PLASMA - RESURSĂ
STRATEGICĂ NEGLIJATĂ
STADIU ȘI CORECȚII NECESARE

• Spre deosebire de multe dintre
statele europene, în România
nu sunt valorificate
oportunitățile oferite de plasmă
pentru a asigura tratamentul
pacienţilor care suferă de
imunodeficienţă primară.
• România trebuie să se alinieze
standardelor europene în
domeniul colectării, procesării
și utilizării plasmei/produselor
derivate din plasmă.

CUPRINS

_________________________________________________________________________________

1. Introducere
1.1 Motivație
1.2 Cum se obține, procesează și folosește plasma umană
_________________________________________________________________________________

2. Cum procedează primele cinci țări europene în clasamentul
colectării de plasmă și cum stau lucrurile în România
2.1 Donări de sânge și plasmă
2.2 Centre de colectare plasmă prin afereză și cantitatea recoltată
2.3 Fracționarea plasmei
2.4 Măsuri luate pentru asigurarea self-sufficiency

__________________________________________________________
3. Concluzii

1

1. Introducere
1.1 Motivație:
•
Deşi România se situează la mijlocul clasamentului european în
privinţa numărului de donatori de sânge (raportat la 1000 de locuitori),
autorităţile nu au reuşit să întreprindă măsuri efective în planul încurajării
colectării de plasmă umană, producţiei şi utilizării derivatelor din plasmă,
pentru a asigura astfel necesarul naţional şi a reduce dependenţa de
sursele externe.
•
Plasma umană se colectează doar prin separarea componentelor
sângelui total (nu și prin afereză) la nivelul centrelor de transfuzii, unde
sistemul actual de trasabilitate a sângelui și a componentelor sanguine de
la donare la transfuzii „reprezintă o amenințare gravă la adresa sănătății
publice” din perspectiva riscului unor erori fatale.1
•
Până în acest moment, România este una dintre puţinele ţări
europene care nu are propria capacitate de fracţionare a plasmei, nu a
implementat măsuri concrete de self-sufficiency2 şi nu are niciun centru
de transfuzie acreditat PMF (“Plasma Master File”3).
•
România se află pe ultimul loc din Uniunea Europeană (UE) în
privinţa consumului de produse derivate din sânge şi plasmă umană,
colectate din surse locale.
•
Prin contrast, în 18 dintre ţările membre UE s-au implementat măsuri
privind producţia şi utilizarea derivatelor din sânge şi plasmă umană
provenite din donaţiile locale (naţionale), ceea ce a făcut ca în ultimii 10
ani să crească cu peste 40% numărul de donări de sânge la nivelul întregii
Europe.
1

Conform unui audit asupra sistemului de transfuzii sanguine realizat în 2017 la solicitarea Ministerului
Sănătății din România (organizat de CE).
2
Asigurarea din resurse proprii a nevoilor de sânge, plasmă şi produse derivate. În preambulul Directivei
2002/98/CE, statele membre s-au angajat să ia toate măsurile de a o promova, iar prin Declaraţia
Comună de la Dublin din 2012, toate ţările europene s-au obligat sa implementeze recomandările
privind self-sufficiency, astfel încât fiecare dintre ţările UE să poată fi indepedentă din punctul de vedere
al asigurării necesarului de sânge, plasmă şi produse derivate din plasmă.
3
Este o compilație a tuturor datelor științifice privind calitatea și siguranța plasmei umane, relevante
pentru medicamentele, dispozitivele medicale și produsele experimentale care utilizează plasmă umană
în fabricarea lor. Conceptul PMF a fost stabilit de legislația europeană în iunie 2003.
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•
În condiţiile creşterii cererii mondiale de plasmă umană şi derivate,
preţul acestor produse în ţările europene care au dezvoltat politici
coerente de self-sufficiency a rămas stabil, tocmai datorită independenţei
acestora de piaţa internaţională, unde preţul a crescut cu peste 30%4.
•
Se estimează că până în 2025 va fi necesar să fie colectați 90 de
milioane de litri de plasmă (aproximativ 110 milioane de colectări), în
condițiile dublării cererii de imunoglobulină5.
•
În tabloul european al țărilor care colectează și procesează plasmă,
România nu există. Pe site-urile oficiale ale Ministerului Sănătății și INHT
nu apare nicio informație publică referitoare la cantitățile de plasmă
(recuperată sau obținută prin afereză/plasmafereză) disponibile an de an
sau, după caz, nefolosite și aruncate. Dacă, totuși, aceste date/situații
statistice există, ele nu au fost comunicate instituțiilor abilitate în acest
domeniu. În toate sursele de documentare accesate de KWLG, România
lipsește. Iată doar un exemplu:

