Cod protocol A001E
FORMULAR PENTRU VERIFICAREA RESPECTARII CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE
AFERENTE PROTOCOLULUI TERAPEUTIC PENTRU PACIENŢII CU OBEZITATE DCI ORLISTATUM
I.DATE GENERALE
1. Nume si prenume pacient
…………………………………………………CNP:…………………………………………
2.incadrare medicament recomandat in Lista aprobata prin HG nr 720/2008 cu modificarile si
completarile ulterioare:
□ boala cronica (sublista C sectiunea C1, cod G) ………
□ PNS (sublista C sectiunea C2, nr) …….., cod de diagnostic(varianta 999 coduri de boală), dupa
caz…….
□x ICD10 (sublista B) cod de diagnostic(varianta 999 coduri de boală) 279
3. DCI recomandat ORLISTATUM……. DC (dupa caz) .....................
4*. Perioada de administrare a tratamentului □ 3 luni □ 6 luni □ 12 luni , de la ………. pana la
…………………….
5**. Data intreruperii tratamentului ………..
6. tip evaluare

□ initiere □ continuare □ intrerupere

7. pacientul a semnat declaratia pe propria raspundere conform modelului prevazut in
Ordinul…………….
.□ da
□ nu
Nota: *campul nu se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
** campul se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”

II. DATE MEDICALE
1. Criterii de includere (eligibilitate)
Varsta 12-17 ani □
1.Caracteristici antropometrice:
(evaluări nu mai vechi de 1 lună)
-vârsta (ani)
□
-greutate corporală (kg) □
-înălţime (cm)
□
-circumferinţă abdominală (cm) □
2.IMC >/=5 unităţi peste percentila 95 (înscriere
pe nomograme de creştere) □ /sau

Varsta 18-26 de ani □
(elevi, studenti, ucenici si nu realizează venituri)
1.Caracteristici antropometrice:
-vârsta (ani)
□
-greutate corporală (kg) □
-înălţime (cm)
□
-circumferinţă talie (cm) □
-circumferinţă şolduri (cm) □
-raport talie/şold
□
2.IMC >/= 30 Kg/mp cu mai mult de o comorbiditate
asociată: -diabet zaharat tip II
□
-dislipidemie
□

-IMC >/= 3 unităţi peste percentila 95 □ dar cu
comorbidităţi semnificative persistente în pofida
terapiei standard (dietă şi activitate fizică):
-diabet zaharat
□
- intoleranţă la glucoza □
-dislipidemie
□
-hipertensiune arterială □
-steatoză
□
-apnee de somn
□
-complicaţii ortopedice □

-boală coronariană ischemică □
-HTA controlată terapeutic □
-steatoză hepatica
□
-steato-hepatită
□
-apnee de somn
□
-artroze
□
-osteoartrite
□
-hipercorticism reactiv
□
-tulburare gonadică
□
- IMC >/= 35 Kg/mp cu o comorbiditate asociată □
-IMC >/= 40 Kg/mp cu sau fără comorbidităţi asociate □
3. Eşecul terapiei standard DA□ NU□ (nu s-a produs
3.Eşecul terapiei standard: DA□ NU□
scădere ponderală de minim 3% şi/sau nu s-au
(nu s-a produs scădere ponderală de minim 5%
după 12 săpt.de dietă+activitate fizică).
îmbunătăţit parametrii metabolici după 12 săpt.de
4. Evaluări complementare (nu mai vechi de 3
dietă+activitate fizică).
luni):
4. Evaluări complementare (nu mai vechi de 8 săpt.):
•Biochimie generală:
•Biochimie generală:
-glicemie □
-glicemie □
-test oral de toleranţă la glucoză /insulinemie a jeun -test de toleranţă la glucoză oral/hemoglobină
glicozilată la pacienţii cu diabet zaharat □
□
- colesterol total □
- colesterol total □
- LDL-colesterol □
- LDL-colesterol □
- HDL-colesterol □
- HDL-colesterol □
- trigliceride serice □
- trigliceride serice □
- TGO/TGP □
- TGO/TGP □
- uree □
- markeri de hepatită virală (transaminaze crescute) □
- creatinină □
- uree □
- creatinină □
•Explorarea unei eventuale disfuncţii endocrine:
-tiroidiene DA□ NU□
•EKG,Consult cardiologic □
-suprarenale DA□ NU□
•Dozări hormonale:
- TSH □
-hipotalamice DA□ NU□
- Free T4 □
•Măsurarea TA (comparare cu valorile normale
- catecolamine plasmatice/metaboliţii lor la HTA □
pt.fiecare categorie de vârstă) DA□ NU□
- cortizol plasmatic □
- LH □
- FSH □
- PRL la femei cu dereglări ale ciclului menstrual □
- testosteron plasmatic la bărbaţi □
- prolactină la bărbaţi □
•Ecografie utero-ovariană (la femeile cu dereglări ale
ciclului menstrual) □
2.Criterii de excludere (pentru ambele grupe de vârstă):
1.Pacienţi cu contraindicţii la tratament
Orlistatum: -afectare renală □
-afectare hepatică □
-afectare colestatică □
-afectare gastrointestinală □
-afectare pulmonară □
-paciente însărcinate/care alăptează □

cu

2.Pacienţi cu disfuncţii endocrine:
-tiroidiene □
-suprarenale □
-hipotalamice tumorale □
3.Pacienţi care nu întrunesc nici unul din criteriile de
eficienţă terapeutică □
4.Apariţia reacţiilor adverse/contraindicaţiilor □
5.Apariţia sarcinii în cursul tratamentului □
6.Complianţă scăzută la tratament şi monitorizare □
7.Încheierea a 12 luni de tratament □

3.Criterii de continuare
Varsta 12-17 ani □
1.Caracteristici antropometrice (la 3,6,9,12 luni):
-greutate corporală (kg)
□
-circumferinţă abdominală (cm) □
- IMC unităţi peste percentila 95 înscrise pe
nomograme de creştere
□

Varsta 18-26 de ani (elevi, studenti, ucenici si nu
realizează venituri) □
1. Caracteristici antropometrice (la 3,6,9,12 luni):
-greutate corporală (kg) □
-circumferinţă talie (cm) □
-circumferinţă şolduri (cm) □
-raport talie/şold □
-IMC (kg/m2) □

2.Revenirea la normal a parametrilor metabolici
2. Biochimie generală (ameliorarea parametrilor
DA□ NU□
metabolici-diabet zaharat, dislipidemie): DA NU
-glicemie □
-test oral de toleranţă la glucoză /insulinemie a jeun
□
□
- glicemie bazală □
□
- colesterol total □
-testul oral de toleranţă la glucoză/hemoglobină
- LDL-colesterol □
glicozilată la pacienţii cu diabet zaharat □
- colesterol total □
- HDL-colesterol □
- trigliceride serice □
- LDL-colesterol □
- TGO/TGP □
- HDL-colesterol □
- uree □
- trigliceride serice □
- creatinină □
- TGO/TGP □
3.EKG,Consult cardiologic □
3. Scădere ponderală:
DA NU
-minim 5% după 3 luni tratament □ □
4.Scădere ponderală:
DA NU
-minim 5% după 3 luni tratament □ □
-minim 10% după 6 luni tratament □ □
-minim 10% după 6 luni tratament □ □
4.Controlul optim al complicaţiilor: DA NU
-cardio-vasculare
□ □
5.Controlul optim al complicaţiilor: DA NU
-ortopedice
□ □
-cardio-vasculare
□ □
-ortopedice
□ □

4.Criterii de întrerupere (pentru ambele grupe de vârstă):
DA
1.Reacţii adverse majore
□
2.Ineficienţa tratamentului
□
(scădere ponderală minim 10%
după 6 luni tratament)
3.Lipsa complianţei pacientului □

NU
□
□
□

Subsemnatul, dr ……………………raspund de realitatea si exactitatea completarii prezentului
formular.
Data…………..

Semnatura si parafa medicului curant

Originalul dosarului pacientului, împreună cu toate documentele anexate (evaluări clinice și
buletine de laborator sau imagistice, consimtamantul informat, declaratia de propria raspundere a
pacientului, formularul, confirmarea inregistrarii formularului etc.), constituie documentul-sursă
față de care, se poate face auditarea/controlul datelor completate in formular.

Cod protocol A008E
FORMULAR PENTRU VERIFICAREA RESPECTARII CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE
AFERENTE PROTOCOLULUI TERAPEUTIC DCI IMIGLUCERASUM
I.DATE GENERALE
1. Nume si prenume pacient
…………………………………………………CNP:…………………………………………
2.incadrare medicament recomandat in Lista aprobata prin HG nr 720/2008 cu modificarile si
completarile ulterioare:
□ boala cronica (sublista C sectiunea C1, cod G) ………
□ PNS(sublista C sectiunea C2, nr) …….., cod de diagnostic (varianta 999 coduri de boală), dupa
caz…….
□ ICD10 (sublista A, B,C sectiunea C3, D, dupa caz) cod de diagnostic(varianta 999 coduri de
boală)……
3. DCI recomandat…………………………………. DC(dupa caz)……………………..
In doza de ............................U/kg.................................U/perfuzie, o perfuzie la 2 saptamani interval.
4*. Perioada de administrare a tratamentului □ 3luni □ 6 luni □ 12 luni , de la ………. pana la
…………..
5**. Data intreruperii tratamentului ………..
6. tip evaluare

□ initiere □ continuare □ intrerupere

7. pacientul a semnat declaratia pe propria raspundere conform modelului prevazut in
Ordinul…………….
.□ da
□ nu
II. DATE MEDICALE
Diagnostic: Boala Gaucher tip .........................
- diagnostic specific: a). Enzimatic 1 ...............................................................data.................
b) molecular 2 ...............................................................data.................

A.Criterii de includere (eligibilitate) in tratament
Sunt eligibili pentru tratament pacientii care prezinta cel putin unul dintre criteriile de includere
enumerate mai jos:
I. Pacienti cu varsta sub 18 ani
1
2

valoare scăzută a β glucocerebrozidazei <15-20% din valoarea martorilor

prezenţa unor mutaţii specifice bolii, in stare de homozigot sau heterozigot compus la nivelul genei β
glucocerebrozidazei (localizata 1q21).

1. Retard de creştere: - talia.................cm/SDS......
- greutatea.........kg/IMC............

DA/NU
DA/NU

2. Organomegalie simptomatică sau disconfort mecanic
splenectomie: DA................NU; daca nu:
volumul splenic (cmc...........mN 3 ....................)
volumul hepatic (cmc....................mN4.....................)

DA/NU
DA/NU

3. Citopenie severă:
Hb.......g/dl............................< 10g/dl (datorată bolii Gaucher)?

DA/NU

Trombocite.............../mmc ; < 60.000/mmc sau

DA/NU

Neutropenie............../mmc; < 500/mmc
sau leucopenie simptomatică cu infecţii

DA/NU

4. Boală osoasă simptomatică (dureri osoase, crize osoase, fracturi patologice) DA/NU
5. Prezenţa formei neuronopate cronice (tipul 3) sau existenţa în fratrie a unui pacient cu
această formă de boală
DA/NU
II.Pacienti cu varsta peste 18 ani
somatimetrie: talie................cm/SDS.............;
greutate..........kg.........IMC......
1. Creştere viscerală masivă care conduce la disconfort mecanic sau infarcte
splenectomie: DA................NU; daca nu:
volumul splenic (cmc...........mN3 ....................)

DA/NU

volumul hepatic (cmc....................mN4.....................)

DA/NU

2. Citopenie severă:
Hb.......g/dl............................< 10g/dl (datorată bolii Gaucher)?

DA/NU

Trombocite.............../mmc ; < 60.000/mmc sau

DA/NU

Neutropenie............../mmc; < 500/mmc sau leucopenie simptomatică
cu infecţii

DA/NU

3. Boală osoasă activă definită prin episoade osoase recurente: fracturi patologice, crize osoase,
necroză avasculară
DA/NU
B. Criterii de continuare a tratamentului Tratamentul se continua toata viata!
a) data initierii terapiei de substitutie enzimatica..................durata pana in prezent...........
b) Evolutia manifestarilor clinice sub tratament:
3)

multiplu vs normal (raportare la valoarea normala; valoarea normala = [Gr. pacientului (gr)x0,2]/100

4)

multiplu vs normal (raportare la valoarea normala; valoarea normala = [Gr. pacientului (gr)x2,5]/100

1. Retardul de crestere (pentru pacientii cu varsta sub 18 ani)
talia: cm.....................SDS.........stationar................ameliorare............normalizare
greutatea kg...............IMC.........stationar................ameliorare............normalizare
2. Organomegalia:
splenectomie: DA................NU; daca nu:
volumul splenic (cmc.........mN3 .......);evolutie:agravare/stationara/ameliorare/normalizare.
volumul hepatic (cmc........mN4........);evolutie:agravare/stationara/ameliorare/normalizare.
3. Citopenie :
Hb ...........g/dl;

evolutie: agravare/stationara/ameliorare/normalizare

Trombocite ................/mmc; evolutie: agravare/stationara/ameliorare/normalizare
Neutrofile................/mmc;

evolutie: agravare/stationara/ameliorare/normalizare

4. Boală osoasă:
clinic: dureri.........crize osoase.........fracturi patologice........... (in ultimele 6 luni)
evolutie: agravare/stationara/ameliorare/normalizare.
IRM femur bilateral (se efectueaza la 12-24 luni): infiltrare medulara.........; leziuni
litice...........infarcte osoase.............necroza avasculara................
evolutie: agravare/stationara/ameliorare.
c) Efecte adverse: absente...................prezente (enumerare)................
d) Comorbiditati importante pentru evolutia pacientului:..............................................
C. Criterii de intrerupere a tratamentului
1. lipsa de complianta a pacientului □
2. efecte adverse severe:dispnee, tahicardie, dureri precordiale, angioedem (excepţionale
de altfel in experienta raportata la acesti pacienti) necontrolabile terapeutic
□
3. decesul pacientului □
Subsemnatul, dr ……………………raspund de realitatea si exactitatea completarii prezentului
formular.
Data…………..

