G. CANCERELE PEDIATRICE
e
Se va face bine copilul meu?
O alt

acel copil poate fi tratat în România...
cancerelor adultului.

Onco-Hematologia
i un tratament eficient.
drul acestor
medical adecvat tuturor
În România, în fiecare an,

, în
ncologie
u mai este unul favorabil.

În anul 2010
iar din anul 2019, este membru al ENCR (
Research Center al Comisiei Europene.
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OBIECTIVE SPECIFICE
Obiectiv 1
Stadiul actual

Obiective

,
Responsabili

implementare
1.
compartiment de
e
probleme atât pacientului

1. Revizuirea normativelor
de resurse umane in oncohematologia
.

2023

Ministerul

2023
asistente,

domeniu, astfel încât,
medicul specialist onco-

adolescentului.
Acest compartiment este
necesar pentru asigurarea

la vârsta de 26 ani.

medicale oncologice pentru

Europene moderne de
monitorizare pe termen lung

compartimente
cu camere sterile
pentru
tratamentul
leucemii
acute/alte
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asociate cu
imunosupresie
pentru tratamentul
leucemii
acute/alte
onco-hematologia

aprobe utilizarea
off-label a unor
medicamente la
pacientul cu
hematologice
pediatrice.

Obiectiv 2 - Extinderea
Stadiul actual

Obiective

Responsabili
implementare

1. Extinderea panelului de
diagnostic în clinicile teste genetice pentru boli
universi
hematologice conform
în care se
normelor actuale de
diag
diagnosticul

a. Realizarea unor criterii
a

2023

pacientului copil oncologic,
pentru panelul de gene

morfologic,
imunohistochimic,

ie de
.

redus de teste
moleculare.
2023
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b. Extinderea Subprogramului
2. Extinderea panelului de
cu impact asupra
prognosticului unor
forme de cancer.
heterogene la
nivelul centrelor din

tumori solide pediatrice.

monitorizare a bolii minime
reziduale a bolnavilor cu
leucemii acute prin
imunofenotipare, examen

profesionale
implicate în
elaborarea
ghidurilor de
tratament.

examen de biologie
din cadrul Programului
pentru

comprehensive.
c. Extinderea panelului de
tumori solide pediatrice,
conform standardelor actuale
tratament din cadrul
Subprogramului 6 de
diagnostic genetic al tumorilor
solide maligne (sarcom
- Programul
national de Oncologie.
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Accesarea de fonduri UE
3. Crearea a 3 centre de
molecular pentru
diagnosticul complex al
cancerelor la copil.

2023 - 2025
unor astfel de centre.

OBIECTIV 3 - Radioterapia cancerelor pediatrice
Stadiul actual

Obiective

Responsabili
implementare

1.
centru de
Radioterapie cu protoni,
centru de
radioterapie cu
protoni.

tipuri de radioterapie cu
fotoni prin reducerea

a. Stabilirea criteriilor 2023 -2025
rilor
care vor beneficia de
radioterapie cu
protoni.
Ministerul

iradierii.

Nu se
procedura de

CNAS a procedurii de
medular alogenic prin

b. Stabilirea criteriilor
de acreditare a
centrelor de
radioterapie cu
protoni care pot

Furnizorii de servicii
paraclinice în contract
cu CNAS.
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iradiere

Subprogramul 5 de
radioterapie a bolnavilor cu

efectua/contracta
servicii de acest tip.

realizate în regim de
spitalizare de zi.

Obiectiv 4 - Monitorizarea p
Stadiul actual

-transplant.

Obiectiv

Responsabili
implementare

Monitorizarea
pacientului
oncologic pediatric
tratamentului
specific se
protocoalelor
terapeutice pe o
5 ani.
Lipsa unor centre
comprehensive de
evaluare a
tardive ale
chimioterapiei,
radioterapiei,

2023-2025

multidisciplinare pentru

cancer pediatric.

cancerelor pediatrice.
b. Stabilirea criteriilor de
acreditare a centrelor
multidisciplinare/comprehensive
care pot efectua/contracta
serviciile medicale necesare.
Furnizorii de servicii
paraclinice în contract
cu CNAS.

transplantului are
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unor cancere
pediatrice.
Grupul de lucru pentru realizarea
:
Prof. univ. dr. Alexandru RAFILA
i Familie
Nicoleta PAULIUC

dr. Attila LÁSZLÓ
Senatul României

Senatul României

Coordonator

: Prof. univ. dr. Andrei-Patriciu ACHIMA -CADARIU

Coordonator Tehnic: Conf. univ. dr. Constantin DINA
:
Dr. Adela COJAN

V

,

Conf. univ. dr. Adina CROITORU
Dr. Alexandru IORDACHE
Prof. univ.

;
medic primar onco-

;

Conf. univ. dr. Ariadna Petronela FILDAN

Conf. univ. dr. Carmen ORBAN
dir
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Cezar IRIMIA
Dr. Corneliu Dan JINGA

coordonator departament Oncologie, Neolife România;

Prof. univ. dr. Cristian GHEORGHE
Dr. Cristina BERTEANU

Director medical, Neolife România;

Prof. univ. dr. Daniel CORIU -

;

Ioana BIANCHI
Dr. Ioana LUCA

medic primar oncolog, Institutul Clinic Fundeni/Spitalul de Oncologie Monza;

Dr. Lidia KAJANTO

medic primar oncolog, Institutul Oncologic

Prof. univ. dr. Lucian NEGREANU
-Hepatologie

Conf. univ. dr. Michael SCHENKER

Pre

Conf. univ. dr. Monica Desiree DRAGOMIR

-

;

-

Prof. univ. dr. Tudor Eliade CIULEANU
Prof. univ. dr. Viorel JINGA

;

medic primar oncolog, Institutul Oncologic

medic primar urolog,

-Napoca;
;
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ional de combatere a cancerului
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