4

Datele anterioare sunt extrase din Studiul de fundamentare pentru construirea si operarea unei banci
nationale de sange, plasma umana si celule stem și Nota de fundamentare a Hotărârii de aprobare,
disponibile pentru consultare la adresele:
http://www.cnp.ro/user/repository/transparenta_decizionala/Studiu_de_fundamentare_BS.pdf
http://www.cnp.ro/user/repository/transparenta_decizionala/Nota_fundamentare_BS.pdf
5
Prezentarea Haemonetics Corporation la evenimentul International Plasma Protein Congress, care a
avut loc la Amsterdam în martie 2019.
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•
Este vital ca România să-și dezvolte o infrastructură adecvată și o
bază a donatorilor de plasmă prin afereză, pentru a se ajunge la autosuficiență în colectarea de plasmă și procesarea componentelor din
sânge, în beneficiul cetățenilor săi.
1.2 Cum se obține, procesează și folosește plasma umană
•
Sângele este compus din două elemente principale, plasmă şi
elemente figurate. Principalul element care se regăseşte în sânge este
plasma sanguină (55-60%). Plasma este compusă din 90% apă, 9%
substanţe organice - proteine, lipide, glucide - şi 1% substanţe anorganice.
•
Plasma se colectează:
a) fie prin separarea componentelor sângelui total (după colectarea
acestuia) în cele trei componente majore - trombocitele, plasma şi
celulele roşii din sânge (în acest caz vorbim de plasmă „recuperată”);
b) fie prin afereză, tehnică specializată prin care doar plasma este
colectată, iar celelalte componente sanguine sunt restituite donatorului
(„plasmafereză”).
•
Plasma este utilizată fie ca atare pentru pacienții care au nevoie de
diverse componente din aceasta (prin transfuzie), fie pentru producerea
unor medicamente derivate din plasmă, prin fracționare:
Figura nr. 1

Sursa: Prezentarea susținută de reprezentanții Swissmedic (Agenția pentru Produse Terapeutice din Elveția) la
evenimentul International Plasma Protein Congress, care a avut loc la Amsterdam în martie 2019
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•
Plasma este fracţionată în etape succesive, pentru a se separa
factorii de coagulare, imunoglobulină normală, albumină şi diferitele
imunoglobuline specifice. Întregul proces de purificare şi fracţionare a
plasmei durează cel puţin 18 săptămâni, timp în care se obţin pe rând
diferitele produse derivate din plasmă umană. Fiecare litru de plasmă
conţine 4 grame de imunoglobulină, 23 grame de albumină şi câte 200
unităţi de factor VIII şi factor IX de coagulare.
•
Imunoglobulina umană normală este utilizată pentru tratamentul
pacienţilor care suferă de:
- imunodeficienţă primară; aceşti pacienţi primesc imunoglobulină pentru
ca sistemul lor imunitar să poată lupta împotriva infecţiilor; în lipsa
tratamentului, aceşti pacienţi fac infecţii severe frecvente, unele
cronicizându-se, iar altele putând fi fatale;
- în tratamentul bolilor autoimune, pentru a suprima reacţiile autoimune
ale organismului.
•
Imunoglobulina umană cu concentraţie crescută de anticorpi IgM
este utilizată în tratamentul septicemiilor, în infecţii cu bacterii multirezistente la antibiotice.
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2. Cum procedează primele cinci țări europene în clasamentul
colectării de plasmă și cum stau lucrurile în România
•
Austria, Republica Cehă, Germania, Danemarca și Franța sunt
țările europene cu cea mai mare cantitate de plasmă colectată la mia
de locuitori 6 . Corelativ, și rata de auto-suficiență/self-sufficiency (la
nivelul anului 2014) în ceea ce privește asigurarea cu imunoglobulină este
foarte ridicată în aceste state:
Tabel nr. 1
Stat

Cantitate de plasmă
colectată l/1000
locuitori

Cantitate de plasmă
colectată l/1000
locuitori

Procentul de selfsufficiency în
imunoglubulină

(sursă 2014)

(sursă 2018)

(2014)

*

56.6

100%

Rep. Cehă

52.2

33.0

100%

Germania

25.5

31.6

100%

Danemarca

0.8

17.0

81%

Franța

2.0

16.3

54%

Austria

Sursa: https://www.edqm.eu/sites/default/files/report-blood-and-blood-components-2014.pdf (2014);
https://www.bbntimes.com/en/global-economy/blood-plasma-us-paid-donors-dominate-global-market (2018)
* Date nedisponibile.

Dacă în Republica Cehă cantitatea de plasmă colectată la mia de locuitori
a scăzut, la toate celelalte state7 se observă, într-un interval de timp redus,
creșteri semnificative, chiar spectaculoase în cazul Danemarcei și Franței.
Toate aceste state, membre ale Uniunii Europene (UE) și-au adaptat
legislația națională, astfel încât să fie respectate:

