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1 Abrevieri 
Abreviere Definiție 

ACTH (Hormonul) adrenocorticotrop 

CNAS Casa Națională de Asigurări de Sănătate 

CNPP Casa Națională de Pensii Publice 

CIS Sindrom clinic izolat 

DIS Diseminarea în spațiu  

DIT Diseminarea în timp  

EDSS (Expanded Disability Status Scale) Scală extinsă a stării de incapacitate 

IHME The Institute for Health Metrics and Evaluation (Institutul de Metrică și Evaluare a 
Sănătății) 

INSP Institutul Național de Sănătate Publică 

IRM Imagistică prin Rezonanță Magnetică 

LCR Lichid Cefalorahidian 

MS Ministerul Sănătății 

SNC Sistemul Nervos Central 

OMS Organizația Mondială a Sănătății 

RMN Rezonanță Magnetică Nucleară 

SM Scleroză Multiplă 

SMPP Scleroză Multiplă Primar Progresivă 

SMPR Scleroză Multiplă Progresivă cu Recurențe 

SMRR Scleroză Multiplă Recurent-Remisivă 

SMSP Scleroză Multiplă Secundar Progresivă 

SNC Sistemul Nervos Central  

YLD Years Lost due to Disability (Ani de viață trăiți cu dizabilitate) 

YLL Years of Life Lost (Ani de viață pierduți ca urmare a deceselor premature) 
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2 Sumar Executiv   
 

 

 

 

Scop și arie de aplicabilitate 
Prezentul studiu examinează efectele sclerozei multiple în România, prin estimarea și analizarea impactului 
economic și social asupra pacienților, familiilor, bugetului de stat precum și asupra societății în general. Anul 
de referință al studiului este anul 2016. Numărul limitat al articolelor de specialitate care explorează această 
patologie la nivel național a condus la ideea dezvoltării unei evaluări primare, cu resursele informaționale 
disponibile la nivel de sistem de sănătate, pentru o problemă complexă - gestiunea sclerozei multiple în 
România.  

Acest exercițiu reprezintă o primă inițiativă de a completa vidul important de informație cu privire la patologia 
menționată. Scopul final al acestui material este sprijinirea dezvoltării unor politici de săntătate bazate pe 
dovezi, țintite spre îmbunătățirea calității serviciilor furnizate și centrarea acestora în jurul pacienților.  

Acest studiu a fost realizat de către EY România, la solicitarea Roche România. 

Structura studiului este construită în jurul obiectivelor specifice ale acestuia și cuprinde prezentarea generală 
a afecțiunii și a epidemiologiei acesteia (prevalența și incidența bolii, profilul pacientului), identificarea și 
ilustrarea parcursului pacientului (incluzând aici opțiunile terapeutice disponibile, dar și accesul și barierele 
potențiale la tratament), estimarea costurilor directe și indirecte ale bolii precum și estimarea evoluției 
pacienților cu scleroză multiplă în intervalul de timp 2018-2028. 

Considerații metodologice 
Pentru a răspunde obiectivelor punctuale ale studiului, abordarea metodologică utilizată a vizat:   

► Prezentarea generală a sclerozei multiple – elaborată pe baza literaturii de specialitate. 

► Epidemiologia bolii – după efectuarea unei analize sistematice a literaturii de specialitate, s-a 
constatat că datele privind epidemiologia sclerozei multiple în România sunt limitate (studiile existente 
furnizează valori contradictorii ale indicatorilor, sau sunt foarte vechi și nu asigură acoperire geografică 
la nivel național). Așadar, ca urmare a celor expuse și a consultării cu părțile interesate din această 
arie terapeutică, prevalența bolii a fost estimată pe baza utilizării serviciilor. Incidența bolii a fost 
extrasă dintr-un răspuns recent al Ministerului Sănătății formulat ca urmare a unei interpelări 
parlamentare. 

► Informații legate de parcursul pacientului și metodele de tratament disponibile au fost obținute și 
sintetizate prin consultarea protocolului terapeutic românesc pentru tratamentul sclerozei multiple și a 
literaturii de specialitate. Pentru colectarea de informații cu privire la accesul pacienților și barierele 
potențiale la tratament pe care aceștia le întâmpină, a fost utilizat un chestionar calitativ online adresat 
pacienților diagnosticați cu scleroză multiplă, prin intermediul unor organizații de profil. 

► Estimarea costurilor directe a avut la bază o abordare de jos în sus, pornind de la ghidurile clinice 
de diagnostic și tratament al bolii. De exemplu, componentele de cost pentru diagnosticul pacienților 
au fost alcătuite pornind de la cel mai recent ghid de diagnostic și tratament în neurologie (Băjenaru, 
2010). Excepție de la această abordare metodologică de calcul fac estimarea costurilor cu îngrijirea 
în regim de spitalizare, pentru care au fost utilizate date extrase din înregistrările naționale și costurile 
asociate transportului, care au fost estimate pe baza aproximării distanței dintre reședința pacienților 
și cel mai apropiat spital. 
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► Estimarea costurilor indirecte a fost realizată pe baza unei abordări mixte. Productivitatea pierdută 
în urma mortalității și a dizabilității a fost calculată prin utilizarea unui indicator de măsurare a poverii 
bolii, utilizat apoi ca multiplicator pentru PIB per populație activă aferent anului de referință. În vederea 
estimării costurilor indirecte generate de pensiile de invaliditate, indemnizațiile de handicap și 
concediile medicale a fost utilizată o abordare de jos în sus, pe baza prevalenței și profilurilor 
demografice ale pacienților în anul de referință al studiului dar și a răspunsurilor primite ca urmare a 
completării chestionarului calitativ. 

Componentele costurilor directe și indirecte pentru care au fost furnizate estimări în cadrul studiului sunt: 

► Costuri directe:  

o Costuri cu diagnosticarea și monitorizarea bolii 
o Costuri cu tratamentul  
o Costuri generate de servicii clinice și paraclinice 
o Costuri generate de spitalizarea pacienților 
o Costuri generate de comorbiditățile asociate bolii 

► Costuri indirecte: 
o Lipsa de productivitate datorată dizabilității 
o Lipsa de productivitate datorată decesului prematur 
o Pensii de invaliditate 
o Indemnizații de handicap 
o Concedii medicale 
o Transportul pacientului 

Rezultatele analizei socio-economice 
Conform protocolului terapeutic român pentru tratamentul sclerozei multiple, scleroza multiplă reprezintă cea 
mai invalidantă boală a adultului tânăr, afectând mai mult de 7.500 pacienți, în anul 2016. Dintre aceștia, 
aproximativ 5000 au accesat sistemul public de sănătate în anul 2016, având așadar boala activă. Nivelul 
estimat de acces la diagnostic și tratament conform protocoalelor terapeutice raportat de pacienții cu scleroză 
multiplă din România este 64%. Aproximativ 75-80% dintre pacienți prezintă inițial, o formă recidivantă a bolii. 
Această afecțiune are implicații socio-economice importante și generează o alterare severă a calității vieții 
pacienților. Rezultatele acestui studiu indică o serie de ineficiențe la nivel de traseu și acces al pacienților, în 
cadrul sistemului de sănătate din România.  

În primul rând, serviciile clinice și paraclinice furnizate în sistemul public de sănătate nu acoperă nevoile întregii 
populații care suferă de această boală, la nivel național existând doar 6 orașe incluse în programul național 
de tratament pentru scleroza multiplă. La nivel de tratament medicamentos, cele mai importante limitări decurg 
ca și consecință a acestor probleme de acces. Mai mult, procedurile de evaluare și punere pe piață a 
medicamentelor în România, deși aflate în curs de reformă, generează decalaje importante de la apariția 
medicamentelor inovative până când acestea ajung să fie folosite de către pacienți. Toate aceste probleme 
generează costuri suplimentare suportate personal de pacienți: costuri de transport (majoritatea persoanelor 
nu se află în stricta proximitate a centrelor de tratament), costuri cu tratamentul simptomatic, costuri cu 
tratamentul efectelor secundare sau al comorbidităților, alte costuri generate de orientarea pacienților spre 
mediul privat mai ales pentru diagnosticare rapidă (IRM).  

Literatura de specialitate evidențiază o reducere a duratei de viață a persoanelor diagnosticate cu scleroză 
multiplă cuprinsă între 6-13 ani față de durata de viață a unei persoane sănătoase. În lipsa datelor specifice 
pentru țara noastră, și luând în considerare datele Băncii Mondiale cu privire la speranța de viață medie la 
naștere în România, pentru anul de referință al studiului, precum și validările experților medicali consultați, 
prezentul studiu ia în calcul o scădere medie de 9,5 ani, respectiv o speranță de viață de 65,5 ani pentru 
pacienții diagnosticați cu scleroză multiplă în România, comparativ cu 75 ani, speranța de viață în cazul unei 
persoane sănătoase.  
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Rezultatele analizei au indicat că scleroza multiplă în România este o boală rară, cu o prevalență anuală de 
38,3 cazuri la 100.000 locuitori, o incidență anuală de 4,9 cazuri la 100.000 locuitori și o rată anuală a 
mortalității de 0,33 decese la 100.000 locuitori. Aceste valori reprezintă aproximări pentru anul de referință 
al studiului. 

Costurile totale ale sclerozei multiple în România, conform rezultatelor acestui studiu, sunt de 412,5 milioane 
RON (91 milioane EUR) anual, calculate pentru perioada de referință a studiului (anul 2016). Acestea pot fi 
defalcate în costuri directe - 272 milioane RON (60 milioane EUR) și costuri indirecte - 140,5 milioane 
RON (31 milioane EUR). Pentru anul de referință 2016, numărul total de ani de muncă pierduți din cauza 
dizabilității la nivelul pacienților cu scleroză multiplă din România este de 2.595, cu un cost de productivitate 
indirect de aproximativ 100 milioane RON (22 milioane EUR). Numărul total de pacienți pentru care au fost 
calculate aceste costuri variază în funcție de diferențele de acces ale acestora la servicii medicale sau 
tratament în cazul costurilor directe sau în funcție de gradul de ocupare, dizabilitate, severitate a bolii al 
acestora în cazul costurilor indirecte. 

Așadar, în anul 2016 costurile totale per pacient au înregistrat o valoare de 85.500 RON (19.000 EUR), dintre 
care 56.500 RON (12.500 EUR) costuri directe și 29.000 RON (6.500 EUR) costuri indirecte. 

Principalele constatări  
Rezultatele analizelor efectuate în cadrul studiului au evidențiat faptul că 66% din valoarea costurilor totale 
ale sclerozei multiple în România în anul 2016 se datorează costurilor directe aferente diagnosticării, 
tratamentului și monitorizării acestei boli, în timp ce 34% din costurile totale ale bolii, sunt reprezentate de 
costurile indirecte. Această proporție este fundamentată de constatările calitative obținute pe parcursul 
derulării studiului, provenite din răspunsurile furnizate în cadrul chestionarului administrat pacienților din 
România diagnosticați cu scleroză multiplă dar și din validările experților medicali consultați, constatări care 
reliefează faptul că în România, în prezent majoritatea serviciilor medicale sunt furnizate direct în spital.  

Produsele decontante prin programul național pentru scleroză multiplă reprezintă 5,7% din bugetul 
medicamentelor pentru boli cronice cu risc crescut, utilizate în programele naționale cu scop curativ 
raportat de CNAS în anul de referință al studiului.  

Profilul pacientului român cu scleroză multiplă, conturat pe baza răspunsurilor la un chestionar online 
administrat în cadrul studiului, evidențiază că pacientul român cu scleroză multiplă: 

► are vârsta medie de 37 de ani;  
► este femeie - doar aproximativ 30% dintre pacienți sunt bărbați în România; 
► este de obicei activ pe piața forței de muncă;  
► a fost diagnosticat cu scleroză multiplă în urmă cu aproximativ 5 - 10 ani;  
► diagnosticul de scleroză multiplă a avut un impact negativ asupra vietii acestuia;  
► în prezent urmează tratament imunomodulator.  

Principalele bariere legate de managementul bolii raportate de către pacienți, sunt stigma socială asociată 
acestei boli, lipsa frecventă a medicamentelor de piața din România, lipsa interesului personalului medical față 
de pacienți, accesul limitat al pacienților la informații, îngreunarea accesului la medicamente, lipsa comunicării 
între medici și pacienți și problemele de acces la sistemul de sănătate.  

