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Rezumat
Obiective. Lucrarea îşi propune o analiză aprofundată a dinamicii şi aderenţei la terapia biologică pentru 
poliartrita reumatoidă (PR), spondilita anchilozantă (SA) şi artropatia psoriazică (AP), între anii 2009-2013, în ca-
drul programelor naţionale din România privind tratamentul cu agenţi biologici în aceste afecţiuni. 
Metode. Au fost analizate datele tuturor pacienţilor care au primit tratament biologic pentru PR, AP sau SA în 
baza aprobării, pentru fi ecare caz în parte, emisă de Comisia de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări 
de Sănătate pentru tratamentul cu imunosupresoare în PR, AP, SA şi artrita juvenilă (CCNASPASA), între 2009-
2013. Pentru PR au fost analizate pentru prima dată datele Registrului Român de Boli Reumatice (RRBR), care a 
verifi cat cum se regăsesc datele din baza de aprobări emise de CCNASPASA în baza de decontări din Sistemul 
Informatic Unic Integrat (SIUI).
Rezultate. La pacienţii cu PR, abandonul terapeutic pe terapie biologică a fost de 25%, iar monoterapia biologică 
în proporţie de 30%. Tratamentul remisiv sintetic are o analiză calitativă a utilizării anormale a azatioprinei şi hi-
droxiclorochinei în detrimentul metotrexatului (MTX), care are încă sechela de prescripţie din cauza lipsei de pe 
piaţă anii trecuţi. Pacienţii cu SA au avut abandon terapeutic pentru terapia biologică la 14% dintre cazuri, iar cei 
cu AP la 16%. Au fost analizate în detaliu dinamica iniţierilor şi switch-urilor, precum şi problemele reţetelor pe 
fi e care moleculă în parte, şi s-a realizat topografi a bugetelor pe judeţe şi curbele de concentraţie ale pacienţilor 
la reumatologi, în toate cele 3 boli.
Concluzii. Articolul este rezultatul conlucrării Societăţii Române de Reumatologie (SRR) cu CCNASPASA, care 
a permis această analiză şi expunere transparentă a realităţii terapiei biologice pe perioada 2009-2013, şi are 
drept concluzie necesitatea dezvoltării unor programe naţionale de aderenţă. Sperăm că aceste rezultate să 
crească gradul de conştientizare a eforturilor care stau în spate în privinţa tratamentului biologic – din partea 
reu matologilor prescriptori şi a CCNASPASA ca timp de lucru şi din partea Caselor Judeţene de Asigurări de 
Sănătate (CASJ) ca bugetare.

Cuvinte cheie: dinamică, aderenţă, monoterapie biologică, abandon terapeutic, 
topografi a consumului fi nanciar, costuri

Abstract
Objectives. We aimed to perform a detailed analysis of the dynamics and adherence to biologic therapy in pa-
tients with rheumatoid arthritis (RA), ankylosing spondylitis (AS) and psoriatic arthritis (PsA), who were included in 
the Romanian national programmes of treatment with biologic agents for the above mentioned diseases between 
2009-2013. 
Methods. We analyzed the data of all patients receiving biologic therapy for RA, AS or PsA after case-approval 
from the Expert Comission for immunosuppressive therapies for RA, PsA, AS and juvenile idiopathic arthritis of 
the National Health Insurance House (CCNASPASA) between 2009-2013. For RA, it is the fi rst time that the data 
of the Romanian Registry of Rheumatic Diseases (RRBR) are analyzed, a way that also allows to check how 
these data, which include all RA cases approved for biologic therapy by CCNASPASA, are to be found in the 
Unique Integrated Informatic System (SIUI), which identifi es all reimbursed therapies. 
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Results. According to the SIUI data, in patients with RA, biologic therapy abandon was found in 25% of cases, 
while biologic monotherapy in 30%. Synthetic remissive therapy analysis showed unexpectedly high usage of 
azathioprine and hydrohychloroquine and a lower than expected use of methotrexate (MTX), probably as a con-
sequence of the MTX market shortage in the past years. AS and PsA patients had a 14% and 16% abandon of 
biologic therapy, respectively. We report a detailed analysis on the dynamic of treatment initiation and therapy 
switch in all 3 diseases, as well as prescription issues of each biologic agent. The county-distribution of cases and 
of reimbursement is also reported.
Conclusion. This paper is the result of the collaboration of the Romanian Rheumatology Society (SRR) with the 
CCNASPASA,allowing the transparent exposure of the reality of biologic therapy prescription during 2009-2013. 
Our results indicate the necessityof national programmes to increase treatment adherence and reveal the sus-
tained effort – of the prescribing rheumatologists and of the CCNASPASA in terms of work time and of the county 
Health Insurance Houses in terms of funding – in carrying out the national programmes of treatment of RA, PsA 
and AS with biologic agents.

Keywords: treatment dynamic, adherence, biologic monoterapy, therapeutic abandon, 
topography of funding, cost

INTRODUCERE
Terapia biologică în România pentru poliartrita 

reumatoidă (PR), spondilita anchilozantă (SA) şi ar-
tropatia psoriazică (AP) se realizează în baza apro-
bării, pentru fi ecare caz în parte, emisă de Comisia 
de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări 
de Sănătate pentru tratamentul cu imunosupresoare 
în PR, AP, SA şi artrita juvenilă (CCNASPASA).

Registrului Român de Boli Reumatice (RRBR) a 
fost conceput nu numai ca un instrument de înre gis-
trare/monitorizare a pacienţilor, ci şi ca platformă de 
aprobare a terapiei biologice pentru aceştia. Apro ba-
rea terapiei biologice se realizează strict prin RRBR 
începând de la 1 februarie 2013. RRBR importă din 
Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) decizia de 
terapie biologică care se ataşează la reţetă. RRBR îşi 
poate analiza şi ce a consumat pe o perioadă de timp 
defi nită, în afară de datele de efi cienţă şi siguranţă pe 
care le poate genera ca orice registru.

 
OBIECTIVE 

Obiectivele acestui studiu au fost de a analiza, pe 
perioada 2009-2013, pentru pacienţii cu PR, SA, AP 
afl aţi în terapie biologică: 

 – costurile actuale decontate pe 2013;
 – dinamica numărului de aprobări pe iniţieri şi 

continuări;
 – dinamica numărului de decontări în SIUI în 

baza aprobărilor şi ieşirile din tratament bio-
logic (abandonul terapeutic);

 – Monoterapia Biologică (MONO)/Terapia Bio-
lo gică Combinată (COMBO) pe 2013 (doar 
pen tru PR);

 – topografi a consumului fi nanciar pe ţară.

METODE
Am extras la începutul lunii martie 2014 toate 

datele CCNASPASA privind aprobările de tratament 
biologic în PR, AP şi SA în perioada 2009-2013. Am 
realizat o analiză aprofundată privind includerea şi 
abandonul terapeutic la pacienţii cu terapie biologică 
pe cele trei indicaţii. Pentru PR analiza s-a realizat 
prin intermediul RRBR.