6

Conform unei statistici preluate de pe https://www.bbntimes.com/en/global-economy/blood-plasmaus-paid-donors-dominate-global-market (accesat la 20.05.2019).
7
Cu excepția Austriei, unde nu existau date în documentul citat ca sursă pentru situația din 2014, pentru
comparație.
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- Directiva 2002/98/CE, care acoperă toate etapele procesului de
transfuzie, de la donare, colectare, testare, prelucrare și stocare la
distribuire. Directiva stabilește standardele de calitate și securitate care
trebuie respectate.
- Actele de punere în aplicare:
Directiva 2004/33/CE a Comisiei privind cerințele tehnice pentru sânge și
donarea de sânge;
Directiva 2005/61/CE a Comisiei privind cerințele de trasabilitate și
notificare a incidentelor și reacțiilor adverse grave;
Directiva 2005/62/CE a Comisiei, care stabilește standardele și
specificațiile comunitare referitoare la un sistem de calitate pentru unitățile
de transfuzie sanguină.
- Directiva 2001/83/EC; prin art.110 din statele membre se obligă să
încurajeze producţia şi utilizarea derivatelor din sânge şi plasmă umană,
provenită din donaţiile locale.
Având în vedere toate aceste măsuri adoptate de organismele
comunitare europene, în ultimii 10 ani a crescut cu peste 40%
numărul de donări de sânge, la nivelul întregii Europe.
Mai mult, în 18 dintre ţările membre UE s-au implementat măsuri
privind producţia şi utilizarea derivatelor din sânge şi plasmă umană
provenite din donaţiile locale (naţionale).
România este alături de Bulgaria, Croaţia şi Ţările Baltice printre
ţările care nu au luat nicio măsură dintre cele stabilite prin directivele
mai sus menţionate.8
În România, deși toate cerințele directivelor UE privind calitatea și
siguranța sângelui și a componentelor sanguine pentru transfuzie au
fost transpuse în legislația națională, acestea nu au fost propriu-zis
implementate9.

8

Date extrase din Studiul de fundamentare pentru construirea si operarea unei banci nationale de
sange, plasmă umană și celule stem, disponibil pentru consultare la adresa
http://www.cnp.ro/user/repository/transparenta_decizionala/Studiu_de_fundamentare_BS.pdf
9
Conform unui audit asupra sistemului de transfuzii sanguine realizat în 2017 la solicitarea Ministerului
Sănătății din România (organizat de CE).
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2.1 Donări de sânge și plasmă
Pentru a evidenția situația din România, am ales pentru comparație
cele cinci țări menționate mai sus, ca reper pentru cum se pot face
lucrurile în UE și performanțele la care se poate ajunge.
Tabel nr. 2
Stat

Numărul
de
donări
sânge/1000 locuitori

de Numărul
de
donări
plasmă/1000 locuitori

Austria

40.46

80.8

Rep. Cehă

39.80

44.0

Germania

29.19

37.0

Danemarca

48.94

24.0

Franța

43.47

21.7

România

31.56

0.0

de

Sursa: Numărul de donări de sânge/1000 locuitori rezultă dintr-o situație nedatată a European Blood Alliance
(EBA)10, cu excepția Republicii Cehe, pentru care datele (la nivelul anului 2012) au fost extrase dintr-un raport al
UE 11 . Numărul de donări de plasmă/1000 locuitori a fost calculat prin agregarea datelor de pe site-ul
https://www.bbntimes.com12 cu cele din prezentarea Haemonetics Corporation la evenimentul International Plasma
Protein Congress, care a avut loc la Amsterdam în martie 2019.
De menționat că în cazul României calculul s-a făcut nu la 19.7 milioane de locuitori (cât estima EBA), ci la 16
milioane de locuitori, cifră aproximativă mai apropiată de realitatea din România, pe fondul emigrării masive din
ultimii ani.

La momentul actual, prin raportare la cantitatea de plasmă care poate fi
prelevată la fiecare donare și la numărul de donări permise anual, rezultă
că, în țările de referință, o persoană poate dona:

10

https://europeanbloodalliance.eu/ (accesat la 20.05.2019). Situația EBA prezintă numărul de donări
și, corelativ, numărul populației.
11

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/blood_tissues_organs/docs/20150408_cc_report_en.pdf
12
https://www.bbntimes.com/en/global-economy/blood-plasma-us-paid-donors-dominate-globalmarket
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Tabel nr. 3
Stat

Număr litri plasmă care pot fi donați de o persoană anual (2019)

Austria

35

Rep. Cehă

19,5

Germania

51

Danemarca

neinclusă în studiu

Franța

18

România

-

Sursa: Date extrase, prin prelucrare, din graficul prezentat de Haemonetics Corporation la evenimentul International
Plasma Protein Congress, care a avut loc la Amsterdam în martie 2019.

