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Premieră pentru România: astăzi se lansează primul studiu privind 
impactul economic, medical și social al sclerozei multiple în țara 

noastră 
În România, un pacient pierde, în medie, 10 de ani de viață 

 
 

Astăzi se lansează primul studiu național privind impactul economic, medical și social al 
sclerozei multiple, asupra pacienților și familiilor acestora, bugetului de stat și societății în 
general. Studiul a fost realizat de EY România, la solicitarea Roche România, anul de referință 
fiind 2016. Acest studiu aduce date epidemiologice actualizate și completează informațiile 
existente despre aspectele clinice ale bolii, cu date ale impactului socio-economic, pentru a crea 
un tablou cât mai complet al sclerozei multiple în România. 

Studiul evidenţiază  faptul că, deși în România scleroza multiplă este o boală rară  - cu o 
prevalenţă de 38.31 - boala rămâne cea mai invalidantă afecţiune a adultului tânăr, vârsta medie 
a pacienţilor la momentul diagnosticării fiind de 37 de ani. În ţara noastră, scleroza multiplă 
afectează peste 7.500 de persoane, 70% fiind femei. Dintre acestea, circa 5.000 au accesat 
sistemul public de sănătate în anul 2016, având așadar boala activă. 

În ceea ce priveşte aspectul economic şi social al bolii, potrivit rezultatelor studiului, costurile 
totale ale sclerozei multiple în România sunt de 412,5 milioane RON anual (91 milioane EUR). 
Rezultatele analizelor efectuate în cadrul studiului au evidențiat faptul că 66% din valoarea 
costurilor totale ale sclerozei multiple reprezintă costuri directe, în timp ce 34% din costurile 
totale ale bolii, sunt reprezentate de costurile indirecte. 

Managementul acestei afecţiuni include costuri cu diagnosticarea și monitorizarea bolii, cu 
tratamentul, costuri generate de servicii clinice, paraclinice, de spitalizare şi costuri generate de 
comorbiditățile asociate bolii. Toate aceste costuri directe generate de pacienţii cu scleroză 
multiplă din România se ridică la  272 milioane RON anual (60 milioane EUR). 

Produsele decontate prin programul național pentru scleroză 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. 

Un pacient cu scleroză multiplă trăieste, în medie, cu circa 10 ani mai puțin decât o persoană 
sănătoasă, ceea ce se traduce în costuri indirecte, ce includ lipsa de productivitate cauzată de 
dizabilitate şi decesul prematur, pensiile de invaliditate, indemnizațiile de handicap, concediile 
medicale şi transportul pacientului. Valoarea totală a acestor costuri indirecte este de 140,5 
milioane RON anual (31 milioane EUR).  

Din cauza dizabilității, pacienții cu scleroză multiplă din România pierd un număr total de 2.595 
ani de productivitate, cu un cost indirect pentru bugetul public de aproximativ 100 milioane 
RON (22 milioane EUR). 

                                                           
1 Prevalența = Numărul total al cazurilor de scleroză multiplă x 100.000 locuitori) / Populația rezidentă a 

României la 1 iulie 2016 - conform INSSE 



 

„Principalele bariere în accesarea tratamentului, din perspectiva pacienților, sunt stigma socială 
asociată acestei boli, lipsa frecventă a medicamentelor de pe 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 sistem 
sistemul de sănătate” , au declarat reprezentanții asociațiilor de pacienți care au contribuit la 
realizarea acestui studiu. 

Printre recomandările acestui studiu pentru un management mai bun al sclerozei multiple în 
România se numără îmbunătățirea calității asistenței medicale pentru pacienți, implementarea 
unor registre de boală pe baza cărora să poată fi concepute politici de sănătate mai eficiente și 
accesul crescut pentru pacienți la inovațiile terapeutice din acest domeniu.  

Structura studiului cuprinde prezentarea generală a afecțiunii și a epidemiologiei acesteia 
(prevalența și incidența bolii, profilul pacientului), identificarea și ilustrarea parcursului 
pacientului (opțiunile terapeutice disponibile, dar și accesul și barierele potențiale la tratament), 
estimarea costurilor directe (diagnostic, tratament, spitalizare, etc) și indirecte ale bolii (pierderi 
de productivitate cauzate de dizabilitate și deces prematur, pensii de invaliditate, concedii 
medicale, costuri de transport către centrele de tratament) precum și estimarea evoluției 
pacienților cu scleroză multiplă în intervalul de timp 2018 – 2028. 

