
 

PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE 

 Obiective: 

a. tratamentul medicamentos al bolnavilor cu afecţiuni oncologice; 
b. monitorizarea evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice; 
c. reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare; 
d. diagnosticul şi monitorizarea leucemiilor acute la copii şi adulţi; 
e. radioterapia bolnavilor cu afecţiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi; 
f. diagnosticul genetic al tumorilor solide maligne la copii şi adulţi. 

Structură: 

1. Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecţiuni oncologice; 
2. Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT; 
3. Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare; 
4. Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii 

acute prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară la 
copii şi adulţi; 

5. Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de 
zi; 

6. Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la 
copii şi adulţi. 

   

I.   Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecţiuni oncologice (adulţi şi copii) 

Activităţi: 

- asigurarea tratamentului specific bolnavilor cu afecţiuni oncologice: citostatice, imunomodulatori, 
hormoni, factori de creştere şi inhibitori de osteoclaste în spital şi în ambulatoriu. 

Criterii de eligibilitate: 

1. includerea în subprogram: după stabilirea diagnosticului de boală neoplazică şi stadializarea extensiei 
tumorale, conform procedurilor recomandate de ghidurile şi tratatele naţionale şi internaţionale 
recunoscute; 

2. excluderea din subprogram: după epuizarea dozelor de citostatice recomandate sau a timpului de 
acordare a tratamentului sau la solicitarea bolnavului, după caz; 

3. reincluderea în subprogram: la constatarea recidivei sau a progresiei bolii stabilizate, când pacientul 
necesită reinstituirea tratamentului antineoplazic. 

Indicatori de evaluare: 

1)  indicatori fizici: 

- număr de bolnavi trataţi: 126.498; 

2)  indicatori de eficienţă: 

- cost mediu/bolnav tratat/an: 12.002 lei. 

http://www.cnas.ro/page/programul-national-de-oncologie.html#adulti%20si%20copii
http://www.cnas.ro/page/programul-national-de-oncologie.html#PET-CT
http://www.cnas.ro/page/programul-national-de-oncologie.html#endoprotezare
http://www.cnas.ro/page/programul-national-de-oncologie.html#biologie%20molecular%C4%83
http://www.cnas.ro/page/programul-national-de-oncologie.html#spitalizare%20de%20zi
http://www.cnas.ro/page/programul-national-de-oncologie.html#sarcom%20Ewing%20%C5%9Fi%20neuroblastom


 

Natura cheltuielilor subprogramului: 

 cheltuieli pentru medicamente specifice (citostatice, imunomodulatori, hormoni, factori de creştere, 
inhibitori de osteoclaste). 

Unităţi care derulează subprogramul: 

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; 

f. unităţi sanitare aparţinând ministerelor cu reţea sanitară proprie; 
g. farmacii cu circuit deschis. 
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