Figura nr. 2

Sursa: Prezentarea Haemonetics Corporation la evenimentul International Plasma Protein Congress, care a avut
loc la Amsterdam în martie 2019.
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În toate aceste țări, sunt create însă condițiile pentru donarea de plasmă.
Nu și în România, unde se colectează doar sânge total, din care este apoi
extrasă plasma.
Sângele nu poate fi stocat mai mult de 60 zile, astfel că după această
perioadă, este extrasă plasma, care poate fi congelată la -30° Celsius şi
poate fi păstrată timp de 2 ani.
Însă România a rămas printre ultimele ţări europene care nu
colectează plasmă pentru fracționare prin plasmafereză, direct de la
donatorii de plasmă.
2.2 Centre de colectare plasmă prin afereză și cantitatea recoltată
Colectarea de plasmă prin afereză în cele 5 state de referință se
realizează fie în sistem public, fie privat, fie mixt:
Tabel nr. 4
Stat

Sistemul
de Nr. de centre colectare plasmă
colectare
prin afereză13
plasmă
prin
afereză

Cantitate de
plasmă
colectată prin
afereză (litri)

Austria

privat

14: 7 ale Shire (prin BioLife Plasma
Zentrum); 7 ale LFB Group (prin
Europlasma); 2 ale Plasmapunkt

547.84014

Rep. Cehă

privat

7: 2 ale LFB Group (prin
Europlasma), 2 Plasma Place, 1
Biotest (prin Cara Plasma); 1 al
UNICAplasma; 1 al Krevní centrum
sro

549.900

13

Număr minim rezultat în urma documentării.
Date de la nivelul anului 2013 extrase dintr-un studiu al Zentralinstitut für Bluttransfusion und
Immunologische Abteilung, Landeskrankenhaus-Universitätskliniken, Innsbruck (2015), disponibil la
http://www.advsg.org/easyne2/Download.aspx?code=ADVS&filename=Archivi/ADVS/ALL/0000/238A.
pdf.
14

10

Germania

mixt

69: 6 ale Crucii Roșii (DRK); 27 ale
Haema; 13 ale Octopharma Plasma;
9 ale Biotest; 8 ale CSL plasma; 4
ale Kedrion (prin Kedplasma); 2 ale
ZTB Blutsoende an der Charite

Danemarca

public

11 bănci de plasmă de la nivelul
unor spitale

Franța

public

14 locații (1 centrală și 13 regionale)
aparținând EFS
(L'Établissement Francais du Sang)

-

-

România

2.069.309

4.271
131.607

-

Sursa: Numărul centrelor a fost extras la 20.05.2019 de pe https://www.donatingplasma.org/donation/find-a-donorcenter, site-urile organizațiilor respective sau, în cazul Franței, cel al EBA, iar în cazul Danemarcei de pe site-ul
organizației donatorilor din această țară15. Cantitatea de plasmă a fost preluată (cu excepția Austriei) de pe site-ul
EDQM (the European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare) al Consiliului Europei16.

•
Acreditarea centrelor de colectare private se realizează de către
EMA (European Medicines Agency), care coordonează inspecțiile pe
întreg traseul: colectare, testare, procesare, depozitare și eliberează
certificarea PMF (Plasma Master File)17.

15

https://bloddonor.dk/tapning-hvor-og-hvordan/specialtapninger/ (accesat la 21.05.2019)
https://www.edqm.eu/sites/default/files/report-blood-and-blood-components-2014.pdf (accesat la
20.05.2019)
17
Pentru obținerea certificării PMF, la nivelul UE se procedează astfel:
1.
Informarea autorităților că dorește să aplice și să folosească sistemul PMF
2.
Scrisoare de intenție către EMA (sau către coordonatorul numit pentru acea țară, dacă există)
3.
Numirea a doi coordonatori și informarea aplicantului
4.
Trimiterea la anumite date a documentelor către cei 2 coordonatori
5.
Evaluarea de către cei 2 coordonatori și verificarea raportului de către Biotechnology Working
Party (acest grup de lucru oferă recomandări comitetelor științifice ale Agenției Europene pentru
Medicamente cu privire la toate aspectele legate direct sau indirect de calitatea și siguranța
medicamentelor biologice și a biotehnologiilor)
6.
Inspecția
7.
Certificarea – în 5 zile de la raportul pozitiv.
16
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Solicitările pentru obținerea PMF se depun la punctele de contact (sau,
dacă acestea nu există, la coordonatorii) din următoarele instituții:
Tabel nr. 5
Stat

Punct de contact

Austria

BASG - Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (Oficiul Federal
pentru Securitate în Sănătate)

Rep. Cehă

Státní ústav pro kontrolu léčiv (Institutul de Stat pentru Controlul
Medicamentelor)

Germania

Institutul Paul Ehrlich

Danemarca

Lægemiddelstyrelsen (Agenția Daneză a Medicamentelor)

Franța

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
(Agenția Națională a Securității medicamentului și produselor destinate
sănătății

România

Agenția Națională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

Sursa: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/nonpharmaceutical-products/plasma-master-file/coordinators-list (accesat la 20.05.2019)

•
În România se obține plasmă exclusiv prin extragere de către
centrele județene de transfuzii din sângele care nu mai poate fi stocat,
pentru că a depășit perioada maximă de valabilitate.
Acestea colectează doar sânge integral, pentru că nu sunt dotate cu
echipamente moderne de afereză.
De altfel, echipamentele din dotare sunt „în general vechi, depășite,
inadecvate și adesea insuficiente pentru a le permite gestionarea
eficientă și actualizată a activităților de colectare, testare și
prelucrare a sângelui”18.
La nivelul acestor centre cunoașterea și înțelegerea principiilor
managementului calității se situează la un nivel scăzut, deci sunt
insuficient aplicate. Prin urmare, chiar și acolo unde echipamentele sunt