Semnatura si parafa medicului curant

Originalul dosarului pacientului, împreună cu toate documentele anexate (evaluări clinice și buletine
de laborator sau imagistice, comsimtamantul informat, declaratia de propria raspundere a pacientului,
confirmarea inregistrarii formularului etc.), constituie documentul-sursă față de care, se poate face
auditarea/controlul datelor completate in formular.

Cod protocol B02BX04

FORMULAR PENTRU VERIFICAREA RESPECTARII CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE
AFERENTE PROTOCOLULUI TERAPEUTIC DCI ROMIPLOSTINUM
I.DATE GENERALE
1. Nume si prenume pacient
…………………………………………………CNP:…………………………………………
2.incadrare medicament recomandat in Lista aprobata prin HG nr 720/2008 cu modificarile si
completarile ulterioare:
□ boala cronica (sublista C sectiunea C1, cod G) ………
□ PNS(sublista C sectiunea C2, nr) …….., cod de diagnostic(varianta 999 coduri de boală),
dupa caz…….
□ ICD10 (sublista A, B,C sectiunea C3, D, dupa caz) cod de diagnostic(varianta 999 coduri de
boală)……
3. DCI recomandat…………………………………. DC(dupa caz)……………………..
4*. Perioada de administrare a tratamentului □ 3luni □ 6 luni □ 12 luni , de la ………. pana la
…………..
5**. Data intreruperii tratamentului ………..
6. tip evaluare

□ initiere □ continuare □ intrerupere

7. pacientul a semnat declaratia pe propria raspundere conform modelului prevazut in
Ordinul…………….
.□ da
□ nu
II. DATE MEDICALE
Diagnostic: Purpură trombocitopenică imună (idiopatică) cronică (PTI) □
A. Criterii de includere (eligibilitate) in tratament
1. Purpură trombocitopenică imună (idiopatică) cronică (PTI), splenectomizaţi, refractari la alte
tratamente (de exemplu: corticosteroizi, imunoglobuline)  adulti [ ]
2. Purpură trombocitopenică imună (idiopatică) cronică (PTI), la care splenectomia este
contraindicată sau imposibil de practicat, refractari la alte tratamente (de exemplu:
corticosteroizi, imunoglobuline)  adulti [ ]
3. Contraindicatii splenectomie [...........]
4. Metoda de diagnostic: a. Hemoleucograma+FL [ ]
5.

b. Ex medular [ ] c. probe hepatice [ ]

Declaratie consimtamant pentru tratament semnata de pacient[ ]

B. Criterii de excludere din tratament: Insuficienta hepatica [DA] [NU]
C. Criterii de continuare a tratamentului
1. Metoda de evaluare: a) Hemoleucograma (Numar trombocite) [ ] b) Probe hepatice [ ]
2. evolutia sub tratament

□ favorabila □ stationara □ progresie

D. Criterii de intrerupere
1. pierderea răspunsului după tratament administrat în intervalul de doze recomandate
(după patru săptămâni de tratament cu doza maximă săptămânală de 10 μg/kg
romiplostim, dacă numărul trombocitelor nu creşte la o valoare suficientă pentru a evita
hemoragiile semnificative din punct de vedere clinic).[ ]
2. eşecul menţinerii răspunsului plachetar cu tratament administrat în intervalul de doze
recomandate [ ]
3. semne clinice şi biologice de insuficienţă hepatică [ ]
4. necomplianţa pacientului [ ]
5. Pacientul nu s-a prezentat la evaluare [ ]
6. Deces [ ]
7. Alte cauze [ ]

Subsemnatul, dr ……………………raspund de realitatea si exactitatea completarii prezentului
formular.
Data…………..

Semnatura si parafa medicului curant

Originalul dosarului pacientului, împreună cu toate documentele anexate (evaluări clinice și
buletine de laborator sau imagistice, comsimtamantul informat, declaratia de propria raspundere
a pacientului, confirmarea inregistrarii formularului etc.), constituie documentul-sursă față de
care, se poate face auditarea/controlul datelor completate in formular.

Cod protocol H005E
FORMULAR PENTRU VERIFICAREA RESPECTARII CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE
AFERENTE PROTOCOLULUI TERAPEUTIC in ACROMEGALIE SI GIGANTISM
I.DATE GENERALE
1. Nume si prenume pacient
…………………………………………………CNP:…………………………………………
Domiciliu……………………………………………………………………………………….
2.incadrare medicament recomandat in Lista aprobata prin HG nr 720/2008 cu modificarile si
completarile ulterioare:
□ boala cronica (sublista C sectiunea C1, cod G) …G22……
□ PNS(sublista C sectiunea C2, nr) …---….., cod de diagnostic(varianta 999 coduri de boală),
dupa caz…---….
□ ICD10 (sublista A, B,C sectiunea C3, D, dupa caz) cod de diagnostic(varianta 999 coduri de
boală)…---…
3. DCI recomandat…………………………………DC (dupa caz)……………………………..
4*. Perioada de administrare a tratamentului
…………..

□ 6 luni □ 12 luni , de la ………. pana la

5**. Data intreruperii tratamentului ………..
6. tip evaluare

□ initiere □ continuare □ intrerupere

7. pacientul a semnat declaratia pe propria raspundere conform modelului prevazut in
Ordinul…………….
.□ da
□ nu
Nota: *campul nu se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
** campul se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
In campul 3 se poate completa schema de tratament cu 2 DCI notate cu **1 (Octeotridum,
Lanreotidum, Pegvisomantum). Nu se completeaza Cabergolina*.
II. DATE MEDICALE
1. Criterii de includere (eligibilitate)
da
nu
A. Monoterapie cu Analogi de somatostatin (Octreotidum sau Lanreotidum)
1.

1a Adenom hipofizar operat

cu rest tumoral vizibil TC/RMN

sau fara

rest tumoral vizibil TC/RMN
1b Adenom hipofizar neoperat
compresiune optochiasmatica

cu dimensiuni >/= 20 mm, fara sindrom de

sau cu dimensiuni <20 mm dar cu contraindicatii operatorii

1c Adenom hipofizar operat si iradiat
1d Adenom hipofizar iradiat, in conditiile persistentei contraindicatiilor operatorii

2. GH (OGTT) > 1ng/ml

sau media GH/24 ore > 2,5 ng/ml (la pacientii cu diabet

zaharat) .
3. IGF-1 crescut
4. Evaluari complementare
a. PRL serica normala sau crescuta
b. HbA1c normala

sau crescuta

c. LH, FSH, E2/T la femei/barbati de varsta fertile: normali
d. Modificari de camp vizual da
e. Litiaza biliara da
f. Cardiomiopatie da

sau scazuti

nu

nu
nu

B. Monoterapie cu Blocant de receptor GH (Pegvisomant) fara asociere cu analog
de somatostatin
1a Raspuns partial la analog de somatostatin in doza maxima in asociere cu Cabergolina
minim 2 mg/sapt
1b Raspuns partial la asocierea analog de somatostatin, Cabergolina si Pegvisomant in
doza maxima
C. Blocant de receptor GH (Pegvisomant) in asociere cu analog de somatostatin
1a Raspuns partial la analog de somatostatin in doza maxima in asociere cu Cabergolina
minim 2mg/sapt

la un pacient cu adenom hipofizar operat

dimensiuni sub 20 mm si contraindicatii operatorii

, iradiat

pacientilor de varsta fertile, fara insuficienta gonadotropa

sau neoperat, cu
sau neiradiat, in cazul

.

1b Raspuns partial la Pegvisomant, doza maxima in monoterapie in asociere cu
Cabergolina, minim 2 mg/sapt
2. Criterii de continuare
da
nu
A. Monoterapie cu analog de somatostatin
1. Tratamentul cu …………………………….. in doza de …………………… a fost
initiat in luna…………….. anul………………..: doza a fost crescuta la …….. □ da
□ nu din luna………..anul …………….. si la……………….…….. □ da □ nu din
luna………..anul ……………..
2. Tratamentul cu ……………………………… in doza de …………………… a fost
reluat dupa 2 luni pauza terapeutica (dupa 3 ani de control optim al bolii) □ da □ nu
din luna………..anul ……………..
3. Tratamentul cu…………………………………..in doza de……………………..precedat de tratament cu…………………………in doza de………………………,
care nu a controlat boala incepand cu luna…………anul ………………..□ da □ nu
4. Controlul terapeutic (IGF-1, GH) a fost obtinut sub doza de Lanreotidum de:

PR 30 mg/14 zile

PR 30 mg/7 zile

AUTOGEL 120 mg/28 zile

sau

5. Controlul terapeutic (IGF-1, GH) a fost obtinut sub doza de Octeotridum de:
20 mg/28 zile

30 mg/28 zile

40 mg/28 zile

6. Adenomul hipofizar neoperat isi mentine dimensiunile > 20 mm
mm, dar pacientul are contraindicatii chirurgicale

sau a scazut < 20

.

7. Tratament asociat cu Cabergolina ……mg/sapt necesar controlului bolii da

nu

B. Monoterapie cu Blocant de receptor GH (Pegvisomant) fara asociere cu analog
de somatostatin
1. Tratamentul cu Pegvisomant in doza de ……a fost initiat in luna……anul…..;
doza a fost crescuta la ………□ da □ nu din luna………..anul ……………..
2. Tratamentul cu Pegvisomant in doza de ………….. a fost reluat dupa 2 luni pauza
terapeutica (dupa 5 ani de control optim al bolii) □ da
□ nu din
luna………..anul ……………..
3. Controlul terapeutic (IGF-1 ) a fost obtinut sub Pegvisomant in doza de:
20 mg/zi

30 mg/zi

4. Tratament asociat cu Cabergolina …..mg/sapt necesar controlului bolii da

nu

C. Blocant de receptor GH (Pegvisomant) in asociere cu analog de somatostatin
1. Tratamentul combinat Pegvisomant in doza de ………., asociat cu Octeotridum
Lanreotidum

sau

a fost initiat in luna…………..anul……………

2. Doza de Pegvisomant a fost crescuta la………….din luna……….anul………□ da □ nu
3. Tratamentul cu Pegvisomant in doza de ………….. a fost reluat dupa 2 luni pauza
terapeutica (dupa 3 ani de control optim al bolii) □ da
□ nu din luna………..anul
……………..
4. Controlul terapeutic (IGF-1) a fost obtinut prin asocierea de Pegvisomant in doza de:
40 mg/sapt

60 mg/sapt

80 mg/sapt

5. Tratament asociat cu cabergolina.…mg/sapt necesar controlului bolii da
3. Criterii de intrerupere
A. Analog de somatostatin

da

nu

nu

a Lipsa raspunsului la doza maxima, in asociere cu cabergolina, minim 2mg/sapt

da

nu
b Reducerea dimensiunilor adenomului hipofizar neoperat sub 20 mm la un pacient fara
contraindicatii chirurgicale da

nu

c Complianta scazuta la tratament da

nu

B. Blocant de receptor GH (Pegvisomant) cu sau fara asociere cu analog de
somatostatin
a Cresterea titrului seric al transaminazelor hepatice la peste 3 ori limita maxima a
normalului da

nu

b Lipsa raspunsului la asociere Pegvisomant in doza maxima, monoterapie

sau in

asociere cu analog de Somatostatin
c Cresterea volumului tumoral hipofizar cu >/= 25 % din cel initial da
d Complianta scazuta la tratament da

nu

nu

Subsemnatul, dr ……………………raspund de realitatea si exactitatea completarii prezentului
formular.
Data…………..

Semnatura si parafa medicului curant

Originalul dosarului pacientului, împreună cu toate documentele anexate (evaluări clinice și
buletine de laborator sau imagistice, consimtamantul informat, declaratia de propria raspundere a
pacientului, confirmarea inregistrarii formularului etc.), constituie documentul-sursă față de care,
se poate face auditarea/controlul datelor completate in formular.

