuri	 de	
finanțare	sustenabile	pe	termen	lung.	Sistemul	de	sănătate	rămâne	axat	pe	spitale,	
existând	 puține	 servicii	 de	 îngrijire	 primară	 și	 ambulatorie,	 ceea	 ce	 are	 drept	
rezultat	 servicii	 de	 îngrijire	 învechite	 și	 ineficace.	 În	 plus,	 depășirea	 repetată	 a	
bugetului	alocat	produselor	farmaceutice	limitează	introducerea	de	medicamente	
inovatoare.	Sistemele	electronice	din	sistemul	medical,	care	ar	putea	îmbunătăți	
eficiența	și	diminua	incidența	corupției,	nu	sunt	pe	deplin	funcționale.	Guvernanța	
defectuoasă	 și	 lipsa	 unor	 politici	 globale	 de	 sănătate	 publică	 se	 adaugă	 acestor	
provocări”.	Datele	prezentate	pentru	România	în	documentul	Comisiei	Europene	
sunt	nefavorabile:	mortalitate	ridicată,	atât	în	rândul	populației	mature,	cât	și	în	
rândul	copiilor	sau	nou	născuților,	acces	limitat	la	asistență	medicală,	densitatea	
scăzută	a	numărului	de	cadre	medicale	la	suta	de	mii	de	locuitori	în	comparație	cu	
media	europeană.

„Rezultatele	 din	 domeniul	 sănătății	 sunt	 slabe,	 ceea	 ce	 afectează	 capacitatea	 de	
inserție	profesională	a	forței	de	muncă.	Din	cauza	ratei	ridicate	a	mortalității,	se	
pierd	2.203	ani	de	viață	potențial	productivi	la	100.000	de	locuitori,	comparativ	
cu	media	UE	de	1.236	ani	la	100.000	de	locuitori3.	În	plus,	mortalitatea	infantilă,	
mortalitatea	perinatală,	mortalitatea	evitabilă	 și	mortalitatea	cauzată	de	boli	ale	
sistemului	circulator	se	numără	printre	cele	mai	ridicate	din	UE,	deși	cifrele	sunt	
în	scădere	de-a	lungul	timpului.	Accesul	la	asistență	medicală	este	limitat	și	inegal.	
Accesul	 la	 îngrijire	de	bună	calitate	este	afectat	de	densitatea	 scăzută	de	medici	
generaliști,	de	medici	specialiști	(236,3	medici	la	100.000	de	locuitori,	în	timp	ce	
media	europeană	este	de	349,6)	și	de	asistenți	medicali,	pe	 fondul	nediminuării	
fenomenului	de	migrație	a	personalului	medical	către	statele	membre	ale	UE”	se	
arată	în	documentul	amintit.	

Sistemul	de	sănătate	românesc	poate	fi	deci	caracterizat	ca	fiind:

 ▪ Sistem	centralizat	(ex.	ghiduri	și	protocoale	clinice	/	terapeutice	sunt	aprobate	
prin	 acte	 normative	 doar	 la	 nivel	 național,	 rambursarea	 tehnologiilor	
medicale	se	face	doar	la	nivel	național,	furnizorii	sau	decidenții	locali	nu	au	
posibilitatea	de	 a	 „ajusta”	oferta	de	 servicii	 de	 sănătate	 în	 conformitate	 cu	
nevoile	populației);

 ▪ Sistem	subfinanțat	(procentul	mediu	alocat	pentru	sănătate	în	ultimii	5	ani	
s-a	 situat	 în	 jurul	 valorii	 de	 5,6%4	 din	 PIB,	 dar	 dacă	 luăm	 în	 calcul	 doar	
cheltuiala	 guvernamentală	 fără	 a	 avea	 în	 vedere	 și	 cheltuelile	 private	 „din	
buzunar”,	 valoarea	 este	de	4,59%	din	PIB,	 comparativ	 cu	media	UE,	unde	

2	 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-specific-
recommendations-commission-recommendations_-_România-ro.pdf

3	 	Date	la	nivelul	anului	2013	(UE/OCDE,	2016).
4	 http://apps.who.int/gho/data/view.main.HEALTHEXPRATIOROU?lang=en
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alocările	pentru	sănătate	sunt	de	9,4%	din	PIB	sau	cu	cea	a	regiunii	europene	
OMS	5*	unde	alocările	se	situează	la	8,2%	din	PIB	6	-	Figura	1);

Figura 1: Situația comparativă a procentului din PIB alocat îngrijirilor de 
sănătate
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 ▪ Sistem	 ineficient	 (îngrijirile	 de	 sănătate	 sunt	 centrate	 pe	 spital,	 îngrijirile	
preventive	precum	și	 funcția	de	gate-keeper	 la	nivelul	medicinii	de	 familie	fie	
lipsesc,	fie	au	o	ofertă	foarte	redusă,	îngrijirea	pentru	persoanele	cu	boli	cronice	
și	în	special	pentru	pacienții	cu	multimorbidități	nu	este	coordonată	-	Figura	2);

Figura 2: Structura comparativă a principalelor tipuri de cheltuieli în sănătate 
(2014)
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5	 Regiunea	 europeană	OMS	 include	 următoarele	 țări:	 Albania,	Andorra,	Armenia,	Austria,	
Azerbaidjan,	Belarus,	Belgia,	Bosnia	and	Herzegovina,	Bulgaria,	Croația,	Cipru,	Republica	
Cehă,	Danemarca,	Estonia,	Finlanda,	Franța,	Georgia,	Germania,	Grecia,	Ungaria,	Islanda,	
Irelanda,	 Israel,	 Italia,	 Kazakhstan,	 Kyrgyzstan,	 Letonia,	 Lituania,	 Luxembourg,	 Malta,	
Monaco,	Montenegru,	Olanda,	Norvegia,	Polonia,	Portugalia,	Republica	Moldova,	România,	
Federația	Rusă,	San	Marino,	Serbia,	Slovacia,	Slovenia,	Spania,	Suedia,	Elveția,	Tajikistan,	
Fosta	 Republică	 Iugoslavă	 Macedonia,	 Turcia,	 Turkmenistan,	 Ucraina,	 Marea	 Britanie,	
Uzbekistan.

6	 https://gateway.euro.who.int/en/hfa-explorer/
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În	 acest	 context,	 anual,	 cheltuielile	 cu	 spitalizarea	 și	 medicamentele	 finanțate	 din	
FNUASS	reprezintă	peste	70%7	din	totalul	cheltuielilor	pentru	sănătate.	Concomitent,	
modalitatea	în	care	este	utilizat	spitalul	(procentul	internărilor	evitabile	și	cel	al	cazurilor	
care	 se	 puteau	 trata	 în	 ambulator	 este	 semnificativ)	 și	modalitatea	 de	 rambursare	
a	medicamentelor	compensate	(condiția	esențială	avută	 în	vedere	 la	decontare	este	
prețul	cat	mai	mic	al	produsului)	nu	este	una	sustenabilă	pe	termen	lung.

La	 cele	menționate	 se	 adaugă	 educația	medicală	 precară	 a	 populației.	 Acest	 lucru	
reprezintă	o	barieră	importantă	în	accesarea	în	timp	util	a	anumitor	servicii	de	sănătate	
cu	 impact	major	 în	 starea	 generală	 de	 sănătate	 a	 populației	 (i.e	 refuzul	 vaccinării,	
lipsa	adresării	riscurilor	pentru	sănătate,	prezența	redusă	la	screening,	complianța	și	
aderența	scăzută	la	tratament,	automedicația,	prezentarea	tardivă	la	medic,	etc.).

Din	punct	de	vedere	al	stării	de	sănătate,	populația	României	prezintă	unii	dintre	
cei	mai	defavorabili	indicatori	dintre	toate	statele	membre	ale	Uniunii	Europene.	
Conform	Euro Health Consumer Index	 pentru	 anul	 2016,	România	 se	 plasează	
pe	ultimul	loc	din	36	de	țări	europene	analizate.	În	stabilirea	acestui	clasament	au	
fost	luate	în	considerare	un	număr	de	48	de	criterii	care	acoperă	aspecte	precum:	
dreptul	pacienților	 la	 informare,	 accesul	 la	 tratament,	 rezultatele	 tratamentului,	
paleta	serviciilor	medicale	oferite,	prevenția	și	accesul	la	medicamente.		

Datele	de	morbiditate	și	mortalitate	pentru	România	prezintă	un	mix	de	indicatori,	
atât	 specifici	 țărilor	 dezvoltate,	 cum	 ar	 fi:	 mortalitatea	 ridicată	 prin	 boli	 cardio-
vasculare,	creșterea	incidenței	bolilor	neoplazice,	cât	și	indicatori	reprezentativi	mai	
ales	pentru	țările	în	curs	de	dezvoltare,	precum:	mortalitatea	infantilă	și	recrudescența	
bolilor	infecțioase	(de	la	tuberculoză	și	până	la	bolile	cu	transmitere	sexuală).	În	aceste	
condiții,	speranța	medie	de	viață	de	75,78	ani	continuă	să	fie	printre	cele	mai	scăzute	
din	Uniunea	Europeană	înregistrându-se	totuși	în	ultimii	ani	o	ușoară	îmbunătățire.	

Suplimentar,	 în	 România	 există	 probleme	 în	 evaluarea	 stării	 de	 sănătate	 a	
populației,	 în	 special	 în	 ceea	 ce	 privește	 analiza	morbidității,	 deoarece	 sistemul	
informațional	curent	nu	înregistrează	cu	acuratețe	cazurile	de	boală.	Acest	aspect	
este	 problematic	 în	 special	 în	 domeniul	 bolilor	 netransmisibile,	 pentru	 care	 nu	
există	 registre	 funcționale	 la	nivel	național.	 În	acest	context,	 raportările	curente	
sunt	fragmentare,	nu	sunt	adaptate	noilor	realități	din	sistemul	de	sănătate	și	nu	
sunt	comparabile	cu	indicatorii	europeni	din	punct	de	vedere	al	tipului	informațiilor	
colectate	și	al	validității	acestora.	

Astfel,	 necunoașterea	 corespunzătoare	 a	 datelor	 de	 prevalență	 are	 repercusiuni,	
pe	de	o	parte,	asupra	luării	deciziilor	privind	stabilirea	priorităților	pentru	politicile	
publice	din	domeniul	 sănătății	 și,	pe	de	altă	parte,	asupra	determinării	necesarului	
sau	a	consumului	de	resurse,	precum	și	asupra	evaluării	performanței	sistemului	de	
sănătate.

7	 http://www.cnas.ro//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Rap_act/RAPORT_
ACTIVITATE_2016_.pdf

8	 INS	–	Baza	de	date	Temp,	indicatorul	POP217A



12

Povara cancerului de sân în România.  
Beneficiile investiţiei într-un program de screening pentru cancerul de sân

1.2 Cadrul național strategic în domeniul sănătății
În	 2014	 a	 fost	 aprobată	 Strategia	 Națională	 de	 Sănătate	 „Sănătate	 pentru	
Prosperitate”9,	 document	 programatic	 care	 include	 obiectivul	 strategic	 privind	
„Diminuarea ritmului de creștere a morbidității și mortalității prin boli 
netransmisibile și reducerea poverii lor în populație prin programe naționale, 
regionale și locale de sănătate cu caracter preventiv”.

La	aproximativ	3	ani	de	la	operaționalizarea	strategiei,	țintele	referitoare	la	cuantificarea	
diminuării	principalelor	boli	netransmisibile	cu	impact	major	în	sănătatea	publică	nu	
au	fost	stabilite.	Totodată,	indicatorii	de	rezultat	sunt	necorespunzător	definiți	pentru	
a	permite	măsurarea	gradientului	schimbării,	raportat	la	anul	de	bază	2013.	

Astfel,	 pentru	 principalele	 cauze	 de	 mortalitate	 (i.e.	 infarctul	 miocardic	 acut,	
accidentele	 vasculare	 cerebrale	 și	 cancerele)	 cât	 și	 pentru	 principalele	 cauze	 de	
morbiditate	și	dizabilitate	(i.e.	bolile	cardiovasculare	și	oncologice	dar	și	tulburările	
musculoscheletale,	diabetul	zaharat	și	bolile	pulmonare	cronice)	abordarea	politicilor	
de	 sanatate	 este	 fragmentată	 și	 punctiformă	 ceea	 ce	 are	 impact	 în	modul	 în	 care	
sunt	 furnizate	 serviciile	 de	 sănătate	 pentru	 aceste	 afecțiuni.	 În	 continuare,	 chiar	
dacă	declarativ	activitățile	preventive	sunt	considerate	esențiale	pentru	a	diminua 
	impactul	acestor	afecțiuni	majore,	în	practică,	sunt	finanțate	preponderent	serviciile	
curative	(i.e.	programe	/	acțiuni	prioritare	pentru	infarctul	miocardic	acut,	accident	
vascular	cerebral,	 chimioterapie	de	nișă,	 etc)	 în	detrimentul	 serviciilor	preventive	
(i.e.	adresarea	coordonată	și	multifactorială	a	principalelor	riscuri	pentru	sănătate,	
screeninguri	populaționale	organizate	pentru	cancere	prevenibile,	etc). 

În	 paralel,	 Programul	 de	Guvernare	 2017	 –	 202010	 își	 propune	 să	 reorganizeze	
sistemul	de	sănătate	astfel	încât	acesta	să	fie	cât	mai	aproape	de	cetățean.	Majoritatea	
acțiunilor	 asumate	 pentru	 sistemul	 de	 sănătate	 sunt	 axate	 pe	 construcția	 /	
reabilitarea	și	dotarea	unor	unități	sanitare	și	mai	puțin	pe	remodelarea	serviciilor	
de	sănătate	oferite	încât	acestea	să	producă	valoare	pentru	cetățean.	De	asemenea,	
programul	de	guvernare	face	referire	la	creșterea	capacității	de	screening	pentru	
depistarea	mai	multor	boli	netransmisibile	cu	impact	major	în	sănătatea	publică,	
finanțarea	fiind	asigurată	din	fondurile	nerambursabile.	

Conform	„Raportului	de	Analiză	și	Prognoză	al	Societății	Academice	Române11”	sursa	
de	finanțare	pentru	aceste	programe	se	bazează	exclusiv	pe	fonduri	nerambursabile,	
ceea	ce	este	o	eroare	strategică.	În	raport	se	apreciază	că	„unele	programe	de	acest	fel	
se	desfășoară	și	în	prezent,	prin	finanțare	din	bugetul	Ministerului	Sănătății.	A	pune	
în	așteptare	necesara	creștere	de	finanțare	până	se	vor	putea	implementa	proiecte	cu	
fonduri	nerambursabile	însemnă	stagnare	iar	în	fapt,	nu	vom	asista	la	o	intensificare	
a	 depistării	 bolilor	 de	 interes	 public,	 ci	 chiar	 la	 o	 diminuare	 a	 acestui	 proces.	 În	
același	timp,	măsurile	de	depistare	activă	a	bolnavilor	care	în	prezent	nu	beneficiază	
de	tratament	trebuie	să	se	facă	concomitent	cu	o	suplimentare	programată	a	surselor	
de	finanțare	pentru	aceste	tratamente.”

9	 http://www.ms.ro/strategia-nationala-de-sanatate-2014-2020/,	 http://www.ms.ro/wp-
content/uploads/2016/10/Anexa-1-Strategia-Nationala-de-Sanatate-2014-2020.pdf

10	 http://www.cdep.ro/pdfs/oz/Program%20de%20Guvernare.pdf
11	 http://sar.org.ro/wp-content/uploads/2017/03/RAPORT-SAR-2017_sanatate.pdf
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O	 altă	 arie	 prioritară	 de	 acțiune	 a	Guvernului	 este	 cea	 referitoare	 la	 finanțarea	
programului	 „Inovație	 în	 sănătate”	 care	 își	 propune	 să	ofere	pacienților	 afectați	
de	probleme	majore	de	sănătate	accesul	la	tehnologii	medicale	avansate	care	pot	
crește	speranța	de	viață	și	calitatea	vieții.	

De	asemenea,	Comisia	Europeană	apreciază	în	ultimul	Raport	de	țară	pentru	România	
că	„în	sistemul	medical,	eficiența	din	punctul	de	vedere	al	costurilor	și	accesul	vor	fi	
ameliorate	prin	noi	 inițiative.	Au	 fost	 introduse	noi	medicamente	 și	un	nou	sistem	
de	fixare	a	prețurilor	la	produsele	farmaceutice,	ceea	ce	ar	trebui	să	îmbunătățească	
accesul	la	medicamente	eficace	din	punctul	de	vedere	al	costurilor.	O	nouă	lege	privind	
asistența	medicală	comunitară,	adoptată	în	octombrie	2016	și	care	instituie	centre	și	
echipe	sanitare,	ar	trebui	să	îmbunătățească	accesul	la	asistență	medicală	al	grupurilor	
vulnerabile,	 inclusiv	 în	 zonele	 rurale.	 În	 plus,	 investițiile	 din	 fondurile	 structurale	
și	de	investiții	europene	pentru	perioada	2014-2020	se	axează	pe	măsuri	menite	să	
îmbunătățească	accesul	la	asistență	medicală	al	grupurilor	vulnerabile	și	marginalizate.	
Printre	măsurile	deja	adoptate	se	numără	elaborarea	și	aprobarea	de	planuri	regionale	
de	servicii	de	sănătate	și	majorări	salariale	pentru	personalul	medical.”	

Deși	până	la	data	elaborării	acestui	raport	nu	există	informații	publice	cu	privire	la	
introducerea	de	programe	de	screening	pentru	niciuna	din	afecțiunile	menționate	
în	documentul	politic	guvernamental	sau	cu	privire	la	finanțarea	Programului	de	
tehnologii	avansate	este	important	că	aceste	inițiative	sunt	parte	a	cadrului	strategic	
național	în	domeniul	sănătății,	constituind	astfel	premisele	îmbunătățirii	stării	de	
sănătate	a	populației	României	pe	termen	lung.	

1.3 Cancerul de sân în România
Incidența	cancerului	de	sân	este	în	creștere	în	România	urmând	aceeași	tendință	
ca	și	în	statele	UE	și	în	statele	membre	ale	regiunii	Europene	a	OMS.	Deși	incidența	
cancerului	de	sân	în	România	este	la	jumătate	față	de	media	UE,	mortalitatea	prin	
cancer	de	sân	este	aproximativ	identica	cu	mortalitatea	specifică	pentru	cancer	de	
sân	din	statele	membre	UE	și	din	statele	regiunii	Europene	a	OMS.	

Conform	 Institute	 of	 Health	 Metrics	 and	 Evaluations,	 cancerul	 de	 sân	 reprezintă	
o	 problemă	majoră	 de	 sănătate	 publică	 în	 România	 reprezentând	 prima	 cauză	 de	
mortalitate	(8,68%)	pentru	femeile	cu	grupa	de	vârstă	15	-49	ani	și	a	treia	cauză	de	
mortalitate	pentru	femeile	cu	grupa	de	vârsta	50-69	ani,	după	infarctul	miocardic	acut	
și	accidentele	vasculare	cerebrale.	De	asemenea,	conform	aceleiași	surse,	cancerul	de	
sân	reprezintă	și	a	patra	cauză	de	dizabilitate	(4.22%)	pentru	femeile	din	România	12. 

