XXIII. Un punct de vedere economic
Cheltuielile pentru sănătate sunt infinite, dar bugetul este limitat, şi cu acest buget
trebuie salvate cât mai multe vieţi. Fiecare cheltuială făcută într-un domeniu duce la
diminuarea cheltuielilor într-un alt domeniu.
În toate afecţiunile, încercăm să reducem riscul la zero. Un risc zero este imposibil,
pentru că suntem, totuşi, muritori; dar ambiţia noastră ne conduce la cheltuieli din ce în
ce mai mari pentru reduceri din ce în ce mai mici ale riscului. Cu cât ne apropiem de
idealul riscului zero, cu atât cheltuim mai multe fonduri pe care le-am fi putut folosi la
prevenirea altor boli1.
În domeniul sănătăţii, termenul “cost” este indezirabil, iar includerea costurilor în
ghiduri rămâne controversată. Şi totuşi, “cost” nu înseamnă doar “bani”, ci şi “alte
tratamente pe care nu ni le putem permite dacă utilizăm resursele noastre finite pentru
un anume tratament”2.
Compensare în funcţie de eficacitate
În România, gratuitatea este oferită pentru anumite afecţiuni, în timp ce compensarea se
face în funcţie de o listă de medicamente.
Ca în multe alte ţări, toţi pacienţii care cumpără un medicament plătesc acelaşi preţ. Dar
eficacitatea acelui medicament nu este aceeaşi pentru toţi pacienţii, deoarece se ştie că
eficacitatea creşte odată cu riscul.
Aşadar, Casa de Asigurări ar putea compensa medicamentele pe paliere de risc –
începând cu compensare 100% petru pacienţii la mare risc, până la lipsa compensării
pentru pacienţii al căror risc este scăzut. De exemplu, pentru statine, gratuitate pentru
coronarieni (eventual după un prim infarct miocardic) şi nici o compensare pentru
pacienţii care au doar hipercolesterolemie; sau palierele trebuie calculate cu formula
Framingham. Este ciudat cum se dau gratuit antidiabeticele orale, când nu s-a
demonstrat deocamdată nici un efect al controlului strâns al glicemiei asupra
mortalităţii3 sau calităţii vieţii4, iar medicamentele care salvează vieţile diabeticilor
insulinoindependenţi (antihipertensivele şi statinele)5, 6, 7, 8 nu sunt decât compensate.
Statinele salvează vieţi chiar şi în prevenţie primară, la pacienţii cu colesterol normal.
Aceste medicamente devin eficiente atunci când riscul anual depăşeşte 0,6% (reducerea
relativă a riscului este de 33%). Dar dacă s-ar începe prescrierea lor la pacienţii al căror
risc anual este de 3%, 10% din bugetul pentru sănătate al Marii Britanii s-ar duce numai
pe statine9 – iar acest buget este mult mai mare decât ce al României. Astfel, Marea
Britanie nu-şi poate permite să urmeze indicaţiile propriilor ghiduri10, adică începerea
tretamentului de prevenţie cardiovasculară stunci când un pacient are un risc de 3% cred că România ar trebui să-şi stabilească acest prag mult mai sus, altfel pragul nu ar fi
decât teoretic, pe hârtie.
Pe de altă parte, există alte tratamente mult mai eficiente (antihipertensivele şi aspirina)
pntru reducerea acestui risc, la cer statinele adaugă un pic, cu preţul unei creşteri
dramatice a costurilor11. Am putea, în consecinţă, să ne întrebăm dacă nu merită mai
degrabă să oferim gratuit tratamentul antihipertensiv (diuretic tiazidic şi betablocantele;
nefrixul are un preţ incredibil de mic, şi totuşi este foarte puţin folosit…) şi aspirina
pentru bărbaţi, şi să nu compensăm deloc statinele.
Totuşi, tratamentul cu statine pare mai eficient decât tratamentul cu antiinflamatoare
selective COX-212 sau tratamentul cu bisfosfonaţi pentru osteoporoză (care este la modă
în România de asemenea; bineînţeles, şi bisfosfonaţii, şi antiinflamatoarele COX-2 sunt
compensate).

Exemplul statinelor poate fi aplicat la orice tratament – gratuitate pentru tratamentele cu
mare eficienţă, şi compensare 0% pentru cele puţin eficace. Trebuie să alegem
medicamentele de compensat de către Casa de Asigurări după o analiză cost-utilitate,
privilegiind tratamentele mai utile. Noile medicamente sunt mult mai scumpe, pentru o
reducere absolută a riscului foarte mică. Aceste tratamente cu un raport cost-eficienţă
mic trebuie să fie compensate de către sistemul privat de asigurări de sănătate sau de
bolnavul însuşi9.
Prevalenţa bolilor cadiovasculare este, în România, printre cele mai înalte din Europa.
Dar mai există cel puţin o afecţiune la noi în ţară cu o prevalenţă înaltă şi un cost enorm
petru bugetul de sănătate – hepatita cronică de etiologie virală. Oare poate suporta
bugetul tratamentul tuturor acestor bolnavi?