Cod protocol L01XC10
FORMULAR PENTRU VERIFICAREA RESPECTARII CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE
AFERENTE PROTOCOLULUI TERAPEUTIC DCI :OFATUMUMAB
I.DATE GENERALE
1. Nume si prenume pacient
…………………………………………………CNP:…………………………………………
2.incadrare medicament recomandat in Lista aprobata prin HG nr 720/2008 cu modificarile si
completarile ulterioare:
□ boala cronica (sublista C sectiunea C1, cod G) ………
□ PNS(sublista C sectiunea C2, nr) …….., cod de diagnostic(varianta 999 coduri de boală), dupa
caz…….
□ ICD10 (sublista A, B,C sectiunea C3, D, dupa caz) cod de diagnostic(varianta 999 coduri de
boală)……
3. DCI recomandat…………………………………. DC(dupa caz)……………………..
4*. Perioada de administrare a tratamentului □ 3luni □ 6 luni □ 12 luni , de la ………. pana la
…………..
5**. Data intreruperii tratamentului ………..
6. tip evaluare

□ initiere □ continuare □ intrerupere

7. pacientul a semnat declaratia pe propria raspundere conform modelului prevazut in
Ordinul…………….
.□ da
□ nu
Nota: *campul nu se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
** campul se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
II. DATE MEDICALE
A. Criterii de includere (eligibilitate) in tratament
a) Linia I
1.Leucemia limfocitară cronică, in asociere cu clorambucil sau bendamustina, netratata
anterior si neeligibila pentru tratamentul pe baza de fludarabina; .[ ]
2. pacienti cu varsta >18 ani.[ ]
3.Metoda de diagnostic:
a. Hemoleucograma+FL [ ]
citometrie in flux [ ]

b. ex. medular [ ]

c. imunofenotipare prin

d. examen histopatologic cu imunohistochimie [ ]

testare infectie cu virusul hepatitic B [ ]
4 .Declaratie consimtamant pentru tratament semnata de pacient [ ]

e.

b) Linia a III a
1.Leucemia limfocitară cronică refractara la fludarabină şi alemtuzumab; .[ ]
2. pacienti cu varsta >18 ani.[ ]
3. .Metoda de diagnostic: a. Hemoleucograma+FL [ ]
b. ex. medular [ ]
c. imunofenotipare prin citometrie in flux [ ]
d. examen histopatologic cu
imunohistochimie [ ]
e. testare infectie cu virusul hepatitic B [ ]
3.Declaratie consimtamant pentru tratament semnata de pacient [ ]
B. Criterii de continuare a tramentului
1. Linia I de tratament [ ]
2. Linia a III a de tratament [ ]
3. .Metoda de evaluare:
a. Hemoleucograma+FL [ ]
c. ex. clinic (neurologic, cardiologic) [ ]
4. evolutia sub tratament

b. probe hepatice [ ]

□ favorabila □ stationara □ progresie

C. Criterii de intrerupere a tratamentului
1. progresia bolii sub tratament şi pierderea beneficiului clinic [ ]
2. toxicitate inacceptabila [ ]
3. aritmii cardiace grave [ ]
4. reactivare hepatita B [ ]
5. leucoencefalopatia multifocala progresiva [ ]
6. Pacientul nu s-a prezentat la evaluare [ ]
7. Deces [ ]
8. Alte cauze [ ]

Subsemnatul, dr ……………………raspund de realitatea si exactitatea completarii prezentului
formular.
Data…………..

Semnatura si parafa medicului curant

Originalul dosarului pacientului, împreună cu toate documentele anexate (evaluări clinice și buletine
de laborator sau imagistice, comsimtamantul informat, declaratia de propria raspundere a pacientului,
formularul, confirmarea inregistrarii formularului etc.), constituie documentul-sursă față de care, se
poate face auditarea/controlul datelor completate in formular.

Cod protocol L01BB06
FORMULAR PENTRU VERIFICAREA RESPECTARII CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE
AFERENTE PROTOCOLULUI TERAPEUTIC L01BB06 DCI CLOFARABINUM
I.DATE GENERALE
1. Nume si prenume pacient
…………………………………………………CNP:…………………………………………
2.incadrare medicament recomandat in Lista aprobata prin HG nr 720/2008 cu modificarile si
completarile ulterioare:
□ boala cronica (sublista C sectiunea C1, cod G) ………
□ PNS(sublista C sectiunea C2, nr) …….., cod de diagnostic(varianta 999 coduri de boală),
dupa caz…….
□ ICD10 (sublista A, B,C sectiunea C3, D, dupa caz) cod de diagnostic(varianta 999 coduri de
boală)……
3. DCI recomandat…………………………………. DC(dupa caz)……………………..
4*. Perioada de administrare a tratamentului □ 3luni □ 6 luni □ 12 luni , de la ………. pana la
…………..
5**. Data intreruperii tratamentului ………..
6. tip evaluare

□ initiere □ continuare □ intrerupere

7. pacientul a semnat declaratia pe propria raspundere conform modelului prevazut in
Ordinul…………….
.□ da
□ nu
Nota: *campul nu se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
** campul se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
II. DATE MEDICALE
Diagnostic: Leucemia limfoblastica acuta (LLA) la copii şi adolescenţii cu vârste ≤ 21 ani la
momentul diagnosticului initial [ ]

A.Criterii de includere (eligibilitate) Linia a III – a de tratament
1. Leucemia limfoblastica acuta (LLA) la copii şi adolescenţii cu vârste ≤ 21 ani la momentul

diagnosticului iniţial, care au suferit o recidivă sau care sunt refractari la tratament, după
primirea a cel puţin două regimuri anterioare şi pentru care nu există o altă opţiune
terapeutică despre care se anticipează că va genera un răspuns durabil.[ ]
2. Metoda de diagnostic:
a. Hemoleucograma+FL [ ]
b.ex. medular [ ]
c. ex imunofenotipic (la diagnostic sau actual) [ ]
d. probe hepatice (transaminaze, bilirubina) [ ]
e. probe renale [ ]
3. Declaratie de consimtamant pentru tratament semnata de pacient sau apartinator[ ]

B. Criterii de excludere din tratament
1. Insuficienta renala severa [DA ][NU]
2. Insuficienta hepatica severa [DA ][NU]
3. Alaptare [DA ][NU]

C. Criterii de continuare a tratamentului
1. Ameliorare clinica /hematologica dupa 2 cicluri [DA ][NU]
2. Metoda de evaluare:
a. Hemoleucograma+FL [ ]
b. probe hepatice (transaminaze, bilirubina) [ ]
c. probe renale [ ]
d. ex. clinic (functia respiratorie; TA; balanta hidrica; greutate) [ ]

3. evolutia sub tratament □ favorabila □ stationara □ progresie
D. Criterii de intrerupere a tratamentului
1. progresia bolii sub tratament şi pierderea beneficiului clinic [ ]
2. toxicitate inacceptabila sau toxicitatea persistenta dupa doua scaderi succesive de doza
[ ]
3. alaptare [ ]
4. Pacientul nu s-a prezentat la evaluare [ ]
5. Deces [ ]
6. Alte cauze [ ]

Subsemnatul, dr ……………………raspund de realitatea si exactitatea completarii prezentului
formular.
Data…………..

Semnatura si parafa medicului curant

Originalul dosarului pacientului, împreună cu toate documentele anexate (evaluări clinice și
buletine de laborator sau imagistice, comsimtamantul informat, declaratia de propria raspundere
a pacientului, formularul, confirmarea inregistrarii formularului etc.), constituie documentulsursă față de care, se poate face auditarea/controlul datelor completate in formular.

Cod protocol L01BB07
FORMULAR PENTRU VERIFICAREA RESPECTARII CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE
AFERENTE PROTOCOLULUI TERAPEUTIC DCI NELARABINUM
I.DATE GENERALE
1. Nume si prenume pacient
…………………………………………………CNP:…………………………………………
2.incadrare medicament recomandat in Lista aprobata prin HG nr 720/2008 cu modificarile si
completarile ulterioare:
□ boala cronica (sublista C sectiunea C1, cod G) ………
□ PNS(sublista C sectiunea C2, nr) …….., cod de diagnostic(varianta 999 coduri de boală),
dupa caz…….
□ ICD10 (sublista A, B,C sectiunea C3, D, dupa caz) cod de diagnostic(varianta 999 coduri de
boală)……
3. DCI recomandat…………………………………. DC(dupa caz)……………………..
4*. Perioada de administrare a tratamentului □ 3luni □ 6 luni □ 12 luni , de la ………. pana la
…………..
5**. Data intreruperii tratamentului ………..
6. tip evaluare

□ initiere □ continuare □ intrerupere

7. pacientul a semnat declaratia pe propria raspundere conform modelului prevazut in
Ordinul…………….
.□ da
□ nu
Nota: *campul nu se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
** campul se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
II. DATE MEDICALE
Diagnostic:
1. Leucemia limfoblastică acută cu celule T (LLA-T) [ ]
2. Limfom limfoblastic cu celule T (LL-T) [ ]
A. Criterii de includere (eligibilitate)- linia 3 de tratament
3. Leucemia limfoblastică acută cu celule T (LLA-T) care nu a răspuns în urma
tratamentului cu cel puţin două linii de chimioterapie. [ ]
4. Leucemie limfoblastică acută cu celule T (LLA-T) care a suferit o recădere în urma
tratamentului cu cel puţin două linii de chimioterapie. [ ]
5. Limfom limfoblastic cu celule T (LL-T), care nu a răspuns în urma tratamentului cu
cel puţin două linii de chimioterapie. [ ]
6. Limfom limfoblastic cu celule T (LL-T), care a suferit o recădere în urma
tratamentului cu cel puţin două linii de chimioterapie. [ ]

7. Metoda de diagnostic:
a. Hemoleucograma+FL [ ]
b. ex. medular [ ]
c. ex imunofenotipic (la diagnostic) [ ]
d. examen histopatologic cu imunohistochimie [ ]
e. probe renale [ ]
6. Declaratie consimtamant pentru tratament semnata de pacient [ ]
B. Criterii de continuare a tratamentului
1. Metoda de evaluare:
a. Hemoleucograma+FL [ ]
b. probe renale [ ]
2. evolutia sub tratament

□ favorabila □ stationara □ progresie

C. Criterii de intrerupere a tratamentului
a. progresia bolii sub tratament şi pierderea beneficiului clinic [ ]
b. toxicitate neurologica gr. ≥2 [ ]
c. toxicitate inacceptabila [ ]
d. Pacientul nu s-a prezentat la evaluare [ ]
e. Deces [ ]
f. Alte cauze [ ]

Subsemnatul, dr ……………………raspund de realitatea si exactitatea completarii prezentului
formular.
Data…………..

Semnatura si parafa medicului curant

Originalul dosarului pacientului, împreună cu toate documentele anexate (evaluări clinice și
buletine de laborator sau imagistice, comsimtamantul informat, declaratia de propria raspundere
a pacientului, formularul, confirmarea inregistrarii formularului etc.), constituie documentulsursă față de care, se poate face auditarea/controlul datelor completate in formular.

Cod protocol L01BC07

FORMULAR PENTRU VERIFICAREA RESPECTARII CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE
AFERENTE PROTOCOLULUI TERAPEUTIC DCI : AZACITIDINUM
I.DATE GENERALE
1. Nume si prenume pacient
…………………………………………………CNP:…………………………………………
2.incadrare medicament recomandat in Lista aprobata prin HG nr 720/2008 cu modificarile si
completarile ulterioare:
□ boala cronica (sublista C sectiunea C1, cod G) ………
□ PNS(sublista C sectiunea C2, nr) 3, cod de diagnostic(varianta 999 coduri de boală), dupa caz…….
□ ICD10 (sublista A, B,C sectiunea C3, D, dupa caz) cod de diagnostic(varianta 999 coduri de
boală)……
3. DCI recomandat…………………………………. DC(dupa caz)……………………..
4*. Perioada de administrare a tratamentului □ 3luni □ 6 luni □ 12 luni , de la ………. pana la
…………..
5**. Data intreruperii tratamentului ………..
6. tip evaluare

□ initiere □ continuare □ intrerupere

7. pacientul a semnat declaratia pe propria raspundere conform modelului prevazut in
Ordinul…………….
.□ da
□ nu
Nota: *campul nu se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
** campul se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
II. DATE MEDICALE
Diagnostic
1. Leucemie acută mieloidă (LAM) [ ]
2. Leucemie mielomonocitară cronică (LMMC) [ ]
3. Sindroame mielodisplazice cu risc intermediar-2 şi mare [ ]
A.Criterii de includere in tratament
1. Leucemie acută mieloidă (LAM) cu 20-30% blaşti şi linii multiple de displazie, conform
clasificării OMS adulti [ ]
2. Leucemie mielomonocitară cronică (LMMC) cu 10-19% blaşti medulari, fără boală
mieloproliferativă şi neeligibili pentru transplantul de celule stem hematopoietice adulti [ ]
3. Sindroame mielodisplazice cu risc intermediar-2 şi mare, conform sistemului internaţional
de punctaj referitor la prognostic (IPSS clasic, Greenberg 1997/98), neeligibili pentru transplantul de
celule stem hematopoietice adulti [ ]

4. Metoda de diagnostic: a. Hemoleucograma+FL [ ]
b. ex. medular [ ] c. ex imunofenotipic [ ] d. ex. citogenetic [ ] e. IPSS [ ]
5. Declaratie de consimtamant pentru tratament semnata de pacient [DA] [NU]
B.Criterii de excludere din tratament
1. Sarcină [DA] [NU]
2. Alăptare [DA] [NU]
3. tumori maligne hepatice [DA] [NU]
C. Criterii de continuare a tratamentului
1.Metoda de evaluare:
a. Hemoleucograma+FL [ ]
2. evolutia sub tratament

b. ex. medular [ ]

□ favorabila □ stationara □ progresie

D.Criterii de intrerupere a tratamentului
1. Reactii adverse de tip anafilactic [ ]
2. Alte reactii adverse severe [ ]
3. Pacientul nu s-a prezentat la evaluare [ ]
4. Deces [ ]
5. Alte cauze [ ]

Subsemnatul, dr ……………………raspund de realitatea si exactitatea completarii prezentului
formular.
Data…………..

Semnatura si parafa medicului curant

Originalul dosarului pacientului, împreună cu toate documentele anexate (evaluări clinice și buletine de
laborator sau imagistice, comsimtamantul informat, declaratia de propria raspundere a pacientului,
formularul, confirmarea inregistrarii formularului etc.), constituie documentul-sursă față de care, se
poate face auditarea/controlul datelor completate in formular.