Chiar	dacă	rata	de	deces	prin	cancerul	de	sân	la	femeile	peste	65	de	ani	din	România	
este	mai	mică	decât	rata	medie	de	deces	prin	cancer	de	sân	la	femeile	cu	aceeași	
vârsta	din	Uniunea	Europeană,	tendința	este	de	creștere	în	România	în	timp	ce	în	
statele	Uniunii	Europene	este	în	scădere	constantă.	

Pentru	femeile	până	în	65	de	ani,	rata	de	deces	prin	cancer	de	sân	în	România	este	
mai	mare	decât	în	media	Uniunii	Europene,	dar	tendința	este	descrescătoare.

12	 https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
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Aceste	date	trebuie	interpretate	în	contextul	unei	speranțe	de	viață	mai	mici	pentru	
femeile	din	România	comparativ	cu	media	speranței	de	viață	pentru	femei	în	țările	UE.	
Astfel,	precum	rezultă	din	Figura 3	și	Figura 4	de	mai	jos,	în	perioada	1990-2013:

 ▪ Rata	Mortalității	Standardizate	pentru	intervalul	de	vârstă	0-64	a	scăzut	în	
România	doar	cu	3%	(de	la	15,27/100.000	femei	la	12,35/100.000	femei),	în	
timp	ce	media	UE	a	scăzut	cu	7%	(de	la	19,02	/100.000	femei	la	12,13/100.000	
femei)	și	media	regiunii	Europene	a	OMS	a	scăzut	cu	4%	(de	la	16,1/100.000	
femei	la	12,29/100.000	femei)	13;	

 ▪ Rata	Mortalității	Standardizate	pentru	intervalul	de	vârstă	peste	65	ani	a	crescut	
constant	în	România	cu	28%	(de	la	63,65/100.000	femei	la	89,08/100.000	
femei),	în	timp	ce	media	UE	a	scăzut	cu	14%	(de	la	115,2/100.000	femei	la	
101,18/100.000	femei)	și	media	regiunii	Europene	a	OMS	a	scăzut	cu	1%	(de	
la	94,4/100.000	femei	la	93,47/100.000	femei)	14.

Figura 3: RMS prin cancer de sân Figura 4: RMS prin cancer de sân  
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Astfel,	una	din	explicațiile	care	susțin	datele	de	mai	sus	este	dată	de	faptul	că	în	
țările	dezvoltate	ale	UE	au	fost	implementate	programe	populaționale	de	screening	
pe	termen	lung,	ceea	ce	a	condus	la	o	scădere	accentuată	a	mortalității	prin	cancer	
de	sân.

13	 http://data.euro.who.int/hfadb/
14	 http://data.euro.who.int/hfadb/
15	 http://data.euro.who.int/hfadb/
16	 http://data.euro.who.int/hfadb/
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Figura 5: Incidența comparativă a can- Figura 6: RMS prin cancer de sân la 
cerului de sân la femei (1990 -2014) 17 femei (1990 -2014)18
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Relația	incidență-mortalitate	pentru	cancerul	de	sân	este	extrem	de	defavorabilă	în	
România	comparativ	cu	țările	Uniunii	Europene	în	condițiile	în	care	la	o	incidența	
de	peste	două	ori	mai	mică	decât	media	Uniunii	Europene	(Figura	5),	România	are	
rate	de	mortalitate	similare	cu	cele	ale	statelor	Uniunii	Europene	(Figura	6).	Astfel,	
în	România,	 relația	 incidență	 -	mortalitate	pentru	cancer	de	sân	este	de	0,44	 în	
2017	comparativ	cu	0,24	care	este	valoarea	raportului	în	țările	dezvoltate	19.

Printre	posibilele	cauze	care	fac	ca	un	cancer	prevenibil	și	potențial	curabil	să	aibă	
un	impact	atât	de	ridicat	în	mortalitatea	la	femei	în	România	pot	fi	menționate:	

 ▪ conștientizarea	redusă	a	riscului	de	îmbolnăvire,	
 ▪ lipsa	screening-ului	organizat	pentru	cancer	de	sân,	
 ▪ prezentarea	tardivă	la	medic,	
 ▪ teama	de	un	diagnostic	nefast,	prezentarea	tardivă	la	medic,	
 ▪ diagnosticul	primar	de	cancer	de	sân	stabilit	în	stadii	avansate	de	boală,
 ▪ lipsa	abordării	terapeutice	comprehensive	și	multidisciplinare	a	pacientelor	
cu	cancer	de	sân,

 ▪ posibilitățile	reduse	de	acces	la	diagnostic	și	tratament,	
 ▪ numărul	 scăzut	 de	 oncologi	 medicali	 și	 radioterapeuți	 fata	 de	 necesarul	
bolnavilor	oncologici,	

 ▪ lipsa	echipelor	multidisciplinare	pentru	managementul	cancerului	de	sân	(cu	
mici	excepții),	

 ▪ probleme	în	accesarea	tratamentului,	
 ▪ prezența	 punctuală	 a	 serviciilor	 de	 suport	 (psihoterapie)	 și	 a	 serviciilor	
paleative	(la	domiciliu).

17	 http://data.euro.who.int/hfadb/
18	 http://data.euro.who.int/hfadb/
19	 Youlden	R,	et	al.,	2012,	The	descriptive	epidemiology	of	female	breast	cancer:	an	international	

comparison	of	screening,	incidence,	survival	and	mortality,	Cancer	Epidemiology,	https://
pdfs.semanticscholar.org/9309/4e9c589c80195a3691da2f5b5b80395ef06d.pdf	
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Figura 7: Mixul comparativ incidență – mortalitate feminină pe diferite tipuri 
de cancer (Globocan 2012 rate standardizate în funcție de structura pe grupe de 
vârstă a populației globale) 20
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În	conformitate	cu	„Report of a European Survey on the organisation of breast 
cancer care services” 21	din	anul	2014,	România,	Bulgaria	și	Slovacia	erau	singurele	
țări	 din	 Uniunea	 Europeană	 care	 nu	 aveau	 introdus	 un	 program	 de	 screening	
organizat	pentru	cancerul	de	sân.	

În	România	funcționează	până	în	prezent	o	procedură	de	screening	oportunist	pentru	
cancer	de	sân	care	nu	asigură	o	utilizare	eficientă	a	resurselor	financiare,	materiale	
și	umane	22.	În	conformitate	cu	ancheta	de	sănătate	23	efectuată	în	România	în	2015,	
doar	5,1%	din	femeile	din	mediul	urban	și	doar	2,2%	din	femeile	din	mediul	rural	
au	efectuat	o	mamografie	în	ultimii	3	ani,	de	principiu	la	recomandarea	primită	de	
la	medicul	de	familie	sau	de	la	medicul	specialist	(49%).

Raportul	„Against Cancer – Cancer Screening în the European Union (2017)24” 
menționează	că	din	cele	28	de	state	ale	Uniunii	Europene	doar	Grecia,	Slovacia	
și	Bulgaria	nu	au	programe	de	screening	populațional	organizat	la	nivel	național	
pentru	cancerul	de	sân.	În	acest	raport	România	este	considerată	ca	și	țară	în	care	
s-a	 implementat	 un	 program	 (pilot)	 de	 screening	 populațional	 pentru	 cancerul	
de	sân,	deoarece,	în	anul	2015,	beneficiind	de	suportul	unei	finanțări	din	fonduri	
norvegiene,	 Institutul	 Oncologic	 „Prof.	 Dr.	 Ion	 Chiricuță”	 din	 Cluj-Napoca	 a	
organizat	un	pilot	al	unui	program	de	screening	populațional	pentru	cancer	de	sân	
pentru	5.000	de	femei	eligibile	din	județul	Cluj.	

Ca	privire	de	ansamblu,	în	România,	serviciile	de	sănătate	pentru	cancerul	de	sân	
sunt	oferite	la	diferite	niveluri	de	asistență	medicală.	

20	 http://globocan.iarc.fr/old/bar_dev.asp?population1=63990&population2=160642&sex=2	
&statistic=2&number=10&window=	1&grid=1&info=1&color1=5&color1e=&color2=4&color2e=	
&submit=%C2%	A0Execute%C2%A0

21	 http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC89731/lbna26593enn_002.pdf
22	 http://www.ejcancer.com/article/S0959-8049(12)00213-4/pdf,	Martin-Moreno	et	al
23	 Starea	de	Sanatate	a	Populatiei	din	România	2015,	INS,	ISSN	2066-4095
24	 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/major_chronic_diseases/docs/2017_

cancerscreening_2ndreportimplementation_en.pdf
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Tabelul	de	mai	jos	sumarizează	principalele	tipuri	de	servicii	oferite	pacientelor	cu	cancer	
de	sân	conform	pachetului	de	servicii	medicale	de	bază	cât	și	disponibilitatea	acestora	
pentru	pacienți	și	intensitatea	acordării	acestor	servicii	în	diferite	domenii	de	asistență	
medicală.	În	conformitate	cu	informațiile	din	tabel,	spitalul	reprezintă	centrul	acordării	
serviciilor	medicale	pentru	pacientele	cu	cancer	de	sân.	Scorul	utilizat	în	tabelul	amintit	
ia	în	considerare	serviciile	specifice	disponibile	pentru	cancer	de	sân	pe	tot	parcursul	
traseului	 de	 îngrijiri	 al	 pacientei,	 pe	 fiecare	 domeniu	 de	 asistență	medicală,	 date	 de	
utilizare	a	acestor	servicii	rambursate	de	către	plătitorul	public	(FNUASS)	cât	și	opinii	
ale	experților	(medici	de	familie,	medici	oncologi,	radiologi,	radioterapeuți,	chirurgi).

Figura 8: Intensitatea acordării îngrijirilor pentru cancer de sân pe diferite 
domenii de asistență medicală25

Domeniu 
de asistență Subdomeniu Tipuri de servicii Scor 25

Asistență 
medicală 
primară

Medicina	de	familie  ▪ Evaluarea	primară	a	
riscului	de	cancer	de	sân;

 ▪ Diagnostic	prezumtiv.

+

Asistență 
medicală 
primară

Ambulatoriul	de	
specialitate	clinic

 ▪ Evaluarea	primară	a	
riscului	de	cancer	de	sân;

 ▪ Diagnostic	de	certitudine;
 ▪ Monitorizarea	bolii	post	
eveniment	acut;

 ▪ Managementul	specializat	
al	complicațiilor.

++

Asistență 
medicală 
primară

Ambulatoriul	de	
specialitate	paraclinic

 ▪ Analize	medicale;
 ▪ Imagistică	pentru	evaluarea	
riscului	de	cancer	de	sân;	

 ▪ Diagnostic	de	certitudine.

++

Asistență 
medicală 
primară

Ingrijiri	la	domiciliu  ▪ Îngrijiri	paleative	la	
domiciliu.

+/-

Asistență 
medicală 
secundară 
si terțiară

Spital	–	chirurgie	
generală	/	chirurgie	
oncologică/	
ginecologie	/chirurgie	
plastică	și	reparatorie	
/	oncologie	medicală	/	
radioterapie	/	paleație

 ▪ Diagnostic	de	certitudine;	
 ▪ Managementul	
evenimentului	acut;	

 ▪ Managementul	specializat	
al	complicațiilor	acute	și	a	
celor	pe	termen	lung.

+++

25	 Implicare	in	diagnostic	si	tratament	/	intensitate	a	ingrijirii	redusa	(+);	medie	(++);	inalta	
(+++);	nesatisfacatoare	(+/-)
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Date	epidemiologice	privind	cancerul	de	sân

 ▪ Număr	cazuri	noi	7.449	(estimare	2017);
 ▪ Incidența	cancerului	de	sân	în	România26	–	74,22/100.000	femei	(estimare	
2017);

Figura 9: Estimare cazuri noi cancer de sân România (2002-2017)
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Cazurile	noi	de	cancer	de	sân	au	avut	o	distribuție	relativ	constantă	în	prima	parte	
a	perioadei	de	analiză	(2002-2008).	Începând	cu	2008	s-a	înregistrat	o	creștere	
constantă,	astfel	încât	în	ultimii	10	ani	numărul	de	cazuri	noi	descoperite	este	de	
peste	2.000	de	cazuri.

21 de femei sunt nou diagnosticate cu cancer de sân în 
fiecare zi (aproximativ o femeie în fiecare oră)27. 

 ▪ Număr	cazuri	prevalente	114.697	(estimare	2017);
 ▪ Prevalența	generală	a	cancerului	de	sân	în	România28	–	1.143	cazuri/100.000	
femei	(estimare	2017);

Pentru	anul	2017,	se	estimează	pe	baza	datelor	prezentate	în	Registrul	de	Cancer	
din	 Regiunea	 Nord-Vest	 si	 a	 opiniei	 expertului	 tehnic,	 că	 în	 România	 trăiesc	
aproximativ	115.000	femei	care	au	sau	au	avut	în	decursul	vieții	un	diagnostic	de	
cancer	de	sân.

Populația unui oraș de mărimea orașului Buzău sau 
populația feminină dintr-un oraș de mărimea orașului 

Ploiești are sau a avut cancer de sân.

26	 Conform	metodologie	estimare	incidenta
27	 Numărul	de	cazuri	noi	în	anul	2017(7789)	/	numărul	de	ore	anual	(8760);
28	 Conform	metodologie	estimare	prevalenta
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 ▪ Număr	cazuri	prevalente	la	5	ani,	33.388	femei	(estimare	2012	Globocan);
 ▪ Prevalența	la	5	ani	a	cancerului	de	sân	în	România29	–	353,7/100.000	femei	
(estimare	2012	Globocan);

Prevalența	cancerului	de	sân	la	5	ani	este	calculată	în	baza	datelor	de	supraviețuire	
la	5	ani	și	reprezintă	numărul	femeilor	care	în	ultimii	5	ani	au	avut	cancer	de	sân.

 ▪ Episoade	de	internare	pentru	cancer	de	sân	–	28.379	spitalizare	continuă	/	
86.773	în	spitalizare	de	zi	(estimare	2017);

În medie, există 3 internări pentru cancer de sân  
în spitalizare continuă înregistrate la fiecare oră în 

România și 10 internări pentru cancer de sân în  
spitalizare de zi înregistrate la fiecare oră.

 ▪ Numărul	 anual	 de	 decese	 ca	 urmare	 a	 cancerului	 de	 sân	 este	 de	 3.468	
(estimare	2017);

 ▪ Mortalitatea	 prin	 cancer	 de	 sân	 în	 România30	 –	 34,55	 /	 100.000	 femei	
(estimare	2017);

Figura 10: Număr decese cancer de sân România (2005-2017)
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Decesele	 prin	 cancer	 de	 sân	 au	 avut	 o	 distribuție	 ușor	 descrescătoare	 și	
sinusoidală	 pentru	 perioada	 2005-2012,	 pentru	 ca	 după	 aceea	 numărul	
deceselor	să	crească	constant	astfel	 încât,	 în	ultimii	4	ani,	numărul	de	decese	
prin	 cancer	de	 sân	 să	 ajungă	 la	 valori	de	 aproximativ	3.500	de	 cazuri	pe	 an.	
Chiar	dacă	diferențele	de	la	an	la	an	nu	sunt	foarte	mari,	o	posibilă	explicație	
pentru	înregistrarea	acestei	evoluții	oscilante	poate	fi	și	codificarea	deficitară	a	
cauzelor	de	deces.

29	 h t t p : / / g l obocan . i a r c . f r /o l d / summary_ tab l e_pop_prev . a sp? s e l e c t i on=	
162642&title=România&sex=2	&window=1&sort=15&submit=%C2%A0Execute%C2%A0

30	 Conform	metodologie	estimare	mortalitate
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2,74% din totalul deceselor la femei în România sunt  
prin cancer de sân. La fiecare 3 ore o femeie moare de 

cancer de sân în România.

 ▪ Dizabilitatea	prin	cancer	de	sân	în	România31;

Numărul	 de	 ani	 trăiți	 cu	 dizabilitate	 pentru	 femeile	 cu	 cancer	 de	 sân	 luând	 în	
considerare	supraviețuirea	la	cinci	și	zece	ani	este	estimat	la	36.066	ani.	În	medie,	
de	la	descoperirea	unui	caz	nou	de	cancer	de	sân	în	România	se	trăiesc	aproximativ	
5	ani	cu	dizabilitate.

 ▪ Anii	potențiali	de	viață	pierduți	în	România	–	44.458	ani	(estimare	2017);
Numărul	de	femei	care	mor	anual	prematur	cu	cancer	de	sân	este	de	2.779	femei	
ceea	ce	reprezintă	peste	80%	din	totalul	deceselor	prin	cancer	de	sân.	În	România	
se	 pierd	 anual	 224,21	 ani	 /100.000	 femei	 prin	 cancer	 de	 sân.	 Un	 procent	 de	
aproximativ	6%	32	din	totalul	anilor	de	viață	pierduți	prin	deces	prematur	la	femei	
sunt	doar	din	cauza	cancerului	de	sân	tendința	fiind	una	crescătoare.	

 ▪ Supraviețuirea	la	5	ani	de	la	diagnosticul	de	cancer	de	sân	este	în	România	33 
de	77,29%.

Procentul	 de	 supraviețuire	 se	 bazează	 pe	 cifrele	 raportate	 pentru	 județul	 Cluj,	
acestea	fiind	singurele	date	referitoare	la	supraviețuire	pentru	pacientele	cu	cancer	
de	sân	la	nivel	național.	Având	în	vedere	faptul	că	în	județul	Cluj	există	un	centru	
de	referință	pentru	diagnosticul	și	tratamentul	comprehensiv	al	cancerului	de	sân	
este	posibil	ca	procentul	femeilor	care	supraviețuiesc	la	cinci	ani	de	la	diagnostic	să	
fie	mai	ridicat	decât	media	națională	și	mai	ales	decât	procentul	de	supraviețuire	
al	 femeilor	care	 locuiesc,	sunt	diagnosticate	și	se	tratează	în	alte	 județe	ale	țării,	
deoarece	 accesul	 în	 timp	 la	 servicii	 complete	 de	 diagnostic	 și	 tratament	 fiind	
esențial	în	creșterea	supraviețuirii	în	cancerul	de	sân.	