18

Conform unui audit asupra sistemului de transfuzii sanguine realizat în 2017 la solicitarea Ministerului
Sănătății din România (organizat de CE). Observația vizează în special centrele de transfuzie vizitate
de auditori, respectiv cele din București, Craiova, Alexandria și Giurgiu.
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de actualitate, acestea nu sunt utilizate la un nivel optim sau nu sunt
folosite deloc. 19
Una dintre cele mai grave deficiențe este lipsa aproape totală a
automatizării testării, atât pentru imunohematologie, cât și pentru infecțiile
transmisibile prin transfuzie. În plus, sunt utilizate proceduri de testare
depășite20.
În aceste condiții, sistemul actual de trasabilitate a sângelui și a
componentelor sanguine de la donare la transfuzii 21 „reprezintă o
amenințare gravă la adresa sănătății publice” din perspectiva
riscului apariției unor erori fatale.22
La nivelul specialiştilor din cadrul Institutului Naţional de Hematologie
Transfuzională (INHT) se estimează că România ar putea colecta prin
afereză de la donatorii deja înregistraţi circa 200.000 litri de plasmă pe an,
cantitate care, prin prelucrare, ar asigura necesarul României, inclusiv
rezerve de albumină şi imunoglobulină, necesare în caz de situaţii de
urgenţă, sau de catastrofe naturale.
Centrele de transfuzii din reţeaua Ministerului Sănătaţii nu s-au
autorizat conform cerinţelor organismului European de resort (PMF);
funcţionează sub autoritatea INHT, din subordinea Ministerului Sănătăţii,
dar fără să fie recunoscute şi acreditate de instituţiile europene de resort23.

19

Ibidem.
Cum ar fi utilizarea de lame de sticlă pentru testarea imunohematologică. Conform auditului asupra
sistemului de transfuzii sanguine realizat în 2017 la solicitarea Ministerului Sănătății din România
(organizat de CE).
21
În special înregistrarea manuală și transcrierea rezultatelor testului după proceduri diferite de la un
centru la altul.
22
Conform unui audit asupra sistemului de transfuzii sanguine realizat în 2017 la solicitarea Ministerului
Sănătății din România (organizat de CE).
23
Date extrase din Studiul de fundamentare pentru construirea si operarea unei banci nationale de
sange, plasmă umană și celule stem, disponibil pentru consultare la adresa
http://www.cnp.ro/user/repository/transparenta_decizionala/Studiu_de_fundamentare_BS.pdf
20
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2.3 Fracționarea plasmei
În majoritatea țărilor de referință fracționarea și, concomitent, producerea
de derivate din plasmă sunt asigurate de firme private:
Tabel nr. 6
Stat

Sistemul care asigură fracționarea plasmei

Austria

privat

Rep. Cehă

privat (nu în țară24)

Germania

privat

Danemarca

privat (nu există în țară, dar a fost încheiat contract cu CSL din Berna)

Franța

stat (prin compania LFB Group)

România

-

Sursa: Studiu UE asupra pieței sângelui, componentelor sanguine și derivatelor din plasmă (2015)25

•
În Danemarca și Germania au existat producători non-profit, dar
aceștia nu mai activează, în principal din cauza costurilor de fracționare și
a celor cu investițiile făcute pentru menținerea nivelurilor de calitate
necesare.26
•
În România plasma nu se utilizează pentru fracţionare,
respectiv producerea de derivate. Plasma integrală se folosește pentru
tratamente în spitale (deși fiecare litru de plasmă folosit astfel, pentru un
singur pacient, ar fi putut trata cel puţin trei pacienţi: unul care avea nevoie
doar de albumină, altul de factor de coagulare şi altul de imunoglobulină).
Din cauza lipsei spaţiilor de depozitare adecvate şi a infrastructurii de
valorificare, restul (între 20.000 şi 60.000 litri de plasmă/an) se aruncă,
contra cost (a se vedea considerațiile din Introducere).
•
România a produs imunoglobulină umană normală la Institutul
Cantacuzino, dar linia de producţie a fost închisă la începutul anilor ’90.

24

https://www.krevnicentrum.cz/darovani-krve/o-plazme/ (accesat la 23.05.2019)
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/blood_tissues_organs/docs/20150408_cc_report_en.pdf
26
Conform unui raport din 2014 al PPTA (the Plasma Protein Therapeutics Association) disponibil la
adresa: https://www.pptaglobal.org/images/patientaccess/eu/DGSANCO14003bis__PPTA_vision_paper.pdf
25
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Conform unui studiu al Crucii Roșii din regiunea germană Bavaria, care
preia date ale The Marketing Research Bureau27, cantitatea de plasmă
folosită pentru fracționare în statele de referință în anul 2017 a fost
următoarea:
Tabel nr. 7
Stat

Cantitate totală de
plasmă folosită pentru
fracționare (litri)

Din care plasmă
recuperată (litri)

Din care plasmă
obținută prin
afereză (litri)

Austria

622.000

100.000

522.000

Rep. Cehă

645.000

72.000

572.000

Germania

2.962.000

985.000

1.977.000

85.000

45.000

40.000

895.000

605.000

289.000

nu apare în situația
statistică respectivă

-

-

Danemarca
Franța
România

Sursa: Studiu al Crucii Roșii din regiunea germană Bavaria, care preia date ale The Marketing Research Bureau.