REZULTATE
1. Poliartrita reumatoidă

Analiza a rezultat datorită legăturii dintre SIUI şi 
RRBR. Baza de date a RRBR ca număr de CNP-uri a 
fost analizată încrucişat cu baza de date de decont din 
SIUI a reţetelor de terapie biologică şi cu cea a apro-
bărilor emise de CCNASPASA (Comisia de Experţi 
CNAS pentru aprobarea terapiei biologice din Poliar-
trita Reumatoidă, Artropatia Psoriazică, Spondilita 
Anchilozantă) în baza căreia s-a emis re ţeta. Analiza 
pentru SA şi AP s-a făcut doar între SIUI şi aprobările 
emise de CCNASPASA, dar fără a verifi ca încrucişat 
cu baza de date din RRBR pentru aceste boli, bază 
care încă nu există deoarece pro cesul de aprobare 
electronic nu este pe moment va labil. Costurile actuale 
ale terapiei biologice pe PR însumează pe DMARD 
8.668.943 euro, corespunzător unui număr de 39.995 
de pacienţi (Tabelele 1, 2, 3) şi 38.206.134 euro co-
respunzător unui număr de 4.671 de pacienţi (Tabelul 
4) aprobaţi integral prin RRBR în 2013. 

Situaţia pe DMARD sintetic 2011-2013
Se ob servă o creştere aproape insignifi antă în ce 

priveşte consumul de DMARD sintetic pe 2013 
(45.000 euro consum în plus – Tabelul 1 şi 3). Acest 
lucru se datorează atât renunţării la tratament după 
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cum vom vedea demonstrat, cât şi datorită „gene-
rizării“ mole culelor de DMARD sintetic. 

Dacă analizăm mai cu atenţie datele observăm 
ur mătoarele lucruri ca tendinţă în dinamică legat de 
DMARD sintetic:

a. Utilizarea a două DMARD sintetice, Azatio-
prina (AZA) şi Hidroxiclorochina (HCQ), care nu au 
efi cienţă în controlul bolii comparativ cu DMARD 
sintetice potente ca metotrexatul (MTX), lefl unomida 
(LEF) şi sulfasalazina (SSZ). Justifi carea HCQ ca 
DMARD, datorită reacţiilor adverse de hepato toxi-
citate la MTX şi LEF, este iluzorie având în vedere 
numărul mare de bolnavi trataţi cu HCQ prin prisma 
numărului de reţete decontate (5322/2013 şi 
5473/2012). O mare parte din aceşti pacienţi trebuie 
reorientaţi spre metotrexat, lefl unomidă sau sulfa sa-
lazină. În privinţa AZA se impune o observaţie – 
mare parte din cei 922/2013 de bolnavi ar trebui re-
consideraţi ca tratament de fond. De asemenea, este 
foarte bizar că ne orientăm spre HCQ şi AZA care 
sunt DMARD sintetice de linia a 2-a în condiţiile în 
care există metotrexat sub toate formele şi con cen-
traţiile, fără să mai amintim şi de prezenţa lefl uno-
midei şi a sulfasalazinei.

b. Ciclosporina (247/2013 pacienţi) reprezintă 
ca  zurile cu difi cultăţi extreme în alegerea DMARD 
sintetic şi se observă în acelaşi timp că răspunsul 
terapeutic este păstrat din moment ce cohorta de 
bolnavi rămâne aproximativ constantă în cei 3 ani 
(228/2011, 260/2012 şi 247/2013). 

c. Sulfasalazina pierde aproximativ 1.683 de ca-
zuri în 3 ani cel mai, probabil din cauză de abandon 
terapeutic, a reacţiilor adverse sau reorientarea pres-
cripţiei spre HCQ, aceasta câştigând 581 de cazuri în 
aceeaşi perioadă.

d. Metotrexatul are o dinamică de tip „sechelă de 
prescripţie“. Scade cu 3.077 de cazuri în 2012 faţă 
de 2011, ca apoi să crească cu 2.402 de cazuri în 
2013. Refl exul de a prescrie altceva decât MTX a 
ră mas şi reprezintă sechela de prescripţie. Sechela de 
prescripţie se datorează lipsei metotrexatului pe piaţa 
românească timp de câţiva ani, sperăm de nerepetat. 

Trebuie să nu uităm că MTX este standardul de aur 
în PR.

e. Lefl unomida creşte cu 4.046 de cazuri, record 
absolut. Acest lucru se datorează impactului lipsei 
metotrexatului şi a faptului că reumatologii au căutat 
un alt DMARD sintetic potent în lipsa acestuia. În 
2013 se observă o scădere de 926 de cazuri tratate cu 
lefl unomidă.

TABELUL 2. Numărul de pacienţi pe DMARD sintetice 
2011-2013 
DCI/nr. pacienţi 2011 2012 2013
Azathioprinum 880 1.053 922
Ciclosporinum 228 260 247
Hydroxychloroquinum 4.741 5.473 5.322
Lefl unomidum 12.460 16.506 15.580
Metotrexatum 12.431 9.354 11.756
Sulfasalazinum 7.851 7.306 6.168
Total 38.591 39.952 39.995

TABELUL 3. Costurile pe DMARD sintetice 2011-2013
DCI/Costuri euro 2011 2012 2013
Azathioprinum 50.287 56.736 52.429
Ciclosporinum 97.076 105.757 92.247
Hydroxychloroquinum 143.374 167.817 175.672
Lefl unomidum 4.669.646 4.808.586 3.376.266
Metotrexatum 707.933 3.237.850 4.595.313
Sulfasalazinum 292.197 247.197 377.016
Total 5.960.513 8.623.943 8.668.943

Dinamica numărului de aprobări (iniţieri şi 
con tinuări) pentru PR analizate de CCNASPASA 
între 2009-2013

Pentru PR, CCNASPASA a analizat un număr 
crescând de dosare, începând de la 2054/2009 şi ter-
minând cu 7.889 dosare/2013, cele din 2013 fi ind 
ana lizate strict prin intermediul RRBR pentru PR 
(Tabelele 6 şi 7). Precizez că aceste dosare nu se re-
feră la numărul de pacienţi, ci la numărul de dosare 
efectiv trimise spre analiză de la reumatologi prin 
in termediul Caselor Judeţene de Asigurări de Să-
nătate (CASJ). Pe parcursul anului 2013 fi ecare lună 
de comisie a avut de analizat în jur de 1.300 dosare 
pe ţară, pe toate bolile şi pe toate moleculele.

TABELUL 1. Lista G18 cu terapiile biologice, numărul de pacienţi şi sumele decontate în euro pe 2013. 
1 euro = 4,5 lei

Lista DCI Nr. 
pacienţi

Suma euro 
2013/moleculă

Total pacienţi şi 
consum euro

Creştere 
2012/2013

G18 Azathioprinum 922 54.429 39.995 pacienţi
8.668.943 euro

45.000 euro
G18 Hydroxychloroquinum 5.322 175.672
G18 Lefl unomidum 15.580 3.376.266
G18 Metotrexatum 11.756 4.595.313
G18 Sulfasalazinum 6.168 376.794
G18 Ciclosporinum 247 92.247
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TABELUL 6. Numărul de dosare/cerere de moleculă 
analizate de CCNASPASA între 2009-2013

Total dosare
2009 2010 2011 2012 2013

Adalimumabum  394  520  1.286  1.622  1.859 
Etanerceptum  861  982  2.013  2.456  2.651 

Infl iximabum  645  642  1.172  1.203  991 
Rituximab  154  349  1.152  1.798  2.388 

