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Cum putem garanta accesul pacienților Români la 
medicamentele derivate din plasmă umană?



Besmax Pharma Distribution SRL este distribuitor de produse derivate din plasmă și diverse alte
seruri și vaccinuri.

În anul 2017, când s-a manifestat o criză severă de imunoglobulină, Besmax a fost unicul distribuitor
care a reușit să importe și să distribuie imunoglobulină umană normală, asigurând astfel accesul
pacienților români la tratament, acoperind peste 65% din consumul anual. 

După suspendarea taxei clawback, în anul 2018, Besmax a asigurat peste 60% din consumul de 
imunoglobulină din spitalele din România. În anul 2019, Besmax a asigurat, de asemenea, peste 75%
din consumul de imunoglobulină al spitalelor.

Pentru anul 2020 Besmax va asigura peste 160 kg de imunoglobulină, reprezentând aproximativ
75% din consumul estimat. 
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La nivel global se înregistreză un deficit major de imunoglobulină umană, deficit cauzat de
lipsa materiei prime, respectiv plasma umană colectată de la donatori. Deficitul de plasmă

umană raportat la cantitățile necesare pentru a acoperi consumul de imunoglobulină umană
normală, era în 2017 de aproximativ 25%. Se estimează că în 2025 va depăși 40%.
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În ultimii ani, consumul de imunoglobulină a crescut în mod accelerat, iar pe fondul deficitului
major de plasmă umană, la nivel global prețul acestui produs a crescut cu peste 60% în ultimii
4 ani. Creșterea accelerată a consumului de imunoglobulină umană este datorată numărului tot 

mai mare de indicații, respectiv de pacienți care sunt tratați cu imunoglobulină.
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Criza resimțită de pacienții 
români este accentuată și de 

alocarea de fonduri
insuficiente pentru

decontarea tratamentelor cu 
imunoglobulină. 

România consumă cu mult
sub nivelul considerat

acceptabil de către OMS.

Pacientul român primește tratamente subdozate
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Încă din anul 2010, am sesizat autoritățile că este urgentă colectarea și 
procesarea plasmei umane pentru fracționare, ca soluție pe termen lung 

pentru garantarea accesului la aceste medicamente esențiale
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Sistemul național de transfuzii- 30 de ani 
de monopol de stat

0 (ZERO) centre de colectare sânge autorizate conform legislației europene

0 (ZERO) litri de plasmă umană colectată de la donatori români și prelucrată pentru obținerea
de medicamente

Doar 43% din necesarul de sânge este acoperit, dar pe de altă parte, din cauză că nu a fost
implementat sistemul modern de “patient blood management”, România are în continuare consum

de sânge cu mult peste media europeană (spitalele folosesc sânge și componente de sânge în locul
unor medicamente, pentru că sângele este distribuit gratuit)

63% dintre centrele de transfuzii functionează în spații neconforme și care nu vor putea fi 
vreodată autorizate (inclusiv Centrul de Transfuzii Sangvine București)

76% dintre echipamentele din centrele de transfuzii sunt neconforme sau învechite

86% dintre angajații centrelor de transfuzii au slabe cunoștinte despre principiile de bază, 
reglementările și protocoalele europene privind calitatea si securitatea transfuzională.

Sursa: SANTE/2017/B4/009 Auditul sistemului de transfuzie a sângelui în România 3 - 7 Aprilie 2017 
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În toți acești ani, câteva țări europene au reușit să-și 
asigure integral necesarul de sânge, componente 

sangvine și plasmă pentru fracționare
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Austria, Cehia, Ungaria și Germania, 
sunt țările care reușesc să-și 

acopere consumul de sânge pentru 
transfuzii și plasmă pentru 

fracționare. 

Acestea sunt exact țările europene 
care permit existența centrelor 
private de plasmafereză și care 

compensează donatorii, în sensul că 
le rambursează costurile donării 

(transport, hrană, timp pierdut). Așa 
cum face deja România pentru 

donatorii de sânge integral.