Când finanţatorii din Marea Britanie au hotărât, în această toamnă, să nu mai
ramburseze tratamentul împoriva demenţei în fazele incipiente, considerând că nu este
eficient, a izbucnit scandalul din partea industriei farmaceutice şi a asociaţiilor de
pacienţi/aparţinători. Oare de ce nimeni nu se gândeşte să facă scandal şi să revendice
contribuţia statului pentru a-şi putea cumpăra automobile mai sigure, cu 5 stele NCAP,
maxim de airbaguri, ABS, EBD, TRC, VSC etc.? Cred că s-ar salva mai multe vieţi –
oricum mult mai mulţi QALY (Quality Adjusted Life Years) decât cu majoritatea
tratamentelor utilizate în medicină.
Prea scump pentru ţările dezvoltate – nu destul de scump pentru România?
Este adevărat, medicamentele despre care voi vorbi sunt mult utilizate (şi compensate)
în ţările dezvoltate. Dar, cel puţin, există specialişti care fac analize economice şi care
declară că aceste medicamente sunt prea scumpe în raport cu beneficiile pe care le aduc.
Nu este cazul României. Ne plângem permanent că bugetul este prea mic pentru a plăti
investigaţii şi tratamente esenţiale, dar nimeni nu protestează atunci când medicamente
considerate prea scumpe în ţările dezvoltate se găsesc pe listele de medicamente
rambursate de către Casa de Asigurări românească.
Ajungem mereu la statine. Dar cel puţin, acestea au un efect sigur. Fibraţii, care sunt
compensaţi şi ei, mai ieftini, nu au mare efect asupra supravieţuirii.
Un alt exemplu de medicamente considerate prea scumpe în ţările dezvoltate şi
compensate de către Casa noastră de Asigurări sunt antiinflamatoarele selective COX213, dintre care rofecoxibul producea un infarct miocardic la fiecare 2,6 pacieţi salvaţi
de la o complicaţie a ulcerului duodenal14. Într-un studiu recent, celecoxibul nu a fost
mai eficient decât paracetamolul pentru artroză15.
Noile antidepresive, puţin mai eficiente decât placebo şi care costă sute de RON pe
lună, sunt şi ele pe lista de gratuităţi16.
Pentru clopidogrel exista un program naţional, în cadrul căruia acest medicament
beneficia de gratuitate timp de un an după un eveniment cardiovascular important; un
medicament prea scump în comparaţie cu aspirina17, asupra căreia are un avantaj clar
numai în prima lună după infarct miocardic cu sau fără intervenţie coronariană
percutană (PCI)18, 19, 20, iar în studiul care a arătat beneficiu pe termen de un an21, NNT
aproape că a egalat NNH (number needed to harm) în privinţa sângerărilor majore22.
Tratamentele pentru hepatitele virale cronice B şi C sunt finanţate prin intermediul unui
alt program naţional - noroc că nu sunt depistaţi toţi pacienţii cu aceste boli. Dacă i-am
şti, mă îndoiesc că ar mai rămâne bani şi pentru altceva decât pentru interferon!
Ghidurile de practică
Să lăsăm deoparte ghidurile româneşti – ele sunt pe cale de a se naşte. În ţările cu
tradiţie în acest domeniu, ghidurile de prectică nu iau în calcul analiza economică a

tratamentelor. Imediat ce un rezultat de studiu terapeutic are semnificaţie statistică,
medicamentul este inclus în ghidurile societăţii de specialitate.
Exemplele – bineînţeles, aceleaşi ca mai sus (statine, clopidogrel, inhibitori COX-2
etc.). O pildă edificatoare – utilizarea corticoizilor inhalatori în bronhopneumopatia
cronică obstructivă: mai multe RCT-uri nu au găsit nici un efect, ce excepţia studiului
ISOLDE23, care nu îndeplineşte cele mai elementare criterii de validitate; şi totuşi,
Societatea Europeană de Pneumologie atât a aşteptat ca să includă corticoterapia în
ghidurile sale privind această boală (câţiva ani mai târziu l-am înâlnit pe TRISTAN24
unde, observându-se că tratamentul combinat salmeterol/fluticazonă ameliorează
calitatea vieţii cu 4 puncte, aceasta fiind şi limita semnificaţiei clinice pentru
chestionarul St. George, autorii au uitat să scadă cele 2 puncte reprezentând ameliorarea
adusă de placebo; inutil să mai amintesc, această combinaţie, foarte scumpă, este
compensată).
Probabil că multe dintre aceste probleme se datorează specializării: în timp ce bugetul
pentru sănătate este unul singur pentru toţi pacienţii, cu toate afecţiunile, fiecare
specialitate este interesată numai de progresele din domeniul ei şi doreşte să trateze cât
mai multe boli cu mijloace terapeutice cât mai sofisticate (adică “moderne”), nefiind
interesată dacă nişte fonduri nu ar fi cumva mai eficient cheltuite într-o specialitate
diferită. Fără să mai spunem că peste toate aceste jocuri de putere – fie ea economică
sau profesională – se suprapun interesele industriei farmaceutice.
