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Asociația Pacienților cu Tumori Neuroendocrine din România membra a Aliantei de 

Boli Rare din Romania a fost infiintata in 2011 este o asociație non-profit, organizată în baza 
prevederi Ord.nr.26/2000, aprobată cu modificările  Legii nr.246 din 18 Iulie 2005, având ca 
obiective protejarea pacienților cu tumori neuroendocrine, prin informarea corectă privind 
această patologie, asigurarea respectării ghidurilor de diagnostic și tratament, precum și 
asigurarea privind disponibilitatea metodelor de diagnostic și tratament. 

Conform datelor statistice in Romania exista un numar depeste 390 pacientii din care 
190 sunt membri ai asociatie. 

Semnalam faptul ca pacientii cronici cu aceasta boala rara nu au acces la investigatii si 
tratamentele inovatoare conform standardelor europene. 
 
  Situatia Actuala 
              In fiecare an multe famili se zdruncina la aflarea diagnosticului  ,de cele mai multe 
ori fiind vorba de o boala rara -tumora neuroendocrina  cu receptori de somatostatina cum 
ar fi; tumorile gastro entero pancreatice (GEP-NET),tumorile bronsice, 
paragangliomul,feocromocitomul,adenoame pituitare sau cancerul medular tiroidian dar cei 
mai multi dintrepacienti pierd aceasta lupta cu boala datorita lipsei accesului la investigatii  
si tratament. 
 
Strategia de diagnostic, tratament și supraviețuire a pacienților depinde de efectuarea unor 
investigații radio-imagistice pentru stabilirea diagnosticului, localizarea tumorii și premisele 
absolut necesare instituiri terapiei corespunzătoare, respectiv scintigrafia receptorilor de 
somatostatină, care se realizează cu preparate radiofarmaceutice care evidentiază 
supraexprimarea receptorilor. 
Se impun urmatoarele;  

         1.Includerea scintigrafiei receptorilor de somatostatină în Programul National de           



Oncologie-    Subprogramul de monitorizare a terapiilor specifice oncologice 

 

La data prezentei, după cum menționam mai sus, pacienții cu tumori neuroendocrine 

plătesc contravaloarea medicamentului necesar stabilirii diagnosticului și monitorizării 

evoluției la un preț nereglementat de către autoritățile din România, ci stabilit în mod 

individual de către distribuitorii acestuia. 

 

Singura modalitate în care pacienții cu tumori neuroendocrine să nu mai fie 

discriminați față de alți pacienți care au acces gratuit la servicii de sănătate și să beneficieze 

de servicii medicale gratuite, rămâne, pe lângă reglementarea prețurilor maximale pentru 

preparatul radiofarmaceutic menționat, includerea scintigrafiei receptorilor de somatostatină 

în Programul Național de Oncologie – Subprogramul de monitorizare a terapiilor specifice 

oncologice, având în vedere beneficiile aduse de această metodă de diagnostic ( afinitate 

crescută pentru receptorii de somatostatină exprimați de NET încă din stadii incipiente ), 

pentru care exista expertiză și infrastructură necesară existent. 

Se estimeaza ca aproximativ 30 pacienti/an necesita aceasta investigatie. 

Au fost inițiate demersuri de către Agenția Națională de Programe de Sănătate în 

vederea elaborării unui ghid de diagnostic și tratament pentru pacienții cu tumori 

neuroendocrine, dar fără intrarea în legalitate a medicamentelor care se eliberează pe bază de 

prescripție medicală în ceea ce privește prețul maximal cu care sunt comercializate, nu se 

poate realiza și fundamenta un cost mediu per investigație. 

     
                                                                                                                                                 

2.Crearea unui ,,centru de expertiza’’in domeniul tumorilor neuroendocrine,cancerului 

tiroidian si tumorilor paratiroide in cadrul Institutului National de Endocrinologie C.I.Parhon. 
Centru de expertiza va trebui sa aiba o echipa multidisciplinara formata din medic 
endocrinolog,oncolog,gastroenterolog si medicina nucleara ,astfel incat sa ofere servicii 
integrate acces la diagnosticare (dotare cu echipamente specifice SPECT-CT )cat si 
efectuarea terapiilor europene PRRT-Peptide receptor raddioterapy. 
Totodata centru de expertiza sa faciliteze coordonarea atat a activitatilor de cercetare 
fundamentala cat si  clinic inclunzand;studii clinice,registre de pacientii,telemedicina etc. 
 

3. Revizuirea optiunilor terapeutice recomandate la nivel European , care prelungesc durata 

si cresc calitatea vietii acestor pacienti indisponibile în România, cu costuri mult mai 
crescute pentru sistemul de asigurări de sănătate și indicate după instalarea metastazelor 
cum ar fi; 
 DCI-Sunitinibun(Sutent), DCIEverolimus(Afinitor), utilizate pana acum in 
terapia cancerului renal, s-au dovedit a creste dramatic (de cel putin 2 ori) perioada 

de timp pana la progresia tumorilor neuroendocrine pancreatice. 

 
Din 2011 anul creerii sale Asociatia Pacientilor cu Tumori Neuroeendocrine din Romania 
incearca sa fie inaine de orce ,un sprijin  ,aducand un suport tehnic si moral,pacientilor si 
famiilor confruntate cu aceasta patologie. 
Pentru detalii suplimentare ne puteti contacta; 
Dl. Virgil Goran  tel;0744504619 
Doamna Prof. Catalina Poiana tel;0722539105 

http://www.terapiamedicala.ro/ce-este-cancerul
http://www.terapiamedicala.ro/pancreas