Aceste țări asigură peste 30% din 
plasma umană procesată în Europa, 
pentru fabricarea de medicamente, 

în timp ce peste 50% din plasmă 
provine de la donatori americani 

remunerați.
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Colectarea de plasmă nu reduce colecta de sânge!
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Studii efectuate de autoritățile sanitare 
din Austria, Cehia și Germania, au arătat 

că existența centrelor private de 
plasmafereză și acordarea de 

compensații donatorilor de plasmă nu
scade colecta de sânge de la donatorii 
voluntari neremunerați, ci dimpotrivă,

acestea sunt singurele țări europene care 
reușesc să-și acopere în totalitate atât  

consumul de sânge pentru transfuzii, cât 
și necesarul de plasmă pentru 

fracționare. 

Mai mult, un studiu guvernamental 
realizat în Statele Unite în 2018 a arătat că 

acolo unde există centre de  
plasmafereză care acorda compensații 

donatorilor de plasmă, colecta de sânge 
integral de la donatori neremunerati este 

cu 50% mai ridicată decât în alte zone. 
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Comparație între cele trei sisteme:
monopol de stat – sistem dual – parteneriat public-privat
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Monopol de stat Sistem dual
Statul și privatul colectează plasma umană

după aceleași reguli

Parteneriat public-privat

Actualele centre de transfuzii nu 
pot fi modernizate și autorizate

mai devreme de 2023. Până
atunci plasma colectată nu poate
fi procesată în fabrici europene.

Companiile private ar putea începe
operarea primelor centre

autorizate și înregistrate PMF 
(European Plasma Master File) 

încă din anul 2022

Până la sfârșitul anului 2022 vor
fi modernizate și autorizate
primele centre de transfuzii

modernizate, astfel că plasma 
colectată va putea fi procesată

Nu există mecanisme eficiente
prin care să se garanteze
colectarea unor cantități

suficiente de plasma umană
pentru fracționare

Există mecanisme relativ eficiente
prin care companiile private sunt 

obligate să asigure consumul
national înainte de a putea exporta

plasma colectată de la donatorii
români.

Contractul de parteneriat public-
privat ofera cele mai puternice

garanții privind asigurarea
consumului pacienților români

Statul nu are capacitatea
tehnică necesară pentru

construirea și autorizarea unei
fabrici de medicamente din 

plasma umană

Există mecanisme relativ eficiente
prin care companiile private să fie 

stimulate să construiască în
România capacități de fracționare.

Contractul de parteneriat public-
privat garantează că va fi 

construită în România fabrica de 
fracționare a plasmei

Besmax Pharma Distribution SRL - ianuarie 2020



Comparație între cele trei sisteme:
monopol de stat – sistem dual – parteneriat public-privat
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Monopol de stat Sistem dual Parteneriat public-privat

Nici una dintre propunerile
prezentate de funcționarii din 
sistemul national de transfuzii
nu a abordat problematica

colectării, procesării si
stocării de celule stem

Companiile private pot dezvolta
banci hibrid de celule stem 
(banci publice administrate de 
banci private de celule stem)

Contractul de parteneriat public-
privat garantează dezvoltarea
infrastructurii de colectare, 
procesare si stocare celule
stem, astfel încât să poată fi 

folosite de receptorii compatibili
Nu există mecanisme

eficiente prin care să se 
garanteze livrarea unor cantități
suficiente de medicamente din 

plasma umană

Există mecanisme relativ eficiente
prin care companiile private sunt 
obligate să asigure consumul

national de medicamente derivate, 
înainte de a putea exporta plasma 
colectată de la donatorii români.