Studiul este public şi poate fi descărcat aici. 

 

Scleroza multiplă în România (an de referință 2016): 

• cea mai invalidantă boală a adultului tânăr 

• în conformitate cu cele mai recente date epidemiologice evidențiate de acest studiu, 

scleroza multiplă este o boală rară în România 

• boala afectează peste 7.500 de pacienți în România 

• dintre aceștia, aproximativ 5.000 au accesat sistemul public de sănătate în anul 2016, 

având așadar boala activă 

• în fiecare an, sunt diagnosticate 965 de cazuri noi; anual, 74 de pacienti pierd lupta cu 

boala  

• un pacient cu scleroză multiplă  trăieste, în medie, cu circa 10 ani mai puțin decât o 

persoană sănătoasă  

• boala apare mai des la femei decât la bărbați, într-o proporție de circa 70%  

• nivelul estimat de acces la diagnostic și tratament conform protocoalelor terapeutice 

raportat de pacienții cu scleroză multiplă din România este 64%. 

• numărul total de ani de productivitate pierduți din cauza dizabilității de pacienții cu 

scleroză multiplă din România este de 2.595, cu un cost de productivitate indirect de 

aproximativ 100 milioane RON (22 milioane EUR) 

 

*** 

 

Despre Roche 

Roche este unul din pionerii globali ai industriei farmaceutice și de diagnostic, ce inoveaza continuu cu 

scopul de a îmbunătăți viața oamenilor. Sinergia dintre diviziile de Farmaceutice şi Diagnostic au 

transformat Roche în lider global al medicinii personalizate, o strategie care își propune să ofere 

tratamentul potrivit pentru pacientul potrivit, în cele mai bune condiții posibile.       

Roche este cea mai mare companie de biotehnologie la nivel mondial, ce oferă medicamente diferenţiate 

clinic în domeniul oncologiei, imunologiei, bolilor infecţioase, oftalmologiei şi afecţiunilor sistemului 

nervos central. Roche este, de asemenea, lider mondial în diagnosticul in vitro şi în diagnosticul histologic 

http://www.roche.ro/home/media/studii-si-rapoarte.html


 

al cancerului, precum şi pionier în managementul diabetului. Fondată în 1896, compania Roche este în 

permanență în căutarea celor mai bune soluții pentru prevenirea, diagnosticarea și tratarea maladiilor, 

aducandu-si astfel o contributie sustenabila in societate. 29 de medicamente dezvoltate de Roche - printre 

care antibiotice, medicamente împotriva malariei şi chimioterapice - sunt pe Lista Medicamentelor 

Esenţiale elaborată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. De asemenea, compania Roche a fost recunoscută 

opt ani consecutiv ca liderul sectorului farmaceutic al Dow Jones Sustenability Index.  

Având sediul central în Basel, Elveţia, Roche este prezentă în peste 100 țări, iar în 2016 compania avea 

peste 94.000 angajați la nivel global. În 2016, Roche a investit 9,9 miliarde de franci elvețieni în cercetare 

și dezvoltare, compania raportând vânzări de 50,6 miliarde de franci elvețieni. Compania Genentech, din 

Statele Unite, este deţinută în totalitate de grupul Roche. De asemenea, Roche este acţionarul majoritar al 

companiei Chugai Pharmaceutical, din Japonia.   

Despre Roche Romania 

Prezent pe piata romaneasca inca din perioada interbelica, Roche isi redeschide reprezentanta locala in 

anul 1992.  În anul 2005, grupul Roche ia decizia să înființeze societatea comercială S.C. Roche Romania 

SRL, urmând ca activitatea reprezentanței din București să fie preluată de compania locală nou înființată. 

Roche oferă produse și servicii care acoperă întreg spectrul îngrijirilor de sănătate, pornind de la 

prevenție, tratament și până la monitorizarea post-tratament, în arii terapeutice majore unde există nevoi 

medicale neacoperite încă.  Prin intermediul Roche România, ambele divizii ale Grupului Roche - divizia de 

farmaceutice și divizia de diagnostice - sunt prezente pe piața din țara noastră, oferind produse și servicii 

de înaltă specializare. Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să accesați www.roche.ro. 

Departamentul de Comunicare al Roche România: andrei.vlad@roche.com, 0728292664 
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