 
Căi de urmat pentru gestionarea sclerozei multiple în România 

 

• Îmbunătățirea calității asistenței medicale și a stării de sănătate pentru fiecare persoană 

care suferă de scleroză multiplă; 

• Generarea dovezilor solide (registre de boală) pentru argumentarea deciziilor și 

schimbarea politicilor de sănătate publică care afectează calitatea vieții pacienților. 
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3 Problema de sănătate 
 

 

3.1 Prezentare generală a sclerozei multiple 
În anul 1868, cercetătorul Jean-Martin Charcot a descoperit scleroza multiplă. Scleroza multiplă (SM) este o 
boală cronică inflamatorie demielinizantă a Sistemului Nervos Central (SNC) uman, care afectează tinerii adulți 
și care poate în decursul mai multor decenii, să se transforme într-o tulburare progresivă neurodegenerativă, 
asociată cu dizabilități clinice majore. Scleroza multiplă este cea mai invalidantă boală a adultului tânăr. Boala 
este probabil să apară ca urmare a unei combinații complexe de factori genetici, mecanisme de declanșare 
legate de mediu și evenimente infecțioase. Se crede că leziunile SM provin dintr-o boală autoimună, unde 
sistemul imunitar recunoaște mielina SNC ca fiind străină și, ca urmare, se activează pentru a o distruge. Acest 
proces conduce la formarea de plăci demielinizate, care sunt supuse la un moment dat daunelor axonale și 
neurodegenerării1. Totuși, cauzele declanșării bolii sunt necunoscute. 

Federația Internațională de Scleroză Multiplă prezintă o serie de aspecte cheie2 cu privire la scleroza multiplă:  

► Este o boală progresivă a sistemului nervos central, pentru care nu există vindecare.  

► Mai multe femei decât bărbați au SM, cu o proporție de trei la doi. 

► Este cea mai întâlnită boală a sistemului nervos central, la tinerii adulți. 

► Nu este ereditară în mod direct, deși predispoziția genetică joacă un rol în dezvoltarea sa.  

► Nu este contagioasă sau infecțioasă.  

► Diagnosticul are loc în general între 20 și 40 de ani, deși boala se poate declanșa și mai devreme.  

► Prezintă o gamă largă de simptome, oboseala fiind cea mai întâlnită. 

► Incidența SM crește în țările poziționate mai departe de Ecuator.  

► În prezent, există tratamente care pot modifica cursul bolii.  

► Multe dintre simptomele SM pot fi gestionate și tratate cu succes. 

 

3.1.1  Tipuri de boală 
Scleroza multiplă are mai multe clasificări în funcție de evoluția sau severitatea clinică. Cele mai recente 
clasificări prezente în literatura de specialitate grupează aceste subtipuri în forme recurent remisive și primar 
progresive. Aceste 2 grupe mari pot evolua în timp, în mai multe subtipuri3. Pentru acuratețea acestui studiu 
s-a folosit standardul național de clasificare, propus de Revista Română de Neurologie, prin Ghidul de 
diagnostic și tratament pentru scleroza multiplă4: 

Forma recurent-remisivă (SMRR) 

Forma recurent-remisivă (SMRR) a bolii se caracterizează prin pusee clinic certe, cu recuperare clinică 
completă sau incompletă (cu sechele). Unele pusee pot să nu aibă deloc recuperare clinică. Între pusee, 
deficitele neurologice se datorează acumulării sechelelor, fără progresie clinică. Forma recurent-remisivă de 
SM (SMRR) este cea mai frecventă formă clinică (60-70% cazuri) - ea apare mai frecvent la femei şi debutează 
cel mai adesea în jurul vârstei de 30 ani. 

                                                      
1 Julia SCHAEFFER, Chiara COSSETTI, Giulia MALLUCCI, Stefano PLUCHINO, Department of Clinical Neurosciences, University of 
Cambridge, UK, Scleroza Multiplă, în Neurobiology of Brain Disorders, Biological Basis of Neurological and Psychiatric Disorders, 2015, 
paginile 497-520. 
2 Federația Internațională de Scleroză Multiplă, https://www.msif.org/. 
3 G MATHEY, M MICHAUD, S PITTION-VOUYOVITCH, M DEBOUVERIE, Classification and diagnostic criteria for demyelinating 
diseases of the central nervous system: Where do we stand today?, in Rev Neurol (Paris), Apr 2018 
4 O. BĂJENARU, C.D. Popescu, C. Tiu, D. Marinescu, Gh. Iana, Ghid de diagnostic și tratament pentru scleroza multiplă, în Revista 
Română de Neurologie, Aug 2008. 
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Forma secundar progresivă (SMSP) 

Forma secundar progresivă (SMSP) se caracterizează prin recuperare parţială după pusee şi progresie 
continuă, întreruptă sau nu de pusee, ocazional cu faze de platou. Această formă reprezintă transformarea 
tipului recurent-remisiv, după în medie 10 ani de evoluţie a bolii. Unele caracteristici ale formelor de SMRR 
pot identifica riscul crescut al anumitor pacienţi de a evolua către o formă de SMSP: vârsta mai înaintată la 
debut (peste 35 ani), mai mult de două recăderi în primul an, creşterea frecvenţei recăderilor în ultimii ani de 
evoluţie a bolii. 

Forma primar progresivă (SMPP) 

Forma primar progresivă (SMPP) se caracterizează prin progresie continuă de la debut, ocazional cu faze de 
platou şi ameliorări minore, temporare. Acestă formă are distribuţie relativ egală între sexe, debutează în jurul 
vârstei de 40 ani şi afectează mai frecvent şi mai sever, încă de la debut, măduva spinării. 

Forma progresivă cu recurenţe (SMPR) 

Această formă de boală este caracterizată prin progresie continuă de la debut, dar cu episoade acute de 
agravare a tabloului clinic, cu sau fără recuperare completă. Este de fapt o formă particulară în care poate 
evolua forma primar progresivă, dar importantă din punct de vedere terapeutic. 

În funcţie de severitatea clinică, se mai descriu, ca forme particulare de SM, o variantă malignă (formă rapid 
progresivă, cu invaliditate severă sau deces în timp relativ scurt de la debut) şi una benignă (mai mult o 
apreciere prognostică, decât o formă clinică propriu-zisă, diagnosticată atunci când la peste 10 ani de la debut 
nu există agravare clinică sau nu s-a depăşit scorul EDSS de 3).  

După stabilirea diagnosticului pozitiv de scleroză multiplă şi a formei sale evolutive, astăzi este obligatoriu 
pentru orice medic neurolog, să facă evaluarea gradului de invaliditate a pacientului conform scorului EDSS 
(Kurtzke Expanded Disability Status Scale). Această evaluare este necesară atât pentru aprecierea 
prognosticului evolutiv al pacientului, dar cel puţin în egală măsură, reprezintă un criteriu important în stabilirea 
unei conduite terapeutice optime. 

 

3.1.2  Cauze și manifestări ale bolii  
Mecanismul5 responsabil pentru apariția SM poate fi sintetizat în două motive: 

► (1) sistemul imunitar a distrus teaca de mielină, și  
► (2) incapacitatea celulelor producătoare de mielină să producă noi teci.  

 
Deși cauza sclerozei multiple nu este cunoscută, se crede că variația dozelor de gene6 joacă un rol în riscul 
apariției bolii. Schimbările în gena HLA-DRB1 reprezintă cei mai puternici factori de risc genetici pentru a 
dezvolta scleroza multiplă. Alți factori asociați cu un risc crescut de a dezvolta boala includ schimbările genei 
IL7R. Deși se crede că SM nu este o boală ereditară, riscul de apariție a sclerozei multiple este mai mare 
pentru persoanele care au sau au avut în familie rude cu SM, decât pentru cei care nu au avut7. 

În plus, diverși factori de mediu – infecțioși și neinfecțioși - au fost propuși ca factori de risc pentru  scleroza 
multiplă8: 

o infecția microbiană – infecția cu microbi a fost asociată cu principalele procese de introducere și 
creștere a incidenței de SM;  

o infecția virală – trei dovezi susțin infecția virală la SM: (1) prezența benzilor oligoclonale în fluidul 
sistemului nervos central al pacienților cu SM; (2) mulți viruși sunt legați de encefalomielita; (3) infecțiile 
virale au indus de asemenea demielinizarea la animale. Virusul choriomeningitei limfocitare este 
virusul responsabil pentru simptomele SM;  

o alte infecții – SM poate fi indusă de asemenea de fumat, stres, și toxine de mediu (în special 
expunerea la solvenți). Dieta contaminată și aportul hormonal ar putea fi asociate cu SM.  

                                                      
5 Khaled M. M. KORIEM, Scleroza Multiplă: Perspective și tendințe noi, în Asian Pacific Journal of Tropical Bioledicine, Volume 6, Issue 
5, May 2016, paginile 429-440. 
6 U.S. National Library of Medicine. Genetics Home Reference. Scleroza Multiplă. 
7 Federația Internațională de Scleroză Multiplă, https://www.msif.org/. 
8 Alberto ASCHERIO, Kassandra L. MUNGER, Factori de risc de mediu pentru scleroza multiplă. Partea I: rolul infecției, în Annals of 
Neurology, April 2007. 
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Apariția sclerozei multiple se bazează pe interacțiuni complexe între factori genetici și de mediu.  

Figura 1: Scleroza Multiplă – Factori etiologici9 

 
 

Simptomele sclerozei multiple pot fi clasificate în simptome primare, secundare sau terțiare10.  

► Primare: slăbiciune, pierderi senzoriale și ataxie (incapacitatea de a coordona mișcările musculare) - 
direct legate de demielinizare și de pierderea axonală.  

► Secundare: infecțiile tractului urinar ca urmare a retenției urinare - rezultatul simptomelor primare.  

► Terțiare: depresie reactivă sau izolare socială - rezultatul consecințelor sociale și psihologice ale bolii. 

 

În funcție de frecvența acestora, aceste simptome mai pot fi împărțite în: 

► Frecvente: oboseală și slăbiciune; scădere a echilibrului; probleme de spasticitate și mers; depresie 
și probleme cognitive, probleme ale sistemului urinar, digestiv și disfuncții sexuale; pierderi senzoriale 
și durere neuropată.  

► Mai puțin frecvente: dizartrie și disfagie, vertij și tremor.  

► Rare: convulsii, pierderea auzului și paralizie. 

 

3.2 Exacerbări și complicații ale bolii 
O componentă cheie a manifestării sclerozei multiple este apariția episoadelor de agravare clinică, fie cu 
simptome noi, fie cu agravarea simptomelor mai vechi pe parcursul a câteva zile sau săptămâni. Acestea sunt 
cunoscute sub numele de exacerbări ale sclerozei multiple. Exacerbările au fost definite în mod tipic11 ca 
episoade de perturbări neurologice focale ce durează peste 24 de ore, fără o explicație cunoscută și care sunt 
precedate de o perioadă de stabilitate clinică ce durează cel puțin 30 de zile. Fluctuațiile simptomelor sau 
agravarea acestora, însoțită de febră sau infecții, sunt considerate drept exacerbări din punct de vedere 
medical doar dacă îndeplinesc criteriile de mai sus. Acestea sunt adesea denumite pseudo-exacerbări. 
Aproximativ 80% din pacienții ce suferă de SM prezintă, într-un stadiu inițial, forma (recurent) remisivă a bolii12. 
Exacerbările continuă să apară tot pe parcursul recidivei sclerozei multiple. În această perioadă a bolii, în care 
episoadele incomplete ale recidivelor au loc de mai multe ori în timp, boala are drept consecință dobândirea 
de dizabilități. O frecvență ridicată a exacerbărilor în primul an după diagnosticare este, de asemenea, un 
predictor al unei afectări mai puternice a pacientului. Tratamentul agresiv pentru prevenirea exacerbărilor a 
fost, prin urmare, obiectivul principal al terapiei bolii în cazul SMRR. Tratamentul exacerbărilor, odată ce 

                                                      
9 Jafari NAGHMEH, Factori de risc în cauzarea și cursul sclerozei multiple, Stichting MS research, pagina 16. 
10 Aliza BEN-ZACHARIA, Terapie pentru simptomele sclerozei multiple, în The Mount Sinai journal of medicine, New York, 2011. 
11 Daniel ONTANEDA, Alex D. RAE-GRANT, Managementul exacerbărilor acute în scleroza multiplă, în Annals of Indian Academy of 
Neurology, 2009.  
12 Idem. 
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acestea apar, a fost îndreptat spre scurtarea duratei atacurilor și obținerea unei recuperări complete. Acestă 
procedură este realizată în mod obișnuit cu agenți antiinflamatori precum steroizi și hormonul ACTH.  