2.4 Măsuri luate pentru asigurarea self-sufficiency
•
În preambulul Directivei 2002/98/CE, statele membre s-au angajat
să ia toate măsurile de a promova asigurarea din resurse proprii a nevoilor
de plasmă şi produse derivate (self-sufficiency).
•
Prin Declaraţia Comună de la Dublin din 2012, toate ţările europene
s-au obligat să implementeze recomandările privind self-sufficiency, astfel
încât fiecare dintre ţările UE să poată fi indepedentă din punctul de vedere
al asigurării necesarului de sânge, plasmă şi produse derivate din plasmă.
•
Cu toate acestea în continuare peste 50% din necesarul de plasmă
al ţărilor UE provine de la donatorii din SUA. În unele țări, printre care şi
România, nu se utilizează deloc plasma locală pentru fracţionare,
respectiv producerea de derivate din plasmă.28

27

Potrivit site-ului propriu, este o companie americană independentă care furnizează date de piață
despre sânge și industria de plasmă.
28
Date extrase din Studiul de fundamentare pentru construirea si operarea unei banci nationale de
sange, plasmă umană și celule stem, disponibil pentru consultare la adresa
http://www.cnp.ro/user/repository/transparenta_decizionala/Studiu_de_fundamentare_BS.pdf
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•
În Austria, Republica Cehă, Franța și Germania - țările de referință pot fi realizate importuri de sânge pentru fracționare (după obținerea unor
autorizații în acest sens de la instituțiile statului). În România importul de
sânge, plasmă şi alte componente sanguine umane, precum şi de produse
sanguine umane se realizează cu o autorizație specială de la Ministerul
Sănătății, la propunerea INHT.
•
În scopul implementării dezideratului de self - sufficiency, Germania,
Danemarca și Franța au dezvoltat programe de îmbunătățire a eficienței
colectării de plasmă prin afereză (conform site-ului EBA29).
•

Dintre statele de referință:

a) unele se consideră self-sufficient în colectarea plasmei: Germania
și Franța 30 (cu toate că ultima importă de la Octapharma o parte din
plasma necesară pentru transfuzii);
b) altele se consideră self-sufficient în producerea propriu-zisă a
derivatelor din plasmă: Franța 31 (măsura luată în acest sens este, în
viziunea autorităților franceze, decizia de a atribui fracționarea plasmei
colectate excluisv de către compania de stat LFB32).
•
De remarcat politica statului francez, care, pentru a ajunge la selfsufficiency, a cumpărat, prin compania de stat LFB (care, de altfel, e
singura autorizată să fracționeze sângele colectat de EFS), mai multe
centre de colectare în Austria și Cehia33 (a se vedea în acest sens Tabelul
nr. 3).

29

https://europeanbloodalliance.eu/wp-content/uploads/2016/11/EBA_Pos_PaperEU_self_sufficiency-1.pdf
30
Studiu comandat de Ministerul Sănătății din Olanda (2018) disponibil la adresa:
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2018/02/01/the-results-of-asurvey-to-understand-the-blood-supply-systems-in-western-europeancountries/The+Results+of+a+survey+to+understand....pdf
31
Ibidem.
32
Studiu comandat de Ministerul Sănătății din Olanda (2018) disponibil la adresa
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2018/02/01/the-results-of-asurvey-to-understand-the-blood-supply-systems-in-western-europeancountries/The+Results+of+a+survey+to+understand....pdf
33
Conform unui raport din 2014 al PPTA (the Plasma Protein Therapeutics Association) disponibil la
adresa:
https://www.pptaglobal.org/images/patientaccess/eu/DGSANCO14003bis_-_PPTA_vision_paper.pdf
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•
Multe dintre statele europene importă plasmă din SUA (conform
unor date din 2014, la nivel mondial au fost colectate 45 de milioane de
litri de plasmă pentru fracționare - incluzând aici 8,7 milioane de litri de
plasmă recuperată -, din care 64% în SUA34; Europa are cea mai mare
capacitate de fracționare din lume - 44%, iar importurile de plasmă din
SUA în 2017 au fost de 18.863.000 litri 35 , ceea ce implică riscul de
întrerupere a aprovizionării în situații de criză. Pentru a nu mai depinde de
importurile din SUA, EBA a subliniat necesitatea de a se acționa pentru
implementarea unor politici destinate obținerii self-sufficiency.
• Europa își asigura (în 2017) din resursele proprii doar 74%36 din plasma
necesară pentru obținerea imunoglobulinei, iar până în 2025 vor fi
necesari 15.297.000 litri de plasmă pentru a putea susține cererea de
imunoglobulină, față de un disponibil estimat de 9.558.000 litri de plasmă
(o diferență de 5.739.000 litri nu va putea fi acoperită - 37.5%)37.