31	 Conform	metodologie	estimare	dizabilitate
32	 http://data.euro.who.int/dmdb/
33	 http://www.iocn.ro/Document_Files/Cancerul-în-regiunea-de-NordVest-a-României-

în-anul-2014/00000609/7fvpw_Cancerul%20in%20regiunea%20N-V%20a%20
Romaniei%202014.pdf



21

Studiu realizat de echipa de consultanță Deloitte  
pentru Roche România, membru în Coaliția pentru Sănătatea Femeii

Figura 11: Supraviețuirea relativă la 5 ani pentru primele 10 tipuri de cancer în 
populația feminină din județul Cluj
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Comparativ	cu	alte	țări,	supraviețuirea	pacientelor	cu	cancer	de	sân	în	România	
este	mai	mică	dacă	luăm	în	considerare	că	o	mare	parte	din	țările	Europene,	cum	
ar	fi	Suedia,	Finlanda,	Norvegia,	Elveția,	Olanda	sau	Italia	au	rate	de	supraviețuire	
la	5	ani	(măsurate	în	intervalul	2000-2002)	de	peste	83%	34.

•	 Profilul	femeii	cu	cancer	de	sân	din	România:	

Pe	baza	datelor	colectate	până	în	prezent,	cel	mai	frecvent	tipar	întâlnit	este	următorul:

 ▪ Vârsta	55-65	ani,	
 ▪ Preponderent	din	mediul	urban	35,	
 ▪ Studii	medii,	căsătorită
 ▪ Diagnosticată	preponderent	în	stadiile	2	și	3,
 ▪ Supraviețuirea	medie	55%	la	cinci	ani	si	40%	la	10	ani	36.

34	 Youlden	R,	et	al.,	2012,	The	descriptive	epidemiology	of	female	breast	cancer:	an	international	
comparison	of	screening,	incidence,	survival	and	mortality,	Cancer	Epidemiology,	https://
pdfs.semanticscholar.org/9309/4e9c589c80195a3691da2f5b5b80395ef06d.pdf

35	 In	conformitate	cu	modelul	actual	de	practica	medicala	din	România,	inechitatile	de	acces	
pentru	populatia	din	mediul	 rural	pot	explica	o	parte	din	raportul	3:1	urban	versus	rural	
pentru	femeile	cu	cancer	de	san

36	 Caracteristicile	 sunt	 obținute	 analizând	 datele	 din	BD	de	 spital	 (2014)	 și	 BD	mortalitate	
(2015),	INSP
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Unul	dintre	obiectivele	acestui	studiu	este	determinarea	costurilor	totale	generate	
de	cancerul	de	sân	în	România.	Pentru	a	avea	un	tablou	complet	al	acestei	boli,	au	
fost	analizate	atat	costurile	directe,	care	se	referă	în	principal	la	costurile	medicale	
legate	de	tratament,	cat	si	costurile	indirecte,	societale,	care	completeza	imaginea	
de	ansamblu.	Aceste	costuri	 indirecte	nu	sunt	suportate	din	bugetul	de	sănătate	
si	 sunt	 generate	 de	 lipsa	 de	 productivitate,	 concedii	 medicale,	 indemnizații	 de	
handicap,	etc.	

Pentru	 identificarea	 și	 estimarea	 costurilor	 directe,	 indirecte	 și	 de	 oportunitate	
totale	generate	de	cancerul	de	sân	(pentru	Bugetul	de	sănătate,	cu	impact	procentual	
în	PIB),	au	fost	colectate	și	analizate	date	privind:

2.1 Costurile medicale (costuri directe)
Costurile	medicale	sunt	costurile	directe	generate	de	cancerul	de	sân,	incluzând	aici	
costul	serviciilor	medicale	precum:	analize,	diagnostic,	tratament,	spitalizare,	atât	
pentru	diagnosticarea	și	tratarea	cancerului	cât	și	a	efectelor	adverse	ale	terapiei	
specifice.	

Dimensiunea	costurilor	medicale	a	fost	determinată	pe	următoarele	categorii:

 ▪ Costuri	pentru	asistența	medical	primară;
 ▪ Costuri	pentru	asistența	ambulatorie;
 ▪ Costuri	pentru	asistența	spitalicească;
 ▪ Costuri	pentru	tratament	chimioterapic	și	radioterapic;
 ▪ Costul	cu	reconstrucție	mamară.

Pentru	determinarea	costurilor	directe,	costul	personalului	medical	este	considerat	
inclus	 în	 costul	 serviciilor	medicale	 amintite.	Toate	 costurile	 exprimate	 în	 acest	
capitol	sunt	costuri	estimate	pentru	anul	2017	luând	în	considerare	date	retrospective	
de	utilizare	a	serviciilor	din	anii	anteriori	si	tarife	publicate	37	aferente	anului	2017.

NB. Perspectiva utilizată în analiza de costuri directe este cea a plătitorului 
(FNUASS/MS) și nu o perspectiva societală. În acest sens, structura de costuri 
directe a luat în considerare tarifele și prețurile publicate și utilizate de către CNAS 
în relația cu furnizorii de servicii de sănătate contractați38. Costurile suportate 
direct de către pacienți nu au fost luate în calcul în analiza costurilor directe.

Suma estimată a costurilor directe este de 375.158.226 lei

Din	 suma	 totală	 estimată	 la	 nivelul	 anului	 2017	 pentru	 costurilor	 directe,	 cea	
mai	mare	pondere	o	deține	tratamentul	oncologic	medicamentos	și	radioterapic,	
urmată	de	asistența	spitalicească	și	asistența	ambulatorie.	Costurile	cu	asistența	

37	 http://www.cnas.ro/castr/media/postFiles/Ordin%20Norme%20metodologice%20
Contract%20Cadru%20MS-CNAS%20196-139_2017.pdf

38	 http://www.cnas.ro/castr/media/postFiles/Ordin%20Norme%20metodologice%20
Contract%20Cadru%20MS-CNAS%20196-139_2017.pdf
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medicală	primară	și	cele	cu	reconstrucția	mamară	reprezintă	mai	puțin	de	1%	din	
costurile	directe	generate	de	cancerul	de	sân	(Figura	12).

 Figura 12: Structura costurilor directe pentru cancer de sân (estimare 2017)

Reconstrucție 
mamară; 0,20%

Asistență 
medicală 

primară; 0,5%

Asistență 
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Tratament
oncologic

medicamentos și
radioterapie 74,3%

În	cele	ce	urmează	sunt	detaliate	și	analizate	cele	5	categorii	de	costuri	pentru	care	
s-au	colectat	date	și	s-a	realizat	analiza.

2.1.1 Costuri pentru asistența medicală primară
Asistența	medicală	primară	include	îngrijirile	de	sănătate	cuprinzătoare,	de	prim-
contact,	 indiferent	 de	 natura	 problemei	 de	 sănătate,	 în	 contextul	 unei	 relații	
continue	cu	pacienții,	în	prezența	bolii	sau	în	absența	acesteia,	având	ca	furnizor	
specializat	și	de	sine-stătător	cabinetul	de	medicină	de	familie.	

În	situația	actuală,	pentru	pacientele	diagnosticate	cu	cancer	de	sân,	rolul	medicului	
de	 familie	 este	 în	 mare	 parte	 administrativ	 și	 constă	 în	 eliberarea	 biletelor	 de	
trimitere	și	eventual	a	altor	acte	medicale	(concedii	medicale) necesare	pe	parcursul	
monitorizării	bolii.

Conform	datelor	de	prevalență	actuale,	unui	medic	de	familie39	din	România	îi	revin	
în	medie	un	număr	de	aproximativ	nouă	femei	care	au	fost	diagnosticate	până	în	
prezent	cu	cancer	de	sân,	dintre	care	o	treime	au	fost	diagnosticate	în	ultimii	cinci	
ani.

Din	analiza	realizată	a	rezultat	că,	în	anul	2017,	valoarea	estimată	a	acestor	costuri	
este de 2.026.230 lei	pentru	un	număr	de	114.697	paciente.	Din	analiza	costurilor	
cu	asistența	medicală	primară	a	rezultat	că	acest	tip	de	costuri	directe	au	un	impact	
redus	în	totalul	costurilor	directe	înregistrate	de	plătitor	pentru	aceasta	afecțiune,	
reprezentând	doar	0.5%	din	costurile	amintite	40.	Această	determinare	are	la	bază	
următoarele	considerente:	

39	 www.insse.ro.baza	de	date	TEMPO	indicatorul	SAN104A	(2016).
40	Valori	exprimate	ca	pondere	din	total	costuri	directe,	2017.
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 ▪ intensitatea	îngrijirii	pentru	cancer	de	sân	este	una	redusă	la	nivelul	medicului	
de	familie,	

 ▪ tariful	consultației	este	scăzut,
 ▪ medicii	de	familie	nu	pot	efectua	și	alte	tipuri	de	servicii	plătite	suplimentar	
pentru	pacientele	cu	cancer	de	sân.

De	 asemenea,	 costurile	 cuantificate	 la	 acest	 nivel	 sunt	 aferente	 următoarelor	
categorii	de	servicii	medicale	41:	

 ▪ Consultații	(ultimul	an	disponibil	2016,	estimări	pentru	2017);
 ▪ Bilete	de	trimitere	pentru	vizita	la	specialist	sau	internare	în	spital	(ultimul	an	
disponibil	2016,	estimări	pentru	2017);	

 ▪ Bilete	 de	 trimitere	 pentru	 analize	 medicale	 (ultimul	 an	 disponibil	 2016,	
estimări	pentru	2017);

 ▪ Bilete	 de	 trimitere	 pentru	 investigații	 imagistice	 -	 ecografie,	 mamografie	
(ultimul	an	disponibil	2016,	estimări	pentru	2017). 

NB. Pentru codul de boală cancer de sân nu au fost eliberate medicamente specifice 
de către medicul de familie pentru anul calendaristic studiat.

Este	important	de	precizat	că,	rolul	medicului	de	familie	este	esențial	în	evaluarea	
primară	și	prevenirea	riscurilor	modificabile	pentru	cancer	de	sân	cat	și	în	facilitarea	
unei	 diagnosticări	 precoce	 pentru	 acest	 tip	 de	 cancer.	 În	 lipsa	 unui	 program	 de	
screening	populațional	organizat,	medicii	de	familie	le	trimit	în	proporție	variabilă	la	
examinările	diagnostice	(ecografie	și	mamografie)	pe	femeile	pentru	care	consideră	
ca	ar	exista	un	grad	mai	mare	de	risc	sau	pe	cele	care	prezintă	anumite	simptome.	

2.1.2 Costuri pentru asistența ambulatorie
În	 prezent,	 ambulatoriul	 de	 specialitate	 reprezintă	 atât	 una	 din	 principalele	
componente	de	diagnostic	pentru	cancerul	de	sân,	cât	și	o	parte	din	tratamentul	și	
monitorizarea	activă	a	bolii.	La	nivelul	ambulatoriului	de	specialitate	se	pot	efectua	
consulturile	de	specialitate	(ginecologie,	oncologie	medicală)	dar	și	procedurile	și	
investigațiile	imagistice	pentru	confirmarea	diagnosticului.

Deoarece	 ambulatoriile	 de	 specialitate	 și	 centrele	 de	 imagistică	 medicală	 sunt	
localizate	 exclusiv	 în	 urban	 și	 au	 o	 distribuție	 teritorială	 variabilă,	 accesul	 la	
asistență	medicală	 ambulatorie	 de	 specialitate	 reprezintă	 o	 problema	potențială	
pentru	pacientele	din	mediul	rural.	

În	același	sens,	concentrarea	de	clinici	private	de	diagnostic	și	tratament	în	marile	
orașe	din	România	oferă	posibilități	adiționale	de	acces	pentru	femeile	care	locuiesc	
în	urbanul	mare.	Cu	 toate	acestea,	 accesibilitatea	 crescută	nu	este	 însoțită	 și	de	
o	 accesibilitate	 financiară	 corespunzătoare.	 Bariera	 financiară	 este	 importantă	
deoarece	marea	majoritate	a	serviciilor	 în	acest	 tip	din	centrele	specializate	este	
oferită	cu	plată	din	partea	clientului.

41	 Sursa	de	date:	Opinia	expertului	(2017).
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Atât	 lipsa	 unui	 sistem	 informațional	 /	 informatic	 integrat	 pentru	 nivelul	 de	
asistență	medicală	ambulatorie,	cât	și	variabilitatea	practicii	clinice,	constituie	surse	
importante	de	multiplicare	prin	repetarea	 fără	a	fi	necesară	 în	special	a	 testelor	
diagnostice	 pentru	 cancer	 de	 sân	 cu	 consecințe	 negative	 importante	 pentru	 toți	
actorii	sistemului	de	sănătate	(i.e.	cheltuială	inutilă	pentru	plătitor,	timp	ineficient	
utilizat	de	către	medic,	cheltuială,	timp	și	riscuri	suplimentare	pentru	paciente).

În	contextul	descris	mai	sus	și	în	baza	unui	cumul	de	factori	precum:

 ▪ intensitatea	îngrijirii	pentru	cancer	de	sân	este	una	medie	la	nivelul	asistenței	
medicale	ambulatorii,	

 ▪ tariful	aplicat	consultațiilor	de	specialitate	este	scăzut	și	neactualizat,
 ▪ serviciile	diagnostice	pentru	cancer	de	sân	sunt	accesate	de	către	un	număr	
relativ	mic	de	paciente,	

la	nivelul	anului	2017,	costurile	directe	estimate	ale	cancerului	de	sân	în	asistența	
medicală	ambulatorie	sunt	de	26.867.850 lei pentru	un	număr	de	114.697	paciente	
reprezentând	doar	7,2%	din	totalul	costurilor	directe	pentru	această	afecțiune.

La	nivelul	ambulatoriului	de	specialitate	au	fost	identificate	pentru	pacientele	prevalente	
cu	cancer	de	sân	următoarele	categorii	de	costuri	pentru	următoarele	servicii	medicale	42:	

 ▪ Consultații	 (estimare	 din	 număr	 bilete	 trimitere	 de	 la	medicul	 de	 familie)	
(ultimul	an	disponibil	2016,	estimări	pentru	2017);

 ▪ Analize	medicale	(estimare	în	baza	trimiterilor	efectuate	de	către	medicii	de	
familie) (ultimul	an	disponibil	2016,	estimări	pentru	2017);

 ▪ Ecografie	 mamară	 (estimare	 în	 baza	 cazurilor	 incidente	 anual	 asumând	
pentru	fiecare	caz	nou	o	ecografie	mamară	efectuată) (ultimul	an	disponibil	
2012,	estimări	pentru	2017);

 ▪ Mamografie	 (estimare	 în	 baza	 cazurilor	 prevalente	 anual	 asumând	 pentru	
fiecare	caz	nou	o	mamografie	efectuată	plus	pentru	fiecare	caz	cronic	0.20%	
mamografii	efectuate) (ultimul	an	disponibil	2012,	estimări	pentru	2017);

 ▪ Puncția	biopsie	diagnostică	conține	costul	unei	ecografii	mamare	și	costurile	
analizelor	histopatologice	și	imunohistochimice.	

NB. O parte relativ importantă din femeile cu vârsta pana în 65 de ani, în special din 
mediul urban și cu nivel de educație peste medie, utilizează serviciile de screening 
oportunist pentru cancer mamar cât și serviciile de diagnostic la furnizorii privați, 
plata efectuându-se fie printr-o formă de asigurare privată (abonament	de	sănătate) 
sau din fonduri proprii. Aceste cheltuieli nu sunt luate în considerare în aceasta analiză.

2.1.3 Costuri pentru asistența spitalicească
Cea	mai	mare	parte	a	serviciilor	oferite	pentru	cancer	de	sân	se	regăsește	la	nivelul	
spitalului,	 acesta	 oferind	 o	 gamă	 extinsă	 de	 servicii,	 de	 la	 servicii	 de	 diagnostic	
până	la	îngrijiri	de	tip	paleativ,	atât	în	spitalizare	continuă	cât	și	în	spitalizare	de	zi.	

42	 Sursa	de	date:	Date	CNAS	și	opinia	experților	(medicină	de	familie,	radiologie	și	oncologie	
medicală	ambulator)
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Mixul	de	servicii	de	bază	se	regăsește	în	proporții	variabile	cel	puțin	la	nivelul	unui	spital	
public	în	fiecare	județ	din	țară	(i.e.	facilitați	de	diagnostic,	tratament	chimioterapic,	
monitorizare	 a	 bolii),	 iar	 jumătate	 din	 pacientele	 diagnosticate	 cu	 cancer	 de	 sân	
efectuează	tratamentul	în	județul	de	domiciliu	în	conformitate	cu	estimările	din	datele	
de	spitalizare.	Distanța	medie	de	deplasare	este	de	aproximativ	69	km.

Cu	 toate	 acestea,	 există	 un	 număr	 relativ	 restrâns	 de	 centre	 regionale	 publice	
(București,	 Cluj,	 Iași,	 Timișoara)	 care	 pot	 oferi	 toate	 serviciile	 necesare	 pentru	
diagnosticul	și	tratamentul	cancerului	de	sân,	indiferent	de	stadializare.	

Este	 totuși	 important	de	precizat	că	 în	ultimii	ani	s-a	dezvoltat	 în	paralel	un	sector	
privat	de	servicii	de	sănătate	cu	specific	oncologic.	Aceste	centre	private	sunt	localizate	
în	prezent	în	București,	Brașov,	Cluj,	Iași,	Sibiu	și	Timișoara	și	oferă	în	special	servicii	de	
tratament	(în	principal	radioterapie	performantă	și	chimioterapie	oferită	în	spitalizare	
de	zi	și	mai	puțin	chirurgie	/	chirurgie	reconstructivă)	aflate	în	contract	cu	finanțatorul	
public	și	pentru	care	pacienții	nu	ar	trebui	să	plătească	suplimentar.	

La	 acest	 nivel	 de	 asistență	 medicală	 au	 fost	 identificate	 o	 serie	 de	 aspecte	
problematice	precum:

 ▪ accesul	 scăzut	 al	 pacientelor	 din	mediul	 rural	 sau	 al	 celor	 care	 locuiesc	 la	
distanțe	relativ	mari	de	centrele	publice	regionale	sau	de	centrele	private;

 ▪ lipsa	echipelor	comprehensive	pentru	managementul	cancerului	de	sân;
 ▪ coordonarea	insuficientă	a	îngrijirii;
 ▪ lipsa	echipamentelor	de	radioterapie	și	distribuția	relativ	inegală	a	acestora	
în	teritoriu.

De	asemenea,	un	alt	aspect	cu	impact	direct	în	costurile	pentru	asistența	spitalicească	
sunt	tarifele	de	spitalizare	continuă	care	nu	sunt	actualizate	regulat	și	nici	pe	baza	unor	
date	de	fundamentare	a	costurilor.	Astfel,	aceste	tarife	nu	reflectă	în	totalitate	realitatea.	