Complicațiile asociate cu scleroza multiplă sunt: oboseală, pierderea mobilității și spasticității, durere, 
disfuncție intestinală, disfuncție sexuală, urgență urinară, nicturie, incontinență urinară, probleme vizuale, 
dificultăți la înghițire, probleme de vorbire și auz, probleme pulmonare, osteoporoză, probleme cognitive, 
depresie.  

 

3.3  Etapele de diagnosticare și niveluri de 
severitate  

Diagnosticarea sclerozei multiple este bazată pe simptome și manifestări neurologice, împreună cu dovezi ale 
diseminării leziunilor SNC în spațiu și timp. RMN-ul este de obicei suficient pentru a confirma diagnosticul, 
atunci când leziunile specifice însoțesc un sindrom clinic tipic însă, la unii pacienți, este nevoie de investigații 
medicale suplimentare, prin examinarea lichidului cefalorahidian și de teste neuropsihologice13. 

Diagnosticul diferențial include multe afecțiuni și variază în funcție de prezentarea clinică. Diagnosticul 
diferențial dictează ce investigații medicale ar putea fi necesare14. Un examen medical general, detaliat, 
precum și un examen neurologic complet sunt esențiale, deoarece o constatare clinică inițială printr-o 
examinare neurologică rămâne o condiție prealabilă pentru diagnostic. Istoricul afecțiunilor pacientului poate 
dezvălui simptome anterioare sugestive pentru SM, cum ar fi pierderea unilaterală a văzului, vedere încețoșată 
sau dublă, semnul Lhermitte sau tulburări motorii sau senzoriale. Aceste simptome sunt utile pentru 
diagnosticarea SM. 

Odată ce examinarea clinică a evidențiat dovezi ale unui atac de SM, următorul pas obișnuit este o scanare 
cerebrală prin RMN. Dacă pacientul prezintă modificări la examinarea măduvei spinării care sugerează SM, 
atunci trebuie realizate atât o scanare cerebrală RMN, cât și un RMN al coloanei vertebrale. 

Cu toate acestea, trebuie luat în considerare și diagnosticul diferențial, deoarece boli precum encefalita virală, 
sifilisul, panencefalita sclerozantă subacută și encefalomielita acută diseminată pot produce, de asemenea, 
anomalii ale LCR. Aceste constatări paraclinice, deși sunt foarte sugestive pentru diagnosticul SM, nu sunt 
întotdeauna specifice acesteia și este relevant de reiterat că diagnosticul SM rămâne în primul rând unul clinic 
și că trebuie întotdeauna luat în considerare diagnosticul diferențial.  

Mai jos sunt prezentate câteva caracteristici de diagnosticare15 a celor patru forme de scleroză multiplă: 

► Scleroza multiplă, forma recurent remisivă (SMRR): Criteriile de diagnosticare McDonald indică nevoia 
de semne clinice obiective, atât clinice și radiologice sau cu potențial evocat, pentru a demonstra 
prezența diseminării în spațiu și timp atunci când se pronunță diagnosticul de SMRR. SMRR este 
caracterizată de atacuri recurente sau recidive, care variază ca frecvență și severitate, însă există o 
perioadă stabilă între recidive. Totuși, un pacient care a suferit o recădere nu poate reveni complet la 
normal, iar mulți pacienți rămân cu deficiențe reziduale.  

► Scleroza multiplă, forma secundar progresivă (SMSP): SMSP este caracterizată de cel puțin o 
recădere urmată de agravarea în mod progresiv a stării medicale. Acestă progresie se poate dezvolta 
încet după un sindrom clinic izolat initial dar, mai comun, ea urmează unei perioade de SMRR bine 
definită. Ca urmare, un sindrom clinic izolat bine diagnosticat, reprezintă criteriul minim de determinare 
a acestui tip de scleroză multiplă. Dezvoltarea acesteia este progresivă, dar, în cazul unor pacienți, 
pot exista perioade de stabilitate relativă. În timpul cursului progresiv al bolii pot exista momente 
intermitente de recăderi. 

► Scleroza multiplă, forma primar progresivă (SMPP): SMPP este o boală ce progresează în mod lent 
de la diagnosticare, iar din punct de vedere medical, majoritatea pacienților ce suferă de SMPP 
prezintă simptomele unei mielopatii progresive sau a unei disfuncții cerebeloase progresive. 
Diagnosticul definitiv poate fi dificil de dat, pentru mulți dintre pacienții cu această formă a bolii, dar 
utilizarea strică a criteriilor McDonald ar putea ajuta la evitarea erorilor în diagnosticare.  

                                                      
13 Wallace J. B. FRACP, Todd A. HARDY, Franz FAZEKAS, David H. MILLER, Diagnosticul sclerozei multiple: progress și provocări, în 
The Lancet, Volume 389, Issue 10076, April 2017, paginile 1336 – 1346. 
14 D. MILLER, A. COMPSTON, Diagnosticul diferențial al sclerozei multiple, în McAlpine’s Multiple Sclerosis, 4th ed., 2006, paginile 389-
437. 
15 Barrie J. HURWITZ, Diagnosticul sclerozei multiple și al subtipurilor clinice, în Ann Indian Acad Neurol 2009; 12, paginile 226-230. 
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► Scleroza multiplă, forma progresivă cu recurenţe (SMPR): SMPR include pacienții care acumulează 
deficiențe reduse de-a lungul multor ani și rămân foarte funcționali. Mai multe studii indică faptul că 
această formă de scleroză multiplă ar trebui probabil să fie diagnosticată doar retrospectiv. 

Ghidurile noi de diagnostic și tratament mai definesc și sindromul clinic izolat (CIS) ca o formă de scleroză 
multiplă. CIS se defineste printr-un prim episod neurologic care dureaza cel puţin 24 de ore, având substrat 
inflamator sau demielinizant la nivelul sistemului nervos central. Pacienţii cu sindrom clinic izolat pot dezvolta 
SM clinic definită - majoritatea pacienţilor cu CIS evaluaţi prin RMN lunar au dezvoltat SM îndeplinind criteriile 
McDonald în următoarele 3 luni de la evaluarea iniţială. 

Criteriile McDonald de diagnosticare pentru scleroza multiplă, revizuite ultima dată în anul 2017, sunt criteriile 
de diagnosticare a sclerozei multiple recunoscute în prezent. Acestea sunt prezentate în Anexa 2 a prezentului 
studiu. 

Scleroza multiplă cuprinde diverse forme cu manifestări variabile, așa cum se prezintă în tabelul de mai jos. 
SM progresivă cu recurențe reprezintă un diagnostic ce implică progresia accelerată a SM pe timpul a 5 ani 
de la momentul diagnosticării. Evoluții alternative ale SM pot include forme benigne, pacienții menținându-și 
funcția neurologică timp de 15 ani după diagnosticare. În forma recurent-remisivă a SM (SMRR), pacienții 
prezintă pusee recurente, dar au tendința de a fi stabili între pusee. Aceste pusee pot varia în ceea ce privește 
apariția și severitatea, însă unii pacienți dezvoltă deficiențe reziduale permanente. SM secundar progresivă 
este un subtip al SMRR și se caracterizează prin faptul că pacienții cu această formă au mici dizabilități și un 
statut funcțional ridicat. În cazul SM secundar progresivă, are loc o înrăutățire graduală în timp, după minimum 
un puseu. Această formă de SM poate să apară după un sindrom clinic izolat, totuși, poate apărea și în SMRR. 
În cele din urmă, SM primar progresivă este o formă mai puțin comună, dar constant progresivă a SM. 
Caracteristica principală a acestei forme este o mielopatie progresivă sau o disfuncție cerebeloasă16.  

Tabel 1: Etapele evoluției Sclerozei Multiple17 
Tip Procentul Pacienților 

Diagnosticați la Debut 
Perioade de Remisiune Evoluția Simptomelor 

SM Recurent-Remisivă 
(SMRR) 

85% Perioade semnificative 
de remisiune 

Perioade de recidive 

SM Secundar Progresivă 
(SMSP) 

*SMRR netratată, 50% dintre 
pacienți vor dezvolta SMSP 
într-un deceniu de la primul 
diagnostic 

Recuperare parțială sau 
perioade de remisiune 

Boala nu dispare între 
cicluri; în schimb se 
înrăutățește constant 

SM Primar Progresivă 10% Niciuna Ocazional se pliază pe 
simptomele lor și 
prezintă îmbunătățiri 
minore ale statutului 
funcțional, dar care tind 
să fie temporare 

SM Progresivă cu 
Recurențe 

5% Niciuna Se înrăutățește progresiv 

 

3.4  Speranța de viață 
Deși în scleroza multiplă posibilitatea de dezvoltare a unei dizabilități severe, pe termen lung, nu reprezintă în 
mod strict o cauză a morții, bolnavii de SM au, din punct de vedere statistic, o mortalitate ridicată în comparație 
cu restul populației18. Există date contradictorii despre relația dintre gen și mortalitate în scleroza multiplă. Deși 
multe studii au constatat o speranță de viață mai îndelungată la grupurile de sex feminin, altele nu au raportat 
nicio diferență între bărbați și femei sau chiar un risc mai mare de mortalitate la pacienții de sex feminin. Lipsa 
omogenității ar putea fi parțial atribuită modificărilor raportului dintre pacienții de gen feminin și cei de gen 
masculin de-a lungul timpului. Incidența crescută a sclerozei multiple în rândul femeilor, observată în ultimele 
4-5 decenii, nu a fost evidentă cu 3-4 generații în urmă, când raportul de gen era aproape unitar. Studiile 

                                                      
16Idem. 
17 Aysha KHAN, Nader TAVAKOLI, Richard G. STEFANACCI, Gestionarea complicațiilor medicale ale unui pacient cu scleroză multiplă 
ce beneficiază de îngrijire pe termen lung, în Annals of Long-Term Care: Clinical Care and Aging.2017; 25(2), paginile 44-47. 
18 Antonio SCALFARI, Volker KNAPPERTZ, Gary CUTTER, Douglas S. GOODIN, Raymond ASHTON, George C. EBERS, Mortalitatea 
la pacienții cu scleroză multiplă, în Neurology. The Official Journal of the American Academy of Neurology, July 2013, 81(2), pagina 184. 
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recente au arătat că raportul de gen în scleroza multiplă se schimbă în continuare în multe țări19. În România, 
conform celor mai recente studii epidemiologice, distribuția de gen este dezechilibrată spre sexul feminin 
(aproximativ 70% dintre cazuri). 

Conform Băncii Mondiale, în România speranța de viață medie la naștere pentru anul de referință 2016 este 
de 75 de ani. Diferențele nivelurilor de mortalitate dintre pacienții cu scleroză multiplă și populația sănătoasă 
au impact asupra speranței de viață. Studiile din literatură indică o reducere cuprinsă între 6 – 13 ani față de 
valorile populației sănătoase20 21.  

În lipsa datelor specifice pentru România, se poate calcula speranța de viață aproximativă pentru pacienții cu 
scleroză multiplă în România, prin scăderea mediei din literatură pentru reducerea speranței de viață (9,5 ani): 
65,5 ani - 13% scădere față de populația sănătoasă. În lipsa unor registre de boală și a unor date mai bune 
pentru cauzele de deces în România, aceste valori reprezintă aproximări. 

 

3.5  Cauze ale mortalității 
Pacienții ce suferă de SM pot muri din cauze ce nu sunt legate de boala în sine. Chiar și așa, în medie, în mai 
mult de jumătate dintre cazuri, SM este recunoscută drept cauza morții în certificatele de deces22. 

În tabelul de mai jos sunt prezentate cauzele principale ale decesului pacienților ce suferă de scleroză multiplă, 
după cum arată studiile științifice realizate de-a lungul timpului. 