Total medicaţie  2.054  2.493  5.623  7.079  7.889 

Pentru o mai bună înţelegere a dinamicii cererii 
reumatologilor în această perioadă, am analizat ce-
rerile de iniţieri şi cererile de switch. În Tabelele 8 şi 
9 se observă că toate au crescut ca dinamică. În 
Tabelul 8 sunt trecute ca iniţieri un număr de cazuri 
cu RTX. Acestea sunt cazuri provenind din studiile 
clinice, RTX fi ind de linia a 2-a ca terapie biologică, 
conform protocolului terapeutic. În privinţa switch-
ului se observă, de asemenea, o preponderenţă a ce-
rerii de schimbare de clasă pe RTX (4), ştiut fi ind 
faptul că cycling-ul în clasa anti-TNFalfa aduce 
pier deri fi nanciare care sunt superpozabile cu lipsa 
de răspuns şi retenţia din ce în ce mai scăzută la al 
2-lea sau al 3-lea anti-TNFalfa. Switch-urile pe RTX 
după eşecul la primul anti-TNFalfa au consolidat 
răspunsul terapeutic (6) şi au depresurizat costurile, 
permiţând reciclarea banilor bugetaţi de pe un non-
responder anti-TNF în bugetarea de iniţieri (2). 
Cycling-ul pe al 2-lea anti TNFalfa la pacienţi a 
generat un răspuns la RTX mai întârziat comparativ 
cu cei care au făcut switch-ul direct după eşecul la 
primul anti TNFalfa (8). În paralel cu utilizarea celui 
de al 2-lea sau al 3-lea anti TNFalfa au existat costuri 
ad juvante nejustifi cate având în vedere pierderea 
ori cum a răspunsului terapeutic la cycling.

Aşa se explică cererea de 32% a RTX în 2013, 
dar şi creşterea numărului de bolnavi noi între 2011-
2013 (Tabelul 10).

TABELUL 7. Creşterea numărului de pacienţi noi 
aprobaţi între 2009-2013

Nr. pacienţi (CNP unic)
2009 2010 2011 2012 2013

Pacienţi noi  1.163  281  1.979  696  638 
Nr. total pacienţi  4.757 

În 2011, odată cu introducerea switch-ului de 
clasă în locul cycling-ului, creşterea în pacienţi noi a 
fost de la 281 de pacienţi în 2010 la 1.979 în 2011. 
EULAR nu spune nimic cât costă cycling-ul anti-
TNF. Singura entitate care stabileşte cost-efi cienţa 
unui produs, recunoscută în UE, este NICE. 
(http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/13108/ 
50413/50413.pdf)

TABELUL 8. Evoluţia cererii de iniţiere la reumatologi 
între 2009-2013

Din care iniţiere

2009 2010 2011 2012 2013
Adalimumabum 75 78 325 349 325

19% 15% 25% 22% 17%
Etanerceptum 125 73 304 345 283

15% 7% 15% 14% 11%
Infl iximabum 91 57 218 160 91

14% 9% 19% 13% 9%
Rituximab 12 15 112 64 117

8% 4% 10% 4% 5%
Total medicaţie 303 223 959 918 816

15% 9% 17% 13% 10%

TABELUL 9. Evoluţia cererii de switch la reumatologi 
între 2009-2013

Din care switch
2009 2010 2011 2012 2013

Adalimumabum  12  7  20  25  43 
3% 1% 2% 2% 2%

Etanerceptum  10  15  26  20  41 
1% 2% 1% 1% 2%

Infl iximabum  3  4  4  9  4 
0% 1% 0% 1% 0%

Rituximab  36  60  236  269  210 
23% 17% 20% 15% 9%

Total 
medicaţie

 61  86  286  323  298 
3% 3% 5% 5% 4%

TABELUL 4. Lista G31B cu terapiile biologice, numărul de pacienţi şi sumele decontate în euro pe 2013

Lista DCI Nr. pacienţi
Suma euro 

2013/moleculă
1 euro = 4,5 RON

Total pacienţi şi 
consum euro

Creştere 
2012/2013

G31B Adalimumabum 1014 8.589.895 4671
38.206.134

G31B Etanerceptum 1492 12.619.668 1.767.650
G31B Infl iximabum 522 2.924.688
G31B Rituximabum 1643 14.071.883
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TABELUL 10. Evoluţia cererii medicaţiei biologice la 
reumatologi între 2009-2013

2009 2010 2011 2012 2013
Adalimumabum 20% 21% 23% 23% 24%
Etanerceptum 41% 38% 35% 33% 32%
Infl iximabum 31% 25% 20% 16% 12%
Rituximab 8% 15% 22% 27% 32%
Nr. total 
pacienţi

100% 100% 100% 100% 100%

ADA a urcat 4% între 2009-2013 ca cerere de tra-
t ament. În schimb se observă scăderea cu 9% a ce-
rerilor de tratament cu ETA, dar şi mai dramatic, 
scă derea cu 19% a primului anti-TNFalfa de pe piaţa 
ro    mânească, şi anume INFX. 

Dinamica numărului de decontări în SIUI în 
baza aprobărilor pentru PR şi ieşirile din trata-
ment biologic

Această parte a analizei este poate una dintre cele 
mai mari reuşite ale RRBR. Numai datorită bazei de 
date cu CNP-urile din RRBR, care au fost comparate 
cu aprobările şi decontul corespunzător aprobării pe 
fi ecare CNP în parte, am putut vedea ce s-a întâmplat 
în 5 ani în privinţa ieşirilor din tratament ale pacien-
ţilor. 

Cifrele care vor urma sunt clare, dar fi ecare le va 
interpreta în felul lui. Pentru unii este ceva normal, 
pentru alţii este un lucru extrem. Cert este că aban-
donul terapeutic nu aduce economie pe termen lung, 
ci, dimpotrivă, creşte costurile indirecte.

Pe de altă parte aceşti bolnavi există, au fost eva-
luaţi de către reumatologi, lucru care a necesitat 
atenţie şi timp, inclusiv costuri pe analize de eva-
luare. Punând în balanţă eforturile noastre pentru a fi  
eligibil pentru iniţiere cu teste de screening, depla-
sarea bolnavului spre centrul universitar pentru a 
doua opinie, respingerea pe criterii de protocol sau a 
birocraţiei cu refacerile dosarului ulterior, observăm 
că nu mai este un lucru atât de normal prin prisma 
muncii fi ecăruia pentru cazul respectiv. Întreruperea 
terapiei biologice în PR nu a fost hotărâtă clar nici de 
EULAR când bolnavul este în remisie, deşi încercări 
timide pe această temă au mai fost. Dacă am obţinut 
aprobarea de tratament biologic pentru un pacient, 
care tot a fost bugetată, dar cu toate acestea pacientul 
renunţă la tratament, putem spune că pentru mulţi 
dintre noi această situaţie este frustrantă. Se afi rmă 
că 30% dintre pacienţi renunţă la terapie biologică la 
5 ani (5). Dar acest procent este raportat la ţări dez-
voltate, la care terapia biologică este la 20-30% din 
totalul cazurilor cu PR. La noi însă situaţia este cu 

totul alta, cazurile de terapie biologică fi ind doar de 
9,6% din totalul cazurilor de PR.

Au fost identifi cate două categorii de pacienţi cu 
abandon terapeutic pe terapie biologică pe PR, la un 
număr total de 6.235 de pacienţi cu cel puţin o apro-
bare pe biologic între 2009-2013 (Fig. 3). O primă 
categorie sunt pacienţii care n-au mai revenit să-şi 
refacă dosarul. Aceştia sunt în proporţie de 18-20% 
(Tabelul 11).