În	 cazul	 spitalizării	 de	 zi,	 deși	 se	 solicită	 de	 către	 finanțator	 o	 modalitate	 de	
fundamentare	 a	 costurilor	 pentru	 ziua	 de	 spitalizare,	 tariful	 rezultat	 nu	 face	
diferența	între	diferite	tipuri	de	proceduri	efectuate	(i.e.	tariful	pentru	procedura	
de	 chimioterapie	 este	 de	 280	 lei	 /	 procedura	 indiferent	 de	 tipul	 de	 procedură,	
durata	procedurii	și	 intensitatea	îngrijirii	asociate	acestei	proceduri)	rezultand	o	
plată	disproporționată	pentru	diferitele	proceduri	de	chimioterapie.

O	 presiune	 suplimentară	 aspura	 resurselor	 spitalelor	 este	 generată	 de	 realizarea	
consultațiilor	și	a	procedurilor	diagnostice	și	de	tratament	în	spitalizare	de	zi	sau	chiar	
spitalizare	continuă,	în	condițiile	în	care	procedurile	respective	nu	pot	fi	realizate	în	aceeași	
zi.	În	acest	context	cresc	în	paralel	și	cheltuielile	cu	acest	tip	de	servicii	pentru	plătitor.

Ca	urmare	a	analizării	datelor	colectate	a	rezultat	că,	la	nivelul	anului	2017,	valoarea	
estimată	a	cheltuielilor	aferente	spitalizării	pentru	pacientele	cu	cancer	de	sân	este	
de 66.805.121 lei pentru	un	număr	de	25.422	femei,	respectiv	de	17,8%	din	totalul	
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cheltuielilor	directe,	procent	relativ	mic	dacă	ținem	cont	de	intensitatea	îngrijirilor	
oferite	la	acest	nivel	și	de	numărul	anual	de	episoade	de	îngrijire	în	spital.

Costurile	cuantificate	în	această	categorie	de	costuri	directe	sunt	43:

 ▪ Spitalizări	de	zi	-	episoade	de	spitalizare	pentru	oncologie	medicală,	radioterapie,	
ginecologie,	îngrijiri	paleative	(ultimul	an	disponibil	2013,	estimări	pentru	2017);

 ▪ Spitalizări	 continue	 -	 episoade	 de	 spitalizare	 pentru	 oncologie	 medicală,	
radioterapie,	 chirurgie	 generală,	 chirurgie	 oncologică,	 ginecologie,	 chirurgie	
plastică	 și	 reparatorie,	 cronici	 –	 îngrijiri	 paleative	 (ultimul	 an	 disponibil	 2014,	
estimări	pentru	2017).

Pentru	pacienții	 spitalizați	 s-au	 luat	 în	considerare	atât	pacientele	 cu	diagnostic	
principal	C50x	–	cancer	de	sân	cât	și	pacientele	cu	diagnostic	principal	C77.3	–	
tumoră	 malignă	 a	 ganglionilor	 limfatici,	 secundară	 și	 neprecizată	 /	 C79.82	 –	
tumoră	malignă	secundară	a	sânului	și	diagnostic	secundar	C50x	–	cancer	de	sân.

2.1.4 Costuri pentru tratament oncologic medicamentos și 
radioterapie

Costurile	 pentru	 tratamentul	 oncologic	 medicamentos	 și	 radioterapie	 au	 fost	
colectate	și	analizate	separat	in	cadrul	costurilor	directe	deoarece	atât	tratamentul	
oncologic	cât	și	radioterapia	sunt	finanțate	separat	și	reprezintă	cea	mai	mare	parte	
ca	și	valoare	din	structura	costurilor	directe.	

Tratamentul	oncologic	medicamentos	al	pacientelor	cu	cancer	de	sân	este	de	mai	
multe	tipuri	și	anume:

 ▪ tratament	chimioterapic,	
 ▪ tratament	hormonal,	
 ▪ tratament	biologic	cu	anticorpi	monoclonali,	
 ▪ tratament	specific	al	reacțiilor	adverse	la	chimioterapie	și	
 ▪ tratament	paleativ.	

Mixul	de	tratament	este	dat	de	stadiul	în	care	a	fost	diagnosticat	cancerul	de	sân	și	
de	 tipul	 de	 receptori	 prezenți	 în	 formațiunea	 tumorală,	 pentru	marea	majoritate	 a	
pacientelor	cu	aceasta	boală	putând	fi	stabilită	o	anumită	formă	de	tratament	oncologic.	
Tratamentul	poate	fi	administrat	atât	în	ambulatoriu,	cât	și	într-o	formă	de	spitalizare.	

Pentru	marea	majoritate	a	cancerelor	de	sân,	perioada	cea	mai	intensă	de	tratament	
medicamentos	este	în	primul	an	de	la	diagnostic	sau,	în	cazul	unei	recăderi	sau	boli	
avansate,	de	la	apariția	acesteia.	Costul	anual	estimat	mediu	cu	tratamentul	oncologic	
medicamentos	pentru	o	pacientă	cu	cancer	de	sân	tratat	este	de	30.279	lei	44.

Accesul	 la	diferitele	 tipuri	de	 tratament	oncologic	 este	variabil	 și	depinde	pe	de	
o	parte	de	accesul	persoanei	bolnave	la	un	medic	oncolog	care	poate	prescrie	un	
astfel	de	 tratament	și	pe	de	altă	parte	depinde	de	disponibilitatea	 tratamentului	
respectiv	în	farmacii.	În	ultimii	ani,	lipsa	medicamentelor	oncologice	este	o	temă	

43	 Sursa	de	date:	Institutul	Național	de	Sănătate	Publică	(date	de	morbiditate	spitalizată).
44	 Sursa	de	date:	Casa	Națională	de	Asigurări	de	Sănătate,	estimare	2016.
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relativ	constantă	în	agenda	publică	de	sănătate.	Deciziile	de	politică	publică	luate	
în	această	arie	nu	au	reușit	încă	să	asigure	un	tratament	optim	pentru	toate	tipurile	
de	cancer,	inclusiv	pentru	pacientele	cu	cancer	de	sân.	

Principalele	probleme	legate	de	disponibilitatea	medicamentelor	oncologice	pentru	
cancerul	de	sân	pot	fi	enunțate	astfel:

 ▪ prețuri	 minime	 la	 nivel	 european	 pentru	 medicamentele	 înregistrate.	 
Acest	 fapt	 pe	 de	 o	 parte,	 descurajează	 producătorii	 de	 medicamente	 să	
înregistreze	medicamentele	respective	mai	rapid	în	România	sau	în	situații	
extreme	chiar	să	le	retragă	de	pe	piața,	si	pe	de	alta	parte,	încurajeaza	exportul	
paralel,	în	special	pentru	medicamentele	scumpe;

 ▪ discontinuități	în	aprovizionarea	cu	medicamente	esențiale	pentru	tratamentul	
cancerului	de	sân;

 ▪ rambursarea	 tardivă	 sau	 nerambursarea	 unor	 terapii	 inovative,	 în	 special	
pentru	cancerul	de	sân	în	forme	avansate;

 ▪ politica	de	rambursare	de	tipul	“totul	sau	nimic”	în	care	o	parte	din	moleculele	
inovative	cu	beneficii	în	special	pentru	formele	de	cancer	mamar	avansat	nu	
sunt	 rambursate	din	cauza	prețului	 “prohibitiv”	 sau	 sunt	 rambursate	după	
perioade	foarte	lungi	de	timp	(ani)	de	la	autorizarea	acestora	pe	piață;

 ▪ inexistența	 sau	 neactualizarea	 unor	 protocoale	 clare	 de	 prescriere	 pentru	
medicamentele	 inovative	 care	 se	 administrează	 unor	 categorii	 speciale	 de	
pacienți	și	care	să	permită	monitorizarea	obiectivă	a	rezultatelor	acestora.

Alături	 de	 medicația	 oncologică,	 serviciile	 de	 radioterapie	 sunt	 o	 componentă	
esențială	a	terapiei	cancerului	de	sân	în	special	în	stadiile	incipiente	și	intermediare	
ale	bolii.	Costul	anual	estimat	mediu	cu	radioterapia	pentru	o	pacientă	cu	cancer	de	
sân	tratat	este	de	7.040,1	lei	45.

Marea	majoritate	a	centrelor	publice	oferă	servicii	de	radioterapie	utilizând	tehnici	de	
radioterapie	 convențională	 2D	 și	 3D	 și	mult	mai	 puține	 ortovoltaj	 și	 cobaltoterapie.	
Este	 însă	 important	 de	 precizat	 că,	 în	 prezent,	 oferta	 de	 servicii	 de	 radioterapie	 s-a	
îmbunătățit	substanțial	prin	deschiderea	de	centre	private	de	radioterapie,	care	oferă	pe	
lângă	radioterapia	convențională	și	tehnici	mai	performante	de	tratament	(ex.	IMRT). 

Cu	 toate	 acestea,	 numărul	 redus	 de	 facilități	 de	 radioterapie	 la	 nivel	 național,	
concentrarea	acestora	 în	anumite	orașe	mari	 și	 supra-aglomerarea	acestora	 (ex.	
liste	de	așteptare	de	câteva	luni	de	zile),	fac	ca	accesul	la	aceste	servicii	esențiale	și	
cu	impact	direct	în	supraviețuirea	femeilor	cu	cancer	de	sân	să	fie	limitat,	în	special	
pentru	femeile	cu	venituri	reduse	și	care	locuiesc	la	distanțe	apreciabile	de	centrele	
publice	regionale	și	de	centrele	private.	

Din	analiza	datelor	colectate	a	rezultat	că,	la	nivelul	anului	2017	valoarea	estimată	a	costurilor	
pentru	 tratamentul	 oncologic	medicamentos	 și	 radioterapie	 este	 de	278.691.431 lei, 
având	cea	mai	mare	pondere	în	totalul	costurilor	directe,	respectiv	74,3%. 

45	 Sursa	de	date:	Casa	Națională	de	Asigurări	de	Sănătate,	estimare	2016.



30

Povara cancerului de sân în România.  
Beneficiile investiţiei într-un program de screening pentru cancerul de sân

Costurile	 incluse	 în	 această	 categorie	 de	 costuri	 directe	 sunt	 atât	 costurile	 cu	
medicamentele	specifice	rambursate	pacientelor	cu	cancer	de	sân	cât	și	costurile	
asociate	radioterapiei	(tarif).	În	cadrul	medicamentelor	rambursate	pentru	cancer	
de	sân	sunt	incluse	următoarele	categorii	de	medicamente	46:

 ▪ medicamente	pentru	 tratament	oncologic	din	cadrul	 listei	C2	–	Programul	
Național	de	Oncologie	(P3);

 ▪ medicamente	 hormonale	 din	 cadrul	 listei	 C2	 –	 Programul	 Național	 de	
Oncologie	(P3);

 ▪ medicamente	 adjuvante	 din	 cadrul	 listei	 C2	 –	 Programul	 Național	 de	
Oncologie	(P3);

 ▪ medicamente	paleative	din	cadrul	listei	C1	–	G10;
 ▪ alte	medicamente	prescrise	pentru	pacientele	cu	diagnostic	principal	cancer	
de	sân	pentru	boala	de	bază	din	cadrul	listei	A	și	B.

2.1.5 Costul cu reconstrucția mamară 
Până	în	anul	2014,	reconstrucția	mamară	după	cancer	de	sân	nu	era	finanțată	din	
fonduri	publice,	fiind	o	opțiune	oferită	doar	în	centrele	private,	ca	și	intervenție	de	
chirurgie	estetică/reconstructivă.	Începând	cu	anul	2014,	această	procedură	a	fost	
inclusă	ca	și	procedura	plătită	din	fonduri	publice	și	finanțată	în	cadrul	Programului	
Național	de	Oncologie.	

Dacă	în	primii	ani	au	fost	finanțate	un	număr	mai	mare	de	proceduri	reconstructive	
(800)	și	la	un	cost	mediu	mai	ridicat	față	de	cel	utilizat	în	prezent,	la	nivelul	anului	
2017	au	fost	alocate	fonduri	doar	pentru	un	număr	de	200	proceduri	de	reconstrucție	
mamară,	la	un	cost	mediu	per	caz	de	2.087	lei.	Această	alocare	bugetară	redusă	a	
fost	determinată	cel	mai	probabil	de	numărul	mic	de	intervenții	de	acest	tip	din	
anul	anterior	(în	anul	2016	s-au	înregistrat	176	intervenții) 47. 

Adresabilitatea	scăzută	a	acestui	tip	de	intervenție	poate	avea	mai	multe	cauze	și	anume:

 ▪ în	context	 local,	reconstrucția	mamară	este	efectuată	de	cele	mai	multe	ori	
nu	ca	o	procedură	operatorie	adițională	 la	operația	de	mastectomie	 ci	 la	o	
perioadă	de	timp	după	intervenția	primară,	

 ▪ operația	 este	 efectuată	de	 chirurgi	plasticieni	de	 cele	mai	multe	 ori	 în	 alte	
spitale	decât	cele	în	care	s-a	efectuat	operația	de	mastectomie,	

 ▪ procedura	 de	 reconstrucție	 mamară	 nu	 este	 promovată	 suficient	 la	 locul	
primar	de	tratare	al	acestor	paciente,	

 ▪ procedura	poate	fi	asociată	cu	o	traumă	fizică	și	psihică	suplimentară	pentru	
pacienta	care	a	trecut	deja	prin	chirurgie,	chimioterapie	și	radioterapie.

În	 această	 categorie	 de	 costuri	 au	 fost	 luate	 în	 calcul	 costurile	 spitalizării	 și	 al	
endoprotezelor	mamare	fiind	cuantificat	atât	tariful	pe	tip	de	caz	cât	și	costul	mediu	
pe	caz	finanțat	de	către	CNAS	pentru	o	proteză	mamară,	exclusiv	pentru	numărul	de	
paciente	eligibile	din	acest	subprogram	48.	Din	analiza	datelor	colectate	a	rezultat	că,	

46	 Sursa	de	date:	Casa	Națională	de	Asigurări	de	Sănătate.
47	 Sursa	de	date:	Casa	Natională	de	Asigurări	de	Sănătate.
48	 Sursa	de	date:	Programul	Național	de	Oncologie	-	Subprogramul	de	reconstrucție	mamară	

după	afecțiuni	oncologice	prin	endoprotezare.
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la	nivelul	anului	2017	valoarea	estimată	a	costurilor	pentru	reconstrucția	mamară	
este de 767.611 lei,	având	o	pondere	de	0,2%	în	totalul	costurilor	directe.	

2.2 Costuri indirecte
În	 determinarea	 costurilor	 indirecte	 s-a	 utilizat	 o	 perspectivă	 societală	 care	 are	 în	
vedere	alte	tipuri	de	costuri	asociate	bolii	dar	care	nu	sunt	suportate	direct	din	bugetul	
de	sănătate	ci	din	alte	bugete	publice	(ex.	bugetul	fondului	de	asigurări	sociale,	bugetul	
statului)	sau	private	(ex.	fonduri	ale	pacienților	și	ale	aparținătorilor	acestora).

Costurile	indirecte	analizate	includ	următoarele	categorii	de	costuri:

 ▪ costurile	aferente	concediilor	medicale	acordate	femeilor	cu	cancer	de	sân,	
 ▪ prestațiile	sociale	aferente	persoanelor	încadrate	într-un	grad	de	invaliditate	
temporară	sau	permanentă	pentru	cancer	de	sân,	

 ▪ costurile	estimate	aferente	unei	productivități	scăzute	a	pacientei,	
 ▪ costurile	 estimate	 aferente	 unei	 productivități	 scăzute	 a	 aparținătorilor	
(membri	familiei	care	se	ocupă	de	îngrijirea	pacientelor)	și	

 ▪ costurile	 estimate	 de	 pierderea	 de	 productivitate	 prin	 decesul	 pacientei	 la	
vârsta	activă.	

Suma	estimată	a	costurilor	indirecte	este	de	871.910.845 lei	reprezentând	0,11% 
din	PIB.	Din	suma	totală	estimată	la	nivelul	anului	2017	pentru	costurilor	indirecte,	
cea	 mai	 mare	 pondere	 o	 deține	 pierderea	 de	 productivitate	 prin	 incapacitate	
temporară	 de	 muncă	 (ITM)	 urmată	 de	 pierderea	 de	 productivitate	 prin	 deces	
prematur.	Astfel,	91%	din	totalul	costurilor	indirecte	pentru	anul	2017	provin	din	
pierderea	de	productivitate	și	indemnizații	pentru	ITM	(Figura	13).

Figura 13: Structura costurilor indirecte pentru cancer de sân (estimare 2017)
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În	cele	ce	urmează	sunt	detaliate	și	analizate	cele	cinci	categorii	de	costuri	pentru	
care	s-au	colectat	date.



32

Povara cancerului de sân în România.  
Beneficiile investiţiei într-un program de screening pentru cancerul de sân

2.2.1 Costuri aferente concediilor medicale acordate
Fiecare	pacientă	diagnosticată	cu	cancer	de	sân,	aflată	la	vârsta	activă	și	care	
are	 un	 contract	 de	muncă	 valid,	 beneficiază	 de	 concediu	medical	 cu	 durata	
variabilă	 (maxim	 18	 luni).	 Conform	 reglementărilor	 în	 vigoare,	 concediul	
medical	pentru	afecțiuni	oncologice	este	plătit	pe	toată	perioada	în	cuantum	
de	100%.	

Durata	concediului	medical	variază	în	funcție	de	vârsta	pacientei,	stadiul	de	boală,	
intensitatea	 tratamentului	 (în	 special	 a	 tratamentului	 chimio	 și	 radioterapic),	
frecvența	internărilor	în	spital	și	statusul	de	performanță	ECOG	49	al	pacientei.	

Conform	 datelor	 colectate,	 cele	mai	multe	 femei	 se	 regăsesc	 în	 stadiile	 II	 și	
III	de	boală.	De	altfel,	 acestea	au	 și	 cea	mai	mare	 intensitate	a	 îngrijirilor	 în	
primul	an	de	la	diagnostic	(ex.	în	proporții	variabile	4-8	cure	de	chimioterapie	
la	 fiecare	 21	 de	 zile,	 radioterapie	 cu	 durata	 de	 4-5	 săptămâni,	 mastectomie,	
terapie	biologică	cu	durată	de	un	an).	Urmează	apoi	femeile	aflate	în	stadiul	IV	
de	boală.

Pentru	determinarea	costurilor	asociate	concediilor	medicale	au	fost	luate	în	calcul	
următoarele	50:

 ▪ zilele	 de	 spitalizare	 aferente	 episoadelor	 de	 spitalizare	 pentru	 pacientele	
cu	cancer	de	sân	cu	vârste	pana	la	65	de	ani	considerând	și	rata	de	ocupare	
pentru	această	cohortă	de	femei;

 ▪ zilele	de	concediu	medical	prescrise	după	externare	din	spital	pentru	pacientele	
cu	cancer	de	sân	cu	vârste	pana	la	65	de	ani	și	considerând	rata	de	ocupare	pentru	
aceasta	cohortă	de	femei	(50%	din	incidentă	pentru	o	perioadă	medie	de	1	an).