 

Tabel 2: Cauzele principale de deces a pacienților ce suferă de scleroză multiplă23 
 Phadke 

(1987)
24 

Sadovni
ck et al. 
(1991)25 

Koch-
Henriks
en et al. 
(1998)26 

Sumela
hti et al. 
(2002)27 

Bronnum-
Hansen et 
al. 
(2004)28 

Redelin
gs et al. 
(2006)29 

Grytten 
Torkilds
en et al. 
(2008)30 

Hirst et 
al. 
(2008)31 

Smesta
d et al. 
(2009)32 

Nr. decese 216 145 6.068 219 4.254 27.319 198 221 263 

Cauzele de deces, % 

SM 62,0 47,1 55,4 58,0 56,4 61,2 56,5 57,9 50,0 

Boli 
cardiovasc. 

19,0 20,6 17,6 26,0 15,5 10,9 13,1 16,0 14,4 

                                                      
19 Idem, pagina 187. 
20 AD SADOVNICK, GC EBERS; RW WILSON, DW PATY, Speranța de viață a pacienților din clinicile de scleroză multiplă, în Neurology, 
1992, Paginile 991-994 
21 N KOCH-HENRIKSNE, H BRONNUM-HANSEN, E STENAGER, Cauze de mortalitate pentru pacienții danezi cu scleroză multiplă: 
Rezultate din Registrul Danez de Scleroză Multiplă, în J Neurol Neurosurg Psychiatry, 1998, paginile 56-59. 
22 Ibidem, pagina 184. 
23 Antonio SCALFARI, Volker KNAPPERTZ, Garry CUTTER, Douglas S.GOODIN, Raymond ASHTON, George C. EBERS, Mortalitatea 
la pacienții cu scleroză multiplă, în Neurology. The Official Journal of the American Academy of Neurology, July 2013, 81(2), pagina 184.  
24 JG PHADKE, Modelul de supraviețuire și cauza morții la pacienții cu scleroză multiplă: rezultatele unui studio epidemiologic organizat 
în nord-estul Scoției, în J Neurol Neurosurg Psychiatry, 1987; 50, paginile 523-531. 
25 AD SADOVNICK, K EISEN, GC EBERS, DW PATY, Cauza morții la pacienții internați în clinic ice tratează scleroza multiplă, în 
Neurology, 1991; 41, paginile 1193-1196. 
26 N KOCH-HENRIKSEN, H BRONNUM-HANSEN, E STENAGER, Cauza principală a decesului la pacienții danezi cu scleroză multiplă: 
rezultate obținute din Registrul Danez de Scleroză Multiplă, în J Neurol Neurosurg Psychiatry 1998; 65, paginile 56-59. 
27 ML SUMELAHTI, PJ TIENARI, J WIKSTROM, TM SALMINEN, M HAKAMA, Supraviețuirea sclerozei multiple în Finlanda între anii 
1964 și 1993, în Mult Scler 2002; 8, paginile 350-355. 
28 H BRONNUM-HANSEN, N KOCH-HENRIKSEN, E STENAGER, Tendințe cu privire la supraviețuirea și cauza decesului la pacienții 
danezi cu scleroză multiplă, în Brain, 2004; 127, paginile 844-850. 
29 MD REDELINGS, L McCOY, F SORVILLO, Mortalitatea în scleroză multiplă și modele de comorbiditate în Statele Unite din 1990 până 
în 2001, în Neuroepidemiology, 2006; 26, paginile 102-107. 
30 N GRYTTEN TORKILDSEN, SA LIE, JH AARSETH, H NYLAND, KM MYHR, Supraviețuirea și cauza decesului în scleroza multiplă: 
rezultate obținute ca urmare a derulării unui studiu de urmărire a fenomenului pe durata a 50 de ani în vestul Norvegiei, în Mult Scler 
2008; 14, paginile 1191-1198.  
31 C HIRST, R SWINGLER, DA COMPSTON, Y BEN-SHLOMO, NP ROBERTSON, Suraviețuirea și cauza decesului în scleroza multiplă: 
un studiu bazat pe o populație prospectivă, în J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2008; 79, paginile 1016 – 1021. 
32 C SMESTAD, L SANDVIK, EG CELIUS, Mortalitatea excesivă și cauza morții într-o grupă de pacienți norvegieni cu scleroză multiplă, 
în Mult Scler 2009; 15, paginile 1263-1270. 
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 Phadke 
(1987)
24 

Sadovni
ck et al. 
(1991)25 

Koch-
Henriks
en et al. 
(1998)26 

Sumela
hti et al. 
(2002)27 

Bronnum-
Hansen et 
al. 
(2004)28 

Redelin
gs et al. 
(2006)29 

Grytten 
Torkilds
en et al. 
(2008)30 

Hirst et 
al. 
(2008)31 

Smesta
d et al. 
(2009)32 

Cancer 12,0 30,2 8,6 35,0 10,1 8,5 10,6 9,5 9,8 

Boli resp. 3,2 // 5,1 // 4,7 19,7 5,1 47,5 1,5 

Accident/ 
suicid 

// 28,6 3,8 5,0 4,5 0,3 2,5 0,0 5,3 

Altele 2,7 // 9,5 // 13,5 // 6,6 8,6 // 

 

Studiul Mortalitatea la pacienții cu scleroză multiplă din 2013, publicat de Academia Americană de Neurologie 
(Antonio SCALFARI et al.), evidențiază provocările care apar atunci când se discută despre cauzele mortalității 
la bolnavii de scleroză multiplă. Dovezile arată că, deși SM este în esență cronică și invalidantă, invaliditatea 
pe termen lung nu este neapărat cauza imediată a decesului.  

Cu toate acestea, scleroza multiplă prezintă riscul de complicații sistemice în stadiile avansate ale bolii, care 
pot duce la deces. Înregistrarea “SM” drept cauză principală de deces marchează atingerea ultimei trepte a 
Scalei extinse a stării de incapacitate (EDSS 10), definită ca „… o moarte acută cauzată de o afecțiune a 
trunchiului cerebral sau a sistemului respirator sau o moarte cauzată de o stare medicală cronică ce duce la 
imobilizarea la pat și pneumonie în stagiu terminal, sepsis, uremie, insuficiență cardiorespiratorie”. Aceasta 
exclude cauzele intermediare ale morții.  

Această definiție poate fi interpretată variabil de către medici și este complet necunoscută pentru cei care nu 
sunt familiarizați cu SM, ceea ce duce la o variație mare a proporției de "decese cauzate de MS" în cadrul 
diferitelor cohorte de studiu. 
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4 Epidemiologie 
 

 

 

La nivel european, datele epidemiologice si demografice ale pacienților cu scleroză multiplă înregistrează 
variații importante. Kingwell și colaboratorii au efectuat în 201333 o recenzie sistematică a literaturii de 
specialitate, pentru studii care includ prevalența și incidența SM în populațiile europene între 1985 și 2011. 
Concluzia principală a acestui raport prezintă faptul că estimările acestor indicatori sunt deosebit de eterogene 
la nivel de regiuni sau țări.  

Estimările privind prevalența SM în Insulele Britanice au variat de la 96/100.000 locuitori la peste 200/100.000 
locuitori, cele mai ridicate estimări provenind din Scoția și Irlanda de Nord. Aceste două țări au avut cele mai 
mari rate anuale de incidență, variind de la 7,2 până la 12,2/100.000 locuitori. Cu excepții rare, estimările 
prevalenței și incidenței au fost mai mari la femei (raport 3:1). Datele epidemiologice la nivel național prezintă 
neconcordanțe și diferențe geografice semnificative în datele disponibile, zone mari din Europa fiind 
subreprezentate. Doar 37% din studii au furnizat estimări standardizate. De exemplu, Sardinia a înregistrat o 
incidență și o prevalență mai mare a SM în comparație cu restul Italiei. Două din șase studii au găsit o 
prevalență estimată a SM mai mare de 100/100.000 locuitori. Un singur studiu a înregistrat 69/100.000 
locuitori, însă pentru anul 1985. Pentru incidența SM, estimările din Sardinia de 3,4 la 6,8 la 100.000 nu se 
apropie de cele observate pe întreaga peninsulă italiană. Deși estimările de prevalență și incidență au avut 
tendința de a fi mai mari în regiunile nordice ale insulelor britanice și în țările nordice, implicând rolul 
epidemiologic al latitudinii, acest model nu este uniform, cu estimări mai mari provenind din sudul Greciei. 
Acolo, rata prevalenței brute a cazurilor SM a crescut între 1984 și 2006 de la 10,1 în nord-estul Greciei la 
119,61 pentru 100.000 locuitori. Și ratele medii anuale de incidență au crescut între 1984-1989 de la 2,71 la 
10,73/100,000 locuitori. 

Epidemiologia sclerozei multiple în România este un subiect de cercetare subdezvoltat, literatura de 
specialitate prezentând informații limitate pentru analiză. Studiile existente oferă date contradictorii care sunt 
depășite343536 sau nu îndeplinesc criterii de acoperie geografică37. Prin urmare, studiul a propus identificarea 
și estimarea indicatorilor epidemiologici de bază, necesari pentru a realiza analiza de cost a sclerozei multiple. 

4.1 Prevalența sclerozei multiple în România  
Acest studiu folosește ca indicator epidemiologic prevalența de perioadă, care exprimă numărul total de cazuri 
de scleroză multiplă în România, fără a face deosebire între cazurile cazurile vechi și nou apărute, în cursul 
anului de referință (2016). S-a efectuat o recenzie sistematică a literaturii, pentru identificarea prevalenței 
sclerozei multiple în România. Rezultatele indică valori diferite în funcție de acoperirea geografică a studiilor. 
Având in vedere mai multe componente de validitate (data publicării, acoperirea geografică limitată, consultări 
cu asociațiile de pacienți) s-a stabilit necesitatea estimării prevalenței folosind o metodă de calcul bazată pe 
utilizarea serviciilor în sistemul public. 

Tabel 3: Prevalența din literatură 

Sursa Prevalență An Acoperire geografică 

Verdeș et al. 46,4/100.000 loc. 1978 București 

Morariu et al. 22,2/100.000 loc. 1974 Transilvania 

Bălașa et al. 26,1/100.000 loc. 2006 Mureș 

                                                      
33 E KINGWELL, JJ MARRIOTT, N JETTE et al., Incidența și prevalența sclerozei multiple în Europa: o analiză sistematică a literaturii, în 
BMC Neurol, 2013. 
34 WAITSUK P, WAGNER RC, KALMAN L, DULAU E - Incidence and forms of multiple sclerosis studied in the light of case reports of 22 
years at the Neurological Clinics of Targu Mures in Neurol Psihiatr Neurochir 1968. 
35 MORARIU M, ALTER M, HARSHE M - Multiple sclerosis in Transylvania: a zone of transition in frequency in Neurology 1974. 
36 VERDES F, PETRESCU A, CERNESCU C - Epidemiologic survey of multiple sclerosis in the Bucharest city and suburban area in Acta 
Neurol Scand – 1978. 
37 BALASA R, FEIER C, DAN M, MOTATAIANU A, BALAIANU M, CHEBUTI C, CONSTANTIN V, BAJKO Z, PASCU I - The Prevalence 
of Multiple Sclerosis in Mures County, Central Romania in Revista Romana de Neurologie, Vol 2 Nr. 2, 2007. 
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În cadrul consultărilor pentru realizarea traseului pacientului cu scleroză multiplă în sistemul de sănătate, 
medicii consultați au subliniat faptul că majoritatea interacțiunilor medicale apar în ambulatorii de specialitate. 
Pentru a obține numărul acestor interacțiuni s-a depus o cerere de date la Şcoala Naţională de Sănătate 
Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB). Datele furnizate sunt 
sumarizate în tabelul de mai jos. 
 

Tabel 4: Numărul cazurilor SM cu acces la sistemul public de sănătate 

Tip diagnostic Denumire Cazuri 2016 (fișe) Indvizi (CID) 2016 

Principal G35 - Scleroză multiplă 2.649 2.628 

Secundar G35 - Scleroză multiplă 2.080 2.202 

TOTAL  4.729 4.830 

 

Datele furnizate de SNSPMPDSB au fost consolidate cu proporția pacienților care nu au acces la aceste 
servicii38. Numărul cazurilor rezultate a fost transformat conform formulei standard de calcul pentru prevalență, 
rezultând o valoare de 38,3 (peste 7500 de cazuri) de scleroză multipla la 100.000 de locuitori pentru anul de 
referință al studiului. Dintre acestea, doar aproximativ 5000 au accesat sistemul public de sănătate în anul 
2016, având așadar boala activă. Populația de referință pentru calculul indicatorilor epidemiologici este cea 
raportată de Institutul National de Statistică pentru anul 2016 (19.706.529 locuitori rezidenți). 