TABELUL 11. Abandonul terapeutic pe terapie biologică 
ca dosar de evaluare între 2009-2013 (%)

Menţinere tratament 
(dosar aprobat)

2009 2010 2011 2012 2013

Iniţiere 
pacienţi

2009  1.163  1.093  1.097  1.010  955 
100% 94% 94% 87% 82%

2010   281  270  256  232 
 100% 96% 91% 83%

2011    1.979  1.762 1.597 
  100% 89% 81%

2012     696  558 
   100% 80%

2013      638 
Nr. total 
pacienţi cu 
dosar aprobat

 1.163  1.374  3.346  3.724 3.980 

TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE

În privinţa cifrei, acest procent reprezintă 777 de 
pacienţi: 70/2009, 7/2011, 318/2012, 383/2013. Ce-
re rile de pacienţi noi au fost: 281/2010, 1979/2011, 
696/2012, 638/2013 (Fig. 1).

O a doua categorie sunt pacienţii care au avut 
apro  bare, dar care nu se mai regăsesc în SIUI, adică 
nu s-au dus să-şi ridice reţeta din farmacie. Procentul 
acestora este între 18-20% (Tabelul 12).

TABELUL 12. Abandonul terapeutic pe biologice ca 
număr de reţete decontate între 2009-2013(%)

18-20% pierderile totale pacienţi în SIUI

Iniţiere 
pacienţi

Menţinere tratament 
(regăsire în SIUI)

2011 2012 2013

2011 4.030 
(100%)

3.323 
(100%)

2.889 
(100%)

2012 1.029 
(100%)

606 
(80%)

2013 980
Nr. total pacienţi 
cu dosar aprobat 4.030 4.352 4.475

Numărul de pacienţi corespunzător acestui pro-
cent a fost analizat între RRBR şi SIUI. A rezultat un 
număr de 1.564 de pacienţi cu abandon terapeutic pe 
tera  pie biologică între 2011-2013 (2011 s-a luat ca 
re   ferinţă pentru că de atunci funcţionează SIUI). 



75REVISTA ROMÂNĂ DE REUMATOLOGIE – VOL. XXIII NR. 2, AN 2014

Acest număr include pe cei 777 care nu au mai venit 
la medic să-şi refacă dosarul şi care, evident, nici 
reţetă ridicată din farmacie nu au avut ulterior, iar 
restul de 787 sunt pacienţi care au avut aprobare, dar 
care nu s-au mai dus să-şi onoreze reţeta din farmacie. 
Totalul abandonului terapeutic între 2009-2013 este 
de 6,5 pacienţi/medic, numărul nostru în RRBR fi ind 
de 240 de reumatologi (Fig. 2). Asta înseamnă că 
fi ecare din noi a avut cel puţin 1 pacient cu abandon 
tera peutic anual între 2009-2013 afl at într-una din 
cele două categorii identifi cate. Individual, pare puţin, 
dar numărul total al abandonului terapeutic are o altă 
re levanţă farmacoeconomică.

Abandonul terapeutic la terapia biologică cores-
punzător celor 1.564 de pacienţi reprezintă 25% din 
totalul de bolnavi care au avut cel puţin o aprobare 
pe biologic pentru PR între 2009-2013 (Fig. 3), faţă 
de 30% cât este rata în ţări din UE (7). Restul de 
4.671 de pacienţi sunt bolnavii actuali înregistraţi cu 
PR în RRBR la nivelul lunii februarie 2014. 

Abandonul terapeutic pe DMARD sintetic este şi 
el o realitate. Din totalul de 48.394 de pacienţi din 
România cu diagnostic pozitiv de PR, doar 4.671 de 
pacienţi sunt în prezent pe terapie biologică, repre-
zen tând 9,6%. EULAR afi rmă că ideal se pretează la 

terapia biologică un procent de 20-30% dintre bol-
navii cu PR. România este la jumătate din limita in-
fe rioară. Acest lucru se datorează regulilor de iniţiere 
şi de monitorizare a terapiei biologice conform pro-
tocolului terapeutic. Un număr de 14.711 de pacienţi 
au renunţat să-şi ridice şi DMARD-ul sintetic prescris 
între 2009-2013. Este foarte puţin probabil ca toţi 
să-şi cumpere regulat din farmacie în condiţiile în 
care medicaţia este gratuită sau că merg peste gra niţe 
să-şi procure. Acest lucru dă o lumină nouă şi în 
privinţa monoterapiei biologice în România, atât de 
discutată (Fig. 4). 

Aderenţa la terapia biologică din PR între 2009-
2013 s-a raportat atât din RRBR, cât şi din SIUI 
(Fig. 5). Adevărata aderenţă sunt reţetele decontate 
în SIUI. Aderenţa din RRBR se referă la procentul 
de pacienţi care vin să-şi reînnoiască dosarul la reu-
ma  tolog, iar cea din SIUI la procentul de pacienţi 
care se duc să-şi ridice reţeta din farmacie. 

Infl iximabul între 2011-2013 a ajuns la 48% (519 
de cazuri) reţete decontate în 2013 faţă de 2011, iar 
în RRBR are 56% (500 de cazuri, Tabelul 13).

Nevoia medicilor reumatologi în 2013 este de 
885 de pacienţi, din care decontaţi de CNAS 519, 
chiar dacă cei 519 sunt administraţi corect cu o 

FIGURA 1. Cascada abandonului terapiei biologice şi a pacienţilor noi ca număr de dosare analizate între 2009-2013
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medie de 5 reţete pe an, pierzând 23% din intenţia de 
tratament (Fig. 7)

Etanerceptul între 2011-2013 a ajuns la 63% 
(1.459 de cazuri) reţete decontate în 2013 faţă de 
2011, iar în RRBR are 76% (1.330 de cazuri) (Tabe-
lul 14).

FIGURA 2. Cascada 
abandonului terapiei 
biologice şi a pacienţilor 
noi ca reţete decontate 
între 2009-2013

FIGURA 3. Abandonul terapeutic pe categorii de pacienţi

FIGURA 4. Abandonul terapeutic pe DMARD sintetic 
între 2009-2013

TABELUL 13*. Aderenţa la infl iximab în SIUI şi RRBR 
între 2011-2013

INFLIXIMABUM
Regăsire în SIUI

2011 2012 2013
Prima 
eliberare 
în SIUI

2011 783 (100%) 486 (62%) 323 (41%)
2012 185 (100%) 81 (44%)

2013 115 
(100%)

Total înrolaţi 783 968 1.083
Total regăsiţi 783 (100%) 671 (69%) 519 (48%)

INFLIXIMABUM
Regăsire în RRBR

2011 2012 2013
2011 694 (100%) 506 (73%) 345 (50%)
2012 112 (100%) 86 (70%)
2013 69 (100%)

Total înrolaţi 694 816 885
Total regăsiţi 694 (100%) 628 (77%) 550 (56%)



77REVISTA ROMÂNĂ DE REUMATOLOGIE – VOL. XXIII NR. 2, AN 2014

TABELUL 14*. Aderenţa la etanercept în SIUI şi RRBR 
între 2011-2013

ETANERCEPTUM Regăsire în SIUI
2011 2012 2013

Prima 
eliberare în 
SIUI

2011 1.555 
(100%)

1.101 
(71%)

875 
(56%)

2012 412 
(100%)

229 
(56%)

2013 355 
(100%)

Total înrolaţi 1.555 1.967 2.322
Total regăsiţi 1.555 

(100%)
1.513 
(77%)

1.459 
(63%)

ETANERCEPTUM Regăsire în RRBR
2011 2012 2013

2011 1.232 
(100%)

1.028 
(83%)

876 
(71%)

2012 277 
(100%)

207 
(75%)

2013 247 
(100%)

Total înrolaţi 1.232 1.509 1.756
Total regăsiţi 1.232 

(100%)
1.305 
(86%)

1.330 
(76%)

Nevoia medicilor reumatologi în 2013 este de 
1.756 pacienţi, din care decontaţi de CNAS 1.459, 
chiar dacă cei 1.459 sunt administraţi corect cu o 
medie de 11 reţete pe an, pierzând 23% din intenţia 
de tratament (Fig. 7).