Din	datele	analizate,	pentru	anul	2017	a	 rezultat	o	valoare	estimată	a	 costurilor	
aferente	concediilor	medicale	acordate	de	60.705.930	lei,	respectiv	7%	din	totalul	
costurilor	indirecte.

2.2.2 Costuri cu prestațiile sociale pentru persoanele cu 
dizabilități 

Din	 datele	 analizate	 a	 rezultat	 că	 peste	 jumătate	 din	 persoanele	 prevalente	 la	
cinci	 ani	 cu	 cancer	 de	 sân	 se	 găsesc	 într-o	 formă	 de	 dizabilitate	 temporară	 sau	
permanentă.	Pe	perioada	în	care	acestea	sunt	încadrate	într-un	grad	de	dizabilitate	
primesc	o	prestație	socială	pentru	handicap	care	reprezintă	un	cost	societal	pentru	
cancerul	de	sân.

Având	în	vedere	nivelurile	indemnizației	lunare	plătite	pentru	persoanele	cu	acest	
tip	de	dizabilități,	la	valoarea	estimată	pentru	anul	2017	aferentă	acestei	categorii	de	
costuri	indirecte	este	de	44.561.895	lei,	ponderea	costurilor	cu	prestațiile	sociale	în	
total	costuri	indirecte	fiind	minoră	(5,1%)	comparativ	cu	celelalte	tipuri	de	costuri	
indirecte	51.

49	 http://www.npcrc.org/files/news/ECOG_performance_status.pdf
50	 Surse	de	date:	 Institutul	Național	de	Sănătate	Publică	 (date	de	morbiditate	spitalizată)	și	

Opinia	expertului	(Institut	de	Oncologie).
51	 Surse	 de	 date:	 Opinia	 expertului	 (Institut	 de	Oncologie)	 si	 Autoritatea	Națională	 pentru	

Persoanele	cu	Dizabilități
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2.2.3 Costuri reprezentate de pierderea de productivitate 
prin incapacitate temporară de muncă

În	anul	2017,	jumătate	din	femeile	cu	cancer	de	sân	se	afla	sub	vârsta	de	pensionare,	
rata	 medie	 de	 ocupare	 a	 acestora	 fiind	 de	 aproximativ	 70%52,	 iar	 procentul	 de	
încadrare	în	muncă	fiind	de	53%.	Perioadele	de	timp	petrecute	în	concediu	medical	
cât	 și	 perioadele	 de	 timp	 petrecute	 cu	 dizabilitate	 sunt	 considerate	 pierderi	 de	
productivitate	pentru	societate	cu	impact	în	PIB.	

Pentru	cea	mai	mare	parte	a	pacientelor	diagnosticate	în	stadii	incipiente	sau	medii	
de	boală,	cuantumul	productivității	pierdute	este	în	relație	directă	cu	numărul	de	
zile	de	concediu	medical	efectuate,	pe	când	pentru	femeile	diagnosticate	în	stadii	
avansate	 de	 boală	 pierderea	 productivității	 este	 în	 principal	 legată	 de	 perioada	
petrecută	cu	invaliditate.	

La	nivelul	anului	2017,	costurile	anuale	estimate	aferente	pierderii	de	productivitate	
ca	urmare	a	cancerului	de	sân	sunt	de	307.544.026	lei,	reprezentând	aproximativ	
jumătate	din	totalul	costurilor	indirecte	(35.3%).

Pentru	 determinarea	 costurilor	 asociate	 productivități	 scăzute	 a	 pacientelor	 cu	
cancer	de	sân	au	fost	luate	în	calcul	următoarele	53:

 ▪ zilele	de	spitalizare	aferente	episoadelor	de	spitalizare	pentru	pacientele	cu	
cancer	 de	 sân	 cu	 vârste	 până	 la	 60	 de	 ani	 și	 considerând	 rata	 de	 ocupare	
pentru	această	cohortă	de	femei;

 ▪ zilele	de	concediu	medical	prescrise	după	externare	din	spital	pentru	pacientele	
cu	cancer	de	sân	cu	vârste	până	la	60	de	ani	și	considerând	rata	de	ocupare	
pentru	aceasta	cohortă	de	femei	(50%	din	incidența	pentru	o	perioada	medie	
de	1	an);

 ▪ număr	persoane	cu	 invaliditate	 temporară	 și	definitivă	datorată	cancerului	
de	sân;

 ▪ zilele	 aferente	 persoanelor	 cu	 invaliditate	 temporară	 și	 definitivă	 datorată	
cancerului	de	sân	cu	vârste	până	la	60	de	ani	și	rata	de	ocupare	pentru	această	
cohortă	de	femei;

NB. Nu au fost cuantificate cazurile de pensionare pe caz de boală deoarece nu au 
existat date in acest sens. 

2.2.4 Costuri adiacente legate de pacienți și aparținători
Conform	opiniei	experților,	o	parte	importantă	dintre	pacientele	cu	cancer	de	sân,	
în	special	persoanele	vârstnice,	 sunt	 însoțite	pe	perioada	spitalizării	de	către	un	
aparținător.	De	asemenea,	jumătate	dintre	paciente	se	tratează	atât	în	spitalizare	
continuă	cât	și	spitalizare	de	zi	 într-un	spital	din	afara	 localității	sau	a	 județului	
de	domiciliu.	Astfel,	pentru	tratarea	pacientei	cu	cancer	de	sân,	suplimentar	față	
de	 costurile	 de	 diagnosticare	 și	 tratament	 sunt	 necesare	 costuri	 de	 transport	

52	 Baza	de	date	TEMPO,	INS,	Rata	de	ocupare	a	reusrselor	de	munca,	indicatorul	FOM116A	(2015)
53	 Surse	de	date:	Institutul	Național	de	Sănătate	Publică	(date	de	morbiditate	spitalizata);	Opinia	

expertului	(Institut	de	Oncologie);	Autoritatea	Națională	pentru	Persoanele	cu	Dizabilități.
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(atât	pentru	pacient	cât	și	pentru	aparținător),	costuri	de	cazare	și	masă	(pentru	
aparținător)	și	costuri	suplimentare	de	productivitate	pierdută	pentru	aparținător.	

Deși	 la	 nivelul	 anului	 2017	 costurile	 estimative	 adiacente	 asociate	 pacienților	
și	 aparținătorilor	 nu	 au	 o	 valoare	 aparent	 foarte	 ridicată,	 fiind	 de	 17.412.893	
lei	 și	 respectiv	doar	2%	din	 totalul	 costurilor	 indirecte,	 prin	 raportare	 la	nivel	
de	 gospodărie,	 aceste	 costuri	 sunt	 un	 efort	 financiar	 semnificativ	 la	 nivelul	
pacientelor	și	aparținătorilor	acestora,	costurile	medii	adiacente	depășind	2.000	
de lei.

Pentru	cuantificarea	costurilor	asociate	aparținătorilor,	s-a	estimat	că	un	procent	
aproximativ	de	60%	din	pacientele	 internate	 în	spitalizare	continuă	(în	medie	3	
zile)	și	un	procent	aproximativ	de	50%	din	pacientele	internate	în	spitalizare	de	zi	
sunt	însoțite	pe	perioada	spitalizării.	În	plus,	pentru	pacientele	și	aparținătorii	care	
nu	sunt	din	localitatea	în	care	se	afla	spitalul	care	oferă	îngrijirea,	s-a	luat	în	calcul	
și	un	cost	de	transport	și	de	cazare	54.

2.2.5 Costuri cu pierderea de productivitate prin decesul 
prematur al pacientelor în perioada de viață activă 

Peste	80%	din	femeile	care	mor	din	cauza	cancerului	de	sân	într-un	an,	nu	ating	
speranța	de	viață	standard,	iar	o	parte	importantă	dintre	acestea	(40%)	mor	până	
la	vârsta	de	pensionare.	

Decesele	premature	la	vârstă	productivă	sunt	însoțite	de	pierderi	de	productivitate	
importante	pentru	societate.	Astfel,	pentru	cuantificarea	costurilor	de	productivitate	
pierdută	 prin	 decesul	 prematur	 al	 pacientelor	 cu	 cancer	 de	 sân	 au	 fost	 luați	 în	
calcul	anii	potențiali	de	viață	pierduți	la	vârstă	activă	și	rata	de	ocupare	a	acestor	
persoane.

Estimat	pentru	anul	2017,	 costul	pierderilor	din	productivitate,	 calculat	pe	baza	
anilor	potențiali	de	viață	pierduți	prin	deces	prematur	55,	se	ridică	la	441.686.101	
lei,	aceste	costuri	reprezentând	50.7%	din	totalul	categoriei	de	costuri	indirecte.	

Concluzionând,	 la	nivelul	anului	2017,	costul	estimativ	total	generat	de	cancerul	
de	sân	este	de	1.247.069.071	 lei,	din	care	costurile	 indirecte	dețin	cea	mai	mare	
pondere	70%	(respectiv	871.910.845	lei)	și	având	un	impact	important	în	bugetul	
privat	al	pacientei	și	în	alte	bugete	naționale	(bugetul	asigurărilor	sociale	și	bugetul	
național),	 costurile	 directe	 reprezentând	 doar	 30%	 din	 costul	 total	 (respectiv	
375.158.226	lei).

54	 Sursa	de	date:	Opinia	expertului	(Institut	de	Oncologie).
55	 Pentru	 calcularea	 anilor	 potențiali	 de	 viață	 pierduți	 (APVP)	 s-au	utilizat	 datele	 legate	 de	

mortalitatea	specifică	prin	cancer	de	sân	și	speranța	medie	de	viață	standard	pentru	femei,	
valoarea	estimativă	astfel	obținută	pentru	anul	2017	fiind	de	44.458	ani	viață	-	om.
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 Figura 14: Structura costurilor pe categorii pentru cancerul de sân (estimare 
2017)
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Pentru	anul	2017,	impactul	estimat	în	PIB	al	costurilor	anuale	generate	de	cancerul	
de	sân	estimat	este	de	peste	1	miliard	și	jumătate	de	lei,	astfel:

 ▪ Total	costuri	directe	(375.158.226	lei)	reprezintă	0,05%	din	PIB	și	1,06	%	din	
bugetul	alocat	sănătății,	respectiv	1,63%	din	bugetul	de	servicii	medicale	al	
FNUASS

 ▪ Total	costuri	indirecte	(871.910.845	lei)	reprezentând	0,11%	din	PIB.
 ▪ Total	 general	 (1.247.069.071	 lei	 respectiv	 277.126.460	 EUR)	 reprezentând	
0,16%	din	PIB.

Rezultă	astfel	că	pentru	anul	2017,	costurile	societale	estimativ	atribuite	cancerului	
de	 sân	 sunt	 de	 aproximativ	 trei	 ori	mai	mari	 decât	 costurile	medicale	 aferente.	
Populația	de	femei	afectată	care	determină	aceste	costuri	anual,	nu	este	însumabilă	
și	superpozabilă	deoarece	diferitele	categorii	de	costuri	sunt	generate	de	un	număr	
diferit	de	persoane	afectate.	

Cu	impact	în	bugetul	FNUASS	și	în	bugetul	sănătății,	cele	mai	mari	costuri	directe	
sunt	generate	de	cazurile	noi	(în	primul	an	de	la	diagnostic	se	efectuează	cele	mai	
multe	servicii	medicale)	și	de	recidivele	de	cancer	de	sân	în	stadii	medii	și	avansate	
(aproximativ	9.200	 femei).	De	asemenea,	aici	 se	mai	adaugă	un	cost	 rezidual	al	
unui	procent	de	femei	care	au	fost	diagnosticate	în	ultimii	5	ani	(cazuri	prevalente	
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la	5	ani)	 cu	 cancer	de	 sân	care	efectuează	hormonoterapie	 (aproximativ	23.000	
femei).

Pe	de	altă	parte,	cu	 impact	 în	bugetul	național	și	 cel	al	asigurărilor	sociale,	 cele	
mai	mari	costuri	indirecte	sunt	generate	de	productivitatea	potențial	pierdută	prin	
incapacitate	temporară	de	muncă,	acest	cost	fiind	aferent	cazurilor	noi	de	cancer	
de	sân	din	2017	raportate	în	rândul	femeilor	active,	respectiv	4.231	femei.

Pentru	anul	2017,	costurile	directe	sunt	estimate	la	aproximativ	375	milioane	de	lei	
și	reprezintă	peste	1%	din	bugetul	alocat	sănătății	pentru	anul	de	referință.	Costurile	
indirecte	 sunt	 estimate	 la	 aproximativ	 872	 milioane	 de	 lei	 anual	 și	 reprezintă	
aproximativ	0,1%	din	PIB	56	în	anul	2017.	

În	lipsa	altor	studii	locale	care	să	cuantifice	costurile	directe	de	boală	(ex.	infarct	
miocardic	acut,	 accident	vascular	 cerebral,	 etc.)	 la	nivelul	prezentului	 studiu	nu	
se	 pot	 efectua	 comparații	 referitoare	 la	 dimensiunea	 economică	 a	 impactului	
cancerului	 de	 sân	 versus	 alte	 afecțiuni	 cu	 impact	 major	 în	 sănătatea	 publică.	
Cu	toate	acestea,	aceste	comparații	ar	putea	fi	unul	din	elementele	de	decizie	 în	
prioritizarea	adoptării	de	programe	de	screening.

56	 Valoarea	PIB	a	 fost	estimată	pe	baza	datelor	din	baza	de	date	TEMPO	(INS),	 indicatorul	
CON111G,	la	care	s-a	adaugat	o	crestere	de	5%.
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Introducerea	unui	program	de	screening	populațional	pentru	cancerul	de	sân	este	
atât	un	obiectiv	asumat	de	către	decidenții	din	 tot	 spectrul	politic	 (ex.	Strategia	
Națională	 de	 Sănătate,	 programele	 de	 guvernare	 recente)	 cât	 și	 o	 inițiativă	
promovată	 și	 așteptată	de	 către	profesioniștii	 din	diferite	 specialități,	 societatea	
civilă	și	pacienți.

Organizarea	la	nivel	național	a	unui	program	sustenabil	de	screening	populațional	
pentru	un	număr	de	peste	2	milioane	de	femei	la	fiecare	doi	ani	necesită	resurse	
umane,	materiale	 și	 financiare	 substanțiale	 alocate	 pentru	 o	 perioadă	 lungă	 de	
timp.

Așa	 cum	 se	 precizează	 încă	 de	 la	 începutul	 acestui	 raport,	 un	 reper	 valoros	 în	
estimarea	nevoilor	pentru	implementarea	unui	program	de	screening	populațional	
la	nivel	regional	/	național	îl	reprezintă	pilotul	județean	de	screening	populațional	
la	 nivelul	 județului	 Cluj	 realizat	 în	 anul	 2015	 în	 conformitate	 cu	 recomandările	
„Ghidului european pentru asigurarea calității în screeningului cancerului 
mamar”57.

În	 același	 timp,	 în	 structurarea,	 organizarea	 și	 promovarea	 unui	 program	 de	
screening	pentru	cancerul	de	sân,	trebuie	să	fie	luate	în	considerare	și	următoarele	
provocări	58:

 ▪ resursele	umane	specializate	deficitare	și	lipsa	unei	curricule	specifice	pentru	
screening;	

 ▪ distribuția	echipamentelor	de	screening	la	nivel	național	și	gradul	de	uzură	
morală	al	acestora;

 ▪ capacitatea	redusă	a	rețelei	de	oncologie	de	preluare	și	tratare	a	unui	număr	
relativ	important	de	cazuri	noi	depistate	anual	prin	intermediul	screeningului	
organizat;

 ▪ posibile	 rate	de	participare	 scăzute	 (ipoteză	determinată	de	 rata	 redusă	de	
participare	a	femeilor	în	screeningul	populațional	pentru	cancer	de	col	și	de	
ratele	reduse	de	efectuare	a	mamografiilor	în	cadrul	screeningului	oportunist);

 ▪ lipsa	unui	sistem	de	monitorizarea	calității	diagnosticului.

Pentru	 estimarea	 investițiilor	 totale	 necesare	 implementării	 unui	 program	 de	
screening	 pentru	 cancerul	 de	 sân	 modelul	 de	 calcul	 utilizat	 ia	 în	 considerare	
estimările	privind	costurile	aferente	programului	de	screening	propriu-zis	precum	
și	pe	 cele	privind	 costurile	 administrative	 și	 de	promovare	 ale	 acestui	program.	 
 

57	 http://www.euref.org/european-guidelines
58	 Probleme	identificate	in	programul	pilot	implementat	in	judetul	Cluj
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3.1 Investiții legate de costul efectiv al programului de 
screening

Costurile	 aferente	 unui	 program	 de	 screening	 populațional	 organizat	 la	 nivel	
național	pentru	cancer	de	sân	au	fost	estimate	pornind	de	la	“Studiul	de	fezabilitate	
pentru	un	program	organizat	de	screening	al	cancerului	de	sân”	efectuat	în	2015	pe	
un	eșantion	de	5.000	de	femei	în	județul	Cluj.

În	determinarea	 investițiilor	necesare	programului	de	screening	au	fost	avute	 în	
vedere	următoarele	ipoteze	de	lucru:

 ▪ Există	 un	 număr	 suficient	 de	 mamografe	 digitale	 disponibile	 în	 România	
și	 împărțite	 geografic	 relativ	 omogen	 pentru	 a	 permite	 accesul	 populației	
eligibile	la	screening;

 ▪ Există	personal	specializat	disponibil	în	România	pentru	a	efectua	procedura	
completă	de	screening;

 ▪ Există	 o	 curricula	 de	 screening	 care	 respecta	 Ghidul	 european	 pentru	
asigurarea	calității	în	screeningul	cancerului	mamar;

 ▪ Există	un	sistem	de	management	al	calității	programului	de	screening;
 ▪ Costurile	de	amortizare,	costurile	cu	salariile	personalului	medical,	costurile	
cu	consumabile	și	utilitățile	sunt	acoperite	din	tarifele	plătite	pentru	examinare	
și	diagnostic;

 ▪ Populația	 eligibilă	 pentru	 screening	 este	 populația	 feminină	 50-69	 ani	
investigată	o	dată	la	2	ani	(din	care	se	scad	cazurile	prevalente);

 ▪ Rata	 de	 participare	 la	 screening	 crește	 progresiv	 (valoare	 de	 baza	 40%)	
ajungând	la	o	rată	medie	de	participare	de	70%	în	10	ani;

 ▪ Cost	mamografie	x	număr	mamografii;
 ▪ Cost	reexaminare	*	%	re-examinări;
 ▪ Cost	biopsie	*	%	biopsii	(include	și	testarea	HP,	IHC);
 ▪ Cost	testare	status	HER	(FISH).

Este	important	de	subliniat	că,	elementul	major	care	influențează	investițiile	legate	
de	programul	de	 screening	 îl	 reprezintă	 rata	de	participare	 la	 screening.	Cu	 cât	
rata	de	participare	este	mai	mare	cu	atât	investițiile	în	program	sunt	mai	ridicate.	
Cu	toate	acestea,	atingerea	unei	rate	optime	de	participare	(70%)	59	este	o	condiție	
esențială	pentru	succesul	unui	program	de	screening	populațional	pentru	cancerul	
de	sân.	