Eficienţa este proporţională cu riscul
Deja am vorbit mai sus, ca şi în capitolul IX (Exprimarea riscului): statinele sunt mai
eficiente când riscul de infarct este mai mare, inhibitorii COX-2 sunt mai eficienţi când
riscul de ulcer duodenal este mai mare. Pe de altă parte, putem scădea riscul
cardiovascular tratând hipertensiunea cu tiazidice sau beta-blocante şi cu aspirină, mult
mai ieftine şi atunci, scăzând riscul, statinele îşi pierd din eficienţă. (Sau slăbind,
mâncând sănătos şi făcînd măcar 30 de minute de exerciţii fizice pe zi, dar cine să se
mai gândească şi la asta - pentru pacient e prea greu, şi nu aduce profit niciunei
industrii!). După mine, compensarea ar trebui să se facă în funcţie de risc, şi nu de
medicament sau boală: risc mare – gratuitate, risc mic – compensare 0%!
În mod normal, există patru motive pentru care un medicament nu ar trebui să se afle pe
lista de compensate. Primul, eficienţa sa comparată cu terapia actuală este relativ mică
(de exemplu, clopidogrel comparat cu aspirina pentru prevenirea accidentului vascular
cerebral). Al doilea, preţul noului medicament este mult prea mare, iar eficienţa cu puţin
crescută (acelaşi exemplu). Al treilea, eficienţa unui nou medicament nu a fost
demonstrată de o manieră convingătoare – ceea ce se întâmplă când nu avem RCT-uri
comparative cu tratamentul uzual sau când au fost utilizate efecte surogat fără
importanţă clinică. Al patrulea motiv, medicamentul nu este eficient decât la un subgrup
de pacienţi, dar este utilizat şi compensat pentru un grup de pacienţi mult mai general
(de exemplu, inhibitorii COX-2).
Eficienţa statinelor şi a inhibitorilor enzimei de conversie a fost demonstată, iar
folosirea lor este economică la mulţi pacienţi, deci sunt compensate. Şi totuşi, nici
măcar medicamentele cele mai cost-eficiente nu duc la economii în cadrul sistemului de
sănătate atunci când sunt utilizate de o mare parte a populaţiei25.
Există părerea că, în cazul unor afecţiuni foarte frecvente, chiar dacă efectul este mic,
aplicat la populaţii largi numărul celor salvaţi este mare. Vorbind despre tratamentul
antihipertensiv, combinaţia perindopril+amlodipină salvează, raportat la combinaţia
atenolol+diuretic_tiazidic cu 0,5% [CI: -0,1, 1,1]26 mai mulţi pacienţi de moarte
cardiovasculară sau infarct miocardic. Veţi spune că această reducere absolută a riscului

pare mică, dar hipertensiunea având o prevalenţă mare, dacă tratăm o sută de milioane
de pacienţi, vom salva un milion, ceea ce nu este puţin. Iar eu aş putea să vă răspund:
da, dar gândiţi-vă şi că trataţi nouăzeci şi nouă de milioane de pacienţi cu combinaţia
mult mai scumpă în locul celei ieftine degeaba!
Costul total este determinat de preţul medicamentului, de numărul pacienţilor care au
boala pentru care medicamentul a fost demonstrat ca fiind cost-eficient şi de numărul
pacienţilor care nu au boala, dar cărora le este prescris medicamentul. Ultima situaţie
este îngrijorătoare şi este determinată de folosirea medicamentului în cazul unei
afecţiuni pentru care nu a fost demonstrat vreun beneficiu (nitraţi sau trimetazidină la
pacienţi care nu au angor) sau la pacienţi pentru care raportul cost-eficienţă nu este
atractiv (salmeterol/fluticazonă în BPOC, inhibitori COX-2 la pacienţii cu risc scăzut de
ulcer gastro-duodenal)25.
Raportul etică/economie
În acest domeniu, un singur lucru este sigur: resursele sunt finite, iar utilizarea raţională
a resurselor este etică.
Dar care este utilizarea raţională a resurselor? În ceea ce priveşte analizele economice,
ele sunt relative şi “folosind rezultatele unei analize cost-eficienţă, medicii trebuie să-şi
tempereze intepretările cu bun simţ, compasiune şi simţ justiţiar”27.
Pentru alţi autori28, lucrurile sunt clare dacă urmăm principiile economice – explicaţiile
sunt un pic dificile pentru clinician.
De ce cheltuim sume imense pentru terapii cu o eficienţă slabă? Nu există decât două
motive. Primul, factorii de decizie nu cunosc deloc analiză economică sau medicină
bazată pe dovezi. Şi al doilea: presiunea industriei farmaceutice, la care este din ce în ce
mai dificil să rezişti în ţările mai puţin dezvoltate.
Pentru ca statinele să devină cost-eficiente, ar trebui ca preţul lor să scadă cu 77%11.
Toată lumea aştepta genericele; iată-le, au sosit – şi în România – dar preţul lor nu este
cu mult mai mic decât al statinelor originale. Nici preţurile originalelor nu erau
justificate25 – dar de ce să le scădem, atunci când piaţa este bună: Casa de Asigurări
plăteşte!
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