34

https://europeanbloodalliance.eu/wp-content/uploads/2016/11/EBA_Pos_Paper-EU_self_sufficiency1.pdf
35
Prezentarea susținută de reprezentanții The Marketing Research Bureau la evenimentul International
Plasma Protein Congress, care a avut loc la Amsterdam în martie 2019. Austria, Germania și Franța sau numărat și ele printre importatori (de altfel, Austria și Germania sunt primele 2 state în clasamentul
importurilor din SUA).
36
8.127 tone de plasmă disponibilă pentru fracționare, față de 11.006 tone necesare (rezultând o
diferență de 2.879 tone), conform prezentării realizate de Haemonetics Corporation la evenimentul
International Plasma Protein Congress, care a avut loc la Amsterdam în martie 2019.
37
Prezentarea susținută de reprezentanții The Marketing Research Bureau la evenimentul International
Plasma Protein Congress, care a avut loc la Amsterdam în martie 2019.
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Figura nr. 3

Sursa: Prezentarea susținută de reprezentanții The Marketing Research Bureau la evenimentul International
Plasma Protein Congress, care a avut loc la Amsterdam în martie 2019.

Potrivit aceleiași surse, se preconizează că doar Germania va avea în
2025 un excedent de 416.000 litri plasmă pentru a asigura necesarul de
consum de imunoglobulină (în 2017 excedentul Germaniei era de 825.000
litri).
În Austria, Republica Cehă și Germania donările de plasmă sunt
recompensate financiar38. În Franța LFB a cumpărat în 2010 Europlasma
Holding, care colectează plasma de la voluntari ce primesc compensații
financiare (această plasmă este utilizată pentru prepararea produselor
distribuite în afara Franţei)39.
38

Conform unui raport din 2014 al PPTA (the Plasma Protein Therapeutics Association) disponibil la
adresa:
https://www.pptaglobal.org/images/patientaccess/eu/DGSANCO14003bis_-_PPTA_vision_paper.pdf
39

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/blood_tissues_organs/docs/20150408_cc_report_en.pdf
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Conform studiului Crucii Roșii din Bavaria (menționat și mai sus):
- fără recompensarea donatorilor, atingerea self-sufficiency în acoperirea
necesarului de plasmă pentru fracționare ar fi foarte greu de atins (selfsufficiency a fost atinsă doar de către statele care au introdus
recompensarea40);
- nu a scăzut numărul donatorilor de sânge total după ce au fost deschise
centre de colectare a plasmei (prin urmare deschiderea unor centre de
colectare a plasmei nu ar afecta eventuala self-sufficiency obținută pe
zona de sânge total);
- cei mai mulți donatori de plasmă provin din mediul urban și sunt femei
de 30 și ceva de ani;
- există o mai mare frecvență a donațiilor de plasmă (10/an) față de cea a
donărilor de sânge total (2/an).
__________________________________________________________

40

În acest sens a se vedea și datele din Tabelul 1.
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3. Concluzii
Starea de fapt41
•
În ultimii 10 ani, se constată o creştere constantă a consumului de
derivate din plasmă umană la nivel mondial (creştere medie de 6,3%
anual), pe fondul autorizării de noi terapii cu derivate din plasmă.
Subsecvent a crescut prețul acestor produse și au apărut probleme tot mai
frecvente în aprovizionarea pieţelor unde preţurile oferite sunt mai mici.
Iată evoluția pieței mondiale de imunoglobulină din 2000 până în 2026:
Figura nr. 4

Sursa: Prezentarea susținută de reprezentanții The Marketing Research Bureau la evenimentul International
Plasma Protein Congress, care a avut loc la Amsterdam în martie 2019.

41

Date extrase din Studiul de fundamentare pentru construirea si operarea unei banci nationale de
sange, plasmă umană și celule stem, disponibil pentru consultare la adresa
http://www.cnp.ro/user/repository/transparenta_decizionala/Studiu_de_fundamentare_BS.pdf
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În același timp, în România consumul de imunoglobulină per capita este
mult sub media „consumului acceptabil”, conform unor date din anul 2018:
Figura nr. 5

•
România disponibilizează anual între 20.000 si 60.000 litri de
plasmă umană.
•
Centrele de transfuzie sanguină, la nivelul cărora se extrage acum
plasma umană, nu sunt autorizate PMF, au echipamente și proceduri
depășite și nesigure (inclusiv sistemul de trasabilitate a sângelui și
componentelor sanguine), iar cunoașterea, înțelegerea și aplicarea
principiilor managementului calității se situează la un nivel scăzut.
•
România nu are centre de colectare a plasmei prin afereză și nu
produce prin fracționare derivate din plasmă umană (albumină, factor de
coagulare, imunoglobulină, fibrinogen), deși consumă anual din import
produse derivate care s-ar putea extrage din cel puțin 200.000 litri de
plasmă.
•
România este dependentă de importul de produse derivate din
plasmă, în condiţiile în care majoritatea ţărilor europene au dezvoltat
sisteme de colectare şi prelucrare locală a plasmei umane, asigurându-şi
astfel cantităţile necesare consumului intern sau măcar cea mai mare
parte a acestora.
21