Cod protocol L01BC08

FORMULAR PENTRU VERIFICAREA RESPECTARII CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE
AFERENTE PROTOCOLULUI TERAPEUTIC DCI DECITABINUM
I. DATE GENERALE
1. Nume si prenume pacient
…………………………………………………CNP:…………………………………………
2.incadrare medicament recomandat in Lista aprobata prin HG nr 720/2008 cu modificarile si
completarile ulterioare:
□ boala cronica (sublista C sectiunea C1, cod G) ………
□ PNS(sublista C sectiunea C2, nr) …….., cod de diagnostic(varianta 999 coduri de boală),
dupa caz…….
□ ICD10 (sublista A, B,C sectiunea C3, D, dupa caz) cod de diagnostic(varianta 999 coduri de
boală)……
3. DCI recomandat…………………………………. DC(dupa caz)……………………..
4*. Perioada de administrare a tratamentului □ 3luni □ 6 luni □ 12 luni , de la ………. pana la
…………..
5**. Data intreruperii tratamentului ………..
6. tip evaluare

□ initiere □ continuare □ intrerupere

7. pacientul a semnat declaratia pe propria raspundere conform modelului prevazut in
Ordinul…………….
.□ da
□ nu
Nota: *campul nu se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
** campul se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
II. DATE MEDICALE
Diagnostic: Leucemia mieloida acuta (LMA) [ ]

A. Criterii de includere (eligibilitate) in tratament
1. Leucemia mieloidă acută (LMA) de novo sau secundară ( în conformitate cu clasificarea
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii), nou diagnosticata, la pacienţi adulţi cu vârsta ≥ 65, care nu sunt
candidaţi pentru chimioterapia standard de inducţie [ ]
2. Metoda de diagnostic:
a. Hemoleucograma+FL [ ]
d. examen cardiologic [ ]

b. ex. medular [ ]
e. probe renale [ ]

c. ex imunofenotipic [ ]
f. probe hepatice [ ]

3. Declaratie consimtamant pentru tratament semnata de pacient [ ]

B. Criterii de excludere din tratament
Insuficienţă cardiacă congestivă severă sau boală cardiacă instabilă clinic [DA] [NU]

C. Criterii de continuare a tratamentului
1. Metoda de evaluare:
a. Hemoleucograma+FL [ ]
hepatice [ ]
2. evolutia sub tratament

b. Ex. medular [ ]

c. Probe renale [ ]

d. Probe

e. Ex. clinic [ ]

□ favorabila □ stationara □ progresie

D. Criterii de intrerupere a tratamentului
1. Progresia bolii sub tratament şi pierderea beneficiului clinic [ ]
2. Toxicitate inacceptabila [ ]
3. Pacientul nu s-a prezentat la evaluare [ ]
4. Deces [ ]
5. Alte cauze [ ]
6.

Subsemnatul, dr ……………………raspund de realitatea si exactitatea completarii prezentului
formular.
Data…………..

Semnatura si parafa medicului curant

Originalul dosarului pacientului, împreună cu toate documentele anexate (evaluări clinice și
buletine de laborator sau imagistice, comsimtamantul informat, declaratia de propria raspundere
a pacientului, formularul, confirmarea inregistrarii formularului etc.), constituie documentulsursă față de care, se poate face auditarea/controlul datelor completate in formular.

Cod protocol L01XC12
FORMULAR PENTRU VERIFICAREA RESPECTARII CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE
AFERENTE PROTOCOLULUI TERAPEUTIC L01XC12 DCI BRENTUXIMAB VEDOTIN
I.DATE GENERALE
1. Nume si prenume pacient
…………………………………………………CNP:…………………………………………
2.incadrare medicament recomandat in Lista aprobata prin HG nr 720/2008 cu modificarile si
completarile ulterioare:
□ boala cronica (sublista C sectiunea C1, cod G) ………
□ PNS(sublista C sectiunea C2, nr) …….., cod de diagnostic(varianta 999 coduri de boală), dupa
caz…….
□ ICD10 (sublista A, B,C sectiunea C3, D, dupa caz) cod de diagnostic(varianta 999 coduri de
boală)……
3. DCI recomandat…………………………………. DC(dupa caz)……………………..
4*. Perioada de administrare a tratamentului □ 3luni □ 6 luni □ 12 luni , de la ………. pana la
…………..
5**. Data intreruperii tratamentului ………..
6. tip evaluare

□ initiere □ continuare □ intrerupere

7. pacientul a semnat declaratia pe propria raspundere conform modelului prevazut in
Ordinul…………….
.□ da
□ nu
Nota: *campul nu se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
** campul se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
II. DATE MEDICALE
Diagnostic:
1. Limfom Hodgkin CD30+ [ ]
2. Limfom anaplastic cu celule mari sistemic (LACMs)

[ ]

A. Criterii de includere (eligibilitate) in tratament
1. Limfom Hodgkin CD30+ recidivat după transplant de celule stem autologe (TCSA) adulti [ ]
2. Limfom Hodgkin CD30+ refractar după transplant de celule stem autologe (TCSA) adulti [ ]
3. Limfom Hodgkin CD30+ recidivat după cel puţin două tratamente anterioare, când TCSA sau
chimioterapia cu mai multe medicamente nu reprezintă o opţiune de tratament adulti [ ]
4. Limfom Hodgkin CD30+ refractar după cel puţin două tratamente anterioare, când TCSA sau
chimioterapia cu mai multe medicamente nu reprezintă o opţiune de tratament adulti [ ]
5. Limfom Hodgkin CD30+ care prezintă risc crescut de recidivă sau progresie după TCSA adulti [ ]
6. Limfom anaplastic cu celule mari sistemic (LACMs), recidivat  adulti [ ]
7. Limfom anaplastic cu celule mari sistemic (LACMs),refractar  adulti [ ]

8. Metoda de diagnostic: a. Hemoleucograma+FL [ ]

b. ex. histopatologic +
imunohistochimie [ ]
c. Punctie-biopsie osoasa + imunohistochimie [ ] d. glicemie [ ]
e. probe
hepatice (transaminaze; FAS) [ ]
f. albumina [ ]
g. LDH [ ]
h. proteina C reactiva [ ]
i. probe renale [ ]
j. testare virusuri hepatitice B si C [ ]
k. computer tomograf sau PET-CT [ ]
l. consult cardiologic [ ]
m. ex. neurologic [ ]
9. Declaratie de consimtamant pentru tratament semnata de pacient [ ]

8. Criterii de excludere din tratament
1. Administrare bleomicina [DA] [NU]

9. Criterii de continuare a tratamentului
1. Metoda de diagnostic:
a. Hemoleucograma+FL [ ]
d. albumina [ ]
e. LDH [ ]

b. glicemie [ ]
c. probe hepatice (transaminaze; FAS) [ ]
f. proteina C reactiva [ ]
g. probe renale [

2. evolutia sub tratament □ favorabila □ stationara □ progresie
D. Criterii de intrerupere a tratamentului
1. intoleranţa la tratament [ ]
2. toxicitate inacceptabila [ ]
3. leucoencefalopatie multifocală progresivă [ ]
4. complianţa foarte scăzuta [ ]
5. progresie de boală (lipsă răspuns) [ ]
6. Pacientul nu s-a prezentat la evaluare [ ]
7. Deces [ ]
8. Alte cauze [ ]

Subsemnatul, dr ……………………raspund de realitatea si exactitatea completarii prezentului
formular.
Data…………..

Semnatura si parafa medicului curant

Originalul dosarului pacientului, împreună cu toate documentele anexate (evaluări clinice și buletine
de laborator sau imagistice, comsimtamantul informat, declaratia de propria raspundere a pacientului,
formularul, confirmarea inregistrarii formularului etc.), constituie documentul-sursă față de care, se
poate face auditarea/controlul datelor completate in formular.

Cod protocol L01XE06
FORMULAR PENTRU VERIFICAREA RESPECTARII CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE
AFERENTE PROTOCOLULUI TERAPEUTIC DCI DASATINIBUM
I.DATE GENERALE
1. Nume si prenume pacient
…………………………………………………CNP:…………………………………………
2.incadrare medicament recomandat in Lista aprobata prin HG nr 720/2008 cu modificările si
completările ulterioare:
□ boala cronica (sublista C secțiunea C1, cod G) ………
□ PNS(sublista C secțiunea C2, nr) …….., cod de diagnostic(varianta 999 coduri de boală), dupa
caz…….
□ ICD10 (sublista A, B,C secțiunea C3, D, după caz) cod de diagnostic(varianta 999 coduri de
boală)……
3. DCI recomandat…………………………………. DC(după caz)……………………..
4*. Perioada de administrare a tratamentului □ 3luni □ 6 luni □ 12 luni , de la ………. pana la
…………..
5**. Data intreruperii tratamentului ………..
6. tip evaluare

□ initiere □ continuare □ intrerupere

7. pacientul a semnat declaratia pe propria raspundere conform modelului prevazut in
Ordinul…………….
.□ da
□ nu
Nota: *campul nu se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
** campul se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
II. DATE MEDICALE
A. Criterii de includere (eligibilitate) in tratament
a) linia 1 de tratament:
1. Leucemia mieloidă cronică (LMC) în fază cronică cu cromozom Philadelphia pozitiv (Ph1+)
nou diagnosticata adulti [ ]
2. Metoda de diagnostic:
a. Hemoleucograma+FL [ ]
d. FISH [ ]

b.ex. Medular [ ]

c. ex citogenetic (Ph1+) [ ]

e. ex molecular (bcr-abl) [ ]

3. Declaratie consimtamant pentru tratament semnata de pacient[ ]
b) linia 2 si 3 de tratament:
1. Leucemia mieloidă cronică (LMC) în fază cronică cu cromozom Philadelphia pozitiv (Ph1+) cu
rezistenta la terapii anterioare, inclusiv la mesilat de imatinib adulti [ ]
2. Leucemia mieloidă cronică (LMC) în fază cronică cu cromozom Philadelphia pozitiv (Ph1+) cu
intoleranta la terapii anterioare, inclusiv la mesilat de imatinib adulti [ ]

3. Leucemia mieloidă cronică (LMC) în fază accelerata cu cromozom Philadelphia pozitiv (Ph1+)
cu rezistenta la terapii anterioare, inclusiv la mesilat de imatinib adulti [ ]
4. Leucemia mieloidă cronică (LMC) în fază accelerata cu cromozom Philadelphia pozitiv (Ph1+)
cu intoleranta la terapii anterioare, inclusiv la mesilat de imatinib adulti [ ]
5. Leucemia mieloidă cronică (LMC) în fază blastica cu cromozom Philadelphia pozitiv (Ph1+) cu
rezistenta la terapii anterioare, inclusiv la mesilat de imatinib adulti [ ]
6. Leucemia mieloidă cronică (LMC) în fază blastica cu cromozom Philadelphia pozitiv (Ph1+) cu
intoleranta la terapii anterioare, inclusiv la mesilat de imatinib adulti [ ]
7. Leucemia acută limfoblastică (LAL) cu Ph1+ cu rezistenţă la terapii anterioare adulti [ ]
8. Leucemia acută limfoblastică (LAL) cu Ph1+ cu intoleranţă la terapii anterioare adulti [ ]
9. Leucemia mieloidă cronică (LMC) cu Ph1+ în fază blastică limfoidă cu rezistenţă la terapii
anterioare adulti [ ]
10. Leucemia mieloidă cronică (LMC) cu Ph1+ în fază blastică limfoidă cu intoleranţă la terapii
anterioare adulti [ ]
11. Metoda de diagnostic:
a. Hemoleucograma+FL [ ]
b.ex. medular [ ]
c. ex citogenetic (Ph1+) [ ]
d. FISH [ ]
e. ex molecular (bcr-abl) [ ]
f. Ex imunofenotipic [ ]
12. Tratament anterior: imatinib [ ]
nilotinib [ ]
13. Declaratie consimtamant pentru tratament semnata de pacient[ ]
B. Criterii de continuare a tratamentului
1. Linia 1 de tratament [ ]
2. Linia 2 si 3 de tratament [ ]
3. Metoda de evaluare:
7. evolutia sub tratament

a. Hemoleucograma+FL [ ]
□ favorabila □ stationara □ progresie

C. Criterii de intrerupere a tratamentului
1. Pacientul nu s-a prezentat la evaluare [ ]
2. Intolerant la tratament [ ]
3. Deces [ ]
4. Alte cauze [ ]
5.
Subsemnatul, dr ……………………raspund de realitatea si exactitatea completarii prezentului
formular.
Data…………..

Semnatura si parafa medicului currant

Originalul dosarului pacientului, împreună cu toate documentele anexate (evaluări clinice și buletine de
laborator sau imagistice, comsimtamantul informat, declaratia de propria raspundere a pacientului,
formularul, confirmarea inregistrarii formularului etc.), constituie documentul-sursă față de care, se
poate face auditarea/controlul datelor completate in formular.