Această estimare de prevalență, mai mică de 5 cazuri la 10.000 locuitori, încadrează scleroza multiplă în 
categoria bolilor rare, conform standardelor definite de Comisia Europeană. Acest rezultat este mai apropiat 
de estimările medicilor și ale reprezentanților pacienților cu privire la numărul real al cazurilor de scleroză 
multiplă din România. 

4.2  Incidența sclerozei multiple în România  
Numărul cazurilor noi de scleroză multiplă raportate pe parcursul anului 2016 în România reprezintă incidența 
bolii pe perioada de referință a studiului. Valoarea folosită în estimări a fost extrasă dintr-un răspuns recent al 
Ministerului Sănătății din România la o interpelare parlamentară.  

Pentru anul de referință al studiului, 965 de cazuri noi de scleroză multiplă au fost declarate de către medicii 
de familie în România, ceea ce reprezintă o incidență de aproximativ 4,9 cazuri la 100.000 de locuitori.  

Răspunsul Ministerului a inclus, de asemenea, o valoare exactă pentru mortalitatea SM în anul de referință: 
74 decese (rata mortalității 0,33). 

4.3  Profilul demografic al pacienților  
Profilul pacientului român cu scleroză multiplă, conturat pe baza răspunsurilor la un chestionar online 
administrat în cadrul studiului, are următoarele caracteristici: 

► vârsta medie de 37 de ani;  
► femeie - doar aproximativ 30% dintre pacienți sunt bărbați în România; 
► de obicei activ pe piața forței de muncă;  
► diagnosticat cu scleroză multiplă în urmă cu între 5 și 10 ani;  
► viaț i s-a schimbat în rău în urma diagnosticului de scleroză multiplă;  
► urmează, în prezent, tratament imunomodulator.  

Scleroza multiplă este o boală dificilă pentru pacienții de toate vârstele. Totuși impactul poate fi mai puternic 
pentru populația tânără, datorită perioadelor critice de dezvoltare care sunt afectate. În raportul Tineri cu 
Scleroză Multiplă realizat de Federația Internaționala pentru Scleroză Multiplă, sunt descrise problemele de 
stimă de sine, educație, stigmă socială, dezvoltare personală sau profesională pe care un adolescent sau 
tânăr adult le poate întâmpina, pe lângă diagnosticul de scleroză multiplă. 

                                                      
38 KANAVOS P, TINELLI M, EFTHYMIADOU O, VISINTIN E, GRIMACCIA F, MOSSMAN J, The International Multiple Sclerosis Study 
(IMPRESS), Mar 2016 London School of Economics. 
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5 Parcursul pacientului 
 

 

5.1 Opțiuni terapeutice disponibile   
Conform protocolului terapeutic român pentru tratamentul sclerozei multiple, scleroza multiplă reprezintă cea 
mai invalidantă boală a adultului tânăr39, ce afectează mai mult de 7.500 pacienți și are implicații socio-
economice importante, pe lângă o alterare severă a calității vieții pacienților. 

Majoritatea tratamentelor pentru SM sunt pe termen lung, suprimând în principal sistemul imunitar. Cu toate 
acestea, astfel de supresoare ale sistemului imunitar prezintă riscuri sporite de infecții și cancer40. Opțiunile 
alternative de tratament implică terapii modificatoare ale evoluției bolii, cum ar fi, interferoanele, glatiramer 
acetat, anticorpi monoclonali și modulator al receptorului 1-fosfat al sfingozinei 41. Aceste terapii au redus în 
mod dramatic numărul de pusee și au încetinit progresia bolii. În cele din urmă, inducerea toleranței la 
autoantigeni și restabilirea homeostaziei organismului pot ține sub control, în mod eficient, boala. 

În prezent, tratamentul cel mai des folosit în programele naționale din România, pentru scleroza multiplă, este 
cel imunomodulator. Acest tratament este destinat pacienților diagnosticați cu sindrom clinic izolat, scleroză 
multiplă - forma cu recurențe și remisiuni și în stadiile inițiale ale formei secundar progresive, precum și pentru 
recurențele care pot să apară în formele progresive de boală. Acest tip de tratament este unul de prevenție 
secundară a invalidării severe (fizice și mentale), la pacienții cu sindrom clinic izolat, scleroza multiplă (în forma 
cu recurențe și remisiuni și în cea cu progresie secundară) întrucat în această afecțiune nu se cunoaște în 
prezent un tratament curativ. 

Studiile cost-eficiență au evidențiat în mod clar faptul că dacă tratamentul imunomodulator este introdus cât 
mai aproape de momentul debutului clinic, de preferat în stadiul de “sindrom clinic izolat", cheltuielile directe 
(în primul rând cele legate de tratamentul cu imunomodulatoare modificatoare ale evoluției bolii) sunt 
semnificativ mai mici, decât dacă tratamentul se inițiază în formele mai avansate de boală. 

Protocolul terapeutic românesc corespunzător tratării sclerozei multiple, indică următoarele criterii de includere 
a pacienților în tratamentul imunomodulator: 

► Diagnostic de certitudine de SM (SM clinic definită conform criteriilor Mc Donald), forma recurent-
remisivă sau formă secundar progresivă;  

► Sindromul clinic izolat cu modificări IRM caracteristice de SM (ceea ce presupune excluderea altor 
afecţiuni care se pot manifesta asemănător clinic şi imagistic). 

Scheme terapeutice în tratamentul imunomodulator, indicate de protocolul terapeutic românesc  

Medicul curant poate alege ca primă soluție terapeutică, în funcție de forma clinică de SM și complianța 
pacientului, următoarele medicamentele de linia I: Interferon beta 1a, Interferon beta 1b, Glatiramer acetat, 
Teriflunomidum. Tratamentul inițiat este continuat atâta vreme cât pacientul răspunde la terapie şi nu dezvoltă 
reacţii adverse sau eșec terapeutic, care să impună oprirea sau schimbarea terapiei. 

Evaluarea răspunsului la tratament se face prin:  

► Examen clinic o dată la 3 luni (sau ori de câte ori evoluţia clinică o impune);  

► Evaluarea scorului EDSS anual (sau ori de câte ori evoluţia clinică o impune);  

► Evidenţa anuală a numărului de recăderi clinice;  

                                                      
39 Anexa la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 475/308/2017 privind modificare 
și completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 
pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în 
Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie 
personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, 
din 26.04.2017. 
40 M. INGLESE, M PETRACCA, Strategii terapeutice în scleroza multiplă: Accent pe neuroprotecție, vindecare și relevanță pentru 
schizofrenie, în Schizophr. Res, 2015, 161, paginile 94-101.  
41 Narges DARGAHI, Maria KATSARA, Theodore TSELIOS, Maria-Eleni ANDROUTSOU, Maximilian de COURTEN, John MATSOUKAS, 
Vasso APOSTOLOPOULOS, Scleroză Multiplă: Actualizări cu privire la imunopatologie și tratament, în Brain Sciences, 2017, pagina 8. 
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► Examen IRM cerebral anual (cel puţin în primii 2 ani de tratament, apoi doar atunci când există 
argumente medicale care să justifice indicaţia). 

Medicul curant este singurul care poate evalua corect gradul de răspuns la terapie şi poate recomanda 
continuarea, schimbarea sau întreruperea tratamentului administrat. 
 
Eşecul tratamentului imunomodulator constă în:  

► Prezenţa a 4 sau mai multe pusee pe an (eşecul terapeutic la o formă de tratament imunomodulator - 
sub tratament un pacient face 2 sau 3 recăderi în 6 luni sau cel puţin 4 recăderi într-un an);  

► Progresia continuă a bolii; 

► Reacţii adverse severe. 

În caz de esec a tratamentului imunomodulator se iau în considerare:  

► Întreruperea tratamentului imunomodulator;  

► Schimbarea medicamentului imunomodulator;  

► Schimbarea cu medicamentul de linia a II-a, în urmatoarele situații:  

o sub tratament, pacientul face cel putin 1 recădere clinică, iar examenul IRM cerebral și spinal 
evidențiază cel puțin 9 leziuni noi pe imaginile T2 sau cel puțin 1 leziune hipercaptantă într-un 
an 

o boala are o progresie continuă sub tratament de linia I  
► Asocierea altor medicamente simptomatice;  

► Asocierea corticoterapiei de scurtă durată;  

► Administrarea unui medicament imunosupresor. 

Protocolul terapeutic românesc corespunzător tratării sclerozei multiple indică faptul că prescriptorii 
tratamentului sunt medicii din specialitatea neurologie, din centrele nominalizate pentru derularea programului 
național al bolilor neurologice - scleroză multiplă. 

5.2 Accesul și bariere potențiale la tratament  
Această secțiune centralizează informații privind accesul pacienților cu scleroză multiplă la servicii clinice, 
paraclinice și la medicamente. Prin Ordinul Guvernului nr. 408/2010, pacienții cu SM sunt incluși în scheme 
de tratament finanțate de către guvern, iar serviciile necesare pentru tratarea acestora fac parte din pachetul 
de îngrijire de bază, asigurat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). 

Totuși, infrastructura din sistemul sanitar public se confruntă cu provocări importante, care îngreunează 
furnizarea asistenței medicale și au impact negativ asupra sănătății populației42. În completarea literaturii de 
sănătate publică, s-au colectat date calitative importante de la diverși actori din sistem: medici, pacienți, 
reprezentanți ai pacienților, administratori de spitale și alții. 

Deși provocările la nivel de infrastructură și personal sunt relativ comune tuturor regiunilor, interacțiunea 
acestora cu o serie de condiții socio-economice specifice anumite zone, poate genera deficiențe și mai 
pronunțate pentru anumite categorii demografice. Cele cele mai importante probleme identificate în alocarea 
resurselor, la nivel de sistem de sănătate, sunt: 

► Nevoia nesatisfăcută de servicii: nivelul estimat de acces la diagnostic și tratament conform 
protocoalelor terapeutice raportat de pacienții cu scleroză multiplă din România este 64%. Această 
valoare este bazată pe răspunsurile unor pacienți cu SM din România în cadrul unui studiu mai amplu 
realizat de London School of Economics (IMPRESS, 2015) și reprezintă singura estimare pentru 
acces. Datorită lipsei studiilor în acest domeniu, indicatorul folosit rămâne singura variantă de a estima 
diferențele mari dintre datele privind numărul pacienților care accesează sistemul de sănătate 
(raportate de autorități) și numărul total raportat de către asociațiile de pacienți și specialiști în 
domeniul sclerozei multiple. 

                                                      
42 Observatorul Român de Sănătate (2015) Hospistat 1.0 – Activitatea sistemului public de sănătate din România. București: Observatorul 
Român de Sănătate. 
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► Inegalități importante de acces între mediul urban si rural: numărul medicilor și al personalului 
sanitar mediu, pe cap de locuitor în rural, poate fi și de 10 ori mai mic, comprativ cu media din urban, 
în județe ca Mureș sau Botoșani (Hospistat, Observatorul Român de Sănătate, 2012); 

► Polarizarea programelor naționale în centre universitare: livrarea tratamentului subvenționat de 
către CNAS are loc în câteva centre urbane, care nu corespund cerințelor demografice și geografice 
ale pacienților cu scleroză multiplă. 

 

În România, există 12 unități medicale incluse în Programul Național de Tratament al Bolilor Neurologice. 
Acestea sunt distribuite în 6 orașe universitare și îndeplinesc rolul de centre de tratament pentru pacienții care 
suferă de scleroză multiplă: 

► București: 

o Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti - Clinica de neurologie; 
o Spitalul Clinic Militar Central de Urgenţă "Dr. Carol Davila" Bucureşti - Clinica de neurologie; 
o Spitalul Clinic Colentina - Clinica de neurologie; 
o Spitalul Clinic Universitar Elias - Clinica de neurologie; 
o Institutul Clinic Fundeni - Clinica de neurologie; 
o Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia" Bucureşti; 
o Spitalul de Urgenţă "Prof. Agrippa Ionescu" - Clinica de neurologie. 

► Târgu Mureș: 

o Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş. 
► Iași: 

o Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi. 
► Timiș: 

o Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timiş - Clinica de neurologie. 
► Cluj: 

o Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj - Clinica de neurologie. 
► Oradea: 

o Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea. 
 

