
 

 
Comunicat privind situația sintetică a Programului Național de Oncologie 

 
 

 
 

Cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Cancerului, vă aducem la cunoștință eforturile 

financiare realizate de către sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru a crește calitatea vieții 

bolnavilor cu afecţiuni oncologice, pentru a putea onora tratamentele medicamentoase ale acestor 

pacienți, pentru a monitoriza evoluția bolii, respectiv pentru reconstrucţia mamară după afecţiuni 

oncologice prin endoprotezare, precum și .pentru serviciile de radioterapie acordate bolnavilor cu 

afecțiuni oncologice. 

 

Astfel, Casa de Asigurări de Sănătate Iași  trece în revistă o sinteză a datelor ce fac referire la 

Programul Național de Oncologie și cuprinde: obiectivele programului, numărul de beneficiari , 

precum și modul de finanțare al acestui program.  

 

Programul Naţional de Oncologie are ca obiective: tratamentul medicamentos al bolnavilor cu 

afecţiuni oncologice (adulţi şi copii), monitorizarea prin PET-CT a evoluţiei bolii la pacienţii cu 

afecţiuni oncologice, reconstrucţia mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare, 

diagnosticul şi monitorizarea leucemiilor acute la copii şi adulţi, radioterapia bolnavilor cu afecţiuni 

oncologice realizate în regim de spitalizare de zi şi diagnosticul genetic al tumorilor solide maligne 

la copii şi adulţi. 

 

Precizăm că, în cadrul acestui program în județul Iași, în anul 2017, au beneficiat de servicii de 

radioterapie un număr de 1440 de pacienți, de servicii de diagnostic pentru leucemie acută au 

beneficiat 99 de bolnavi, 15 paciente au efectuat intervenții de reconstrucție după afecțiuni 

oncologice, precum și faptul că la un număr de 367 de pacienți cu afecţiuni oncologice li s-a 

monitorizat evoluția bolii prin PET-CT. De asemenea, menționăm că în anul 2017 au fost introduse 

servicii de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute, de care au 



 

beneficiat 66 de pacienți, iar numărul de pacienți ce au fost tratați cu medicamente care fac obiectul 

contractelor cost-volum a fost de 102. 

 

În județul Iași, în anul 2017, modul de finanțare a Programului Național de Oncologie se prezintă 

asfel: cheltuielile totale aferente consumului de medicamente în cadrul programului au fost în 

valoare totală de 110.087.608 lei( din care 57.790.597 lei-farmacii și 52.297.011 lei-spitale), 

cheltuielile totale aferente serviciilor de radioterapie acordate bolnavilor cu afecțiuni oncologice au 

fost de 11.766.497 lei, cheltuielile totale aferente serviciilor de diagnostic pentru leucemie acută a 

ajuns la valoarea de 263.003 lei, pentru servicii de monitorizare a bolii minime reziduale a 

bolnavilor cu leucemii acute s-au cheltuit 162.302 lei, pentru reconstrucție mamară suma cheltuită a 

fost de 28.396 lei, iar cheltuielile pentru a monitorizarea evoluți.a bolii prin PET-CT au ajuns la 

valoarea de 1.532.000 lei și cheltuielile cu medicamente care fac obiectul contractelor cost-volum 

au fost de 12.529.723 lei. 

 

În cadrul programului naţional menţionat, tot pentru bolnavii oncologici, sistemul de asigurări 

sociale de sănătate asigură un număr de 13 medicamente inovative prin contracte cost-volum, iar 

alte 4 medicamente de acest fel urmează să fie disponibile în curând. 

 

Tratamentul afecțiunilor oncologice rămâne o prioritate pentru Casa Națională de Asigurări de 

Sănătate. 
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