Cod protocol L01XE08
FORMULAR PENTRU VERIFICAREA RESPECTARII CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE
AFERENTE PROTOCOLULUI TERAPEUTIC DCI: NILOTINIBUM
I.DATE GENERALE
1. Nume si prenume pacient
…………………………………………………CNP:…………………………………………
2.incadrare medicament recomandat in Lista aprobata prin HG nr 720/2008 cu modificarile si
completarile ulterioare:
□ boala cronica (sublista C sectiunea C1, cod G) ………
□ PNS(sublista C sectiunea C2, nr) …….., cod de diagnostic(varianta 999 coduri de boală), dupa
caz…….
□ ICD10 (sublista A, B,C sectiunea C3, D, dupa caz) cod de diagnostic(varianta 999 coduri de
boală)……
3. DCI recomandat…………………………………. DC(dupa caz)……………………..
4*. Perioada de administrare a tratamentului □ 3luni □ 6 luni □ 12 luni , de la ………. pana la
…………..
5**. Data intreruperii tratamentului ………..
6. tip evaluare

□ initiere □ continuare □ intrerupere

7. pacientul a semnat declaratia pe propria raspundere conform modelului prevazut in
Ordinul…………….
.□ da
□ nu
Nota: *campul nu se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
** campul se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
II. DATE MEDICALE
A. Criterii de includere in tratament (eligibilitate)
a.Linia I
1.Leucemia mieloidă cronică (LMC) în fază cronică cu cromozom Philadelphia pozitiv
(Ph1+) nou diagnosticata adulti [ ]
2.Metoda de diagnostic:
a. Hemoleucograma+FL [ ]
b.ex. medular [ ]
c. ex citogenetic (Ph1+) [ ]
d. FISH [ ]
e. ex molecular (bcr-abl) [ ]
3.Declaratie consimtamant pentru tratament semnata de pacient [DA] [NU]
b. Linia aIIa si a IIIa
1. Leucemia mieloidă cronică (LMC) în fază cronică cu cromozom Philadelphia pozitiv (Ph1+)
cu rezistenta la terapii anterioare adulti [ ]

2. Leucemia mieloidă cronică (LMC) în fază cronică cu cromozom Philadelphia pozitiv (Ph1+)
cu intoleranta la terapii anterioare adulti [ ]
3. Leucemia mieloidă cronică (LMC) în fază accelerata cu cromozom Philadelphia pozitiv
(Ph1+) cu rezistenta la terapii anterioare adulti [ ]
4. Leucemia mieloidă cronică (LMC) în fază accelerata cu cromozom Philadelphia pozitiv
(Ph1+) cu intoleranta la terapii anterioare adulti [ ]
5. Metoda de diagnostic:
a. Hemoleucograma+FL [ ]
b.ex. Medular [ ]
c. ex citogenetic (Ph1+) [ ]
d. ex molecular (bcr-abl) [ ]
6. Declaratie consimtamant pentru tratament semnata de pacient [DA] [NU]
7. Tratament anterior: imatinib [ ]
nilotinib [ ]
B. Criterii de continuare a tratamentului
1. Linia I de tratament [ ]
2. Linia a II a si a III a de tratament [ ]
3. Metoda de evaluare: Hemoleucograma+FL [ ]
4. evolutia sub tratament

□ favorabila □ stationara □ progresie

C. Criterii de intrerupere a tratamentului
1. Pacientul nu s-a prezentat la evaluare [ ]
2. Intoleranta la tratament [ ]
3. Deces [ ]
4. Alte cauze [ ]

Subsemnatul, dr ……………………raspund de realitatea si exactitatea completarii prezentului
formular.
Data…………..

Semnatura si parafa medicului currant

Originalul dosarului pacientului, împreună cu toate documentele anexate (evaluări clinice și buletine
de laborator sau imagistice, comsimtamantul informat, declaratia de propria raspundere a pacientului,
formularul, confirmarea inregistrarii formularului etc.), constituie documentul-sursă față de care, se
poate face auditarea/controlul datelor completate in formular.

Cod protocol L01XE14
FORMULAR PENTRU VERIFICAREA RESPECTARII CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE
AFERENTE PROTOCOLULUI TERAPEUTIC DCI BOSUTINIBUM
I.DATE GENERALE
1. Nume si prenume pacient
…………………………………………………CNP:…………………………………………
2.incadrare medicament recomandat in Lista aprobata prin HG nr 720/2008 cu modificarile si
completarile ulterioare:
□ boala cronica (sublista C sectiunea C1, cod G) ………
□ PNS(sublista C sectiunea C2, nr) …….., cod de diagnostic(varianta 999 coduri de boală),
dupa caz…….
□ ICD10 (sublista A, B,C sectiunea C3, D, dupa caz) cod de diagnostic(varianta 999 coduri de
boală)……
3. DCI recomandat…………………………………. DC(dupa caz)……………………..
4*. Perioada de administrare a tratamentului □ 3luni □ 6 luni □ 12 luni , de la ………. pana la
…………..
5**. Data intreruperii tratamentului ………..
6. tip evaluare

□ initiere □ continuare □ intrerupere

7. pacientul a semnat declaratia pe propria raspundere conform modelului prevazut in
Ordinul…………….
.□ da
□ nu
Nota: *campul nu se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
** campul se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
II. DATE MEDICALE
Diagnostic: Leucemie mieloida cronica (LMC) cu cromozom Philadelphia pozitiv (Ph1+) şi/sau BCRABL pozitiv

[ ]

A.Criterii de includere (eligibilitate) in tratament
Linia a 2-a si ≥ 2
1. Leucemia mieloidă cronică (LMC) în fază cronică cu cromozom Philadelphia pozitiv (Ph1+) şi/sau
BCR-ABL pozitiv tratata anterior cu unul sau mai mulţi inhibitori de tirozinkinază şi la care
administrarea de imatinib, nilotinib şi dasatinib nu este considerată o opţiune terapeutică
adecvată adulti [ ]
2. Leucemia mieloidă cronică (LMC) în fază accelerata cu cromozom Philadelphia pozitiv (Ph1+)
şi/sau BCR-ABL pozitiv tratata anterior cu unul sau mai mulţi inhibitori de tirozinkinază şi la care

3.

4.
5.

6.

administrarea de imatinib, nilotinib şi dasatinib nu este considerată o opţiune terapeutică
adecvată adulti [ ]
Leucemia mieloidă cronică (LMC) în fază blastica cu cromozom Philadelphia pozitiv (Ph1+) şi/sau
BCR-ABL pozitiv tratata anterior cu unul sau mai mulţi inhibitori de tirozinkinază şi la care
administrarea de imatinib, nilotinib şi dasatinib nu este considerată o opţiune terapeutică
adecvată adulti [ ]
Tratament anterior: imatinib [ ] dasatinib [ ] nilotinib [ ]
Metoda de diagnostic:
a. Hemoleucograma+FL [ ]
b. ex. medular [ ]
c. ex citogenetic (Ph1+) [ ]
d. ex molecular (bcr-abl) [ ]
e. ex imunofenotipic [ ]
f. probe hepatice [ ]
g. probe renale [ ]
h.evaluare cardiologica [ ]
Declaratie de consimtamant pentru tratament semnata de pacient [ ]

B.Criterii de excludere din tratament
1. Insuficienta hepatica [DA] [NU]

C.Criterii de continuare a tratamentului
1. Metoda de evaluare:
a. Hemoleucograma+FL [ ]

b. probe hepatice (transaminaze, bilirubina)[ ]

c. probe renale [ ]

d. evaluare cardiologica [ ]

2. evolutia sub tratament

□ favorabila □ stationara □ progresie

D. Criterii de intrerupere a tratamentului
1. Pacientul nu s-a prezentat la evaluare [ ]
2. Toxicitate inacceptabila [ ]
3. Deces [ ]
4. Alte cauze [ ]

Subsemnatul, dr ……………………raspund de realitatea si exactitatea completarii prezentului
formular.
Data…………..

Semnatura si parafa medicului curant

Originalul dosarului pacientului, împreună cu toate documentele anexate (evaluări clinice și
buletine de laborator sau imagistice, comsimtamantul informat, declaratia de propria raspundere
a pacientului, formularul, confirmarea inregistrarii formularului etc.), constituie documentulsursă față de care, se poate face auditarea/controlul datelor completate in formular.

Cod protocol L01XE18
FORMULAR PENTRU VERIFICAREA RESPECTARII CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE
AFERENTE PROTOCOLULUI TERAPEUTIC DCI : RUXOLITINIBUM
I.DATE GENERALE
1. Nume si prenume pacient
…………………………………………………CNP:…………………………………………
2.incadrare medicament recomandat in Lista aprobata prin HG nr 720/2008 cu modificarile si
completarile ulterioare:
□ boala cronica (sublista C sectiunea C1, cod G) ………
□ PNS(sublista C sectiunea C2, nr) …….., cod de diagnostic(varianta 999 coduri de boală), dupa
caz…….
□ ICD10 (sublista A, B,C sectiunea C3, D, dupa caz) cod de diagnostic(varianta 999 coduri de
boală)……
3. DCI recomandat…………………………………. DC(dupa caz)……………………..
4*. Perioada de administrare a tratamentului □ 3luni □ 6 luni □ 12 luni , de la ………. pana la
…………..
5**. Data intreruperii tratamentului ………..
6. tip evaluare

□ initiere □ continuare □ intrerupere

7. pacientul a semnat declaratia pe propria raspundere conform modelului prevazut in
Ordinul…………….
.□ da
□ nu
Nota: *campul nu se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
** campul se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
II. DATE MEDICALE
Diagnostic:
1. Mielofibroza primară (cunoscută şi sub denumirea de mielofibroză idiopatică cronică) [ ]
2. Mielofibroza secundară post-policitemie vera [ ]
3. Mielofibroza secundară post-trombocitemie esenţială [ ]

A. Criterii de includere (eligibilitate) in tratament
1. Varsta > 18 ani [ ]
2. Splenomegalie semnificativa clinic [ ]
3. Simptome constitutionale (pierdere in greutate >10% in 6 luni; transpiratii nocturne; febra >37,50C
de origine necunoscuta) [ ]
4. Diagnostic anterior de policitemia vera [ ]
5. Diagnostic anterior de trombocitemie esentiala [ ]
6. Metoda de diagnostic:

a. Hemoleucograma+FL [ ]
b. Punctie biopsie osoasa + coloratii specifice mielofibroza [ ]
d. JAK2V617/alti marker clonali [ ]
e. ex molecular (bcr-abl) / ex FISH / ex citogenetic [ ]
7. Declaratie consimtamant pentru tratament semnata de pacient[ ]

c. LDH [ ]

B. Criterii de excludere din tratament
1. Sarcina [DA ][NU]
2. Alaptare [DA ][NU]

C. Criterii de continuare a tratamentului
1. .Metoda de evaluare:
a. Hemoleucograma+FL [ ]
b. reducerea splenomegaliei (clinic sau ecografic) [ ]
c. ameliorarea simptomelor constitutionale [ ]

2. evolutia sub tratament

□ favorabila □ stationara □ progresie

D. Criterii de intrerupere a tratamentului
1. Daca nu exista o reducere a dimensiunii splinei sau o imbunatatire a simptomelor dupa 6
luni de la inceperea tratamentului [ ]
2. Pacienţii care au demonstrat un anumit grad de ameliorare clinică, dacă aceştia menţin o
creştere a lungimii splinei de 40% comparativ cu dimensiunea iniţială (echivalentul, în mare,
al unei creşteri de 25% a volumului splinei) şi nu mai prezintă o ameliorare vizibilă a
simptomelor aferente bolii.[ ]
3. toxicitate inacceptabila [ ]
4. sarcina.[ ]
5. Pacientul nu s-a prezentat la evaluare [ ]
6. Deces [ ]
7. Alte cauze [ ]

Subsemnatul, dr ……………………raspund de realitatea si exactitatea completarii prezentului
formular.
Data…………..

Semnatura si parafa medicului curant

Originalul dosarului pacientului, împreună cu toate documentele anexate (evaluări clinice și buletine
de laborator sau imagistice, comsimtamantul informat, declaratia de propria raspundere a pacientului,
formularul, confirmarea inregistrarii formularului etc.), constituie documentul-sursă față de care, se
poate face auditarea/controlul datelor completate in formular.

Cod protocol L01XE27
FORMULAR PENTRU VERIFICAREA RESPECTARII CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE
AFERENTE PROTOCOLULUI TERAPEUTIC DCI IBRUTINIBUM
I.DATE GENERALE
1. Nume si prenume pacient
…………………………………………………CNP:…………………………………………
2.incadrare medicament recomandat in Lista aprobata prin HG nr 720/2008 cu modificarile si
completarile ulterioare:
□ boala cronica (sublista C sectiunea C1, cod G) ………
□ PNS(sublista C sectiunea C2, nr) …….., cod de diagnostic(varianta 999 coduri de boală), dupa
caz…….
□ ICD10 (sublista A, B,C sectiunea C3, D, dupa caz) cod de diagnostic(varianta 999 coduri de
boală)……
3. DCI recomandat…………………………………. DC(dupa caz)……………………..
4*. Perioada de administrare a tratamentului □ 3luni □ 6 luni □ 12 luni , de la ………. pana la
…………..
5**. Data intreruperii tratamentului ………..
6. tip evaluare

□ initiere □ continuare □ intrerupere

7. pacientul a semnat declaratia pe propria raspundere conform modelului prevazut in
Ordinul…………….
.□ da
□ nu
Nota: *campul nu se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
** campul se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
II. DATE MEDICALE

A. Criterii de includere (eligibilitate) in tratament
a) Linia I
1. Leucemia limfatica cronica (LLC) în monoterapie  adulti (peste 18 ani) [ ]
2. Metoda de diagnostic:
a. Hemoleucograma+FL [ ]
b.ex. medular [ ] c. imunofenotipare prin citometrie in flux [ ]
d. examen histopatologic cu imunohistochimie [ ]
e. ex. citogenetic[ ]
3. boala activa: minim 1 criteriu IWCLL 2008 indeplinit:
a. insuficienta medulara progresiva (dezvoltare/agravare anemie si/sau trombocitopenie) [ ]
b. splenomegalie masiva (>6 cm sub rebordul costal) / progresiva / simptomatica [ ]
c. limfadenopatie masiva (> 10 cm in diametrul cel mai mare) / progresiva / simptomatica [ ]
d. limfocitoza progresiva cu crestere >50% in 2 luni sau timp de dublare limfocitara (LDT) sub 6 luni [ ]
e. Oricare dintre urmatoarele simptome:
o scadere ponderala ≥10% in ultimele 6 luni [ ]

status de performanta ECOG ≥2 ( incapabil de munca sau de a desfasura activitati uzuale) [
]
o Febra >380 cu durata de ≥2 saptamani fara dovada de infectie [ ]
o Transpiratii nocturne cu durata de >1 luna fara dovada de infectie [ ]
Declaratie consimtamant pentru tratament semnata de pacient [ ]
o

4.