Conform parcursului pacientului cu SM în sistemul public și a datelor epidemiologice, pacienții sunt 
diagnosticați și tratați în institutiile medicale aflate în proximitatea domiciliului acestora. Figurile 2 și 3 (pagina 
următoare) evidențiază distribuția suboptimală a instituțiilor care permit distribuirea tratamentului pentru 
scleroza multiplă, în cadrul programului național de tratament pentru boli neurologice.  
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Figura 2: Distribuția geografică a centrelor de tratament pentru scleroza multiplă incluse în 
Programul Național de Tratament al Bolilor Neurologice43 

 
 

Figura 3: Distribuția geografică a spitalizărilor pentru Scleroză Multiplă44  

 
Studiul internațional de scleroză multiplă efectuat de către London School of Economics, a inclus și România 
printre țările studiate. Analiza a concluzionat că există o nevoie urgentă de a furniza servicii mai bune pentru 
persoanele cu SM, iar dovezile sugerează că acest lucru este posibil dacă factorii de decizie abordează trei 
aspecte cheie:  
 

► Îmbunătățirea calității asistenței medicale și a stării de sănătate pentru fiecare persoană care 
suferă de scleroză multiplă; 

                                                      
43 Sursa: Anexa la Ordinul Ministrului Sănătății și Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 475/308/2017 de modificare 
și completare a Ordinului Ministrului Sănătății Publice și Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1301 / 500/2008. 
44 Sursa: Date publice din sistemul de finanțare Diagnosis Related Groups (DRG) furnizate de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, 
Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti; cu roșu - orașe cu centre incluse în Programul Național de Tratament al 
Bolilor Neurologice; cu verde = instituții care raportează cazuri de scleroză multiplă. Numerele reprezintă cazuri raportate în DRG. 



Analiză socio-economică: Impactul sclerozei multiple în România 

 

    Pagina 20 

► Generarea dovezilor solide (registre de boală) pentru argumentarea deciziilor și schimbarea 
politicilor publice care afectează calitatea vieții pacienților; 

► Creșterea capacității de reacție a sistemului de sănătate la inovațiile terapeutice. 
 

În încercarea de a completa literatura de specialitate, am dezvoltat un chestionar semi-structurat, pentru 
pacienții cu diagnostic de scleroză multiplă. Acesta a inclus următoarele secțiuni: (1) informații demografice, 
(2) diagnostic și tratament, (3) viață socială, (4) locul de muncă.  

În total, 88 de pacienți cu scleroză multiplă au completat chestionarul online. Principalele bariere raportate de 
respondenți au fost: 

► Stigma socială legată de boală; 

► Lipsa frecventă de medicamente de piața farmaceutică din România; 

► Lipsa acoperirii serviciilor pentru comorbidități asociate sănătății mintale; 

► Lipsa interesului personalului medical față de pacienți; 

► Lipsa de comunicare între medici și pacienți; 

► Numărul redus de centre din programul național; 

► Bariere legate de birocrație în sistem; 

► Lipsa de informații despre medicamentele alternative. 

În ceea ce privește satisfacția pacienților, persoanele cu scleroză multiplă au raportat o satisfacție generală 
moderată față de sistemul de sănătate din România. Acest rezultat nu este un indicator ideal pentru calitatea 
îngrijirii acestor pacienți. Literatura de specialitate descrie cazuri în care nivelul istoric scăzut al calității 
serviciilor medicale distorsionează percepția pacienților față de condițiile din prezent.  

Cu alte cuvinte, deși satisfacția pacienților este destul de ridicată, acest lucru nu decurge direct din calitatea 
ridicată a serviciilor medicale ci poate fi influențată de așteptările scăzute ale pacienților45. Mai multe studii 
sunt necesare pentru a cuantifica exact nivelul de calitate al serviciilor medicale prestate pentru pacienții cu 
scleroză multiplă, în România. 

 

 

                                                      
45 WILLIAMS B, Patient Satisfaction: A Valid Concept?, in Social Science and Medicine, Feb 1994, 509-516. 
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Figura 4: Ilustrarea parcursului pacientului cu scleroză multiplă în sistemul de sănătate din România4647  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
46 Anexa la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 475/308/2017 privind modificare și completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui 
Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista 
cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări 
sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, din 26.04.2017. 
 
47 La momentul elaborării studiului, Comisia de experți care funcționează pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru implementarea Programului național de tratament al bolilor neurologice, 
era încă funcțională. 
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6 Estimarea costurilor directe 
 

 

6.1 Estimarea costurilor directe  
Estimările costurilor directe generate de scleroza multiplă sunt compuse din categorii de cost care au fost 
calculate folosind o abordare metodologică "de jos în sus", pornind de la protocolul terapeutic pentru scleroza 
multiplă. Excepția de la această regulă se aplică îngrijirilor în regim de spitalizare, unde datele au fost extrase 
din evidențele naționale. 

Costurile directe includ:  

o Costuri cu diagnosticarea și monitorizarea bolii 
o Costuri cu tratamentul medicamentos  
o Costuri generate de servicii clinice și paraclinice 
o Costuri generate de spitalizarea pacienților 
o Costuri generate de comorbiditățile asociate bolii 

Costurile directe, estimate pentru anul 2016, se ridică la aproximativ 272 milioane RON (60 milioane EUR) 
în total sau 56.500 RON (12.500 EUR) /an / per pacient. Costul direct per pacient este de 17 ori mai mare 
decât cel aferent pacienților cu cancer de sân 48. 

Cea mai importantă categorie de cost este tratamentul medicamentos, care reprezintă 88% din totalul 
costurilor directe. Produsele decontate prin programul național pentru scleroza multiplă reprezintă 5,7% din 
bugetul medicamentelor pentru boli cronice cu risc crescut, utilizate în programele naționale cu scop 
curativ, raportat de CNAS în anul de referință al studiului. Componenta asociată comorbidităților mintale are o 
contribuție similară cu serviciile clinice și paraclinice asociate bolii principale. Spitalizarea contribuie puțin la 
costurile directe (2% din total), aspect confirmat de traseul pacientului. 

Pornind de la durata medie a bolii conform registrului internațional MSBase (15,5 ani), media costurilor directe 
pentru întreaga durată a vieții unui pacient cu scleroză multiplă în România reprezintă 876.000 RON (193.000 
EUR). Desigur, această estimare conține costuri duble de diagnostic și alte componente care apar doar o 
singură dată în viața unui pacient.  

O distribuție valorică detaliată a costurilor este prezentată în tabelul următor, iar una procentuală în figura 
următoare: 

Tabel 5: Estimarea costurilor directe  
Nr. Categorie de cost Total 2016 (mil. RON) Total 2016 (mil. EUR) 

1 Tratament medicamentos 238,80 52,7 

2 Diagnosticare și monitorizare 5,80 1,2 

3 Servicii clinice și paraclinice 10,80 2,4 

4 Spitalizare 5,30 1,1 

5 Costuri comorbidități mintale 11,20 2,5 
 

TOTAL 271,9 59,90 

 
 
 
 
 

                                                      
48 Coaliția pentru Sănătatea Femeii, Povara cancerului de sân în România, Beneficiile investiției într-un program de screening pentru 
cancerul de sân, București 2017. 
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Figura 5: Distribuția procentuală a costurilor directe 

 
 

6.2 Tratamentul medicamentos 
Costurile directe atribuite tratamentului medicamentos au fost estimate folosind o abordare "de jos în sus", 
pornind de la protocolul terapeutic pentru scleroza multiplă. În prima fază a analizei s-a construit o listă de 
medicamente recomandate, împreună cu indicația lor terapeutică. Apoi au fost extrase prețurile pentru aceste 
produse din Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul Ministrului Sănătății și al Președintelui Casei Naționale de Asigurări 
de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a 
prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de 
sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, din 23.12.2014 și din catalogul național privind medicamentele 
(CaNaMed). 

Mai multe premise stau la baza ponderării costului mediu pe pacient în funcție de tipul tratamentului. În primul 
rând, proporția pacienților aflați sub tratament imunomodulator (79%) și cea a pacienților care necesită 
tratament simptomatic (67,9%) a fost extrasă din sondajul pacienților. În al doilea rând, numărul mediu de 
episoade acute pe an a fost calculat utilizând o estimare a literaturii.49. Numărul de pacienți care necesită 
tratament simptomatic a fost, de asemenea, estimat utilizând chestionarul. 

Costul total estimat al tratamentului medicamentos la pacienții cu scleroză multiplă din România este 238,8 
milioane RON (52,7 milioane EUR) în anul 2016 pentru numărul de pacienți raportat de CNAS în programele 
naționale (3930). Mai mult de trei sferturi din aceste costuri sunt estimate a fi atribuite tratamentului 
imunomodulator. 

Figura 6: Distribuția costurilor cu medicamente în rândul pacienților cu scleroză multiplă50  

                  
 

Costul total per pacient, conform analizei noastre reprezintă aproximativ 49.500 RON (11.000 EUR) per 
pacient pentru anul 2016. În același an, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a declarat un cost per 
pacient în programul național de 31.687 RON.  

                                                      
49 LHERMITTE F, MARTEAU R, GAZENGEL J, DORDAIN G, DELOCHE G - The frequency of relapse in multiple sclerosis in Zeitschrift 
fur Neurologie in 1973. 
50 Sursa: estimări din studiul prezent pentru anul de referință.  
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Diferența dintre valoarea estimată și costurile acestui program poate fi atribuită problemelor de acces la 
serviciile CNAS sau plăților din buzunarul pacienților. 

 

6.3 Costuri de diagnosticare și monitorizare 
Costurile de diagnosticare și de monitorizare au fost estimate "de jos în sus", utilizând protocolul terapeutic și 
datele calitative ale studiului, pentru a estima valori medii anuale. Tarifele pentru serviciile decontate prin 
CNAS au fost calculate prin înmulțirea punctajelor menționate în contractul cadru cu valoarea acestora din 
ultimul trimestru al anului 2016. Indicatorii folosiți ca multiplicatori au fost: incidența anuală pentru diagnostic 
și numărul fișelor de spitalizare de zi pentru monitorizarea pacienților cu scleroză multiplă. 

În medie, diagnosticul sclerozei multiple costă 2.293 RON per pacient, iar monitorizarea anuală 750 RON. O 
observație importantă este că aceste sume per pacient sunt estimate cu ajutorul tarifelor decontante de către 
CNAS. Din cadrul componentei de diagnosticare, cea mai importantă componentă de cost este cea a serviciilor 
paraclinice (aproximativ 90% din total). O expunere detaliată a acestor costuri este disponibilă în tabelul de 
mai jos: 

Tabel 6: Costuri cu diagnosticul și monitorizarea SM  
Categorie cost  Tarif CNAS Cant./Pac. Total/ 

Pacient 

Total 
Pacienți 

Valoare 
(RON) 

Servicii clinice RON Estimări RON Estimări RON 

Plata per serviciu - medicină 
primară 

12,65 1 12,65 965 12.207 

Consult neurologic - inițial 23,76 1 23,76 965 22.928 

Consult radiologic 23,76 1 23,76 965 22.928 

Consult neurologic - potențiale 
evocate  

23,76 1 23,76 965 22.928 

Consult diagnostic diferențial  31,68 1 31,68 965 30.571 

Consult de confirmare - 
neurologie  

23,76 1 23,76 965 22.928 

Plăți per capita  
  

139,37 Subtotal 134.492 

Plata/capita medicină primară 34,63 1 34,63 965 33.418 

Investigații paraclinice  
  

34,63 Subtotal 33.418 

Laborator 750 1,5 1125 965 1.085.625 

Potențiale evocate 88 1 88 965 84.920 

RMN 700 1 700 965 675.500 

Puncție lombară 126 1 126 965 121.590 

Analiza LCR 80 1 80 965 77.200 

Monitorizare 
  

2119 Subtotal 2.044.835 

RMN 700 1 700 4.729 3.310.300 

Consult radiologic 23,76 1 23,76 4.729 112.361 

Consult neurologic 23,76 1 23,76 4.729 112.361 
    

Subtotal 3.535.022 

TOTAL 5.747.767 
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6.4  Costuri cu serviciile clinice și paraclinice 
Similar diagnosticului și monitorizării, costurile pentru îngrijirea ambulatorie au fost estimate "de jos în sus" 
utilizând protocolul terapeutic și datele calitative ale studiului pentru a estima valori medii anuale.  
Tarifele pentru serviciile decontate prin CNAS au fost calculate prin înmulțirea punctajelor menționate în 
contractul cadru, cu valoarea acestora din ultimul trimestru al anului 2016.  
Indicatorul folosit ca multiplicator a fost numărul fișelor de spitalizare pentru monitorizarea pacienților cu 
scleroză multiplă. Un total estimat de aproximativ 11 milioane RON (2,4 milioane EUR) reprezintă costurile 
directe cu servicii clinice și paraclinice pentru pacienții cu scleroză multiplă. 
 