•
În ultimii ani majoritatea producătorilor de derivate din plasmă
umană şi-au retras produsele, sau au redus semnificativ cantităţile livrate
pe piaţa românească.
•
Din această cauză, pacienţii români nu au acces la tratamente
esenţiale, care le pot salva viaţa (imunoglobulina normală și factorul de
coagulare).

Ce este de făcut
•
În România trebuie să se pună în aplicare politici orientate spre
încurajarea donațiilor de plasmă și să fie sensibilizată populația cu privire
la importanța donării de plasmă pentru fracționare42;
•
România trebuie să implementeze un sistem coerent de colectare a
plasmei prin afereză și de procesare a acesteia43 (ca majoritatea ţărilor
europene), pentru a-și asigura din resurse proprii consumul de derivate
din plasmă umană. Colectarea prin procedura de afereză asigură o mai
mare stabilitate a colectării si o predictibilitate mai bună.
•
Concomitent, centrele regionale de transfuzii sanguine trebuie să se
bucure de o atenție sporită din partea autorităților și să fie dotate cu
echipamente moderne de separare a produselor din sânge. La nivelul lor
este necesar să fie implementat un sistem modern de management al
sângelui („blood patient management”).
•
Este necesară reorganizarea sistemului de colectare și gestionare a
sângelui și a componentelor sale, „esențială pentru sănătatea publică și
pentru siguranța și bunăstarea poporului român”44.

42

Legat de „publicul”- țintă al unei astfel de campanii, reamintim una dintre concluziile studiului recent
al Crucii Roșii din regiunea germană Bavaria: cei mai mulți donatori de plasmă provin din mediul urban
și sunt femei de 30 și ceva de ani.
43
Inclusiv prin încheierea de contracte cu fracţionatori de plasmă, care prelucrează plasma colectată
local, în vederea obţinerii produselor necesare consumului intern.
44
Recomandare formulată în cadrul auditului asupra sistemului de transfuzii sanguine realizat în 2017
la solicitarea Ministerului Sănătății din România (organizat de CE).
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•
Comisia de Audit asupra sistemului de transfuzii sanguine a
recomandat (în 2017) cu tărie stabilirea urgentă de către Guvernul
României a unui plan pe cinci ani de investiții substanțiale în sistemul de
transfuzie a sângelui (locații renovate sau noi pentru colectare,
echipamente moderne, sistem informatic45 de gestionare a datelor46 și de
asigurare a planificării pentru self-sufficiency, reorganizarea activităților
derulate la nivelul centrelor de colectare).47 Centrele de transfuzii trebuie
să obțină autorizații conform legislației europene.
•
Există, de asemenea, o nevoie urgentă de a dezvolta un sistem de
formare și calificare (cu evaluări frecvente ale competenței) pentru un grup
de inspectori ai Direcțiilor de Sănătate Publică (în a căror responsabilitate
intră inspectarea centrelor de colectare sanguină și a băncilor de sânge
din spitale) în acord cu legislația europeană și recomandările
subsecvente48.
•
România trebuie să colecteze anual un minim de 200.000 litri de
plasmă, care să acopere consumul intern.
•
Înființarea a 50 de centre private de colectare de plasmă, auditate şi
autorizate de autorităţile competente la nivel european şi international, ar
putea asigura peste 1.000.000 litri de plasmă umană, din care restul de
aproximativ 800.000 litri (după acoperirea necesarului intern) ar putea fi
exportat.49
•
Realizarea unei fabrici de fracționare a plasmei ar conduce la un preț
mai mic pentru produsele rezultate și o accesibilitate mai mare pentru
pacienții români.

45

Implementat treptat, regiune după regiune. Comisia de Audit asupra sistemului de transfuzii sanguine
aprecia în 2017 că în cel mult 3 ani acest sistem informatic ar putea fi generalizat la nivelul tuturor
centrelor județene de transfuzii sanguine, iar pe viitor și la nivelul băncilor de sânge din spitale.
46
Pe tot parcursul procesului de colectare, testare, procesare, depozitare și distribuție.
47
Recomandare formulată în cadrul auditului asupra sistemului de transfuzii sanguine realizat în 2017
la solicitarea Ministerului Sănătății din România (organizat de CE).
48
Recomandare formulată în cadrul auditului asupra sistemului de transfuzii sanguine realizat în 2017
la solicitarea Ministerului Sănătății din România (organizat de CE).

http://kamikazeonline.ro/florin-hozoc-romania-aruncat-anual-cate-30-000-000-euro/ (accesat la
20.05.2019)
49
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