b) Linia a II - a
1. Leucemia limfatica cronica (LLC) care au primit anterior cel putin o linie de tratament, în monoterapie
 adulti (peste 18 ani) [ ]
2. Limfomul nonHodgkin cu celule de manta (LCM) care nu au raspuns dupa tratamentul administrat
anterior, în monoterapie  adulti (peste 18 ani) [ ]
3. Limfomul nonHodgkin cu celule de manta (LCM) care au recazut dupa tratamentul administrat
anterior, în monoterapie  adulti (peste 18 ani) [ ]
4. Metoda de diagnostic:
a. Hemoleucograma+FL [ ]
b. ex. Medular [ ] c. imunofenotipare prin citometrie
in flux [ ] d. examen histopatologic cu imunohistochimie [ ]
5. Boala activa: minim 1 criteriu IWCLL 2008 indeplinit:
a. insuficienta medulara progresiva (dezvoltare/agravare anemie si/sau trombocitopenie) [ ]
b. splenomegalie masiva (>6 cm sub rebordul costal) / progresiva / simptomatica [ ]
c. limfadenopatie masiva (> 10 cm in diametrul cel mai mare) / progresiva / simptomatica [ ]
d. limfocitoza progresiva cu crestere >50% in 2 luni sau timp de dublare limfocitara (LDT) sub 6 luni [ ]
e. Oricare dintre urmatoarele simptome:
a. scadere ponderala ≥10% in ultimele 6 luni [ ]
b. status de performanta ECOG ≥2 ( incapabil de munca sau de a desfasura activitati uzuale) [
]
c. Febra >380 cu durata de ≥2 saptamani fara dovada de infectie [ ]
d. Transpiratii nocturne cu durata de >1 luna fara dovada de infectie [ ]
6. Declaratie consimtamant pentru tratament semnata de pacient [ ]

B. Criterii de excludere din tratament
1. Leucemie prolimfocitara (LPL) sau istoric sau suspiciune de transformare Richter

[DA ][NU]
[DA ][NU]

2. Anemie hemolitica autoimuna sau purpura trombocitopenica imuna necontrolata
3. Boală cardiovasculară clinic semnificativă (aritmii simptomatice necontrolate, insuficienţă
cardiacă congestivă sau infarct miocardic in ultimele 6 luni sau orice alta afectare cardiacă clasa
NYHA 3 sau 4). [DA ][NU]
4. Infectie sistemica activa necontrolata, bacteriana, virala sau fungica sau alte infectii sau
tratament activ intravenos anti-infectios. [DA ][NU]
5. Infectare cu HIV sau orice altă infecţie sistemică necontrolată [DA ][NU]
6. Insuficienta hepatica severa clasa Child Pugh C [DA ][NU]
[DA ][NU]
7. Istoric de accident cerebral vascular sau hemoragie intracraniana in ultimele 6 luni
8. Sarcina [DA][NU]

C. Criterii de continuare a tratamentului
1. Leucemia limfatica cronica (LLC)  adulti (peste 18 ani)

[ ]

2. Limfomul nonHodgkin cu celule de manta (LCM  adulti (peste 18 ani)

[ ]

3. Metoda de evaluare:
a. Hemoleucograma+FL [ ]

b. probe hepatice [ ]

c. probe renale [ ]

d. consult cardiologic

(EKG) [ ]

4. evolutia sub tratament □ favorabila □ stationara □ progresie
D. Criterii de intrerupere a tratamentului
1. progresia bolii sub tratament şi pierderea beneficiului clinic [ ]
2. toxicitate inacceptabila sau toxicitatea persistenta dupa doua scaderi successive de doza [ ]
3. pacientul necesita obligatoriu tratament cu unul din medicamentele incompatibile cu
administrarea ibrutinib [ ]
4. sarcina [ ]
5. Pacientul nu s-a prezentat la evaluare [ ]
6. Deces [ ]
7. Alte cauze [ ]

Subsemnatul, dr ……………………raspund de realitatea si exactitatea completarii prezentului
formular.
Data…………..

Semnatura si parafa medicului curant

Originalul dosarului pacientului, împreună cu toate documentele anexate (evaluări clinice și buletine de
laborator sau imagistice, comsimtamantul informat, declaratia de propria raspundere a pacientului,
formularul, confirmarea inregistrarii formularului etc.), constituie documentul-sursă față de care, se
poate face auditarea/controlul datelor completate in formular.

Cod protocol L04AX02
FORMULAR PENTRU VERIFICAREA RESPECTARII PREVEDERILOR PROTOCOLULUI
TERAPEUTIC DCI TALIDOMIDUM
I.DATE GENERALE
1. Nume si prenume pacient
…………………………………………………CNP:…………………………………………
2.incadrare medicament recomandat in Lista aprobata prin HG nr 720/2008 cu modificarile si
completarile ulterioare:
□ boala cronica (sublista C sectiunea C1, cod G) ………
□ PNS(sublista C sectiunea C2, nr) …….., cod de diagnostic(varianta 999 coduri de boală), dupa
caz…….
□ ICD10 (sublista A, B,C sectiunea C3, D, dupa caz) cod de diagnostic(varianta 999 coduri de
boală)……
3. DCI recomandat…………………………………. DC(dupa caz)……………………..
4*. Perioada de administrare a tratamentului □ 3luni □ 6 luni □ 12 luni , de la ………. pana la
…………..
5**. Data intreruperii tratamentului ………..
6. tip evaluare

□ initiere □ continuare □ intrerupere

7. pacientul a semnat declaratia pe propria raspundere conform modelului prevazut in
Ordinul…………….
.□ da
□ nu
Nota: *campul nu se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
** campul se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
II. DATE MEDICALE
Diagnostic: Mielom multiplu [ ]

A. Criterii de includere (eligibilitate) in tratament
1. mielom multiplu netratat, pacienti cu vârsta ≥ 65 de ani sau care nu sunt eligibili pentru chimioterapie
cu doze mari, în asociere cu melfalan şi prednison [ ].
2. Metoda de diagnostic:
a. Hemoleucograma+FL [ ]
b. ex. medular :
≥10% plasmocite clonale [ ]
<10% plasmocite clonale [ ]
c. Electroforeza proteinelor serice + dozari + imunofixare [ ]
d. lanturi usoare serice [ ]
e. probe renale [ ]
f. calcemie [ ]
g. ex. imagistic [ ]
3. plasmocitom – mai mult de 1 leziune [ ]
4. Boala activa – criterii CRAB:
a. hipercalcemie > 11,0 mg/dl [ ]
b. creatinină > 2,0 mg/ml [ ]
c. anemie cu Hb < 10 g/dl [ ]

5.

d. leziuni osoase active [ ]
e. simptome cauzate de boala subiacentă [ ]
Declaratie consimtamant pentru tratament semnata de pacient [ ]

B. Criterii de excludere din tratament
1. Sarcina [DA] [NU]
2. Femei aflate în perioada fertilă, cu excepţia cazurilor în care sunt respectate toate
condiţiile din Programul de Prevenire a Sarcinii [DA] [NU]
3. Pacienţi incapabili să urmeze sau să respecte măsurile contraceptive necesare [DA]

[NU]

C. Criterii de continuare a tramentului
1. Metoda de evaluare:
a. Hemoleucograma+FL [ ]
b. Electroforeza proteinelor serice + dozari + imunofixare [ ]
c. lanturi usoare serice [ ]
d. probe renale [ ]
e. calcemie [ ]

2. evolutia sub tratament

□ favorabila □ stationara □ progresie

D. Criterii de intrerupere a tratamentului
a. progresia bolii sub tratament şi pierderea beneficiului clinic [ ]
b. toxicitate inacceptabila sau toxicitatea persistenta dupa doua scaderi succesive de doza [ ]
c. sarcina [ ]
d. Incheierea celor 12 cicluri [ ]
e. Pacientul nu s-a prezentat la evaluare [ ]
f.

Deces [ ]

g. Alte cauze [ ]

Subsemnatul, dr ……………………raspund de realitatea si exactitatea completarii prezentului
formular.
Data…………..

Semnatura si parafa medicului curant

Originalul dosarului pacientului, împreună cu toate documentele anexate (evaluări clinice și buletine de
laborator sau imagistice, comsimtamantul informat, declaratia de propria raspundere a pacientului,
formularul, confirmarea inregistrarii formularului etc.), constituie documentul-sursă față de care, se
poate face auditarea/controlul datelor completate in formular.

Cod protocol L008C
FORMULAR PENTRU VERIFICAREA RESPECTARII CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE
AFERENTE PROTOCOLULUI TERAPEUTIC DCI IMATINIBUM-HEMATOLOGIE
I.DATE GENERALE
1. Nume si prenume pacient…………………………………CNP:…………………………………
2.incadrare medicament recomandat in Lista aprobata prin HG nr 720/2008 cu modificarile si
completarile ulterioare:
□ boala cronica (sublista C sectiunea C1, cod G) ………
□ PNS(sublista C sectiunea C2, nr) …….., cod de diagnostic(varianta 999 coduri de boală), dupa
caz…….
□ ICD10 (sublista A, B,C sectiunea C3, D, dupa caz) cod de diagnostic(varianta 999 coduri de
boală)……
3. DCI recomandat…………………………………. DC (dupa caz)……………………..
4*. Perioada de administrare a tratamentului □ 3luni □ 6 luni □ 12 luni , de la ………. pana la
…………..
5**. Data intreruperii tratamentului ………..
6. tip evaluare

□ initiere □ continuare □ intrerupere

7. pacientul a semnat declaratia pe propria raspundere conform modelului prevazut in
Ordinul…………….
.□ da
□ nu
Nota: *campul nu se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
** campul se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
II. DATE MEDICALE
A. Criterii de includere (eligibilitate) in tratament
a) Linia 1 de tratament :
1. LMC Ph1+ - faza cronica, nou diagnosticata, la care TMO nu este considerat tratament de prima
linie 1  adulti [ ]
2. LMC Ph1+ - faza cronica dupa esecul cu alfa-interferon1  adulti [ ]
3. LMC Ph1+ - faza accelerata, nou diagnosticata, la care TMO nu este considerat tratament de
prima linie1  adulti [ ]
4. LMC Ph1+ - faza accelerata dupa esecul cu alfa-interferon1  adulti [ ]
5. LMC Ph1+ - faza blastica  adulti [ ]
6. LMC Ph1+ - faza cronica, nou diagnosticata, la care TMO nu este considerat tratament de prima
linie  copii si adolescent [ ]
7. LMC Ph1+ - faza cronica dupa esecul cu alfa-interferon  copii si adolescenti [ ]
8. LMC Ph1+ - faza accelerata  copii si adolescenti [ ]
9. LMC Ph1+ - faza blastica copii si adolescent [ ]
10. LAL Ph1+ recent diagnosticata (asociat cu chimioterapie)  adulti [ ]
11. LAL Ph1+ recidivanta/refractara (monoterapie)  adulti [ ]
1

Obligatoriu se completeaza denumirea comerciala a medicamentului de referinta in campul “3” de la capitolul I

12. LAL Ph1+ recent diagnosticata (asociat cu chimioterapie)  copii si adolescenti [ ]
13. SMD/SMPC + recombinarea genei factorului de crestere derivate din trombocit (FCDP-R) 
adulti [ ]
14. Sindrom hipereozinofilic avansat (SHE) si/sau leucemie eozinofilica cronica (LEC) +
recombinare FIP1L1-FCDP-Rα  adulti [ ]
15. Metoda de diagnostic:
a. Hemoleucograma + FL [ ]
b.ex. medular [ ]
c. ex citogenetic (Ph1+) [ ]
d.FISH
[ ]
e. ex molecular (bcr-abl) [ ]
f. ex molecular (rearanjament genic) [ ] g. ex
imunofenotipic [ ]
h. ex citochimic [ ]
16. Declaratie consimtamant pentru tratament semnata de pacient/apartinator [ ]
b) linia a II a de tratament :
1. LMC Ph1+ - faza cronica – pacient intolerant la TKI de linia 1  adulti [ ]
2. Metoda de diagnostic: a. Hemoleucograma + FL [ ]
b. ex. clinic [ ]
3. Declaratie consimtamant pentru tratament semnata de pacient[ ]
B.Criterii de continuare a tratamentului
LMC Ph1+ - faza cronica 2 adulti [ ]
LMC Ph1+ - faza accelerata2  adulti[ ]
LMC Ph1+ - faza blastica  adulti [ ]
LMC Ph1+ - faza cronica  copii si adolescenti [ ]
LMC Ph1+ - faza accelerata  copii si adolescenti [ ]
LMC Ph1+ - faza blastica copii si adolescenti [ ]
LAL Ph1+  adulti [ ]
LAL Ph1+  copii si adolescenti [ ]
SMD/SMPC + recombinarea genei factorului de crestere derivate din trombocit (FCDP-R) 
adulti [ ]
10. Sindrom hipereozinofilic avansat (SHE) si/sau leucemie eozinofilica cronica (LEC) +
recombinare FIP1L1-FCDP-Rα  adulti [ ]
11. Metoda de evaluare: a. Hemoleucograma+FL [ ]
b. ex citogenetic (Ph1+) [ ] c. FISH [
]
d. ex molecular (bcr-abl) [ ]
12. evolutia sub tratament □ favorabila □ stationara □ progresie
C. Criterii de intrerupere a tratamentului
1. Pacientul nu s-a prezentat la evaluare [ ]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2. Intolerant la tratament [ ]
3. Deces [ ]
4. Alte cauze [ ]
Subsemnatul, dr ……………………raspund de realitatea si exactitatea completarii prezentului
formular.
Data…………..