Astfel,	pornind	de	la	elementele	menționate	mai	sus,	investițiile	estimative	într-un	
program	de	screening	calculate	pentru	anul	2018	sunt	de	143.411.303	lei	ajungând	
la	o	valoare	de	130.707.967	lei	în	2027	și	având	un	total	estimat	de	1.226.068.216	
lei	pentru	perioada	de	analiză	2018-2027.

59	 European	Gudelines	for	breast	cancer	screening	and	diagnosis,	European	Commission,	2017
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3.2  Investitii necesare pentru promovarea programului 
de screening 

Investițiile	necesre	promovării	unui	program	de	screening	populațional	organizat	
la	nivel	național	pentru	cancer	de	sân	au	fost	estimate	pornind	de	la	recomandările	
programului	pilot	de	screening	pentru	cancer	de	sân	organizat	în	județul	Cluj	la	o	
valoare	de	20%	din	totalul	costurilor	efective	ale	programului	de	screening.	

Investițille	în	promovare	includ:

 ▪ costurile	 campaniilor	 de	 conștientizare	 a	 importanței	 screeningului	 pentru	
cancer	de	sân	în	mass-media	și	media	socială,	

 ▪ costurile	 invitațiilor	 la	 screeningul	 pentru	 cancerul	 de	 sân	 și	 al	 informării	
detaliate	asupra	beneficiilor	și	riscurilor	procedurii	de	screening,

 ▪ costurile	de	revenire	la	invitația	la	screening,
 ▪ costurile	rechemărilor	pentru	femeile	cu	rezultate	neconcludente.

Investițiile	totale	estimate	pentru	promovarea	programului	de	screening	sunt	de	
209.178.495	lei	pentru	perioada	de	analiză	2018-2027	60. 

60	Valori	actualizate	anual	la	o	rată	de	3%.
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4.1  Evoluția costurilor în absența unui program de 
screening

În	condițiile	în	care,	pe	modelul	actual	de	diagnostic	și	tratament	al	cancerului	de	
sân,	se	păstrează	“status	quo”,	evoluția	naturală	a	acestei	afecțiuni	va	fi	influențată	
de	următorii	factori:

 ▪ demografici	(ex.	scăderea	natalității,	creșterea	ponderii	populației	vârstnice,	
creșterea	speranței	de	viață);

 ▪ epidemiologici	 (ex.	 creșterea	 incidenței,	 a	 prevalenței	 și	 a	mortalității	 prin	
cancer	de	sân);

 ▪ economici	(ex.	rata	inflației,	%	actualizare).

Pentru	costurile directe (medicale),	modelul	de	evoluție	propus	se	raportează	la	
incidență	și	prevalență,	luând	totodată	în	considerare	și	tarifele	prevăzute	pentru	
anii	viitori.	Determinarea	acestor	tarife	se	bazează	pe	datele	anului	2017	ajustate	
cu	 inflație	 și	 rata	de	actualizare.	Este	 important	de	precizat,	 că	 în	determinarea	
evoluției	tarifelor	pentru	proceduri	și	servicii	medicale	nu	s-a	luat	în	considerare	
și	o	altă	rată	suplimentară	de	ajustare.	Această	abordare	se	bazează	pe	modalitatea	
neomogenă	și	imprevizibilă	de	ajustare	a	marii	majorități	a	tarifelor	anterior	anului	
2017.	

De	 asemenea,	modelul	 de	 calcul	 al	 costurilor	medicale	 nu	 include	 introducerea	
unor	 servicii,	 proceduri	 medicale	 sau	 medicamente	 noi	 în	 diagnosticul	 și	
tratamentul	 cancerului	 de	 sân	 pentru	 următorii	 zece	 ani.	 Această	 abordare	 se	
bazează	pe	imposibilitatea	de	previzionare	a	apariției	acestor	elemente	de	noutate	
în	tratamentul	cancerului	de	sân.

Figura 15: Dinamica costurilor directe în perioada 2017-2027 determinate de 
pacientele cu cancer de sân61 
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61	 Valori	actualizate	anual	la	o	rată	de	3%.



43

Studiu realizat de echipa de consultanță Deloitte  
pentru Roche România, membru în Coaliția pentru Sănătatea Femeii

Astfel,	se	observă	că,	 în	absența	programului	de	screening	costurile	directe	au	o	
creștere	constantă	în	perioada	de	analiză,	astfel	încât,	în	anul	2027	aceste	costuri	
sunt	cu	12%	mai	mari	decât	la	începutul	perioadei	analizate.

Figura 16: Structura costurilor directe în modelul fără programul de screening 
(nu sunt prezentate procente pentru valorile nesemnificative)
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Pe	 parcursul	 perioadei	 analizate	 structura	 costurilor	 directe	 ramane	 relativ	
constantă,	aproximativ	trei	sferturi	din	acestea	fiind	reprezentate	de	costurile	de	
tratament	 (peste	 75%),	 urmate	 de	 costurile	 de	 spitalizare	 (aproximativ	 15%)	 și	
costurile	 serviciilor	oferite	 în	 cadrul	 ambulatoriului	de	 specialitate	 (aproximativ	
7%).	 Ponderea	 costurilor	 cu	 tratamentul	 oncologic	 crește	 foarte	 lent	 (+2pp),	
ponderea	costurilor	cu	spitalizările	scade	sensibil(-2pp)	iar	ponderea	costurilor	cu	
serviciile	oferite	în	ambulator	rămane	relativ	constantă.

Pentru	 costurile indirecte (societale),	 modelul	 de	 evoluție	 propus	 ia	 în	
considerare	 raportarea	 costurilor	 la	 incidență,	 prevalență	 și	mortalitate	 până	 la	
speranța	de	viață	standard,	luând	în	considerare	valorile	monetare	estimate	pentru	
anul	2017.	

Modelul	nu	ia	în	calcul	creșterea	salariului	mediu,	creșterea	cuantumului	prestațiilor	
sociale	pentru	persoane	cu	dizabilități,	modificarea	valorilor	productivității	pierdute	
prin	dizabilitate	și	deces	prematur	și	a	costurilor	asociate	aparținătorilor	persoanei	
bolnave,	 ci	doar	ajustarea	acestor	 sume	cu	 rata	 inflației	 și	 aplicarea	procentului	
corespunzător	ratei	de	actualizare.
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Figura 17: Dinamica costurilor indirecte în perioada 2017-2027 determinate de 
pacientele cu cancer de sân62 
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Costurile	indirecte	cresc	constant	pe	toata	perioada	analizată	ajungând	la	finalul	
anului	2027	la	o	valoare	cu	51%	mai	mare	decât	valoarea	inițială	și	reprezentând	
0,11	%	din	PIB-ul	estimat	pentru	anul	2027.

Figura 18: Structura costurilor indirecte în modelul fără programul de screening
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Costurile	indirecte	sunt	dominate	de	cele	două	mari	categorii	de	costuri	referitoare	la	
pierderea	de	productivitate	prin	incapacitate	temporară	de	muncă	și	prin	deces	prematur.	
Ponderea	costurilor	asociate	pierderii	de	productivitate	prin	incapacitate	temporară	de	
muncă	+	indemnizații	de	handicap	reprezintă	peste	40%	din	totalul	costurilor	indirecte	
și	scade	sensibil	pentru	perioada	analizată	(-2pp).	Ponderea	costurilor	asociate	pierderii	
de	productivitate	prin	deces	prematur	este	de	peste	jumatate	(50,7%	în	2017)	din	total	

62	 Valori	actualizate	anual	la	o	rată	de	3%.
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costuri	indirecte	la	începutul	perioadei	analizate	și	crește	constant	pe	parcursul	perioadei	
analizate	 (+2.3pp).	 Ponderea	 costurilor	 aferente	 concediilor	 medicale	 este	 de	 7%	 la	
începutul	perioadei	analizate	și	rămâne	relativ	constantă.

4.2 Evoluția costurilor ca urmare a introducerii unui 
program de screening

Deși	 introducerea	 programului	 de	 screening	 presupune	 o	 investiție	 adițională	
semnificativă	față	de	modelul	natural	și	implicit	creșterea	numărului	de	cazuri	noi	
diagnosticate	și	tratate,	beneficiile	obținute	în	urma	implementării	acestui	program	
se	regăsesc	în	câștig	în	supraviețuire,	creșterea	calității	vieții	și	scăderea	pierderilor	
de	productivitate	asociate	bolii.

Introducerea	 programului	 de	 screening	 modifică	 structura	 costurilor	 directe	 în	
sensul	în	care	pe	de	o	parte	apare	o	creștere	importantă	a	costurilor	cu	serviciile	
oferite	în	ambulator	de	la	7,2	%	în	anul	precedent	screeningului	la	23,8%	la	sfârșitul	
perioadei	 de	 10	 de	 implementare	 a	 programului	 de	 screening.	 Acest	 segment	
încorporează	 investițiile	 efective	 în	 programul	 de	 screening	 (costurile	 asociate	
diagnosticului).	 Pe	 de	 altă	 parte,	 ponderile	 asociate	 costurilor	 cu	 tratamentul	
oncologic	medicamentos	și	radioterapic	cât	și	al	spitalizării,	chiar	dacă	rămân	în	
continuare	 cele	 mai	 importante	 categorii	 de	 costuri,	 scad	 constant	 de-a	 lungul	
perioadei	analizate	cu	16.3pp	respectiv	3pp.

Figura 19: Structura costurilor directe în modelul cu program de screening (nu 
sunt prezentate procente pentru valorile nesemnificative)
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ale României.
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Introducerea	 programului	 de	 screening	 modifică	 de	 asemenea	 și	 structura	
costurilor	indirecte	in	sensul	în	care	cele	mai	importante	categorii	de	costuri	ramân	
în	continuare	cele	aferente	pierderii	de	productivitate	prin	incapacitate	temporară	
de	muncă	și	deces	prematur	dar	evoluează	diferit	față	de	scenariul	fără	screening.	

Scăderea	ponderii	asociate	pierderii	de	productivitate	prin	incapacitate	temporară	
de	munca	este	de	1.9pp	pe	parcursul	perioadei	analizate,	explicabilă	prin	numărul	
suplimentar	de	cazuri	intrate	în	tratament	în	stadii	inițiale	de	boală	și	cu	dizabilitate	
aferenta	 mai	 redusă.	 Reducerea	 numărului	 de	 decese	 premature	 coroborată	
cu	 creșterea	 vârstei	 de	 pensionare	 determină	 ca	 ponderea	 asociată	 pierderii	 de	
productivitate	 prin	 deces	 prematur	 să	 rămână	 relativ	 constantă	 pe	 parcursul	
perioadei	analizate.

Figura 20: Structura costurilor indirecte în modelul cu programul de screening
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5.1 Impactul previzionat al introducerii programului de screening 
asupra managementului bolii

Pornind	de	la	experiența	altor	sisteme	de	sănătate	care	au	implementat	programe	
populaționale	de	screening	organizat	pentru	perioade	lungi	de	timp,	următoarele	
modificări	pot	fi	previzionate	a	avea	loc	în	epidemiologia	cancerului	de	sân:

 ▪ Rata	de	incidență	a	cancerului	de	sân	va	avea	o	perioadă	de	creștere	relativ	
constantă	și	rapidă	în	primii	ani	după	introducerea	screeningului	populațional	
organizat.	Rata	de	incidență	poate	atinge	un	platou	la	un	număr	semnificativ	
de	ani	de	la	introducerea	programului	de	screening	și	chiar	poate	să	înceapă	să	
scadă.	De	asemenea,	în	unele	țări	în	care	în	care	s-a	implementat	screeningul	
populațional	 rata	 de	 incidență	 a	 crescut	 doar	 pentru	 grupa	 de	 vârstă	 50-
69	 ani,	 în	 timp	 ce	 în	 alte	 țări	 incidența	 pentru	 aceasta	 grupă	 de	 vârstă	 a	
înregistrat	o	 tendință	descrescătoare	 chiar	dacă	 screeningul	populațional	a	
fost	implementat	63;

 ▪ Se	va	înregistra	de	asemenea	o	creștere	constantă	a	prevalenței	cancerului	de	sân	
în	România	ca	urmare	a	incidenței	adiționale	descoperite	prin	screening	în	stadii	
favorabile	și	implicit	o	creștere	a	ratei	de	supraviețuire	pentru	aceste	cazuri;

 ▪ Se	 va	 înregistra	 o	 creștere	 inițială	 a	mortalității	 la	 începutul	 perioadei	 de	
screening	ca	și	 efect	 rezidual	al	modelului	natural,	această	evoluție	 inițială	
fiind	urmată	de	o	scădere	treptată	a	numărului	de	decese	atât	prin	creșterea	
supraviețuirii	 cazurilor	 noi	 descoperite	 în	 stadii	 mici	 cât	 și	 prin	 scăderea	
lentă	 a	 numărului	 de	 cazuri	 diagnosticate	 în	 stadii	 avansate	 de	 boală. 
Din	experiența	altor	state	europene	rezultă	că	mortalitatea	prin	cancer	de	sân	
scade	în	proporții	extrem	de	variabile	(11%-40%)	la	un	interval	de	timp	de	la	
introducerea	procedurii	de	screening	populațional	organizat	64,65	,	în	principal	
prin	modificarea	distribuției	stadiilor	de	boală	la	diagnostic.

 ▪ Una	 din	 ipotezele	 de	 bază	 ale	 screeningului	 populațional	 pentru	 cancer	
de	 sân	 este	 modificarea	 distribuției	 stadiilor	 de	 boală	 la	 diagnostic	 astfel	
încât,	modelul	natural	în	care	predomină	diagnosticarea	în	stadiile	medii	și	
avansate	de	boală	(stadiile	II-IV),	se	transformă	în	modelul	cu	screening,	în	
care	predomină	diagnosticarea	în	stadiile	incipiente	de	boală	(stadiile	0-II). 

În	Norvegia	de	exemplu,	 la	peste	două	decade	de	 implementare	a	 screeningului	
populațional	pentru	cancer	de	sân,	distribuția	stadiilor	de	boală	la	diagnostic	arată	
că	73,5%	din	cazuri	sunt	descoperite	 în	stadii	 incipiente	de	boală	(stadiile	0-II),	
în	contrast	cu	România	care	are	doar	41,6%	din	cazuri	descoperite	în	aceste	stadii	
incipiente	de	boală.	Procentul	 femeilor	diagnosticate	 în	 stadii	medii	 și	 avansate	
de	boală	(stadiile	III-IV,	necunoscut)	este	de	doar	26,5%	în	Norvegia	în	timp	ce	în	
România	este	în	prezent	de	58,4%.	

63	 Youlden	R,	et	al.,	2012,	The	descriptive	epidemiology	of	female	breast	cancer:	an	international	
comparison	 of	 screening,	 incidence,	 survival	 and	mortality,	 Cancer	Epidemiology,	 p	 6-8,	
https://pdfs.semanticscholar.org/9309/4e9c589c80195a3691da2f5b5b80395ef06d.pdf

64	 Youlden	R,	et	al.,	2012,	The	descriptive	epidemiology	of	female	breast	cancer:	an	international	
comparison	of	screening,	incidence,	survival	and	mortality,	Cancer	Epidemiology,	p5,

65	 Narod	S.A.	et	al,	(2015)	Impact	of	screening	ammography	on	mortality	from	breast	cancer	
before	age	60	in	women	40	to	49	years	of	age,Current	Oncology,	21(5)	doi	10.3747/co.21.2067
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În	fapt,	cea	mai	importantă	diferență	este	cea	a	ponderilor	pentru	stadiul	I	(creștere) 
și	stadiul	III	(scădere)	și	într-o	mai	mică	măsură	pentru	stadiul	0	și	IV,	după	cum	
se	observa	și	în	figura	de	mai	jos.

Figura 21: Repartiția cazurilor noi pe stadii de boală la diagnostic România 
(raportat la Regiunea NV din România – Norvegia)
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Pentru	 a	 exemplifica	 evoluția	 în	 timp	 a	 diferitelor	 stadii	 de	 boală	 ca	 urmare	 a	
introducerii	programului	de	 screening,	prezentăm	cazul	Cehiei.	Astfel,	 în	Cehia,	
programul	de	screening	populațional	pentru	cancerul	de	sân	a	 fost	 implementat	
începând	cu	anul	2002	și	a	condus	la	rezultate	similare	în	distribuția	stadializării	
bolii	 la	 diagnostic	 (Figura 22),	 proporția	 persoanelor	 identificate	 în	 stadiile	 de	
boală	I-II	înainte	de	screening	fiind	de	67,2%,	ajungând	la	la	79,2%	la	12	ani	de	la	
implementarea	screeningului	66.

Figura 22: Distribuția stadiilor de boala la diagnostic Cehia 2000-2014.
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Exemplele	Norvegiei	 și	Cehiei	 de	mai	 sus	 arată	 că	 implementarea	 sustenabilă	 a	
unui	program	de	screening	populațional	pentru	cancer	de	sân	schimbă	distribuția	
pe	stadii	de	boală	în	mod	favorabil	cu	creșterea	constantă	a	diagnosticării	în	stadii	
inițiale	de	boală	și	implicit	scăderea	stadiilor	avansate	de	boală	cu	rezultate	pozitive	
în	supraviețuire	și	calitatea	vietii	pentru	femeile	afectate	dar	si	la	nivel	societal	prin	
eficientizarea	costurilor	directe	(medicale)	și	impact	pozitiv	în	productivitate.

66	 http://www.svod.cz/?sec=analyzy
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5.2 Analiza comparativă: „status quo” – program de 
screening

În	condițiile	enunțate	mai	sus	și	în	baza	estimării	comparative	a	rezultatelor	atât	
din	perspectiva	datelor	epidemiologice	 cât	 și	din	perspectiva	costurilor	estimate	
pentru	următorii	zece	ani,	analiza	noastră	revelă	următoarele:

 ▪ Numărul	de	cazuri	noi	crește	semnificativ	în	varianta	cu	screening,	peste	un	
sfert	fiind	cazuri	potențial	curabile

Creșterea	 numărului	 de	 cazuri	 noi	 este	 mai	 accentuată	 în	 primii	 ani	 după	
introducerea	programului	de	screening	pentru	ca	ulterior	să	devină	mai	lentă.	În	
schimb,	în	varianta	fără	screening,	creșterea	este	constantă	și	lentă	anual,	diferența	
dintre	 cele	 două	 alternative	 la	 sfârșitul	 perioadei	 analizate	 fiind	 de	 aproximativ	
5.000	cazuri	noi	suplimentare	descoperite	anual	pentru	varianta	cu	screening.	

