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Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice realizate
În regim de spitalizare de zi
Activităţi
- asigurarea serviciilor de radioterapie (radioterapie cu ortovoltaj, cobaltoterapie, radioterapie cu
accelerator liniar 2D, radioterapie cu accelerator liniar 3D, radioterapie IMRT, brahiterapie) a bolnavilor
cu afecţiuni oncologice.
Criterii de eligibilitate a bolnavilor oncologici:
a. criterii de includere: bolnavi cu afecţiuni oncologice, la recomandarea comisiei medicale de
indicaţie terapeutică formată din cel puţin un medic radioterapeut, un medic oncolog şi medicul
curant al bolnavului, putând face apel în funcţie de caz la următoarele specialităţi: chirurgie,
chirurgie oncologică, imagistică medicală, anatomopatologie;
b. criterii de întrerupere: Întreruperea tratamentului prin radioterapie poate fi propusă de către
medicul radioterapeut curant comisiei de indicaţie terapeutică în următoarele situaţii: decizia
pacientului, evoluţia bolii sub tratament, apariţia de efecte secundare sau complicaţii acute ale
tratamentului care pun în pericol viaţa pacientului, evoluţia la distanţă a bolii în timpul
radioterapiei.
Indicaţii de tratament de radioterapie:
a. Radioterapie cu ortovoltaj/kilovoltaj - tumori cutanate, tumori superficiale la care se poate
documenta că izodoza de 90% se suprapune tumorii, în condiţii ideale (constante electrice, filtrare,
geometria fasciculelor), tumori semiprofunde şi profunde;
b. Cobaltoterapie - radioterapie 2D, cu indicaţii similare iradierii cu accelerator liniar 2D;
c. Radioterapie cu accelerator liniar 2D - tratamente paliative sau simptomatice, tratamente cu
intenţie curativă la pacienţi selecţionaţi (pelvis prin tehnica "box", cancer mamar, cancere ORL - ex.
cancer laringian operat);
d. Radioterapie cu accelerator liniar 3D - tratamente cu intenţie curativă, paliaţie sau tratamente
simptomatice la pacienţi selecţionaţi - speranţa de viaţă neafectată de patologie asociată, tumori
cerebrale, iradieri profilactice;

e. IMRT - tratamentul radiologic în cancerele ORL, cancerul prostatei, iradierea recidivelor sau
a tumorilor după "geographic miss", în toate situaţiile în care se poate documenta o distribuţie
mai bună a dozei faţă de iradierea 3D conformaţională - tumori cerebrale sau ale sistemului
nervos central (ex. Iradiere cranio-spinală), iradiere după intervenţii limitate în cancerul
mamar, la paciente cu sâni mari, iradierea peretelui toracic după mastectomie, cancer
esofagian, cancer pulmonar cu intenţie curativă, cancer al canalului anal, cancerul traheei,
radioterapie pediatrică;
f. Brahiterapie:
a. Brahiterapie intracavitară - iradiere exclusivă sau suplimentarea dozei în cancerele
colului şi corpului uterin, iradiere paliativă endobronşică sau esofagiană, cancere ale
rinofaringelui accesibile, pentru suplimentarea dozei sau iradierea paliativă a recidivelor,
cancerul foselor nazale, cancerul conductului auditiv extern, tumori ale vaginului, rectului
şi anusului;
b. Brahiterapie interstiţială - cancerul canalului anal, cancerul sânului, cancerul prostatei,
cancerul pleoapei, sarcoame, tumori superficiale;
c. Brahiterapie de contact - foloseşte aplicatori speciali, pentru tumori cutanate sau
superficiale.

Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici:
a) număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu ortovoltaj: 626;
b) număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu cobaltoterapie/an: 1.464;
c) număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu accelerator liniar 2D/an: 3.893;
d) număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu accelerator liniar 3D/an: 8.684;
e) număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie IMRT/an: 6.995;
f) număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin brahiterapie/an: 4.040.
2) indicatori de eficienţă:
a) tarif/serviciu de radioterapie cu ortovoltaj: 29 lei
b) tarif/serviciu de radioterapie cu cobaltoterapie: 144 lei
c) tarif/serviciu de radioterapie cu accelerator liniar 2D: 180 lei;
d) tarif/serviciu de radioterapie cu accelerator liniar 3D: 320 lei
e) tarif/serviciu de radioterapie IMRT: 640 lei
f) tarif/serviciu de brahiterapie: 302 lei
Natura cheltuielilor subprogramului
- cuprinde toate cheltuielile necesare realizării serviciilor de radioterapie, inclusiv serviciile efectuate
sau documentele eliberate în strânsă legătură şi în vederea efectuării serviciului medical respectiv.
Unităţi care derulează subprogramul:
a) unităţile sanitare publice cu structuri de profil;
b) unităţi sanitare private autorizate/avizate şi evaluate în condiţiile legii;
c) unităţi sanitare aparţinând ministerelor cu reţea sanitară proprie care au structuri de profil.

