
       

FIŞĂ DE INIŢIERE A TRATAMENTULUI  CU  ORLISTATUM (XENICAL)
PENTRU PACIENTUL  - COPIL (12-18 ANI) CU TULBURĂRI DE NUTRIŢIE ŞI

METABOLISM

I.   Date de identificare

a. Numele şi prenumele pacientului  ________________________

Data naşterii (zi, luna, an) ______________ CNP _____________   

Domiciliul ______________________________ tel ___________          

b. Diagnostic: obezitate________________/ comorbidităţi__________

c. Părinte sau susţinător legal ( numele)_____________________

Calitatea ______________   Domiciliul______________________

d. Medic curant (numele şi prenumele) _____________________

Specialitatea ________________________ instituţia (denumirea, adresa, 

telefon/fax, e-mail)___________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________________

e. Medic de familie (nume şi prenume)______________________

Unde poate fi contactat _____________________________________
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Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Calea Călăraşilor Nr. 248, Bloc S19, Sector 3, Bucureşti

Tel:021/ 30.26.233; Fax:021/302.62.48
e-mail: medica@casan.ro

    COMISIA DE EXPERŢI DE LA NIVELUL CNAS PENTRU
TRATAMENTUL TULBURĂRILOR DE NUTRIŢIE ŞI METABOLISM

mailto:medica@casan.ro


II.  Criteriile de includere în tratamentul cu Orlistatum

1. Categorii de pacienţi - copii eligibili pentru tratamentul cu Orlistatum

A. Copii cu vârsta între 12 -18 ani dacă au:

 IMC  ≥ 10 unităţi peste percentila 95 sau
 IMC  ≥  5  unităţi  peste  percentila  95  dar  cu  comorbidităţi  semnificative

persistente în pofida terapiei standard (dietă şi activitate fizică): diabet zaharat
sau intoleranţă la glucoză, dislipidemie, hipertensiune arterială, steatoză, apnee
de somn, complicaţii ortopedice.

B. S-a dovedit eşecul terapiei standard - nu s-a produs o scădere ponderală de minim 3%
sau nu s-au îmbunătăţit parametrii metabolici după 12 săptămâni de dietă şi activitate fizică.

 2. Parametrii  de evaluare minimă şi  obligatorie pentru iniţierea tratamentului  cu
Orlistatum (evaluări nu mai vechi de 1 lună):
A. Caracteristici antropometrice şi date clinice generale:
a. Vârstă:

b. Măsurare talie:

c. Greutate corporală:

d. Circumferinţă abdominală:

e. Calcularea indicelui de masă corporală (IMC) şi înscrierea acestuia pe nomogramele de

creştere:

f. Măsurarea tensiunii arteriale şi compararea acesteia cu valorile normale pentru fiecare

categorie de vârstă:

B. Sinteza  istoricului  bolii  cu  precizarea  eventualei  terapii  urmate  (terapie  standard
comportamentală – dietă şi activitate fizică sau terapie medicamentoasă), a complicaţiilor
(susţinute  prin  documente  anexate),  a  contraindicaţiilor  terapeutice  (susţinute  prin
documente anexate):________________________________________________________
_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3. Evaluări complementare (nu mai vechi de 3 luni) obligatoriu prezente în dosarul
pacientului pentru iniţierea tratamentului cu Orlistatum. Se vor anexa buletinele
de analize, în original, semnate, parafate şi ştampilate de medic:
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 Biochimie generală: 

Parametri biologici Valori Data

glicemie
test  oral  de  toleranţă  la
glucoză  la  pacienţii  cu
suspiciune de diabet zaharat
sau insulinemie a jeun
colesterol
trigliceride
HDL-colesterol

 Explorarea unei eventuale disfuncţii endocrine (atunci când aceasta este sugerată de
contextul clinic): tiroidiene, suprarenale sau hipotalamice (se anexează buletinele de
analize, în original, semnate, parafate şi ştampilate de medic):

4. Propunere de includere în tratament

Subsemnatul  propun Comisiei  de Specialitate a  CNAS includerea acestui  caz în
programul terapeutic cu Orlistatum (Xenical), pe baza următoarelor argumente : 

             

            
             

III. Criterii de prioritizare pentru programul de tratament cu Orlistatum 

A. Caracteristici antropometrice:

  IMC ≥ 10 unităţi peste percentila 95 sau

  IMC ≥ 5 unităţi peste percentila 95 dar cu comorbidităţi semnificative persistente în pofida terapiei
standard  (dietă  şi  activitate  fizică):  diabet  zaharat  sau  intoleranţă  la  glucoză,  dislipidemie,
hipertensiune arterială, steatoză, apnee de somn, complicaţii ortopedice.

B. Prezenţa comorbidităţilor sau a complicaţiilor specifice obezităţii (documentat): 
1. diabet zaharat sau: 
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 toleranţă inadecvată la glucoză sau: 

 rezistenţă la insulină (apreciate prin glicemia a jeun, testul de toleranţă la glucoză oral sau dozarea

insulinemiei a jeun – insulinemia bazală mai mare de 15 mIU/mL ):

2. coexistenţa dislipidemiei (profil lipidic: colesterolul total > 200 mg/dl, LDL-colesterolul > 129 mg/dl,

trigliceride serice > 200 mg/dl):

3. steatoza hepatică (citoliză hepatică cu markeri de hepatită infecţioasă negativi):

4. prezenţa hipertensiunii arteriale (comparativ cu valorile normale pe grupe de vârstă):

5. existenţa apneei de somn:

6. probleme ortopedice:

7. probleme psihologice privind stima de sine şi integrarea socială:

C.  Dorinţa  pacienţilor  de  a  urma  tratamentul  medicamentos  (documentată  în  scris  de  el  însuşi  şi  de

aparţinători):

D. Eşecul dovedit al dietei izolate asupra scăderii ponderale – nu s-a produs o scădere ponderală de minim

5% după 12 săptămâni de dietă şi activitate fizică (punctul II. 1. B):

IV. Schema terapeutică a pacientului – Copil cu obezitate aflat în tratament  cu
Orlistatum

Terapia  cu  Orlistatum  se  iniţiază  de  către  medicul  endocrinolog,  diabetolog  sau
pediatru. Tratamentul trebuie început la indicaţia şi sub supravegherea unor medici
specialişti cu experienţă în prescrierea orlistatului la această grupă de vârstă.

A. Iniţierea şi menţinerea unei diete cu conţinut energetic redus şi compoziţie corespunzătoare
a macronutrienţilor (se menţionează numărul de calorii):  

B. Schimbarea  durabilă  a  obiceiurilor  şi  obişnuinţelor  alimentare  (se  menţionează  dacă  s-a
făcut educaţia pacientului):

C.  Schimbarea stilului de viaţă privind orarul meselor şi activitatea fizică (se menţionează
dacă s-a făcut educaţia pacientului):

         D. Doza de Orlistatum: o capsulă de 120 mg de 3 ori pe zi la mesele principale.     

          Dacă o masă este omisă sau nu conţine lipide, doza de Orlistatum poate fi omisă.

E.  Se pot asocia suplimente nutritive care conţin vitamine liposolubile (îndeosebi vitamina D,

dar şi vitaminele A, K, E)
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F. Pacientele  adolescente  cu  viaţă  sexuală  activă  vor  utiliza  în  timpul  tratamentului  cu
Orlistatum  metode  contraceptive  şi  vor  anunţa  medicul  curant  imediat  după  eventuala
pozitivare a unui test de sarcină.

Data____________  Semnătura şi parafa _____________________________
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