Este	important	de	subliniat	că,	peste	un	sfert	din	totalul	cazurilor	noi	descoperite	
anual	cu	cancer	de	sân	prin	screening	sunt	cazuri	potențial	curabile	pentru	că	se	
află	în	stadii	inițiale	de	boală	prin	comparație	cu	cazurile	descoperite	în	modelul	
fară	screening	care	sunt	de	cele	mai	multe	ori	în	faze	avansate,	în	care	modalitatile	
de	tratament	curativ	și	sansele	de	supraviețuire	sunt	limitate.

Figura 23: Estimare comparativă cazuri noi varianta cu screening versus 
varianta fără screening (2017-2027)
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Pentru	versiunea	cu	screening,	numărul	deceselor	prin	cancer	de	sân	crește	ușor	în	
perioada	inițială	de	implementare	înregistrând	apoi	un	trend	descrescător.

În	ambele	scenarii	analizate	(cu	și	fără	screening)	se	înregistrează	o	creștere	inițială	
similară	generată	în	principal	de:

 ▪ Tranziția	mai	lentă	în	primii	ani	de	la	modelul	natural	la	cel	cu	screening	(în	
cazul	deceselor);
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 ▪ Numărul	mai	mare	de	noi	cazuri	descoperite	în	modelul	cu	screening,	inclusiv	
în	stadii	avansate	de	boală	cu	riscuri	mai	mari	de	deces.

Ulterior	 acestei	perioade	 inițiale,	numărul	de	decese	 crește	 constant	 în	 varianta	
fără	screening	și	scade	lent	în	varianta	cu	screening,	ajungându-se	la	o	diferență	
de	aproximativ	300	cazuri	pe	an	la	sfârșitul	perioadei	analizate.	Astfel,	la	sfârșitul	
perioadei	de	analiză	numărul	deceselor	în	varianta	cu	screening	este	mai	mic	cu	
aproximativ	10%	comparativ	cu	varianta	fără	screening.	

Figura 24: Estimare comparativă decese varianta cu screening versus varianta 
fără screening (2017-2026)
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De	remarcat	este	faptul	că	raportul	mortalitate-incidență,	înregistrează	o	scădere	
la	jumătate	în	varianta	cu	screening,	de	la	0,47	la	0,24,	la	sfârșitul	celor	10	ani	de	
screening,	raportul	devenind	similar	cu	cel	al	țărilor	dezvoltate.

 ▪ Prevalența	prin	 cancerul	de	 sân	 crește	 în	 ambele	 variante	pentru	perioada	
analizată

Scenariul	cu	screening	combină	incidența	crescută	cu	rate	de	mortalitate	mai	mici	
comparative	 cu	 scenariul	 fără	 screening	 în	 care	 incidența	 si	 mortalitatea	 cresc	
relativ	 constant.	Astfel,	 creșterea	prevalenței	 este	mai	 accelerată	 în	 scenariul	 cu	
screening	deoarece	 sunt	descoperite	un	număr	mai	mare	de	 cazuri	noi	 în	 stadii	
inițiale	de	boală	care	tratate	au	o	rata	de	supraviețuire	mai	mare.	



52

Povara cancerului de sân în România.  
Beneficiile investiţiei într-un program de screening pentru cancerul de sân

Figura 25: Estimare comparativă femei cu cancer de sân, varianta cu screening 
versus varianta fără screening (2017-2027)
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Costurile	directe	aferente	cancerului	de	sân	cresc	constant	în	ambele	variante.

Deși	costurile	directe	cresc	constant,	ratele	de	creștere	sunt	diferite	pentru	varianta	
cu	screening	față	de	varianta	fără	screening	(Figura	27).	În	varianta	cu	screening	
costurile	 sunt	 mai	 ridicate,	 explicabile	 prin	 numărul	 important	 de	 cazuri	 noi	
diagnosticate	prin	screening	în	fiecare	an	și	tratate	corespunzător.	De	asemenea,	
se	observă	că	 în	ultimii	cinci	ani	ai	perioadei	analizate	diferența	 între	cele	doua	
variante	este	menținută	la	un	nivel	relativ	constant	(peste.	250	milioane	lei)	chiar	
dacă	numărul	de	cazuri	noi	creste	sensibil.	Explicația	acestei	situații	este	dată	de	
creșterea	numărului	de	cazuri	noi	descoperite	în	stadii	de	boală	incipiente	cu	un	
cost	individual	de	tratament	mai	scăzut.

Figura 26: Dinamica costurilor directe în modelul cu și fără program de screening
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Status Quo Screening

În	cele	ce	urmează	detaliem	evoluția	comparativă	a	costurilor	medicale	directe	pe	
cele	cinci	categorii	care	intră	în	structura	de	cost	astfel:
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 ▪ Costurile	aferente	medicinii	de	familie	cresc	lent	în	ambele	scenarii.	Creșterea	
este	 mai	 pronunțată	 în	 varianta	 cu	 screening,	 rezultând	 astfel	 un	 decalaj	
mic	între	scenarii	 la	sfârșitul	perioadei	analizate.	Creșterea	mai	pronunțată	
în	 cazul	 scenariului	 cu	 screening	 este	 explicată	 în	 principal	 prin	 creșterea	
numărului	de	cazuri	noi	de	cancer	de	sân	(creșterea	prevalentei).

 ▪ Costurile	aferente	ambulatoriului	de	specialitate	au	o	creștere	importantă	în	
varianta	cu	screening	și	una	lentă	în	varianta	fără	screening,	decalajul	dintre	
cele	două	scenarii	fiind	foarte	mare	la	sfârșitul	perioadei	analizate.	Această	
creștere	accentuată	pentru	scenariul	cu	screening	este	justificată	de	includerea	
costurilor	 efective	 (procedurile	 diagnostice)	 ale	 programului	 de	 screening	
în	 costurile	 aferente	 ambulatoriului,	 fiind	 corespunzătoare	 implementării	
graduale	a	programului	de	screening.	În	cadrul	variantei	cu	screening	aceste	
costuri	reprezintă	a	doua	categorie	de	costuri	ca	magnitudine	după	costurile	
de	tratament.

 ▪ Costurile	 cu	 spitalizarea	 cresc	 constant	 în	 varianta	 cu	 screening	 până	 la	
jumătatea	perioadei	analizate	după	care	scad	ușor,	în	timp	ce	în	varianta	fără	
screening	rămân	relativ	constante	la	sfârșitul	perioadei	analizate.	Creșterea	
în	cazul	scenariului	cu	screening	este	explicată	în	principal	prin	intensitatea	
îngrijirii	 oferită	 cazurilor	 noi	 descoperite	 (chirurgie	 /	 radioterapie/	
chimioterapie).	În	cadrul	scenariului	fără	screening,	costurile	cu	spitalizarea	
reprezintă	 a	 doua	 categorie	 de	 costuri	 ca	 magnitudine	 după	 costurile	 de	
tratament;	

 ▪ Costurile	de	tratament	oncologic	reprezintă	cea	mai	mare	categorie	de	costuri	
directe	în	ambele	variante.	Aceste	costuri	cresc	constant	și	lent	în	varianta	fără	
screening.	În	scenariul	cu	screening,	costurile	de	tratament	oncologic	cresc	
rapid	 în	 prima	 jumătate	 a	 perioadei	 analizate,	 după	 care	 încep	 sa	 coboare	
lent	ramanand	la	sfârșitul	perioadei	analizate	la	valori	mai	înalte	decât	cele	
inițiale.	 Variația	 costurilor	 de	 tratament	 în	 cazul	 aplicării	 screeningului	 se	
explică	 prin	 scăderea	 treptată	 a	 numărului	 de	 cazuri	 descoperite	 în	 stadii	
avansate	de	boală	care	necesită	preponderent	tratamente	inovative	și	care	au	
costuri	mai	ridicate;

 ▪ Costurile	de	reconstrucție	mamară	cresc	constant	pentru	ambele	variante.	

 ▪ Costurile	indirecte	aferente	cancerului	de	sân	scad	in	varianta	cu	screening	la	
sfârșitul	perioadei	analizate.	

Pentru	 aproape	 toată	 perioada	 analizată,	 costurile	 indirecte	 sunt	 mai	 mari	 în	
varianta	 cu	 screening,	 un	 impact	major	 având	 pierderea	 de	 productivitate	 prin	
incapacitate	temporară	de	muncă	generată	de	numărul	suplimentar	de	cazuri	noi.	
În	schimb,	în	ultima	parte	a	perioadei	analizate,	costurile	indirecte	în	varianta	cu	
program	de	screening	încep	să	scadă,	una	din	posibilele	explicații	fiind	numărul	
mai	redus	de	decese	premature.
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Figura 27: Dinamica costurilor indirecte în modelul cu și fără program de 
screening
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Status Quo Screening

În	cele	ce	urmează	detaliem	evoluția	comparativă	a	costurilor	indirecte	pe	cele	cinci	
categorii	care	intră	în	structura	acestui	cost.

 ▪ Costurile	aferente	concediilor	medicale	cresc	constant	în	ambele	variante,	mai	
pronunțat	pentru	scenariul	cu	screening	explicabil	prin	intensitatea	îngrijirii	
oferită	cazurilor	nou	descoperite;

 ▪ Costurile	 aferente	 productivității	 pierdute	 prin	 deces	 prematur	 reprezintă	
prima	categorie	de	costuri	ca	si	magnitudine	în	structura	costurilor	indirecte;	
acestea	 sunt	 în	 creștere	 constantă	 pentru	 ambele	 variante,	mai	 accentuată	
pentru	varianta	 fără	 screening	datorită	menținerii	mortalității	mai	 ridicate	
prin	stadii	avansate	de	boală;	

 ▪ Costurile	atribuibile	productivității	pierdute	prin	boala	si	a	 indemnizațiilor	
pentru	 incapacitate	 de	muncă	 reprezintă	 a	 doua	 categorie	 de	 costuri	 ca	 și	
magnitudine	în	structura	costurilor	indirecte	și	sunt	în	creștere	constantă	pe	
tot	 parcursul	 perioadei	 analizate	 pentru	 ambele	 variante.	 Această	 creștere	
este	explicabilă	prin	intensitatea	îngrijirii	oferită	cazurilor	nou	descoperite;

 ▪ Costurile	 atribuite	 cheltuielilor	 adiacente	 efectuate	 de	 către	 aparținători	
cât	 și	 cheltuielile	 logistice	aferente	 internării	 cresc	constant	pentru	ambele	
variante.	 Creșterea	 este	 mai	 pronunțată	 pentru	 varianta	 cu	 screening	 ca	
urmare	a	numărului	mai	mare	de	spitalizări	pentru	cazurile	noi,	descoperite	
prin	screening.	



Capitolul 6  
CONCLUZII
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Cancerul	 de	 sân	 reprezintă	 alături	 de	 boala	 ischemică	 cardiacă	 și	 accidentul	
vascular	cerebral	una	din	principalele	probleme	de	sănătate	publică	pentru	femeile	
adulte	din	România	atât	prin	numărul	mare	al	persoanelor	afectate	anual	cât	și	prin	
impactul	devastator	în	speranța	de	viață	și	scăderea	calității	vieții	pentru	această	
categorie	de	paciente.

Ca	 urmare	 a	 analizei	 datelor	 și	 rezultatelor	 prezentului	 studiu,	 sunt	 detaliate	
în	 cele	 ce	 urmează	 o	 serie	 de	 concluzii	 cantitative	 și	 calitative	 privind	 povara	
managementului	cancerului	de	sân	în	România.

6.1 Concluzii cantitative
 ▪ Numărul	de	cazuri	noi	de	cancer	de	sân	este	în	creștere	constantă	în	ultimii	
ani	cu	și	cu	o	frecvență	mai	mare	a	cazurilor	în	mediul	urban;

 ▪ În	fiecare	oră	este	diagnosticat	în	medie	un	caz	nou	de	cancer	de	sân	(7.449	
cazuri	noi/an	–	estimare	la	nivelul	anului	2017);

 ▪ După	vârsta	de	50	de	ani,	incidența	cancerului	de	sân	se	dublează	și	se	menține	
aproximativ	constantă	până	la	vârsta	de	79	ani;

 ▪ 1.4%	 din	 populația	 feminină	 adultă	 a	 României	 a	 fost	 până	 în	 prezent	
diagnosticată	 cu	 cancer	 de	 sân	 (echivalent	 cu	 populația	 unui	 oraș	 precum	
Buzău)	(aproximativ	115.000	femei	cu	cancer	de	sân	–	estimare	2017);

 ▪ În	fiecare	oră,	se	estimează	că	în	spitalele	din	România,	în	2017	se	internează	
în	medie	3	paciente	cu	cancer	de	sân,	cu	o	vârsta	medie	de	61	de	ani,	mai	
multe	persoane	din	mediul	urban;

 ▪ Durata	medie	de	spitalizare	a	cazurilor	internate	este	de	aproximativ	6	zile	și	
este	relativ	constantă;

 ▪ La	fiecare	trei	ore	moare	1	femeie	cu	cancer	de	sân	(3.468	decese/an	–	estimare	
2017);

 ▪ Numărul	de	decese	prin	cancer	de	sân	este	în	creștere	lentă	în	ultimii	ani,	cu	
o	distributie	mai	mare	a	cazurilor	în	mediul	urban;

 ▪ Aproximativ	6%	din	 totalul	 anilor	de	viată	pierduți	 în	România	prin	deces	
prematur	sunt	cauzați	de	cancerul	de	sân;

 ▪ Aproximativ	13	ani	de	viață	se	pierd	prematur	anual	pentru	fiecare	persoană	
decedată	prin	cancer	de	sân;

 ▪ La	nivelul	anului	2017	raportul	incidență	/	mortalitate	(0.47)	este	defavorabil	
si	specific	tarilor	mai	slab	dezvoltate	(Asia	de	Sud-Est)	67;

 ▪ Cancerul	de	sân	este	în	topul	afectiunilor	care	cauzeaza	dizabilitate	femeilor	
din	România	 si	 este	 răspunzător	 pentru	 aproximativ	 3%	din	 totalul	 anilor	
ajustati	cu	dizabilitate	(DALY);	fiecare	femeie	traieste	în	medie	aproximativ	5	
ani	cu	dizabilitate	de	la	diagnostic;

 ▪ Supraviețuirea	la	cinci	ani	prin	cancer	de	sân	este	de	doar	77.29%	(Cluj	2012),	
semnificativ	mai	mică	comparativ	cu	supraviețuirea	din	alte	țări	ale	Uniunii	
Europene;

 ▪ Doar	aproximativ	5%	din	femeile	adulte	din	România	au	efectuat	o	mamografie	
în	ultimii	doi	ani	ca	și	screening	oportunist	pentru	cancerul	de	san;
67	 Youlden	R,	et	al.,	2012,	The	descriptive	epidemiology	of	female	breast	cancer:	an	international	

comparison	of	screening,	incidence,	survival	and	mortality,	Cancer	Epidemiology,	https://
pdfs.semanticscholar.org/9309/4e9c589c80195a3691da2f5b5b80395ef06d.pdf



57

Studiu realizat de echipa de consultanță Deloitte  
pentru Roche România, membru în Coaliția pentru Sănătatea Femeii

 ▪ 70%	din	costurile	aferente	cancerului	de	sân	într-un	an	sunt	costuri	societale	
și	doar	30%	sunt	costuri	medicale;

 ▪ La	 nivelul	 anului	 2017,	 costurile	 directe	 (medicale)	 ale	 cancerului	 de	 sân	
reprezintă	 puțin	 peste	 1%	 din	 bugetul	 sistemului	 de	 sănătate	 și	 1,6%	 din	
bugetul	alocat	anual	serviciilor	medicale;

 ▪ Cele	mai	mari	ponderi	în	costurile	directe	sunt	reprezentate	de	cheltuielile	cu	
tratamentul	specific	cancerului	de	sân	(69,9%);

 ▪ În	 condițiile	 în	 care	 situația	 actuală	 nu	 se	modifică	 semnificativ	 în	 sensul	
introducerii	 unui	 program	 de	 screening	 populațional,	 costurile	 directe	 ale	
cancerului	de	sân	vor	crește	în	11	ani	cu	aproximativ	12%	și	costurile	indirecte	
ale	cancerului	de	sân	vor	crește	în	aceeași	perioadă	cu	aproximativ	51%;

 ▪ La	nivelul	anului	2017,	costurile	indirecte	(societale)	pentru	cancerul	de	sân	
sunt	de	aproximativ	0,11%	din	PIB-ul	României;

 ▪ Cele	mai	mari	ponderi	 în	 costurile	 indirecte	 sunt	 reprezentate	de	 costurile	
cu	productivitatea	potențial	pierdută	prin	decesele	premature	 (50,7%)și	de	
costurile	 cu	productivitatea	 scăzută	prin	 incapacitate	 temporară	de	muncă	
(35,2%);

 ▪ La	nivelul	anului	2017,	costurile	totale	anuale	aferente	cancerului	de	sân	în	
România	 reprezintă	 aproximativ	 0,16%	din	 PIB	 si	 au	 o	 valoare	 de	 peste	 1	
miliard	de	lei;

 ▪ Investiția	anuala	efectiva	intr-un	program	de	screening	populațional	organizat	
pentru	cancer	de	sân	 în	România,	cu	o	rată	de	participare	de	70%,	este	de	
aproximativ	29	milioane	Euro;

 ▪ Investiția	efectivă	necesară	pentru	implementarea	pe	o	perioadă	de	10	ani	a	unui	
program	de	screening	populațional	organizat	pentru	cancer	de	sân	în	România	
cu	rată	de	participare	crescătoare	este	de	aproximativ	273	milioane	Euro;

 ▪ Investițiile	legate	de	promovarea	și	managementul	unui	program	de	screening	
populațional	organizat	pentru	cancer	de	sân	în	România	reprezintă	aproximativ	
20%	din	costurile	de	natură	medicală	ale	programului	de	screening;

 ▪ 90%	din	cazurile	noi	de	cancer	de	sân	diagnosticate	la	femeile	din	România	
se	găsesc	în	stadiile	de	boala	II,	III,	IV	si	necunoscut,	în	schimb	în	tari	în	care	
screeningul	populațional	organizat	pentru	cancer	de	sân	este	implementat	de	
o	perioada	de	peste	10	ani,	între	70-80%	din	cazurile	noi	descoperite	se	găsesc	
în	stadiile	O,	I	si	II;

 ▪ Costul	mediu	de	diagnosticare	a	unui	caz	nou	de	cancer	de	sân	prin	screening	
populațional	organizat	pe	toata	perioada	analizata	este	de	aproximativ	17.000	
lei;

 ▪ Costul	 mediu	 de	 tratament	 oncologic	 (chirurgie	 /	 chimioterapie	 /	
hormonoterapie/	terapie	biologica	/	radioterapie)	al	unei	femei	cu	cancer	de	
sân	indiferent	de	stadiul	de	boala,	în	ultimul	an	al	perioadei	analizate	este	de	
aproximativ	27.00068	lei	în	varianta	cu	screening	și	de	aproximativ	33.00069 
lei	în	varianta	fără	screening;

68	 Valori	actualizate	anual	la	o	rată	de	3%.
69	 Valori	actualizate	anual	la	o	rată	de	3%.
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 ▪ Costul	mediu	de	tratament	oncologic	al	unei	femei	cu	cancer	de	sân	în	stadiu	
IV	este	de	peste	trei	ori	mai	mare	decat	al	unei	femei	aflate	în	stadiul	I	de	boala;

 ▪ Numărul	de	femei	salvate	creste	pe	parcursul	perioadei	analizate,	în	decursul	
celor	 10	 ani	 de	 implementare	 a	 unui	 program	 de	 screening	 populațional	
organizat	pentru	cancer	de	sân	în	România	cumulând	un	număr	de	aproximativ	
1.700	femei;

 ▪ Șansele	 de	 supraviețuire	 pentru	 o	 femeie	 cu	 cancer	 de	 sân	 cresc	 cu	 30%	 ca	
urmare	 a	 implementării	 unui	 program	 de	 screening	 populațional	 pentru	 o	
perioadă	de	10	ani	(la	fiecare	10	femei	nou	diagnosticate	cu	cancer	de	sân	la	
sfârșitul	perioadei	de	screening	trăiesc	cu	2	mai	mult	decât	înainte	de	screening).