Semnatura si parafa medicului curant

Originalul dosarului pacientului, împreună cu toate documentele anexate (evaluări clinice și buletine de laborator
sau imagistice, comsimtamantul informat, declaratia de propria raspundere a pacientului, formularul, confirmarea
inregistrarii formularului etc.), constituie documentul-sursă față de care, se poate face auditarea/controlul datelor
completate in formular
2

Obligatoriu se completeaza denumirea comerciala a medicamentului de referinta in campul “3” de la capitolul I

Cod protocol L012C
FORMULAR PENTRU VERIFICAREA RESPECTARII CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE
AFERENTE PROTOCOLULUI TERAPEUTIC DCI BORTEZOMIBUM
I.DATE GENERALE
1.
Nume
si
prenume
…………………………………………………CNP:…………………………………………

pacient

2.incadrare medicament recomandat in Lista aprobata prin HG nr 720/2008 cu modificarile si
completarile ulterioare:
□ boala cronica (sublista C sectiunea C1, cod G) ………
□ PNS(sublista C sectiunea C2, nr) …….., cod de diagnostic(varianta 999 coduri de boală), dupa
caz…….
□ ICD10 (sublista A, B,C sectiunea C3, D, dupa caz) cod de diagnostic(varianta 999 coduri de
boală)……
3. DCI recomandat…………………………………. DC(dupa caz)……………………..
4*. Perioada de administrare a tratamentului □ 3luni □ 6 luni □ 12 luni , de la ………. pana la
…………..
5**. Data intreruperii tratamentului ………..
6. tip evaluare

□ initiere □ continuare □ intrerupere

7. pacientul a semnat declaratia pe propria raspundere conform
Ordinul…………….
.□ da
□ nu

modelului

prevazut

in

Nota: *campul nu se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
** campul se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
II. DATE MEDICALE
A.Criterii de includere (eligibilitate) in tratament
a) Linia I
1. mielom multiplu netratat anterior, la pacienţii adulţi ,care nu sunt eligibili pentru
chimioterapie în doze mari asociată cu transplant de celule stem hematopoietice; în asociere cu
melfalan şi prednison [ ]
2. mielom multiplu netratat anterior, la pacienţii adulţi , eligibili pentru chimioterapie în doze
mari asociată cu transplant de celule stem hematopoietice, în asociere cu dexametazonă sau cu
dexametazonă şi talidomidă [ ]
3. Metoda de diagnostic:
a. Hemoleucograma+FL [ ]
b. ex. medular : ≥10% plasmocite clonale [ ]
<10% plasmocite clonale [ ]
c. Electroforeza proteinelor serice + dozari + imunofixare [ ]
d. lanturi usoare serice [ ]
e. probe renale [ ] f. calcemie [ ]
g. ex. imagistic [ ]
4. plasmocitom – mai mult de 1 leziune [ ]
5. Boala activa – criterii CRAB:
hipercalcemie > 11,0 mg/dl [ ] creatinină > 2,0 mg/ml [ ]

anemie cu Hb < 10 g/dl [ ]
leziuni osoase active [ ]
simptome cauzate de boala subiacentă [ ]
6. Declaratie consimtamant pentru tratament semnata de pacient [ ]
b) Linia a II - a
1. Mielom multiplu progresiv, la pacienţii adulţi, la care s-a administrat anterior cel puţin un
tratament şi cărora li s-a efectuat un transplant de celule stem hematopoietice sau nu au indicaţie
pentru un astfel de transplant; monoterapie sau în asociere cu doxorubicină lipozomală pegilată
sau dexametazonă. [ ]
2. Metoda de diagnostic:
a. Hemoleucograma+FL [ ]
b. ex. medular [ ]
c. Electroforeza proteinelor serice + dozari + imunofixare [ ]
d. lanturi usoare serice
e. probe renale [ ]
f. calcemie [ ]
g. ex. imagistic [ ]
3. Boala activa – criterii CRAB:
hipercalcemie > 11,0 mg/dl [ ]
creatinină > 2,0 mg/ml [ ]
anemie cu Hb < 10 g/dl [ ]
leziuni osoase active [ ]
simptome cauzate de boala subiacentă [ ]
4. Declaratie consimtamant pentru tratament semnata de pacient[ ]
B.Criterii de excludere din tratament
1. Insuficienta hepatica severa [ DA ][NU]
C. Criterii de continuare a tratamentului
1. Linia I de tratament [ ]
2. Linia a II a de tratament [ ]
3. Metoda de evaluare:
a. Hemoleucograma+FL [ ]
b. Electroforeza proteinelor serice + dozari + imunofixare [ ]
c. lanturi usoare serice [ ]
d. probe renale [ ]
e. calcemie [ ]
f. ex medular [ ]
4. evolutia sub tratament □ favorabila □ stationara □ progresie
D. Criterii de intrerupere a tratamentului
1. progresia bolii sub tratament şi pierderea beneficiului clinic [ ]
2. toxicitate inacceptabila sau toxicitatea persistenta dupa doua scaderi succesive de doza [ ]
3. Incheierea tratamentului [ ]
4. Pacientul nu s-a prezentat la evaluare [ ]
5. Deces [ ]
6. Alte cauze [ ]
Subsemnatul, dr ……………………raspund de realitatea si exactitatea completarii prezentului formular.
Data…………..

Semnatura si parafa medicului curant

Originalul dosarului pacientului, împreună cu toate documentele anexate (evaluări clinice și buletine de
laborator sau imagistice, comsimtamantul informat, declaratia de propria raspundere a pacientului,
formularul, confirmarea inregistrarii formularului etc.), constituie documentul-sursă față de care, se poate
face auditarea/controlul datelor completate in formular.

Cod protocol L014C
FORMULAR PENTRU VERIFICAREA RESPECTARII CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE
AFERENTE PROTOCOLULUI TERAPEUTIC DCI RITUXIMABUM
I.DATE GENERALE
1. Nume si prenume pacient
…………………………………………………CNP:…………………………………………
2.incadrare medicament recomandat in Lista aprobata prin HG nr 720/2008 cu modificarile si
completarile ulterioare:
□ boala cronica (sublista C sectiunea C1, cod G) ………
□ PNS(sublista C sectiunea C2, nr) …….., cod de diagnostic(varianta 999 coduri de boală), dupa
caz…….
□ ICD10 (sublista A, B,C sectiunea C3, D, dupa caz) cod de diagnostic(varianta 999 coduri de
boală)……
3. DCI recomandat…………………………………. DC(dupa caz)……………………..
4*. Perioada de administrare a tratamentului □ 3luni □ 6 luni □ 12 luni , de la ………. pana la
…………..
5**. Data intreruperii tratamentului ………..
6. tip evaluare

□ initiere □ continuare □ intrerupere

7. pacientul a semnat declaratia pe propria raspundere conform modelului prevazut in
Ordinul…………….
.□ da
□ nu
Nota: *campul nu se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
** campul se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
II. DATE MEDICALE

1.
2.
3.

4.
1.
2.
3.
4.

A.Criterii de includere (eligibilitate) in tratament
a) Linia I
Limfom nonHodgkin difuz cu celula mare B CD20+, in asociere cu chimioterapia CHOP [ ]
Limfom folicular CD20+ grad III-IV, netratat anterior, in asociere cu chimioterapie [ ]
Metoda de diagnostic:
a. Hemoleucograma+FL [ ]
b. ex. medular [ ]
c. examen histopatologic cu imunohistochimie [ ]
d. testare infectie cu virusul hepatitic B [ ]
Declaratie consimtamant pentru tratament semnata de pacient [ ]
b) Linia II + Reinitiere
Limfom nonHodgkin difuz cu celula mare B CD20+, in asociere cu chimioterapia [ ]
Limfom folicular CD20+ grad III-IV chimiorezistent in asociere cu chimioterapie [ ]
Limfom folicular CD20+ grad III-IV chimiorezistent in monoterapie [ ]
Limfom folicular CD20+ grad III-IV care a recidivat ≥ 2 ori dupa chimioterapie in asociere
cu chimioterapie [ ]

5. Limfom folicular CD20+ grad III-IV ce a recidivat ≥ 2 ori dupa chimioterapie in
monoterapie [ ]
6. Metoda de diagnostic:
a. Hemoleucograma+FL [ ]
b. ex. medular [ ]
c. examen histopatologic + imunohistochimie [ ] d. testare infectie cu virusul hepatitic B [ ]
7. Declaratie consimtamant pentru tratament semnata de pacient[ ]
B. Criterii de excludere
1. Infectii severe, active [DA] [NU]
2. Hepatita cronica VHB+ activa [DA] [NU]
C. Criterii de continuare a tratamentului
1. Linia I de tratament [ ]
2. Linia a II a de tratament si reinitiere [ ]
3. Metoda de diagnostic:
5. evolutia sub tratament

a. Hemoleucograma+FL [ ]

b. ex. clinic [ ]

□ favorabila □ stationara □ progresie

D. Criterii de intrerupere a tratamentului
1. progresia bolii sub tratament şi pierderea beneficiului clinic [ ]
2. toxicitate inacceptabila [ ]
3. reactivare hepatita B [ ]
4. Pacientul nu s-a prezentat la evaluare [ ]
5. Deces [ ]
6. Alte cauze [ ]

Subsemnatul, dr ……………………raspund de realitatea si exactitatea completarii prezentului
formular.
Data…………..

Semnatura si parafa medicului curant

Originalul dosarului pacientului, împreună cu toate documentele anexate (evaluări clinice și buletine
de laborator sau imagistice, comsimtamantul informat, declaratia de propria raspundere a pacientului,
formularul, confirmarea inregistrarii formularului etc.), constituie documentul-sursă față de care, se
poate face auditarea/controlul datelor completate in formular.

Cod protocol L039M

FORMULAR PENTRU VERIFICAREA RESPECTARII CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE
AFERENTE PROTOCOLULUI TERAPEUTIC PENTRU ARTRITA IDIOPATICĂ JUVENILĂ –
AGENŢI BIOLOGICI
I.DATE GENERALE
1. Nume si prenume pacient
…………………………………………………CNP:…………………………………………
2.incadrare medicament recomandat in Lista aprobata prin HG nr 720/2008 cu modificarile si
completarile ulterioare:
x□ boala cronica (sublista C sectiunea C1, cod G) G31E
□ PNS(sublista C sectiunea C2, nr) …….., cod de diagnostic(varianta 999 coduri de boală), dupa
caz…….
□ ICD10 (sublista A, B,C sectiunea C3, D, dupa caz) cod de diagnostic(varianta 999 coduri de
boală)……
3. DCI recomandat…………………………………. DC(dupa caz)……………………..
4*. Perioada de administrare a tratamentului □ 3luni □ 6 luni □ 12 luni , de la ………. pana la
…………..
5**. Data intreruperii tratamentului ………..
6. tip evaluare

□ initiere □ continuare □ intrerupere

7. pacientul a semnat declaratia pe propria raspundere conform modelului prevazut in
Ordinul…………….
.□ da
□ nu
Nota: *campul nu se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
** campul se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
II. DATE MEDICALE
1. Criterii de includere (eligibilitate)
a) Criteriile cumulative AIJ sistemice □ si poliarticulare □
○Cel putin 5 articulatii tumefiate si/sau cel putin 3 articulatii cu mobilitate diminuata,dureroase
la miscare si presiune (sau ambele)
○Lipsa de raspuns la MTX sau SSZ conform precizarilor din protocol
○Lipsa de raspuns la corticoterapie generala conform precizarilor din protocol
○VSH>20mm/1h si PCR≥3x valoarea normală
b) Criteriile cumulative AIJ asociata cu entezita
○Dureri lombare cu caracter inflamator

○HLA B27+
○Artrita baiat>6 ani
○Uveita anterioara acuta
○Sacroiliita evidentiata RMN, dupa caz
○FRa+b) ○Screeninguri, analize de laborator conform Fisei de Initiere din RRBR si dovada vaccinarii
conform precizarilor din protocol (pentru ambele forme)
○Absenta contraindicatiilor recunoscute la terapiile biologice (pentru ambele forme).

2. Criterii de excludere
○Contraindicatiile recunoscute la terapia biologica conform protocolului.
3. Criterii de continuare
○Ameliorare ≥30% reducere a scorului in cel putin 3 din cele 5 criterii (se continua tratamentul)
○Cresterea ≥30% a scorului in nu mai mult decat unul din cele 5 criterii (se continua tratamentul)
○Cresterea scorului ACR ≥30% in cel putin 3 din cele 5 criterii (se face switch)
○Reducerea scorului ≥30% in nu mai mult decat unul din cele 5 criterii (se face switch)
○Cel putin 2 articulatii ramase active (se face switch)
○Terapie combinata cu csDMARD cu precizarile din protocol/Monoterapie biologica justificata
conform protocolului
○ Analize de laborator conform Fisei de Monitorizare din RRBR.

4. Criterii de intrerupere
○ Reactie adversa severa □ da □ nu/ sau contraindicatiile recunoscute la terapia biologica
conform protocolului □ da □ nu.
Subsemnatul, dr ……………………raspund de realitatea si exactitatea completarii prezentului formular.
Data…………..

Semnatura si parafa medicului curant

Originalul dosarului pacientului, împreună cu toate documentele anexate (evaluări clinice și buletine de
laborator sau imagistice, consimtamantul informat, declaratia de propria raspundere a pacientului,
formularul, confirmarea inregistrarii formularului etc.), constituie documentul-sursă față de care, se poate
face auditarea/controlul datelor completate in formular.