Adalimumabul între 2011-2013 a ajuns la 61% 
(1.010 de cazuri) reţete decontate în 2013 faţă de 2011, 
iar în RRBR are 73% (1.002 de cazuri) (Tabelul 15).

TABELUL 15*. Aderenţa la adalimumab în SIUI şi RRBR 
între 2011-2013

ADALIMUMABUM Regăsire în SIUI
2011 2012 2013

Prima 
eliberare în 
SIUI

2011 942 
(100%)

665 
(71%)

486 
(52%)

2012 375 
(100%)

197 
(53%)

2013 327 
(100%)

Total înrolaţi 942 1.317 1.644
Total regăsiţi 942 

(100%)
1.040 
(79%)

1.010 
(61%)

ADALIMUMABUM Regăsire în RRBR
2011 2012 2013

2011 803 
(100%)

639 
(80%)

514 
(64%)

2012 275 
(100%)

189 
(69%)

2013 299 
(100%)

Total înrolaţi 803 1.078 1.377
Total regăsiţi 803 

(100%)
914 

(85%)
1.002 
(73%)

Nevoia medicilor reumatologi în 2013 este de 
1.377 de pacienţi, din care decontaţi de CNAS sunt 
1.010. Pacienţii pe ADA încă de la început au avut o 
problemă cu numărul de reţete, fi ind decontate 
aproximativ 7 din 12 pe an. Aceşti pacienţi au pre-
zentat o aderenţă scăzută faţă de recomandările pres-
criptorului, chiar dacă cei 1.010 sunt administraţi 
corect, dar cu o medie de 7 reţete pe an, pierzând 
23% din intenţia de tratament (Fig. 7).

Rituximabul între 2011-2013 a ajuns la 87% (1.631 
de cazuri) reţete decontate în 2013 faţă de 2011, iar în 
RRBR are 88% (1.312 de cazuri) (Tabelul 16).

TABELUL 16*. Aderenţa la rituximab în SIUI şi RRBR 
între 2011-2013

RITUXIMABUM Regăsire în SIUI
2011 2012 2013

Prima 
eliberare în 
SIUI

2011 1.058 
(100%)

967 
(91%)

866 
(82%)

2012 427 
(100%)

380 
(89%)

2013 385 
(100%)

Total înrolaţi 1.058 1.485 1.870
Total regăsiţi 1.058 

(100%)
1.394 
(94%)

1.631 
(87%)

RITUXIMABUM Regăsire în RRBR
2011 2012 2013

2011 780 
(100%)

715 
(92%)

642 
(82%)

2012 345 
(100%)

297 
(86%)

2013 373 
(100%)

Total înrolaţi 780 1.125 1.498
Total regăsiţi 780 

(100%)
1.060 
(94%)

1.312 
(88%)

*Datele prezentate pentru cele patru molecule de terapie biologică 
au ţinut cont de faptul că CNP-urile nu se du blează la niciuna 
dintre terapii, rezultând astfel strict pier derea pacienţilor din tera-
pia biologică.

FIGURA 5. Aderenţa la terapie biologică în SIUI şi RRBR 
între 2009-2013
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Rulajul reţetelor în SIUI indică practic, pe lângă 
abandonul terapeutic, şi rulajul pacienţilor compli-
anţi. Se observă că între 2011-2013, raportat la nu-
mărul de bolnavi, accesul la medicaţie a crescut. În 
mod nor mal aprobarea are valabilitate de 6 luni. 
Avem 2 apro bări anuale care corespund unui număr 
de 12 reţete lunare pentru ADA şi ETA, 2 reţete 
pentru RTX şi 6 reţete pentru INFX. 

 Pe 2013 avem un număr mediu de 8,8 reţete/an 
faţă de 8,4/2012 sau 7,9/2011. Diferenţa apare da-
torită procesării dosarului atât din partea pacient-
medic, cât şi din partea CASJ (Fig. 6)

Rulajul ideal al reţetelor pe fi ecare moleculă la 
dosarele de continuare trebuie să respecte RCP-ul 
pro dusului. ETA şi ADA trebuie să aibă 12 reţete/an 
pentru că reţeta se eliberează lunar. În cazul INFX 
perfuzia fi ind la 8 săptămâni trebuie să existe 6 re-
ţete/an, iar în cazul RTX care are 2 cicluri/an trebuie 
să existe 2 reţete/an.

La INFX avem 6/6 reţete (2011) şi 5/6 reţete 
(2012-2013), iar la ETA avem 11/12 reţete (2011 şi 
2013) respectiv 12/12(2012). La RTX avem 2/2 
(2011), 1,7 (2012) respectiv 1,8 (2013) iar la ADA 
avem 7/12 reţete eliberate (2011-2012) şi 8/12 reţete 
(2013) (Fig. 7).

Problema identifi cată ca aderenţă este la reţetele 
de ADA care constant nu apar cu decontare conform 
RCP-ului de produs. Cauzele în care un bolnav cu 
PR afl at în tratament cu ADA benefi ciază de 7/12 
reţete pe an sunt următoarele: nu se duce lunar să 
ridice reţeta, sau nu găseşte produsul în farmacie, sau 
îşi prelungeşte singur intervalul dintre administrări 
(1 administrare la 3-4 săptămâni). Dacă ne uităm în 
studiul multicentric REPEAT realizat în România, 
media de tratament cu ADA la pacienţii care au făcut 
switch pe RTX a fost de 14 luni, comparativ cu me-
dia de la ETA, de 24,5 luni, sau INFX, de 26 luni (11). 

FIGURA 6. Numărul mediu de reţete lunare în SIUI între 
2011-2013

FIGURA 7. Numărul mediu de reţete lunare/moleculă din SIUI între 2011-2013
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Reţetele 7/12 luni la ADA explică această pier dere 
mai rapidă a răspunsului terapeutic, şi nu ex plicaţii 
gen imunogenicitate, la care testarea oricum nu este 
de uz curent. Nu ai cum să ai răspuns susţinut pe 
DAS28 atâta vreme cât nu se respectă posologia.

