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Către Agenția Națională a Medicamentului 

În atenția: doamnei Președinte Roxana Ștefania Stroe 

  

Va mulțumim pentru răspunsul oficial transmis în dată de 04.05.2021 privind prevenirea 
bolilor severe ale tractului rspirator, determinate de VRS. Viața copiilor și accesul la 
medicamente, tratamente și echipamentele necesare pentru tratarea nou-născuților 
prematur, a celor cu complicații grave la naștere sau cu malformații, o categorie extrem de 
vulnerabilă, reprezintă prioritățile Asociației Prematurilor. 

Infecția cu VSR apare în fiecare an sub formă de epidemii în sezonul rece. Soluția de 
tratament disponibilă în acest moment pentru acești nou-născuți vulnerabili se rezumă la 
spitalizarea și administrarea de oxigen, ceea ce în contextul pandemic actual presupune 
amplificarea suplimentară a riscurilor pentru acești copii deja fragili. Evitarea spitalizărilor 
este dorit atât pentru nou născuții prematur și familiile acestora, cât și pentru bugetul de 
sănătate. 

Salutăm pe această cale decizia autorităților de compensare 100% a medicamentului 
Palivizumab, singură alternativă de imunizare împotriva virusului sincițial respirator și 
includerea în Sublista C3 pentru toți copiii aflați la risc din România, o măsură de tratare 
dar și prevenire a mortalității infantile. 

Îngrijirea pe care o primesc acești copii vulnerabili în primele ore, zile și săptămâni de viață 
este crucială atât pentru supraviețuirea lor, cât și pentru calitatea vieții lor pe termen 
lung. La fel de importantă este și îngrijirea acestura după extrenare. Este recunoscut faptul 
că virusul respirator sinciţial este cea mai frecventă cauză de infecţii nosocomiale virale la 
copii născuți prematur. 

Luând în considerare cele semnalate mai sus,  Asociația Prematurilor solicită Ministerului 
Sănătății demararea neîntârziată a demersurilor necesare astfel încât din toamna anului 
2021 copiii născuți prematur din România să beneficieze de Palivizumab - singură 
alternativă de imunizare împotriva virusului sincițial respirator, la fel că mulți alți 
prematuri din Uniunea Europeană care au acces la această terapie de cel puțîn 20 de ani.  

Avem încredere că Ministerul Sănătății va ține cont de acest context medical, pandemic și 
social astfel încât să ofere protecție micilor pacienți de astăzi, viitori adulți de mâine. Pe 
această cale ne exprimăm convingerea că, în lista dumneavoastră de priorități, protecția 
medicală a copiilor, inclusiv a prematurilor, reprezintă un capitol important pe care îl veți 
evalua și soluționa că atare în cel mai scurt timp posibil.  
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Avem încredere că împreună putem să oferim șansă la tratament micilor pacienți greu 

încercați: copiii născuti prematur, copiilor care necesită tratament pentru displazie 

bronhopulmonară sau a copiilor cu boli cardiace congenitale. Viață și sănătatea sunt 
prețioase și fragile, mai ales pentru cei vulnerabili.  

Cu deosebită considerație, 

Diana Gămulescu- Fondator Asociația Prematurilor 

 

Despre Asociația Prematurilor 

Asociația Prematurilor dezvoltă în România programe dedicate copiilor născuți prematur, 

părintilor și personalului medical de la neonatologie și reunește experți din diferite 

discipline, părinti, reprezentanți din mass-media pentru a ȋmbunătăţi calitatea serviciilor 

publice de sănătate din România. Asociatia Prematurilor este singurul ONG din România 

acreditat pe prematuritate în conformitate cu prevederile Legii nr.197/2012 privind 

asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției 

Sociale și Persoanelor Vârstnice din România. 

Organizația deruleaza programe caritabile de donații în maternități, de educație continuă 

pentru cadrele medicale, susține ateliere si webbinarii pentru familiile cu prematuri, 

proiecte de prevenție a nașterii premature, susține financiar cazurile sociale de familii cu 

prematuri.  

Recent, Comitetul Economic și Social European (CESE) a acordat Premiul pentru Solidaritate 

Civilă Asociației Prematurilor pentru proiectul prin care s-au donat echipamente și aparate 

de protecție secțiilor de neonatologie din România. În ianuarie 2020, Asociația Prematurilor 

a fost premiată în Germania, de către EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn 

Infants), pentru implicarea în proiecte de filantropie și pentru rezultatele obținute în 

România în cauza prematurității. 

 