Contractul de parteneriat public-
privat oferă cele mai puternice

garanții privind asigurarea
consumului de medicamente

derivate din plasma umană

Statul are dificultăți majore în
asigurarea personalului calificat

și în formarea continuă a
acestuia

Există mecanisme relativ eficiente
prin care companiile private sunt 
obligate să aibă personal suficient
și foarte bine pregătit, fără de care 

își pierde dreptul de funcționare

Contractul de parteneriat public-
privat garantează că

partenerul privat va asigura
personal suficient, bine 

pregatit, conform standardelor
internaționale.
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Comparație între cele trei sisteme:
monopol de stat – sistem dual – parteneriat public-privat
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Monopol de stat Sistem dual Parteneriat public-privat

Statul are dificultăți majore în
asigurarea finațării necesare

modernizării și dezvoltării
sistemului național de 

transfuzii, la standardele
europene

Companiile private au 
capacitatea să-și finanțeze
dezvoltarea capacităților de 

colectare, testare, procesare, 
stocare de sânge, plasma, celule

stem și alte componente
sangvine

Contractul de parteneriat public-
privat garanteaza asigurarea de 

către partenerul privat a 
finanțării necesare dezvoltării

infrastructurii stabilite prin contract 

Statul are dificultăți majore în
dezvoltarea unui sistem

informatic si de hemovigilență, 
precum și a unor sisteme
eficiente de promovare a 

donării

Există mecanisme eficiente prin
care companiile private sunt 
obligate să detină sisteme
informatice performante, 

sisteme de hemovigilenta, fără
de care nu pot fi autorizate. 

Contractul de parteneriat public-
privat oferă cele mai puternice

garanții privind asigurarea tuturor
sistemelor necesare bunei

desfasurări a activității
transfuzionale, cu deplina

respectare a legislatiei europene
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Statul vs Sistem dual vs PPP
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Ce oferă? Stat Sistem
dual

PPP

Asigură consumul de sânge și componente sangvine pentru transfuzii? NU Partial DA
Asigură consumul de medicamente derivate din plasma umană? NU Partial DA

Garantează prețuri rezonabile și stabile pentru medicamentele derivate? NU Partial DA
Garantează respectarea standardelor de calitate și siguranță? NU DA DA
Garantează funcționarea cu respectarea legislației specifice? NU DA DA

Asigură accesul la terapii cu celule stem? NU DA DA
Asigură cu ușurință finanțarea necesară dezvoltării și modernizării? NU DA DA

Permite libera concurență? NU DA DA
Garantează modernizarea continuă a infrastructurii? NU DA DA

Garantează formarea și pregătirea continuă a personalului necesar? NU DA DA
Gestionează riscurile investiției și riscurile de operare? NU DA DA

Asigură capacitatea tehnologică necesară dezvoltării unor capacități de 
producție a medicamentelor?

NU DA DA

Asigură mecanisme eficiente de stimulare a donării? NU DA DA
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Concluzii
Reforma sistemului de transfuzii înseamnă:
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1. Schimbarea radicală a principiilor de funcționare și a procedurilor, printr-o infuzie serioasă de 
expertiză venită dinspre acele sistemele care și-au dovedit eficiența.

2. Schimbare profundă la nivelul managementului (atât de top, cât și de mijloc), ceea ce poate 
însemna o combinație între aducerea de oameni noi, din exteriorul sistemului și investiții 
semnificative, de durată, în formarea resurselor umane la standarde europene. Reforma 

începe cu înlocuirea imediată a responsabililor care nu au făcut nimic în ultimii 10 ani.

3. Coexistența sectorului de stat cu sectorul privat în ceea ce privește colectarea și 
procesarea plasmei umane pentru fracționare și a celulelor stem în bănci publice. S-a dovedit 
în 30 de ani de zile că monopolul statului în acest domeniu nu slujește în mod adecvat cauza 

pacienților. 

4. PPP e o bună modalitate de a combina resurse publice și resurse private pentru a oferi 
pacienților români sânge, componente din sânge și medicamente derivate esențiale.

5. Opțiunea mea nr. 1 ar fi fost liberalizarea pieței prin modernizarea legislației, astfel încât și 
operatorii privați, la fel ca statul, să poată colecta plasmă, sânge sau ambele de la donatori. 

Peste 70% din plasma utilizată la fabricarea de medicamente este colectată în centre private. 
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Vă multumim pentru atenție!

Persoane de contact:

Florin Hozoc, director general
email: florin@hozoc.com; mobil: 0741378880
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