MONO/COMBO în România
Articolul lui Emery publicat în Ann. Rheum Dis 

2013 (1) arată că 58% dintre pacienţi renunţă la 
MTX. Conform RCP-ului moleculelor de terapie 
bio logică actuale (clasa anti TNFalfa şi clasa anti 
CD20-RTX), asocierea cu DMARD sintetic este 
obli gatorie, pentru că altfel este respins dosarul. În 
Fig. 8 este prezentată situaţia MONO/COMBO în 
RRBR şi în SIUI prezentată în septembrie 2013 la 
CNR 2013 (26% MONO în RRBR şi 37% MONO în 
SIUI). Prin intermediul RRBR, începând din luna 
sep tembrie, tot ce nu avea date de DMARD sintetic 

completate la zi a fost respins. După aceste luni grele 
pentru toată lumea în care au fost întârzieri de trata-
ment datorită acestor puneri la punct conform RCP-
urilor, ajungem ca în RRBR să avem 14% MONO 
(3) şi în SIUI 30% MONO, pe 2013 (Fig. 8). Dis cu-
ţiile aici au fost ample în privinţa faptului că realitatea 
din RRBR este cea reală şi nu cea din SIUI. Ex pli-
caţiile au fost date de mulţi reumatologi din practica 
curentă: DMARD sintetic e prea ieftin şi pacientul 
nu se mai duce să ia reţeta, îl cumpară direct, îl cum-
pără de peste graniţe etc. Dar dacă stăm şi analizăm 
că un număr de 14.711 (30,4%) din bolnavi cu PR 
afl aţi pe DMARD sintetic au renunţat în 5 ani la 
acesta (Fig. 4), sau că un număr de 1.564 (25%) re-
nunţă chiar şi la terapia biologică (Fig. 3) o să ne 
dăm seama că astfel de explicaţii sunt pentru cazuri 
izolate. Realitatea este una singură: indiferent din ce 
motiv, pacientul la un moment dat nu se mai duce 

FIGURA 8. Situaţia MONO/COMBO 
în RRBR/SIUI în septembrie şi la 
sfârşit de decembrie 2013
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să-şi ridice DMARD sintetic din farmacie deşi reţeta 
i-a fost dată în mână, şi acest lucru nu-l va recunoaşte 
reumatologului. Acest fapt este valabil şi pentru te-
ra pia biologică.

Pacienţii afl aţi doar pe terapie biologică sunt 30% 
(cu abandon doar al DMARD sintetic) şi acest lucru 
nu diferă faţă de ţările UE.

Topografi a consumului fi nanciar pe terapia 
bio logică

În funcţie de numărul de pacienţi din RRBR şi de 
numărul de reţete eliberate de fi ecare reumatolog în 
parte din SIUI s-a realizat curba de concentraţie pe 
ţară care a evidenţiat că 22% dintre reumatologi (52 
din 240) cumulează 60% dintre pacienţi, iar 38% (92 

FIGURA 9. Curba de concentraţie reumatolog/număr de 
pacienţi

din 240) din reumatologi cumulează 80% dintre pa-
cienţi (Fig. 9)

Unul dintre rezultatele în premieră generat de 
această analiză a fost topografi a consumului pe tera-
pie biologică. Am afl at astfel ca 70% dintre pacienţi 
sunt monitorizaţi de medicii din 9 judeţe (Bucureşti, 
Prahova, Dolj, Timişoara, Cluj, Maramureş, Iaşi, 
Vaslui şi Constanţa), 20% dintre pacienţi sunt mo ni-
torizaţi în 11 judeţe şi doar 10% dintre pacienţi sunt 
monitorizaţi în restul de 21 de judeţe. Bugetele alo-
cate urmează evident această topografi e (Fig. 10).

2. Spondilita anchilozantă

Una din cele mai mari creşteri şi dinamică ca nu-
măr de pacienţi şi sumă decontată a avut-o SA 
(G31D). Explicaţia este că protocolul terapeutic ac-
ceptă RMN-ul ca dovadă de afectare axială atunci 
când imaginea radiografi că de sacroiliace sau de co-
loană vertebrală este normală. Acest lucru a permis 
diagnosticul foarte precoce (în primii 2 ani de la de-
but) a formelor de afectare axială, evitându-se for-
marea sindesmofi telor. Este ştiut faptul că, odată for-
mate, indiferent de anti-TNFul folosit, sindesmofi tele 
nu mai sunt infl uenţate în sensul rezorbţiei (9). Pre-
cocitatea introducerii terapiei anti-TNF permite ac-
ţiunea acestora în zonele de afectare axială, care pre-
zintă degenerescenţă grăsoasă (stadiul anterior for-
 mării sindesmofi tului), dar care sunt reversibile la tra-
tament (10). Costurile pe 2013 sunt redate în Tabelul 
17.

FIGURA 10. Topografi a consumului fi nanciar pe terapie biologică la PR



81REVISTA ROMÂNĂ DE REUMATOLOGIE – VOL. XXIII NR. 2, AN 2014

Dinamica numărului de aprobări (iniţieri şi 
continuări) pentru SA analizate de CCNASPASA 
între 2009-2013

Activitatea CCNASPASA în cazul SA a analizat un 
număr crescând de dosare, începând de la 596/2009 
şi terminând cu 4.862 dosare/2013 (Tabelul 18). Ca 
şi în cazul PR, aceste dosare nu se referă la numărul 
de pacienţi, ci la numărul de dosare efectiv trimise 
spre analiză de la reumatologi prin intermediul 
CASJ. Numărul total de cazuri de SA pe terapie bio-
logică este de 2.850/2013. Cea mai mare dezvoltare 
a acestui capitol a fost în anul 2011, când, datorită 
pro tocolului terapeutic, au fost identifi cate numeroase 
cazuri cu ajutorul RMN, care aveau însă radiografi e 
normală.

TABELUL 18*. Numărul de dosare/cerere de moleculă 
analizate de CCNASPASA între 2009-2013

Total dosare
2009 2010 2011 2012 2013

Adalimabum 129 247 963 1.594 1.898
Etanerceptum 223 352 1.049 1.527 1.786
Infl iximabum 244 305 1.111 1.286 1.178
Rituximab – – – – –
Total medicaţie 596 904 3.123 4.407 4.862

Aceste cazuri numite non-radiologice reprezintă 
ţinta ideală pentru terapie biologică, evitându-se for-
marea sindesmofi telor prin acţiunea blocantului de 
TNFalfa în faza de degenerescenţă grasă. Criteriile 
ASDAS cu RMN/Rx sunt obiective şi clare ca diag-
nostic comparativ cu criteriile de diagnostic cu HLA 
B27+ dar fără elemente sugestive de imagistică 
RMN/Rx. Sindesmofi tul generează anchiloza fi nală 
şi handicapul major al SA. Protocolul terapeutic a 
per mis identifi carea acestor cazuri pre-radiologice 
şi, de asemenea, datorită leziunii active RMN, me-
dicul curant a avut un element obiectiv de diagnostic 
indiferent de statusul HLA B27. (Tabelul 19)

Evoluţia cererii de iniţiere şi switch pentru SA 
între 2009-2013 este prezentată în Tabelele 20 şi 21. 
Cererile de switch de pe ADA şi ETA în 2012 şi 2013 
sunt aproape egale, dar mult mai mari ca cele de pe 
INFX.

TABELUL 20*. Evoluţia cererii de iniţiere la reumatologi 
între 2009-2013

Din care iniţiere
2009 2010 2011 2012 2013

Adalimabum  66  64  274  417  316 
51% 26% 28% 26% 17%

Etanerceptum  111  68  216  241  214 
50% 19% 21% 16% 12%

Infl iximabum  115  49  246  157  105 
47% 16% 22% 12% 9%

Rituximab –  –  –  –  – 

Total medicaţie  292  181  736  815  635 
49% 20% 24% 18% 13%

TABELUL 21*. Evoluţia cererii de switch la reumatologi 
între 2009-2013

Din care SWITCH
2009 2010 2011 2012 2013

Adalimabum 2 3 26 33 57
2% 1% 3% 2% 3%

Etanerceptum 2 4 20 30 52
1% 1% 2% 2% 3%

Infl iximabum 1 4 10 17 9
0% 1% 1% 1% 1%

Rituximab – – – – –

Total medicaţie 5 11 56 80 118
1% 1% 2% 2% 2%

Dacă INFX domină ca cerere de tratament anul 
2009, după 5 ani, în 2013, domină ca cerere de tra-
tament ADA (Tabelul 22).