Cod protocol L040M

FORMULAR PENTRU VERIFICAREA RESPECTARII CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE
AFERENTE PROTOCOLULUI TERAPEUTIC PENTRU ARTROPATIE PSORIAZICĂ –
AGENŢI BIOLOGICI
I.DATE GENERALE
1. Nume si prenume pacient
…………………………………………………CNP:…………………………………………
2.incadrare medicament recomandat in Lista aprobata prin HG nr 720/2008 cu modificarile si
completarile ulterioare:
x□ boala cronica (sublista C sectiunea C1, cod G) G31C
□ PNS(sublista C sectiunea C2, nr) …….., cod de diagnostic(varianta 999 coduri de boală), dupa
caz…….
□ ICD10 (sublista A, B,C sectiunea C3, D, dupa caz) cod de diagnostic(varianta 999 coduri de
boală)……
3. DCI recomandat…………………………………. DC(dupa caz)……………………..
4*. Perioada de administrare a tratamentului □ 3luni □ 6 luni □ 12 luni , de la ………. pana la
…………..
5**. Data intreruperii tratamentului ………..
6. tip evaluare

□ initiere □ continuare □ intrerupere

7. pacientul a semnat declaratia pe propria raspundere conform modelului prevazut in
Ordinul…………….
.□ da
□ nu
Nota: *campul nu se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
** campul se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
II. DATE MEDICALE
1. Criterii de includere (eligibilitate)
○Diagnostic cert de AP (criterii CASPAR)
○AP severa DAPSA>28
○> 5 articulatii dureroase/ tumefiate
○VSH>28mm/1h si/sau PCR>3x valoarea normala (cantitativ)
○Lipsa de raspuns la 2 csDMARD ca doze si durata conform precizarilor din protocol
○Lipsa de raspuns la 1 csDMARD ca doze si durata conform precizarilor din protocol (AP
factor de prognostic nefavorabil)
○Raspuns ineficient la SSZ cel putin 4 luni pentru formele periferice

○Raspuns ineficient la cel putin o administrare de glucocorticoid injectabil local
○ 2VAS (globala si durere), screeninguri si analize de laborator conform Fisei de Initiere
obligatorii din RRBR(element de audit/control date in format electronic)
○Absenta contraindicatiilor recunoscute la terapia biologica
○ Fişă pacient introdusă în RRBR (Registrul Român de Boli Reumatice) □ da □ nu.

2. Criterii de excludere
○Contraindicatiile recunoscute la terapia biologica conform protocolului
3. Criterii de continuare
○Raspuns terapeutic DAPSA conform protocolului (se continua terapia)
○Raspuns partial/Lipsa de raspuns terapeutic DAPSA conform protocolului (se face switch)
○Reactie adversa raportata in Fisa de Reactie Adversa din RRBR si ANM (se face switch)
○VAS si analize de laborator conform Fisei de Monitorizare obligatorii din RRBR(element de
audit/control date in format electronic)
○ Fişă pacient introdusă în RRBR □ da □ nu.

4. Criterii de intrerupere
○Reactie adversa severa □ da □ nu/ sau contraindicatiile recunoscute la terapia biologica
conform protocolului □ da □ nu.
Subsemnatul, dr ……………………raspund de realitatea si exactitatea completarii prezentului
formular.
Data…………..

Semnatura si parafa medicului curant

Originalul dosarului pacientului, împreună cu toate documentele anexate (evaluări clinice și buletine de
laborator sau imagistice, comsimtamantul informat, declaratia de propria raspundere a pacientului,
formularul, confirmarea inregistrarii formularului etc.), constituie documentul-sursă față de care, se
poate face auditarea/controlul datelor completate in formular..

Cod protocol L041M

FORMULAR PENTRU VERIFICAREA RESPECTARII CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE
AFERENTE PROTOCOLULUI TERAPEUTIC PENTRU SPONDILITĂ ANCHILOZANTĂ –
AGENŢI BIOLOGICI
I.DATE GENERALE
1. Nume si prenume pacient
…………………………………………………CNP:…………………………………………
2.incadrare medicament recomandat in Lista aprobata prin HG nr 720/2008 cu modificarile si
completarile ulterioare:
x□ boala cronica (sublista C sectiunea C1, cod G) G31D
□ PNS (sublista C sectiunea C2, nr) …….., cod de diagnostic(varianta 999 coduri de boală), dupa
caz…….
□ ICD10 (sublista A, B,C sectiunea C3, D, dupa caz) cod de diagnostic(varianta 999 coduri de
boală)……
3. DCI recomandat…………………………………. DC (dupa caz)……………………..
4*. Perioada de administrare a tratamentului □ 3luni □ 6 luni □ 12 luni , de la ………. pana la
…………..
5**. Data intreruperii tratamentului ………..
6. tip evaluare

□ initiere □ continuare □ intrerupere

7. pacientul a semnat declaratia pe propria raspundere conform modelului prevazut in
Ordinul…………….
.□ da
□ nu
Nota: *campul nu se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
** campul se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
II. DATE MEDICALE
1. Criterii de includere (eligibilitate)
○Diagnostic cert de SA( criterii NY 1984, adaptate) cu imagistica ca dovada
○BASDAI>6 la 2 evaluari succesive de cel putin 4 saptamani
○ASDAS≥2,5
○VSH>28mm/1h si/sau PCR>3x valoarea normala (cantitativ)
○Esecul a 2 cure de AINS de minim 6 sapt. fiecare
○Raspuns ineficient la SSZ cel putin 4 luni pentru formele periferice
○Raspuns ineficient la cel putin o administrare de glucocorticoid injectabil local
○Prezenta coxitei, uveitei sau a BID dovedite

○ 2 BASDAI la 2 evaluari successive separate de cel putin 4 sapt., screeninguri si analize de
laborator conform Fisei de Initiere obligatorii din RRBR(element de audit/control date in
format electronic)
○Absenta contraindicatiilor recunoscute la terapia biologica (pentru ambele forme axiale si
mixte)
○ Fişă pacient introdusă în RRBR (Registrul Român de Boli Reumatice) □ da □ nu.

2. Criterii de excludere
○Contraindicatiile recunoscute la terapia biologica conform protocolului
3. Criterii de continuare
○Raspuns terapeutic/raspuns partial ASDAS conform protocolului (se continua terapia)
○Lipsa de raspuns terapeutic ASDAS conform protocolului (se face switch)
○Reactie adversa raportata in Fisa de Reactie Adversa din RRBR si ANM (se face switch)
○BASDAI si analize de laborator conform Fisei de Monitorizare obligatorii din
RRBR(element de audit/control date in format electronic)
○ Fişă pacient introdusă în RRBR □ da □ nu.

4. Criterii de intrerupere
○Reactie adversa severa .□ da □ nu sau contraindicatiile recunoscute la terapia biologica
conform protocolului □ da □ nu

Subsemnatul, dr ……………………raspund de realitatea si exactitatea completarii prezentului
formular.
Data…………..

Semnatura si parafa medicului curant

Originalul dosarului pacientului, împreună cu toate documentele anexate (evaluări clinice și buletine
de laborator sau imagistice, comsimtamantul informat, declaratia de propria raspundere a pacientului,
formularul, confirmarea inregistrarii formularului etc.), constituie documentul-sursă față de care, se
poate face auditarea/controlul datelor completate in formular.

Cod protocol L043M

FORMULAR PENTRU VERIFICAREA RESPECTARII CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE
AFERENTE PROTOCOLULUI TERAPEUTIC PENTRU POLIARTRITA REUMATOIDĂ –
AGENŢI BIOLOGICI
I.DATE GENERALE
1. Nume si prenume pacient
…………………………………………………CNP:…………………………………………
2.incadrare medicament recomandat in Lista aprobata prin HG nr 720/2008 cu modificarile si
completarile ulterioare:
x□ boala cronica (sublista C sectiunea C1, cod G) G31B
□ PNS(sublista C sectiunea C2, nr) …….., cod de diagnostic(varianta 999 coduri de boală), dupa
caz…….
□ ICD10 (sublista A, B,C sectiunea C3, D, dupa caz) cod de diagnostic(varianta 999 coduri de
boală)……
3. DCI recomandat…………………………………. DC(dupa caz)……………………..
4*. Perioada de administrare a tratamentului □ 3luni □ 6 luni □ 12 luni , de la ………. pana la
…………..
5**. Data intreruperii tratamentului ………..
6. tip evaluare

□ initiere □ continuare □ intrerupere

7. pacientul a semnat declaratia pe propria raspundere conform modelului prevazut in
Ordinul…………….
.□ da
□ nu
Nota: *campul nu se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
** campul se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
II. DATE MEDICALE
1. Criterii de includere (eligibilitate)
a). ○Diagnostic cert de PR (criterii EULAR/ACR2010)
○PR severa DAS28>5,1
○> 5 articulatii dureroase/ tumefiate
○Redoare matinala>1h
○VSH>28mm/1h si PCR>3x valoarea normala (cantitativ)
○Lipsa de raspuns la 2 csDMARD ca doze si durata conform precizarilor din protocol
b). ○PR cu factori de prognostic nefavorabili DAS28>3,2
○Sub 2 ani de la debut si varsta<45 ani

○Ac anti CCP>10x limita superioara a normalului
○VSH>50mm/1h si PCR>5x valoarea normala (cantitativ)
○Eroziuni evidentiate radiologic (cu dovada existentei acestora)
○Lipsa de raspuns la 1 csDMARD ca doze si durata conform precizarilor din protocol.
a+b) ○Absenta contraindicatiilor recunoscute la terapia biologica (pentru ambele forme).
○VAS, screeninguri si analize de laborator conform Fisei de Initiere obligatorii din
RRBR(pentru ambele forme) (element de audit/control date in format electronic)
○ Fişă pacient introdusă în RRBR (Registrul Român de Boli Reumatice) □ da □ nu.
2. Criterii de excludere
○Contraindicatiile recunoscute la terapia biologica conform protocolului
3. Criterii de continuare
○Raspuns terapeutic DAS28 conform protocolului (se continua terapia)
○Lipsa de raspuns terapeutic DAS28 conform protocolului (se face switch)
○Reactie adversa raportata in Fisa de Reactie Adversa din RRBR si ANM (se face switch)
○Respecta criteriile de reperfuzie conform protocolului (doar pentru Rituximabum)
○VAS si analize de laborator conform Fisei de Monitorizare obligatorii din RRBR(element de
audit/control date in format electronic)
○Terapie combinata cu csDMARD/monoterapie biologica justificata, cu precizarile din protocol
○ Fişă pacient introdusă în RRBR □ da □ nu.
4. Criterii de intrerupere
○Reactie adversa severa □ da □ nu / sau contraindicatiile recunoscute la terapia biologica
conform protocolului □ da □ nu.
Subsemnatul, dr ……………………raspund de realitatea si exactitatea completarii prezentului formular.
Data…………..

Semnatura si parafa medicului curant

Originalul dosarului pacientului, împreună cu toate documentele anexate (evaluări clinice și buletine de
laborator sau imagistice, comsimtamantul informat, declaratia de propria raspundere a pacientului,
formularul, confirmarea inregistrarii formularului etc.), constituie documentul-sursă față de care, se poate
face auditarea/controlul datelor completate in formular.

Cod protocol L044L
FORMULAR PENTRU VERIFICAREA RESPECTARII CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE
AFERENTE PROTOCOLULUI TERAPEUTIC in PSORIAZIS – AGENTI BIOLOGICI

I.DATE GENERALE
1. Nume si prenume pacient
…………………………………………………CNP:…………………………………………

2. Incadrare medicament recomandat in Lista aprobata prin HG nr 720/2008 cu modificarile si
completarile ulterioare:
□ boala cronica (sublista C sectiunea C1, cod G) G31F
□ PNS(sublista C sectiunea C2, nr) …….., cod de diagnostic(varianta 999 coduri de boală),
dupa caz…….
□ ICD10 (sublista A, B,C sectiunea C3, D, dupa caz) cod de diagnostic(varianta 999 coduri de
boală)……
3. DCI recomandat…………………………………. DC(dupa caz)……………………..
4*. Perioada de administrare a tratamentului □ 3luni □ 6 luni □ 12 luni , de la ………. pana la
…………..
5**. Data intreruperii tratamentului ………..
6. tip evaluare

□ initiere □ continuare □ intrerupere

7. pacientul a semnat declaratia pe propria raspundere conform modelului prevazut in
Ordinul…………….
.□ da
□ nu
Nota: *campul nu se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
** campul se completeaza daca tip evaluare este “intrerupere”
II. DATE MEDICALE
A. Criterii de eligibilitate in recomandarea tratamentului cu produse biologice in psoriazisul
cronic sever (initiere si continuare)
1.Pacientul a fost introdus in Registrul National de Dermatologie
Da  Nu 
2.Terapia convențională conform protocolului

Da 

Nu 

3 . PASI inițial ≥ 10

Da 

Nu 

4. PASI actual ≤ 50% PASI inițial

Da 

5. DLQI inițial ≥ 10

Da 

Nu 
Nu 

6. DLQI actual ≤ 5uDLQI inițial

Da 

Nu 

7 Ex. Histopatologic de PSO vulgar

Da 

Nu 

8. Analize conform protocol

Da 

Nu 

- HLG

Da 

Nu 

- VSH

Da 

Nu 

- TGO

Da 

Nu 

- TGP

Da 

Nu 

- Creatinină

Da 

Nu 

- Ex. Sumar urina

Da

Nu 

9. Testare TB conform protocol

Da 

Nu 

10. Rx. Pulmonar

Da 

Nu 

11. Chimioprofilaxie

Da 

Nu 

Da 

Nu 

Da 

Nu 

12. Consimțământ

conform protocol

13. Formular DLQI conform protocol

B. Criterii de intrerupere tratament
 motive medicale

 voluntar

 reactii adverse

Subsemnatul, dr ……………………raspund de realitatea si exactitatea completarii prezentului
formular.
Data…………..

Semnatura si parafa medicului curant

Originalul dosarului pacientului, împreună cu toate documentele anexate (evaluări clinice și
buletine de laborator sau imagistice, consimtamantul informat, declaratia de propria raspundere a
pacientului, formularul, confirmarea inregistrarii formularului etc.), constituie documentul-sursă
față de care, se poate face auditarea/controlul datelor completate in formular.