O prezentare detaliată a acestor costuri este disponibilă în următorul tabel: 
 

Tabel 7: Costuri cu servicii clinice și paraclinice 
Categorie Cost Tarif CNAS Cant. 

/Pac. 

Cost 

/Pac. 

Multipl.  Valoare (RON)  

Servicii Clinice RON 
 

RON CNAS  RON  

Consult Neurologic 23,76 1 23,76 4.729  112.361      

Servicii Paraclinice 
   

Subtotal  112.361      

Laborator 187,8 1,5 281,7 4.729  1.332.159      

RMN 700 1 700 4.729  3.310.300      

Servicii recuperare 
   

Subtotal  4.642.459      

Ședință de recuperare 33 12 396 4.729  1.872.684      

Plafon lunar privind recuperarea  42 21 882 4.729  4.170.978      
    

Subtotal  6.043.662      

TOTAL  10.798.482      

 

6.5  Costuri cu spitalizarea  
Costurile de spitalizare au fost estimate folosind un proces automat de colectare a datelor de pe site-ul 
www.drg.ro. Date anuale din 181 de spitale care raportează în sistemul DRG, pentru codurile asociate cu 
scleroza multiplă (B3091 și B3092) au fost filtrate și clasificate în funcție de tipul de cazuri identificate (acut 
sau cronic). A fost utilizată o abordare mixtă pentru a diferenția schemele de finanțare acută și cronică pentru 
spitale. 

Costul a fost calculat în funcție de sistemul de finanțare bazat pe tariful pe caz ponderat (TCP) al spitalului, 
pentru cazurile acute. Valoarea relativă a serviciilor (VR) a fost înmulțită cu TCP, iar tariful specific cazului 
(TC) a fost derivat pentru fiecare spital. Acest tarif a fost apoi înmulțit cu toate cazurile acute asociate sclerozei 
multiple în acel spital. Pentru pacienții cronici, costul a fost calculat pe baza numărului de zile de spitalizare, 
înmulțind această valoare cu tariful anual de referință pentru acest tip de serviciu. 

Costurile totale pentru îngrijirea spitalicească, în anul 2016, au fost de aproximativ 5,1 milioane RON (1,1 
milioane EUR), din care 84% pentru pacienții clasificați ca acuți și 16% pentru îngrijire a pacienților cronici. 
Un total de 2577 pacienți cu scleroză multiplă au fost internați în spitale în România în anul 2016, din care 
2085 cazuri în secții de acuți (tarif mediu decontat 2107 RON) și 492 de cazuri în secții de cronici (tarif mediu 
decontat 1733 RON). 
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6.6  Costuri cu comorbiditățile  
Pentru costurile asociate comorbidităților sclerozei multiple, e foarte importantă izolarea acestor boli de cea a 
diagnosticului principal studiat, în acest caz scleroza multiplă. Unele comorbidități apar independent de boala 
studiată, altele sunt rezultatul acesteia. Literatura descrie exemple de boli pentru care nu este evidentă 
implicarea sclerozei multiple în costurile de comorbiditate51.  

Un astfel de exemplu este diabetul pentru care s-a constat că implicarea comorbidității în studiile de cost 
pentru scleroză multiplă are un impact disproporționat asupra valorilor totale. Alte comorbidități prevalente, 
care de asemenea pot ridica valorile directe în studiile de cost, sunt cele cardiovalsculare (hipertensiune, 
dislipidemie, aritmii, accident vascular cerebral), pulmonare (bronhopneumopatie cronică), gastroenterologice 
(sindrom de colon iritabil, hepatită virală)52. 

Pentru acest studiu s-a decis includerea doar a două comorbidități (depresia și anxietatea), deoarece literatura 
de specialitate prezintă date precise în legătură cu riscul în exces de dezvoltare a acestor boli în rândul 
pacienților cu scleroză multiplă. Acest lucru poate fi explicat prin diferențele mai mari de prevalență ale 
comorbidităților meționate între pacienții cu sau fără scleroză multiplă. 

Costul comorbidităților a fost estimat prin metoda riscului atribuibil 53. În cazul acestui studiu, riscul atribuibil 
sau riscul în exces este diferența de prevalență a comorbidităților între o populația sănătoasă și populația cu 
scleroză multiplă. Pentru a calcula proporția cazurilor din această populația, în care existența sclerozei multiple 
a jucat un rol de cauzalitate în dezvoltarea comorbidităților mintale, s-au calculat fracții etiologice ale bolilor. 
În lipsa unor studii de cost pentru depresie și anxietate în România, aceste valori au fost estimate utilizând 
studii cu metodologie similară din Germania și costul direct al sclerozei multiple din cadrul acestui studiu și 
date epidemiologice pentru România 54 55 56.  

Valoarea totală pentru costurile depresie și anxietății în exces în rândul pacienților cu scleroză multiplă din 
România în anul 2016 a fost de aproxmativ 11,2 milioane RON (2,5 milioane EUR). Depresia clinică 
înregistrează costuri estimate de două ori mai mari în comparație cu anxietatea. 

Tabel 8: Costuri anuale generate de comorbidități pentru pacienții cu scleroză multiplă 

Componentă 
Cost 

Risc 
Rel. 

Risc în 
exces 

Cost 
scleroză RO 

Cost 
relativ 

literatură 
Pondere 

calcul 
Număr de 
cazuri cu 

comorbidități 
Valoare (RON) 

Comorbidități mintale 

Depresie 0,50 1,25 53960  0,16021      0,11 849,02 7.339.705 

Anxietate 0,33 1,45 53960  0,09484      0,10 754,49 3.861.315 

TOTAL 11.201.020 

                                                      
51 ERNSTSSON O ET AL, Cost of Ilness of Multiple Sclerosis - A systematic review, in Plos One, Jul 2016. 
52 A M RUTH, J COHEN ET AL., A systematic review of the incidence and prevalence of comorbidity in multiple sclerosis: Overview, in 
Multiple Sclerosis, 2015 
53 GEFELLER O, An Annotated Bibliography on the Attributable Risk, in Biometrical Journal, 1992. 
54 KOBELT G, BERG J, LINDGREN P, ELIAS WG, FLACHENECKER P, FREIDEL M, KONIG N, LIMMROTH V, STREUBE E, Costs and 
quality of life of multiple sclerosis in Germany, in European Journal of Health Economy, Sep 2006. 
55 ANDLIN-SOBOCKI P, WITTCHEN HU, Cost of affective disorders in Europe, in European Journal of Neurology, Jun 2005. 
56 PETRACHE D, FILIP I, TĂNASE C, Epidemiologia Depresiei, in Revista Medicală Română, Volumul 62, Nr. 3, 2005. 
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7 Estimarea costurilor 
indirecte 

 

7.1 Estimarea costurilor indirecte  
Estimările costurilor indirecte sunt compuse din categorii de cost care au fost calculate printr-o abordare mixtă, 
“de jos în sus” pentru transport, concedii medicale, prestații sociale de handicap, pensii de invaliditate și în 
baza indicatorilor de povară a bolii pentru dizabilitate și deces prematur.  

Costurile indirecte anuale, asociate sclerozei multiple, pentru 2016, sunt de aproximativ 140,5 milioane RON 
(31 milioane EUR) sau 29.000 RON (6.500 EUR) per pacient. O distribuție valorică detaliată a costurilor poate 
fi văzută în tabelul următor, și una procentuală în figura următoare: 

Tabel 9: Costuri indirecte anuale pentru pacienții cu scleroză multiplă în România 

  Nr. Categorie cost Total 2016 (milioane RON) Total 2016 (milioane EUR) 

1 Lipsa de productivitate datorată dizabilității 100 22 

2 Lipsa de productivitate  datorată decesului 
prematur 

2,8 0,6 

3 Pensii de invaliditate 14 3,1 

4 Indemnizații de handicap 0,8 0,2 

5 Concedii medicale 9,4 2,1 

6 Transportul pacientului 13,5 3 
 

TOTAL 140,5 31,00 

 

Figura 7: Distribuția procentuală a costurilor indirecte 
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7.2 Pierderi de productivitate cauzate de dizabilitate 
și deces prematur 

Pentru a estima costul mortalității premature pentru scleroza multiplă și al handicapului asociat, s-au calculat 
indicatori de povară a bolii (Years of Life Lost - YLL și Years of Life with Disability - YLD) și s-a multiplicat 
rezultatul cu PIB-ul României per capita în anul de referință. 

Tabel 10: Calculul indicatorul YLD pentru pacienții cu scleroză multiplă (abordarea de prevalența) 
Severitate Cazuri Pondere dizabilitate YLD 

Ușoară 2.733 0,183 500 

Medie 1.550 0,463 718 

Severă 1.915 0,719 1.377 

TOTAL 
  

2.595 

 

YLD a fost calculat prin ponderarea cazurilor în funcție de severitate cu greutatea stabilită de Organizația 
Mondială a Sănătății. Pentru anul de referință 2016, numărul total de ani pierduți din cauza dizabilității (YLD) 
la nivelul pacienților cu scleroză multiplă din România este de 2.595, cu un cost de productivitate indirect de 
aproximativ 100 milioane RON (22 milioane EUR).  

Figura 8: Ani de viață trăiți cu dizabilitate, în funcție de severitatea bolii 

 
Numărul de ani pierduți din cauza mortalității (YLL) a fost calculat pe baza mortalității asociate cu scleroza 
multiplă raportată de Ministerul Sănătății în România. În anul 2016, costul indirect de productivitate atribuit 
mortalității SM a fost de aproximativ 2,8 milioane RON (0,6 milioane EUR). Acest rezultat se afă în 
concordanță cu estimările OMS pentru YLL și YLD pentru scleroza multiplă în România. Diferența importantă 
de costuri în favoarea YLD se explică prin impactul limitat al bolii asupra speranței de viață a indivizilor. 

 

7.3 Costuri indirecte cu pensiile de invaliditate  
Ministerului Muncii și Justiției Sociale asigură plata pensiilor de invaliditate5758. 
Conform chestionarului aplicat în cadrul studiului, 58% din eșantion este eligibil pentru pensie de invalititate. 
Pentru calcularea costurilor anuale cu aceste pensii, s-a înmulțit numărul total de cazuri cu vârsta eligibilă cu 
acest procent și cu valoarea pensiei de invaliditate medie în anul de referință. În total, aproximativ 14 milioane 
RON (3,1 milioane EUR) au fost subvenționați pacienților cu scleroză multiplă cu titlu de pensie de invaliditate. 

 
 

                                                      
57 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările și completările ulterioare. 
58 Ordinul nr. 2272/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice; Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 
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Tabel 11: Costuri indirecte anuale cu pensii de invaliditate pentru pacienții cu scleroză multiplă  

Cazuri Procentajul pacienților 
eligibili pentru pensionare 

Pensia medie de invaliditate 
pentru anul 2016 (RON) Luni Total 

3.465 58% 579 12 13.963.395 

 

7.4 Costuri indirecte cu indemnizațiile de handicap  
Ministerului Muncii și Justiției Sociale asigură plata indemnizațiilor de handicap acordate persoanelor 
diagnosticate cu scleroză multiplă59 60. În vederea validității științifice a studiului, a fost solicitată o cerere de 
informații cu privire la valoarea detaliată a indemnizației de handicap pe grade (grav, accentuat și mediu) 
oferită persoanelor diagnosicate cu scleroză multiplă. Cererea a fost transmisă către Ministerul Muncii și 
Justiției Sociale, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, și către Agenția Națională pentru Plăți 
și Inspecție Socială.  