A fost identifi cat şi la SA abandonul terapeutic pe 
biologice la un număr de 323 pacienţi (12-14%) 
(Tabelul 23), având cel puţin o aprobare pe biologic 
între 2009-2013 (Fig.11) şi care n-au mai revenit să-şi 
refacă dosarul. Particular, este un fenomen iden-
tifi cat de reîntoarcere la terapia biologică. Astfel, din 
cei 70 de pacienţi cu abandon terapeutic în 2010, 40 

TABELUL 17. Lista G31D cu terapiile biologice, numărul de pacienţi şi sumele decontate în 
euro pe 2013

Lista DCI Nr. 
pacienţi

Suma euro 2013/
moleculă

1 euro = 4,5 lei

Total pacienţi 
şi consum euro

Creştere 
2012/2013

G31D Adalimumabum 1005 9.315.785 2580 pac
24.683.646 euro

4.421.389 euro
G31D Etanerceptum 934 8.853.958
G31D Infl iximabum 641 6.513.703

TABELUL 19*. Creşterea numărului de pacienţi noi 
aprobaţi între 2009-2013

Nr. pacienţi (CNP unic)
2009 2010 2011 2012 2013

Pacienţi noi 355 189 1.226 633 447
Nr. total pacienţi  2.850 
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din ei se reîntorc în 2011, lucru care nu se mai în-
tâmplă în 2012 şi 2013.

TABELUL 23*. Abandonul pe terapie biologică ca dosar 
de evaluare între 2009-2013 (%)

Menţinere tratament (dosar aprobat)
2009 2010 2011 2012 2013

Iniţiere 
pacienţi

2009  355  285  335  322  311 
100% 80% 94% 91% 88%

2010   189  179  169  166 
 100% 95% 89% 88%

2011    1.226  1.124  1.061 
  100% 92% 87%

2012     633  542 
   100% 86%

2013      447 
Nr. total pacienţi 
cu dosar aprobat

 355  474  1.740  2.248  2.527 
TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE

Topografi a consumului fi nanciar pe terapia 
bio logică

În funcţie de numărul de aprobări date de 
CCNASPASA şi de numărul de reţete eliberate de 
fi e care reumatolog în parte din SIUI s-a realizat 
curba de concentraţie pe ţară, care a evidenţiat că 
25% dintre reumatologi (60 din 243) cumulează 60% 
dintre pacienţi, iar 42% (103 din 243) dintre reuma-
tologi cumulează 80% dintre pacienţi (Fig. 12).

TABELUL 22*. Evoluţia cererii de medicaţie biologice la 
reumatologi între 2009-2013

2009 2010 2011 2012 2013
Adalimumabum 22% 27% 31% 36% 39%
Etanerceptum 37% 39% 34% 35% 37%
Infl iximabum 41% 34% 36% 29% 24%
Rituximab 0% 0% 0% 0% 0%
Nr. total pacienţi 100% 100% 100% 100% 100%

FIGURA 11. Cascada abandonului terapiei biologice şi a pacienţilor noi ca număr de dosare analizate între 2009-2013

Din cauza lipsei RRBR pe SA, nu s-au putut 
evalua cea de a doua categorie de pacienţi, şi anume 
cei cu aprobare dată, dar fără ridicare de reţetă din 
farmacie, ca la PR.

FIGURA 12. Curba de concentraţie reumatolog/număr de 
pacienţi

Rulajul reţetelor în anul 2013 indică 8,8 reţete/12 
la ADA, 12/12 reţete la ETA şi 5/6 reţete la INFX. 
Pro blema constatată este că pacienţii afl aţi pe tra ta-
ment cu ADA practic 3 luni din 2013 nu şi-au ri dicat 
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tratamentul. Cei mai complianţi sunt pacienţii pe 
ETA urmaţi de cei pe INFX (Tabelul 24).

TABELUL 24. Rulajul reţetelor de SA pe anul 2013
Adalimumab 8.8/12
Etanercept 12/12
Infl iximab 5/6

Repartiţia pe ţară arată că 63% din pacienţi sunt 
monitorizaţi de medicii din 7 judeţe (Bucureşti, Dolj, 
Timişoara, Cluj, Iaşi, Vaslui şi Constanţa), 22% 
dintre pacienţi sunt monitorizaţi în 13 judeţe şi doar 
15% dintre pacienţi sunt monitorizaţti în restul jude-
ţelor (Fig. 13). Bugetarea urmează această topografi e.

3. Artropatia psoriazică

Situaţia pe AP (G31C) a înregistrat o creştere mo-
derată în 2013 (Tabelul 25). Explicaţia este faptul că 
pacienţii cu psoriazis se adresează majoritar der ma-
tologului, acesta tratând entitatea psoriazis artro-
patic, care de fapt este AP-ul reumatologului. Con-
fuzia determină ca mulţi bolnavi având AP să fi e 
trataţi cu terapie biologică prescrisă pe G31F (Pso-
riazis) de către dermatolog. Trecerea la reumatolog 
se realizează în momentul în care AP-ul tratat cu 

tera pie biologică de către dermatolog nu mai răs-
punde la tratament, artrita devenind dominantă. 

Dinamica numărului de aprobări (iniţieri şi 
continuări) pentru AP analizate de CCNASPASA 
între 2009-2013

Activitatea CCNASPASA în cazul AP a analizat 
un număr crescând de dosare începând de la 386/2009 
şi terminând cu 1.456 dosare/2013 (Tabelul 26). Ca 
şi în cazul PR şi SA aceste dosare nu se re feră la 
numărul de pacienţi, ci la numărul de dosare efectiv 
trimise spre analiză de la reumatologi prin CASJ. 
Numărul total de cazuri de AP peterapie bio logică 
este de 969/2013. Cea mai mare dezvoltare a fost 
anul 2011, ulterior stagnând în 2012 şi 2013.

TABELUL 26*. Numărul de dosare/cerere de moleculă 
analizate de CCNASPASA între 2009-2013

Total dosare
2009 2010 2011 2012 2013

Adalimabum 53 87 241 410 500
Etanerceptum 155 187 426 549 578
Infl iximabum 178 221 400 450 378
Rituximab – – – – –
Total medicaţie 386 495 1.067 1.409 1.456

FIGURA 13. Topografi a 
consumului fi nanciar pe 
terapie biologică la SA

TABELUL 25. Lista G31C cu terapiile biologice, numărul de pacienţi şi sumele decontate în euro 
pe 2013. 1 euro = 4,5 lei

Lista DCI Nr. 
pacienţi

Suma euro 2013/
moleculă

Total pacienţi
 şi consum euro

Creştere 
2012/2013

G31C Adalimumabum 368 2.957.688 969 pacienţi
8.375.650 Euro

902.649 Euro
G31C Etanerceptum 344 3.064.280
G31C Infl iximabum 257 2.353.682
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Numărul dosarelor analizate între 2009-2013 sunt 
în Tabelul 27. AP are cel mai mic număr de cazuri 
dintre PR şi SA. Explicaţia este, cum spuneam, faptul 
că o parte dintre ei sunt trataţi de către dermatologi, 
toate cele 3 molecule având indicaţie şi pentru pso-
riazisul cutanat.