 ▪ Prin	implementarea	în	România	a	unui	program	de	screening	populațional	
organizat	pentru	cancer	de	sân,	pe	perioada	de	analiză	a	studiului	(10	ani	-	
2018-2027)	se	câștigă	aproximativ	28.300	om-ani	de	viață.

6.2 Concluzii calitative
 ▪ Serviciile	 preventive	 specifice	 (ecografie	 mamara	 si	 mamografie)	 ce	 pot	
fi	 oferite	 de	 către	medicul	 de	 familie	 sunt	 oferite	 fragmentat	 si	 extrem	 de	
variabil,	pe	de	o	parte	din	cauza	alfabetizării	medicale	reduse	a	pacientelor,	
iar	pe	de	altă	parte	din	cauza	tarifului	nestimulativ	pentru	astfel	de	activități	
comparativ	cu	serviciile	curative,	a	lipsei	personalului	de	specialitate,	cât	și	a	
înțelegerii	reduse	a	importantei	acordării	serviciilor	preventive	la	acest	nivel;	

 ▪ Serviciile	 specializate	 de	 ginecologie,	 radiologie	 si	 oncologie	 medicală	 în	
ambulator	 cat	 si	 investigațiile	medicale	 sunt	 oferite	 doar	 în	mediul	 urban	
ceea	ce	creează	o	inechitate	de	acces	pentru	pacientele	din	mediul	rural	dar	si	
pentru	o	parte	din	pacientele	din	mediul	urban	deoarece	marea	majoritate	a	
acestor	servicii	sunt	oferite	cu	plata	directă	efectuată	de	către	pacientă;

 ▪ In	 fiecare	 județ	 există	 un	 spital	 cu	 o	 secție	 de	 oncologie	medicală,	 dar	 nu	
toate	secțiile	de	oncologie	medicală	au	personal	medical	suficient	să	acopere	
nevoile	de	bază	ale	pacienților	spitalizați	si	cu	atât	mai	puțin	acces	la	servicii	
comprehensive	pentru	cancerul	de	sân	(opinia	expertului);

 ▪ Exista	un	număr	redus	de	centre	care	oferă	servicii	de	chirurgie	oncologică	
pentru	cancerul	de	sân	și	acestea	tind	să	fie	concentrate	în	centrele	medicale	
universitare	mari	 cu	 inechități	 de	 acces	 importante	 pentru	 pacientele	 care	
locuiesc	la	distanțe	importante	de	aceste	centre;

 ▪ Rețeaua	publică	de	radioterapie	este	uzată	fizic,	suprasolicitată	și	concentrată	
în	 câteva	 centre	 din	 tara	 iar	 rețeaua	 privată	 de	 radioterapie	 chiar	 dacă	 în	
expansiune	 constantă,	 este	 concentrată	 tot	 în	 marile	 centre	 universitare	
medicale	 și	 nu	 reușește	 să	 preia	 în	 totalitate	 nevoile	 de	 radioterapie	 ale	
pacienților	cu	cancer	în	special	ale	femeilor	cu	cancer	de	sân	care	locuiesc	la	
distanțe	apreciabile	de	aceste	centre	(opinia	expertului);

 ▪ Există	în	prezent	3	Institute	Oncologice	Regionale	în	România,	care	tratează	
o	parte	importantă	din	pacientele	cu	cancer	de	sân	dar	numai	într-unul	dintre	
ele	există	un	departament	dedicat	exclusiv	tumorilor	mamare	(Cluj);
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 ▪ Există	o	lipsă	acută	a	serviciilor	de	paleație	la	domiciliu	la	nivel	național.

6.3 Concluzii specifice introducerii unui program de 
screening

În	baza	modelării	datelor	specifice	pentru	scenariul	cu	screening	și	 ca	urmare	a	
analizei	 rezultatelor	 astfel	 obținute,	 rezultă	 că,	 introducerea	 unui	 program	 de	
screening	populațional	organizat	pentru	cancer	de	sân	în	România	ar	putea	avea	
următoarele	efecte:

 ▪ Incidența	crește	constant	de	la	introducerea	programului	de	screening	pe	o	
structură	cu	diagnosticare	în	stadii	inițiale	de	boală,	fapt	care	permite	tratarea	
cu	succes	și	îmbunătățirea	ratei	de	supraviețuire;

 ▪ Mortalitatea	creste	 la	 începutul	perioadei	de	screening	apoi	scade	constant	
ajungând	 sub	 valoarea	 inițială	 într-un	 interval	 de	 analiză	 de	 10	 ani	 de	 la	
implementarea	programului;

 ▪ La	sfârșitul	perioadei	de	analiză,	raportul	mortalitate	/	incidență	(0,24)	atinge	
un	 nivel	 similar	 țărilor	 dezvoltate	 cu	 programe	 de	 screening	 populațional	
implementate	 deja	 de	 perioade	mari	 de	 timp,	 ceea	 ce	 înseamnă	 că	 șansele	
de	 supraviețuire	 pentru	 o	 femeie	 cu	 cancer	 de	 sân	 cresc	 cu	 30%	 ca	 urmare	
implementării	unui	program	de	screening	populațional	pe	o	perioadă	de	10	ani.

 ▪ Prevalența	 crește	 constant	 pe	 parcursul	 implementării	 celor	 10	 ani	 de	
screening,	pe	o	structură	a	cazurilor	cu	costuri	de	tratament	mai	reduse	și	o	
calitate	a	vieții	mai	bună;

 ▪ Deși	 costurile	 directe	 anuale	 aferente	 cancerului	 de	 sân	 sunt	 mai	 mari	
în	 varianta	 cu	 screening	 ca	 urmare	 a	 numărului	 mai	 mare	 de	 cazuri	 noi	
diagnosticate,	 în	 același	 timp	 mai	 multe	 persoane	 au	 acces	 la	 tratament	
adecvat,	la	costuri	individuale	de	tratament	mai	mici;

 ▪ Pentru	ambele	 scenarii	 costurile	 indirecte	aferente	 cancerului	de	 sân	cresc	
anual	în	în	cea	mai	mare	parte	a	perioadei	analizate.	O	reducere	a	costurilor	
indirecte	survine	în	ultimii	ani	ai	perioadei	analizate,	în	contextul	introducerii	
screeningului	 ca	 urmare	 a	 reducerii	 impactului	 pierderii	 de	 productivitate	
prin	deces	prematur.	

 ▪ Succesul	 programului	 de	 screening	 ar	 putea	 fi	 amplificat	 dacă	 ar	 fi	
implementate	 o	 serie	 de	 masuri	 reformă	 rezultate	 atât	 din	 recomandările	
Ghidului	 european	 pentru	 asigurarea	 calității	 în	 screeningului	 cancerului	
mamar	cât	și	din	opiniile	experților.

 ▪ Actualizarea	tarifelor	pentru	serviciile	preventive	și	consultații;
 ▪ Introducerea	unui	sistem	de	plată	pe	performanță	pentru	serviciile	preventive	
și	monitorizarea	bolilor	cu	impact	major	în	sănătatea	publică;

 ▪ Accesare	 fonduri	 europene	pentru	 inițiere	program	screening	populațional	
organizat	cancer	de	sân

 ▪ Organizare	 facilități	de	 screening	 (unități	 județene/regionale	de	 screening)	
care	să	coordoneze	operațional	programul	de	screening	populațional	organizat
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 ▪ Instruire	specializată	pentru	radiologi	în	vederea	utilizării	procedurilor	diagnostice	
în	cadrul	screeningului	populațional	organizat	pentru	cancer	de	sân;

 ▪ Ajustarea	tarifului	pe	caz	și	a	valorii	relative	pentru	diagnosticul	de	cancer	de	
sân	la	nivelul	spitalului;

 ▪ Extinderea	facilităților	publice	și	modernizarea	facilităților	publice	existente	
de	radioterapie	la	nivel	național;

 ▪ Finanțarea	diferențiată	pentru	tipurile	inovative	de	chimioterapie;
 ▪ Extinderea	serviciilor	de	paleație	la	domiciliu	la	nivel	național;
 ▪ Suplimentarea	numărului	de	centre	care	pot	oferi	o	abordare	comprehensivă	
a	cancerului	de	sân	în	special	în	cadrul	Institutelor	Regionale	de	Oncologie;

 ▪ Coordonarea	ingrijirii	pacientelor	cu	cancer	de	sân	la	nivel	regional	/	național;



 
GLOSAR
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Termen Explicație
APVP Ani	Potențiali	de	Viață	Pierduți
Biopsie Test	medical	 frecvent	 efectuat	 care	 implică	 eșantionare	 de	 celule	

sau	țesut	pentru	examinare	în	vederea	determinării	prezenței	sau	a	
gradului	unei	boli.

Chimioterapie Tratament	ce	utilizeaza	medicamente	citostatice	pentru	distrugerea	
celulelor	maligne

CIM10 Clasificarea	Internaționala	a	Maladiilor	versiunea	a	10a
CIM10	–	999 Clasificarea	 Internaționala	 a	 Maladiilor	 versiunea	 a	 10a,	 lista	

tabulară	restrânsă	a	bolilor
CNAS Casa	Națională	de	Asigurări	de	Sănătate
Costuri	indirecte Cheltuielile	 ocazionate	 de	 încetarea	 sau	 reducerea	 productivității	

muncii	 ca	 urmare	 a	 morbidității	 și	 a	 mortalității	 asociate	 cu	 o	
anumită	boală

Deces	prematur Deces	 survenit	 înainte	 de	 speranța	 de	 viață	 standard	 pentru	 o	
populație	dată

DRG Sistem	de	Clasificare	în	Grupe	Diagnostice
Ecografie	mamara Tehnică	imagistică	de	examinare	a	sânilor	cu	ajutorul	ultrasunetelor,	

folosită	pentru	detectarea	și	diagnosticarea	afecțiunilor	sânilor.
FNUASS Fondul	Național	Unic	de	Asigurări	Sociale	de	Sănătate
Hormonoterapie Tratament	care	constă	în	administrarea	de	hormoni
ICPC International	Classification	of	Primary	Care
IMRT Radioterapie	 cu	 Intensitate	 Modulata	 este	 o	 tehnica	 care	 permite	

modulare	fascicolului	de	fotoni	utilizând	un	colimator	multilaminar	
pentru	a	administra	doze	specifice	adaptate	la	configurațiile	neregulate	
ale	volumelor	țintă	protejând	în	același	timp	organele	normale	cu	risc	

Incidență Măsură	a	probabilității	apariției	unei	afecțiuni	medicale	date	într-o	
populație	într-o	anumită	perioadă	de	timp	(cazuri	noi).

Lista	de	
medicamente	
compensate

Lista	cuprinzând	denumirile	comune	internaționale	corespunzătoare	
medicamentelor	de	care	beneficiază	asigurații	cu	sau	fără	contribuție	
personală,	pe	bază	de	prescripție	medicală	în	sistemul	de	asigurării	
medicale	de	sănătate	

Mamografie Tehnică	 imagistică	 radiologică	 de	 vizualizare	 a	 structurii	 sânului	
utilizată	în	cadrul	screeningului	pentru	cancer	de	sân.

Morbiditate Frecvența	unei	anumite	afecțiuni	în	populația	generală	exprimată	ca	
incidență	(cazuri	noi)	sau	prevalență	(cazuri	cronice)	la	un	moment	
dat	sau	pentru	o	perioadă	de	timp.

Morbiditate	
spitalizată

Frecvența	utilizării	serviciilor	spitalicesti	pentru	o	anumită	afecțiune	
la	un	moment	dat	sau	pentru	o	perioadă	de	timp.

Mortalitate Frecvența	relativă	a	deceselor	într-o	anumită	populație
MS Ministerul	Sănătății
OMS Organizația	Mondială	a	Sănătății
PIB Produsul	 Intern	 Brut	 -	 Indicator	 macroeconomic	 care	 reflectă	

suma	 valorii	 de	 piață	 a	 tuturor	mărfurilor	 și	 serviciilor	 destinate	
consumului	final,	produse	în	toate	ramurile	economiei	în	interiorul	
unei	țări/regiuni/localități	în	decurs	de	un	an)

pp Punct	procentual
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Prevalență Proporția	afectarii	unei	populații	de	către	o	anumită	afecțiune	la	un	
moment	dat	sau	pentru	o	perioadă	de	timp.

Radioterapie	
2D/3D

Radioterapie	conformatională	bidimensională	/	tridimensională

Rata	brută Reprezintă	numărul	de	evenimente	care	au	loc	în	rândul	populației	dintr-o	
anumită	zonă	geografică	într-un	anumit	an,	exprimată	de	obicei	la	1.000	
de	locuitori	pe	an,	sex	și	mediu	de	rezidență	în	cursul	aceluiași	an.

Rata	standardizată	
în	funcție	de	
structura	pe	grupe	
de	vârstă

O	 metodă	 de	 ajustare	 a	 ratei	 brute	 pentru	 a	 elimina	 efectul	
diferențelor	dintre	structurile	de	vârstă	ale	populației	atunci	când	
se	compară	 ratele	brute	pentru	perioade	diferite	de	 timp,	diferite	
zone	geografice	și	/	sau	diferite	subgrupe	de	populație

RMN Imagistică	 prin	 Rezonanță	 Magnetică	 (IRM)	 sau	 Rezonanță	
Magnetică	Nucleară	(RMN)	este	o	tehnologie	 imagistică	modernă	
care	 folosește	 combinația	 dintre	 un	 câmp	 magnetic	 cu	 o	 putere	
foarte	mare	și	unde	radio	pentru	a	produce	o	imagine	cu	o	claritate	
superioară	a	structurilor	și	organelor	corpului.

Speranța	de	viață Perioada	medie	pe	care	o	persoană	se	poate	aștepta	să	o	trăiască
Spitalizare	de	zi Spitalizare	cu	durata	de	maxim	12	ore
Spitalizare	
continuă

Spitalizare	cu	durata	mai	mare	de	24	ore

Tarif Preț	stabilit	oficial	pentru	prestarea	unui	serviciu
Testare	Fish Hibridizarea	 fluorescent	 în	 situ	 (FISH)	 este	 o	 tehnică	 de	

citogenetică	moleculară	utilizată	în	scopul	identificării	anomaliilor	
cromozomiale,	numerice	și	structurale	(care	nu	pot	fi	determinate	
prin	cariotipare).

Teste	imunohisto-
chimice

Teste	 utilizate	 pe	 probe	 de	 țesut	 prelevate	 care	 evidențiează	
proprietățile	antigenice	ale	unor	substanțe	din	acel	țesut	utilizând	
anticorpi	monoclonali	sau	seruri	polireactive.

Teste	
histopatologice

Teste	 ce	 constau	 în	 examinarea	 microscopică,	 de	 către	 medicul	
anatomo-patolog,	 a	 probelor	 tisulare	 prelevate	 în	 timpul	
intervențiilor	chirurgicale	și	microchirurgicale	(biopsie).

Tratament	
oncologic

Totalitatea	 metodelor,	 tehnicilor	 și	 substanțelor	 utilizate	 pentru	
tratarea	tumorilor	maligne	(cancerului).

Tratament	biologic Medicamente	 care	 conțin	 una	 sau	 mai	 multe	 substanțe	 active	
produse	sau	obținute	dintr-o	sursă	biologică.

UE Uniunea	Europeană
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naționale	de	sănătate	2014	-	2020	și	a	Planului	de	acțiuni	pe	perioada	2014	-	
2020	pentru	implementarea	Strategiei	naționale;	

 ▪ Hotărâre	pentru	aprobarea	pachetelor	de	servicii	și	a	Contractului-cadru	care	
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 ▪ Hotărâre	privind	aprobarea	programelor	naționale	de	sănătate	–	document	
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acordării	asistenței	medicale,	a	medicamentelor	și	a	dispozitivelor	medicale,	în	cadrul	
sistemului	de	asigurări	sociale	de	sănătate	–	document	actualizat	multianual;
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naționale	de	sănătate	curative	–	document	actualizat	multianual.
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în	 Lista	 cuprinzând	 denumirile	 comune	 internaționale	 corespunzătoare	
medicamentelor	 de	 care	 beneficiază	 asigurații,	 cu	 sau	 fără	 contribuție	
personală,	pe	bază	de	prescripție	medicală,	în	sistemul	de	asigurări	sociale	de	
sănătate	-	document	actualizat	multianual;

 ▪ Ordinul	privind	aprobarea	formularelor	specifice	pentru	verificarea	respectării	
criteriilor	de	eligibilitate	aferente	protocoalelor	terapeutice	pentru	medicamentele	
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internaționale	 corespunzătoare	medicamentelor	de	 care	beneficiază	asigurații,	
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 ▪ Ordin	2027/2007	privind	activitatea	de	 înregistrare	pe	baze	populaționale	a	
datelor	bolnavilor	de	 cancer	 și	 înființarea	 registrelor	 regionale	de	 cancer.	 In	
anul	2014	a	fost	inițiat	proiectul	din	Granturi	Norvegiene	RO19.0570	“Lărgirea	
gamei	si	îmbunătățirea	planificării	serviciilor	acordate	pacientului	prin	registre	
de	boli	îmbunătățite”,	în	cadrul	căruia	s-a	realizat	1	platforma	IT	cu	5	registre	
funcționale	 printre	 care	 si	 registrele	 regionale	 de	 cancer.	 Dintre	 acestea,	 în	
prezent,	singurul	registru	utilizat	în	estimările	Globocan71	referitoare	la	povara	
cancerului	în	România	este	registrul	regional	de	cancer	Nord-Vest.

70	 http://www.initiativeinsanatate.ms.ro/proiectul-ro-1905
71	 http://globocan.iarc.fr/old/method/method.asp?country=642