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități a fost instituția care a formulat următorul răspuns61 la 
solicitarea de informații: În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 989/2014 privind actualizarea 
cuantumului prestațiilor sociale prevăzute la art. 58, alin (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, începând cu data de 1 ianuarie 2015 acestea au avut 
următoarele valori: 

► pentru adultul cu handicap grav 340 lei: 

o 234 lei indemnizație lunară; 
o 106 lei buget complementar lunar. 

► pentru adultul cu handicap accentuat 272 lei: 

o 193 lei indemnizație lunară; 
o 79 lei buget complementar lunar. 

► pentru adultul cu handicap mediu 39 lei: 

o 39 lei buget complementar lunar. 
 

Costurile indirecte ale acestor indemnizații au fost calculate în funcție de răspunsurile pacienților la 
chestionarul aplicat în cadrul studiului. S-au ponderat categorii de severitate din proporția candidaților eligibili 
pentru acest tip de indemnizație. Costurile anuale sunt de aproximativ 800.000 RON (200.000 EUR). 

Tabel 12: Costuri indirecte anuale cu idemnizații pentru pacienții cu scleroză multiplă  

Tipul/Severitate Ușoară Medie Severă 

Indemnizație 0 193 234 

Buget 
complementar 

39 79 106 

Subtotal 39 272 340 

Pondere 42% 26% 32% 

Cazuri  1.855       1.128       1.394      

TOTAL (RON)  72.332       306.854       474.090      

 

                                                      
59 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările și completările ulterioare. 
 
60 Ordinul nr. 2272/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice; Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 
61 Conform solicitării adresate Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, înregistrate cu nr. 4129/16.04.2018. 
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7.1 Costuri indirecte pentru concedii medicale 
Pentru a estima costurile asociate concediului medical pentru scleroza multiplă, s-au selectat cazurile la o 
vârstă activă stratificată după nivelul de severitate și gradul de ocupare în funcție de chestionarul online. S-a 
presupus că pacienții cu dizabilitate severă sunt predominant incapabili de muncă. Valoarea rezultată a fost 
înmulțită cu numărul mediu de zile de concediu pe an, în funcție de două grade de severitate (ușoară și 
moderată), extras din răspunsurile la chestionarul aplicat în cadrul studiului. Rezultatul final a fost raportat la 
salariul mediu brut, în anul de referință al studiului. 

Aproximativ 2.650 pacienti au fost incluși în estimare, cu un total de 74.000 de zile de concediu medical. Costul 
total estimat al concediului de boală este de aproximativ 9,4 milioane RON (2,1 milioane EUR), pentru anul 
2016. 

7.1 Costuri de transport  
Pacienții cu scleroză multiplă călătoresc aproximativ 8,5 milioane km pe an ca urmare a vizitelor cu scop 
medical, cu un cost estimat de 13,5 milioane RON (3 milioane EUR) în anul 2016, adică aproximativ 2.018 
RON (445 EUR) per pacient / an. 
Tabelul de mai jos prezintă media distanței parcurse spre fiecare centru, înmulțită cu numărul mediu de 
vizite/an, raportate în chestionarele pacienților și, numărul de pacienți din zonă (estimat din prevalența și 
populația zonei de servicii, presupunând o distribuție geografică uniformă). Astfel, tariful per km a fost estimat 
la valoarea unui taximetru în Municipiul București din două motive. În primul rând, ca urmare a dizabilității, 
pacienții cu scleroză multiplă necesită confort sporit și sprijinul unui însoțitor pentru aceste deplasări62. De 
asemenea, literatura de specialitate recomandă includerea tuturor costurilor de asociate unui automobil 
(amortizare investiție, anvelope, carburant, ulei, asigurare  RCA, rovinietă, asigurare CASCO) în calculul 
costului real per kilometru. În acest caz, valorile sunt mult peste tariful comercial al multor modalități de 
transport (3,7 RON/km)63.  

Tabel 13: Costuri anuale de transport pentru pacienții cu scleroză multiplă 

Centru Distanța 
medie 

Medie 
deplasări 

Populație 
acoperire 

Reducere 
pop. reșed. 

Cazuri Total KM Tarif/KM Valoare 
(RON) 

B 102,47 5.6 8.149.273 6.265.848 2.575 2956412 1,6 4.730.259 

BH 39,83 5.6 907.126 710.759 292 130.357 1,6 208.571 

CJ 69,27 5.6 2.003.101 1.678.525 690 535.400 1,6 856.641 

IS 132,01 5.6 4.107.017 3.786.129 1556 2.301.398 1,6 3.682.237 

MS 129,03 5.6 2.008.299 1.874.009 770 1.113.395 1,6 1.781.432 

TM 153,22 5.6 2.382.301 2.064.641 848 1.456.619 1,6 2.330.591 

TOTAL 8.493.583   13.589.733 

 
În lipsa accesului la date privind reședința pacienților, am folosit spitalul în care pacienții beneficiază de îngrijire 
ca indicator indirect pentru domiciliul lor. Datele din spital colectate pentru estimarea costurilor directe de 
spitalizare au fost utilizate pentru această analiză. Prin urmare, scopul acesteia a fost de a estima distanța 
suplimentară parcursă de către pacienții cu scleroză multiplă pentru a beneficia de tratamentul decontat din 
programul național (Figura 3). 
Am folosit județele din proximitatea centrelor de SM pentru a construi zone teoretice de acoperire pentru 
centrele din programul national SM. Cu ajutorul unui algoritm automatizat au fost verificate distanțele dintre 
fiecare spital la care au fost internați pacienți cu scleroză multiplă și cel mai apropiat centru inclus în programul 
național de scleroză multiplă.  

                                                      
62 Trustul pentru Scleroză Multiplă, Marea Britanie, secțiunea Condus și Transport 2018, disponibil la https://www.mstrust.org.uk/a-
z/driving-and-transport. 
63 Cum se calculează costul per km, Conferința Gala Tranzit, secțiunea Transport Persoane, 2012. 
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8  Evoluția numărului de 
pacienți (2018 - 2028) 

 

 

Prevalența SM este definită pentru scopul acestui model ca numărul de cazuri care au accesat sistemul public 
în România. Aceasta este calculată, pentru fiecare an, în baza datelor din anul precedent, după următoarea 
formulă, cu valorile anului de referință al studiului (2016): 

P(n) = P (n-1) + I x A - M, unde: 

P = prevalență, n = anul de referință, I = incidență, A = acces la sistem, M = mortalitate. 

 

Premise importante: 
► Accesul general al pacienților cu SM din sistemul public va crește în mod progresiv de la 64% la 80% 

în următorii 10 ani; 
 
► Accesul la programul național va crește de la 74%, cu 1% pe an, plafonându-se la 85%; 
 
► Incidența va scădea de la ~5/100.000 de locuitori la estimările epidemiologice de 1,7 / 100.000 locuitori 

până in 2020; 
În conformitate cu valorile din țările învecinate64, în urma implementării Strategiei Națională de 
Sănătate 2014-202065. La momentul actual, incidența crescută este explicată de procesul de 
diagnosticare aflat în plină reformă (aparatură RMN mai bună, servicii mai bune); 

 
► Prevalența SM va crește cu aproximativ 2% anual, în concordanță cu tendințele globale; 
 
► SM va rămâne o boală rară în România (prevalență sub 50/100.000); 
 
► Mortalitatea este ajustată în funcție de creșterea prevalenței; 
 
► Populația României va rămâne constantă; 
 
► Structura demografică a populației SM va rămâne constantă. 
 

În anul 2028 vor exista 9349 cazuri de SM în România, reprezentând o prevalență de 47,44/100.000 loc. 

Tabel 14: Estimare a evoluției pacienților cu scleroză multiplă în România 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Total pacienți în 
sistem 4830 5331 5703 5946 6092 6244 6403 6567 6737 6914 7096 7285 7479 

Pacienți cu acces 
la program 
național 3586 3998 4334 4578 4752 4933 5122 5319 5525 5738 5961 6192 6357 

Mortalitate 74 75,1 76,2 77,2 78,2 79,3 80,3 81,3 82,3 83,4 84,4 85,4 86,4 

Incidență 965 900 700 500 351 351 351 351 351 351 351 351 351 

Procent acces la 
program național 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,8 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,85 

                                                      
64 E KINGWELL ET AL., Incidence and prevalence of multiple sclerosis in Europe: a systematic review, in BMC Neorology, 2013 
65 Ministerul Sănătății - Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 - http://www.ms.ro/strategia-nationala-de-sanatate-2014-2020/ 
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9 Observații finale 
 

 

 
Costurile totale cu scleroza multiplă, estimate în cadrul acestui raport sunt 412,5 milioane RON (91 milioane 
EUR), pentru anul de referință 2016, adică aproximativ 85.500 RON (19.000 EUR) / pacient. Din această 
sumă, 66% din valoarea costurilor totale ale sclerozei multiple în România, în anul 2016, se datorează 
costurilor directe aferente diagnosticării, tratamentului și monitorizării acestei boli, în timp ce 34% din costurile 
totale ale bolii, sunt reprezentate de costurile indirecte. 
 
Cea mai importantă referință pentru studiile de cost pentru scleroza multplă este o analiză sistematică din 
2016, publicată de Olivia Ernstsson și colaboratorii de la Karolinska Institutet. Această analiză include 29 de 
studii de cost de boală efectuate pe scleroză multiplă. În baza comparării rezultatelor prezentului studiu cu 
abordări metodologice similare, concluzionăm următoarele: 
 

► Costurile totale anuale cu scleroza multiplă se încadrează în intervalele minime și maxime prezente 
în literatură. Din 29 de studii analizate, în care au fost incluse 17 țări din Europa, împreună cu Statele 
Unite ale Americii, Canada și Australia, România se situează pe locul 14, înaintea Poloniei, Cehiei și 
Marii Britanii.  

În această interpretare, trebuie luat în considerare faptul că multe dintre aceste studii folosesc metodologii 
științifice diferite. Unii autori fac diferențierea costurilor directe medicale și nemedicale (ex.: alte plăți în legătură 
cu boala suportate de pacient). Pentru a păstra comparabilitatea datelor, costurile directe nemedicale au fost 
excluse din totalul costurilor directe în cazul în care a existat această defalcare.  

 

Figura 9: Analiza comparativă a costurilor anuale per pacient cu scleroza multiplă din literatură (EUR)
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► La nivel european, România se clasează mai jos în topul costurilor indirecte (locul 12), decât  în cel al 
costurilor directe (locul 8).  

Având in vedere costurile totale, România se află pe locul 11 la nivel European din 14 țări studiate, 
semnificativ sub țările nordice, care alocă în medie de peste două ori mai multe resurse financiare 
serviciilor pentru pacienții cu scleroză multiplă. Acest rezultat este reflectat și de alocarea bugetară pentru 
sănătate în România, aflată în anul de referință al studiului la aproximativ 5% din PIB. O observație 
esențială este că aceste valori sunt dependente de eficiența sistemului de sănătate în fiecare țară. O 
valoare mai mică a costurilor directe poate însemna atât o calitate mai mică a vieții pacienților cu scleroză 
multiplă, cât și un efect al strategiilor mai bune de tratament și diagnostic timpuriu al bolii - care reduc 
costurile la nivel de sistem pe termen lung. Așadar, aceste comparații pun în perspectivă rezultatele 
studiului, însă trebuie interpretate cu rezerva acestor complexități. 

Figura 10: Harta clasamentului costurilor totale anuale per pacient cu scleroză multiplă în țări din 
Uniunea Europeană (EUR) 

 
 

În încheiere, merită menționat că unele valori de bază utilizate în cadrul acestui studiu reprezintă estimări ale 
indicatorilor care lipsesc din literatură. Absența registrelor de pacienți cu scleroză multiplă în România exclude 
posibilitatea extragerii unor date valide referitoare la indicatori epidemiologici (prevalență, incidență, 
mortalitate, severitate), informații demografice (grad de ocupare, nivel de activitate, indici antropometrici), 
informații specifice despre patologia de studiu (tratament, acces la sistemul de sănătate) sau date despre 
costurile intangibile ale bolii (costuri cu familie, suferință emoțională).  

Lipsa acestor informații și prezența în literatură a valorilor contradictorii (studii epidemiologice vs. raportări ale 
Ministerului Sănătății) au un impact important asupra validității proiecțiilor de evoluție a numărului de pacienți 
care vor fi tratați în perioada 2018-2028. Pentru mai multe informații în legătură cu limitările studiului vă invităm 
să consultați anexele metodologice.  
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