 
TABELUL 27*. Creşterea numărului de pacienţi noi 
aprobaţi între 2009-2013

Nr. pacienţi (CNP unic)
2009 2010 2011 2012 2013

Pacienţi noi 220 57 351 121 92
Nr. total pacienţi 841

Evoluţia cererii de iniţiere şi switch pentru AP 
între 2009-2013 este prezentată în Tabelele 28 şi 29. 
Cererile de switch de pe ADA şi ETA în 2012 şi 2013 
sunt aproape egale, dar mult mai mari ca la INFX.

TABELUL 28*. Evoluţia cererii de iniţiere la reumatologi 
între 2009-2013

Din care iniţiere
2009 2010 2011 2012 2013

Adalimabum 18 11 43 84 61
34% 13% 18% 20% 12%

Etanerceptum 26 12 37 39 37
17% 6% 9% 7% 6%

Infl iximabum 19 28 50 44 15
11% 13% 13% 10% 4%

Rituximab – – – – –

Total medicaţie 63 51 130 167 113
16% 10% 12% 12% 8%

TABELUL 29*. Evoluţia cererii de switch la reumatologi 
între 2009-2013

Din care SWITCH
2009 2010 2011 2012 2013

Adalimumabum 4 4 10 17 26
0% 0% 0% 0% 0%

Etanerceptum 1 6 13 10 16
1% 3% 3% 2% 3%

Infl iximabum – – 6 3 –
0% 0% 2% 1% 0%

Rituximab – – – – –

Total medicaţie 1 6 19 13 16
0% 1% 2% 1% 1%

Switch-urile sunt reduse comparativ cu PR şi 
sunt mai multe pe ADA faţă de ETA. Explicaţia este 
dinamica reţetelor, după cum vom vedea.

Cererea de terapie biologică este în favoarea ETA 
faţă de ADA, iar pe ultimul loc este INFX care, în 5 
ani, a pierdut 20%. ETA s-a menţinut constant, iar 

ADA a crescut 20% ca cerere din partea reuma tolo-
gilor (Tabelul 30).

TABELUL 30*. Evoluţia cererii de medicaţie biologică la 
reumatologi între 2009-2013

2009 2010 2011 2012 2013
Adalimabum 14% 18% 23% 29% 34%
Etanerceptum 40% 38% 40% 39% 40%
Infl iximabum 46% 45% 37% 32% 26%
Rituximab 0% 0% 0% 0% 0%
Nr. total pacienţi 100% 100% 100% 100% 100%

Au fost identifi caţi la AP pacienţii cu abandon pe 
terapie biologică la un număr de 85 de pacienţi (16%) 
(Tabelul 31) cu cel puţin o aprobare pe biologic între 
2009-2013 (Fig. 14), care n-au mai revenit să-şi re-
facă dosarul. Fenomenul identifi cat de reîntoarcere 
la terapia biologică de la SA a fost prezent şi la AP, 
dar numai pentru 1 pacient. Astfel din cei 86 de pa-
cienţi cu abandon terapeutic în 2010, 1 din ei se reîn-
toarce în 2011, lucru care nu se mai întâmplă în 2012 
şi 2013.

TABELUL 31*. Abandonul pe terapie biologică ca dosar 
de evaluare între 2009-2013 (%)

Menţinere tratament 
(dosar aprobat)

2009 2010 2011 2012 2013

Iniţiere 
pacienţi

2009 220 214 216 211 202
100% 97% 98% 96% 92%

2010 57 56 52 48
100% 98% 91% 84%

2011 351 330 312
100% 94% 89%

2012 121 102
100% 84%

2013 92
Nr. total pacienţi 
cu dosar aprobat

220 271 623 714 756

Din cauza lipsei RRBR pe SA, nu s-a putut evalua 
cea de a doua categorie de pacienţi, şi anume cei cu 
aprobare dată, dar fără ridicare de reţetă din farmacie, 
ca la PR.

Topografi a consumului fi nanciar pe terapia 
bio  logică

În funcţie de numărul de aprobări date de 
CCNASPASA şi de numărul de reţete eliberate de 
fi ecare reumatolog în parte din SIUI, s-a realizat 
curba de concentraţie pe ţară, care a evidenţiat că 
25% dintre reumatologi (43 din 172) cumulează 
60% dintre pacienţi, iar 45% (78 din 172) din reu-
matologi cumulează 80% dintre pacienţi (Fig. 15). 
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Rulajul reţetelor în anul 2013 indică 7,6 reţete/12 
la ADA, 12/12 reţete la ETA şi 4,5/6 reţete la INFX. 
Problema constatată la pacienţii afl aţi pe tratament 
cu ADA este identică cu ce se întâmplă pe PR şi SA: 
reţetele nu sunt ridicate timp de 3-4 luni/2013. Cei 
mai complianţi sunt pacienţii pe ETA, urmaţi de cei 
pe INFX (Tabelul 32).

TABELUL 32. Rulajul reţetelor pe anul 2013
Adalimumab 7.6/12
Etanercept 12/12
Infl iximab 4.5/6

Repartiţia pe ţară arată că 75% dintre pacienţi 
sunt monitorizaţi de medicii din 8 judeţe (Bucureşti, 
Dolj, Timişoara, Cluj, Iaşi, Vaslui, Mureş şi Cons-
tanţa), 13% dintre pacienţi sunt monitorizaţi în alte 8 
judeţe şi doar 12% dintre pacienţi sunt monitorizaţi 
în restul judeţelor (Fig. 16). Bugetarea urmează 
această topgrafi e.

În concluzie, putem spune că:
•  Perioada 2009-2013 a avut o dinamică con-

trolată, bugetată şi justifi cată, în creştere pe 
toate indicaţiile – PR, SA, AP.

•  RRBR a fost prima aplicaţie care a verifi cat 
în crucişat în SIUI decontările pe terapie bio-
lo gică pentru PR.

•  Perioada 2009-2013 a avut mari probleme de 
aderenţă, care a putut fi  vizibilă şi măsurată 
prin numărul de reţete decontate pe fi ecare 
mo le culă.

•  Este necesar ca, în urma acestei analize, să se 
realizeze programe de aderenţă particularizate, 
dar şi de prevalenţă în a stabili clar cuantumul 
acesteia la PR, SA, AP. 

•  Conlucrarea SRR/CNAS a permis această ana-
liză şi expunere transparentă a realităţii tera-
piei biologice pe perioada 2009-2013 la toate 
indicaţiile: PR, SA, AP.

FIGURA 14. Cascada abandonului terapiei biologice şi a pacienţilor noi ca număr de dosare analizate între 2009-2013

FIGURA 15. Curba de concentraţie reumatolog/număr de 
pacienţi
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•  Sperăm că aceste rezultate să ne dea de gândit 
şi să conştientizăm eforturile care stau în spate 
în privinţa iniţierilor din partea noastră ca reu-
matologi, din partea CASJ ca bugetare şi din 

FIGURA 16. Topografi a 
consumului fi nanciar pe terapie 
biologică la AP

partea CCNASPASA ca timp de lucru. Este 
frustrantă situaţia ca ce am iniţiat să nu mai 
revină la tratament. 
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