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•

Obiectiv general :
Asigurarea accesului la mijloace de asistență medicală specifică pentru copii
si tineri pentru afectiuni onco-hematologice debutate până la varsta de 18 ani

•

Obiective specifice :
1. Acces la mijloace de diagnostic specifice conform standardelor internationale
(SIOPE)
2. Acces la terapia multimodala conform protocoalelor internationale – inclusiv
terapia suportiva aferenta (SIOPE)
3. Acces la mijloace de monitorizare specifice conform standardelor international
(SIOPE)
4. Acces la dispositive si mijloace de protezare specifice oncologiei pediatrice

•

Criterii de eligibilitate :
1) includerea în subprogram: după stabilirea diagnosticului de boală neoplazică şi
stadializarea bolii ( sau evaluarea gradului de extensie al bolii), conform
procedurilor recomandate de ghidurile şi tratatele naţionale şi internaţionale
recunoscute;
2) excluderea din subprogram: la finalizarea tratamentului specific oncologic cu viza
curativa sau paliativa ( după epuizarea dozelor de citostatice recomandate sau a
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timpului de acordare a tratamentului) sau la solicitarea bolnavului/ tutorelui legal,
după caz;
3) reincluderea în subprogram: la constatarea recidivei sau a progresiei bolii
stabilizate, când pacientul necesită reinstituirea tratamentului antineoplazic in scop
curativ sau paliativ , pentru investigatiile de control post-cura (?)
•

Activitati specifice :
1. Terapii :
a. tratament citostatic
b. tratament suportiv
c. materiale sanitare si dispozitive
a. Acces la orice medicatie oncologica inregistrata in tara cu indicatie in patologia
maligna la copil si/sau adult ( inclusiv in regim de “ off label”, daca medicatia face
parte din protocoale recunoscute de Societatea Internationala de Oncologie
Pediatrica- Europa) : citostatice, imunomodulatori, hormoni, factori de creştere şi
inhibitori de osteoclaste în spital şi în ambulatoriu
b. Tratament suportiv:
⁻ Antibiotice
⁻ Antiinflamatorii
⁻ Imunoglobuline
⁻ Albumina
⁻ Antiemetice
⁻ Antifungice
⁻ Depletive cerebrale
⁻ Antitermice
⁻ Antiepileptice
⁻ Hemostatice
⁻ heparine
⁻ Corticoizi
c. materiale sanitare si dispozitive – camere implantabile , accesorii pentru camere
implantabile ( ace de camera, pansamente speciale , dezinfectante, substante de
heparinare), catetere venoase centrale

2

Investigatii :
a.

imagistica :
- RMN- orice localizare ,
- CT- orice localizare,
- scintigrafie osoasa, hepatica, tiroidiana , cu MIBG
- PET-CT
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imuno-histo-chimie pentru tumorile solide
imunofenotipare + biol molec + citogenetica in leucemii si limfoame la
diagnostic cat , pentru evaluarea raspunsului therapeutic si pentru
monitorizare
d. Examen citogenetic si biologie moleculara pentru toate tumorile solide
unde au valoare prognostica si implicatii terapeutice ( nu numai leucemii
asa cum este in actualul PNO)
b.
c.

3. Servicii medicale specifice :
- anestezie/sedare profunda pt radioterapie si investigatii imagistice

3 Beneficiari anuali (numar)
Circa 2000 cazuri din care circa 550 cazuri noi

Unitati care implementeaza
a) Institutul Oncologic "Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" Bucureşti;
b) Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuţă" Cluj-Napoca;
c) Institutul Regional de Oncologie Iaşi;
d) Institutul Regional de Oncologie Timişoara;
e) unităţi sanitare care au în structură secţii, compartimente, ambulatorii de
specialitate sau cabinete medicale, inclusiv unităţi sanitare cărora le sunt arondate
ambulatorii/cabinete medicale de specialitate, după caz, ce au în competenţă tratarea
bolnavilor pentru afecţiuni oncologice şi oncohematologice; ( Budimex, Gr
Alexandrescu) – arondate celui mai apropiat Institut
g) farmacii cu circuit deschis ????

