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MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE  

SĂNĂTATE 

 

ORDIN 

 

privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii 

publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 

1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea 

medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista 

cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor 

de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de 

prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și 

denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se 

acordă în cadrul programelor naționale de sănătate,  aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 720/2008 

 

 

Văzând  Referatul de aprobare nr. ____________al Direcţiei generale de 

asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerul Sănătăţii şi nr. 

____________ al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi adresa Agenței Naționale 

a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale nr. 53809E/26.10.2015, înregistrată la 

Ministerul Sănătății cu nr. NB 10902/26.10.2015, 

având în vedere dispozițiile art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății, republicată, 

ținând cont de prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru 

aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare 

medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe 

bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și 

denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în 

cadrul programelor naționale de sănătate,  cu modificările şi completările ulterioare şi 

art. 4 alin. (31) lit. l) și m) din Hotărîrea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, cu 

modificările și completările ulteriorare,  

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare şi art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

 ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

emit următorul ordin: 

 

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea 

protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor 
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comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale 

corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie 

personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de 

sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, publicat în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 531 şi 531 bis din 15 iulie 2008, cu modificările și completările 

ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. După poziția 192 se introduc opt noi poziții, pozițiile 193, 194,195, 196, 197, 

198, 199  și 200 cu următorul cuprins: 

 

NR. ANEXĂ COD 

PROTOCOL 

TIP DENUMIRE 

1. 193  DCI OMBITASVIRUM + PARITAPREVIRUM+ 

RITONAVIRUM+ DASABUVIRUM 

1. 194 C02KX04 DCI MACITENTANUM 

1. 195 C02KX05 DCI RIOCIGUAT 

1. 196 L01XE05 DCI SORAFENIBUM 

1. 197 L01XE11  DCI PAZOPANIB 

1. 198 L01XE16  DCI CRIZOTINIBUM 

1. 199 L01XE23  DCI DABRAFENIBUM 

1. 200 L02BX03 DCI ABIRATERONUM 

 

2.  La protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 106 cod (L041M): 

PROTOCOL TERAPEUTIC ÎN SPONDILITA ANCHILOZANTA PRIVIND UTILIZAREA 

AGENŢILOR BIOLOGICI: INFLIXIMABUM****(Original și Biosimilar), 

ETANERCEPTUM****, ADALIMUMABUM****, GOLIMUMABUM****, secțiunea 

”Evaluarea răspunsului la tratamentul cu blocanţi de TNFα”, teza I  se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

 

”Evaluarea răspunsului la tratament se face la 6 luni ţinând cont de următoarele 

elemente:” 

 

3. La protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 106 cod (L041M): 

PROTOCOL TERAPEUTIC ÎN SPONDILITA ANCHILOZANTA PRIVIND UTILIZAREA 

AGENŢILOR BIOLOGICI: INFLIXIMABUM****(Original și Biosimilar), 

ETANERCEPTUM****, ADALIMUMABUM****, GOLIMUMABUM****, secțiunea 

”Continuarea tratamentului se face dacă:”, după litera c) se introduce o nouă literă, 

litera d) cu următorul cuprins: 

 

”d) pentru pacienții cu boală veche se poate continua tratamentul dacă ASDAS 

este între 1,3 și 2,1” 

 

4. După protocolul terapeutic corespunzător poziției 192, se introduce protocolul 

terapeutic corespunzător poziției 193: DCI  Ombitasvirum + Paritaprevirum + 

Ritonavirum + Dasabuvirum, cu următorul cuprins: 
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     „DCI:OMBITASVIRUM+PARITAPREVIRUM+RITONAVIRUM+DASABUVIRUM 

 

 

I. Pacienții cu fibroză hepatică severă: F4- Cirozele hepatice HCV 

compensate (Child A) 

 

1. Genotipul 1b   

 

a)  Pacienți fără tratament antiviral anterior (pacienți “naivi”) 

 

A. Criterii de includere: 

 Fibroza F4 (Metavir) determinată prin: 

 Puncție biopsie hepatică (PBH) sau 

 Fibromax  

 ARN-VHC cantitativ-indiferent de valoare (determinarea ARN-VHC cantitativ se 

va realiza prin metode a căror sensibilitate este de minimum 15 UI/ml. Valorile 

sub această limită vor fi specificate ca nedetectabile. Pe buletinele de analize nu 

vor fi trecute valorile în cifre dacă acestea se găsesc sub limita de detectare). 

 Transaminazele serice (ALT, AST) indiferent de valoare 

 Hemograma: la valori ale hemoglobinei sub 10mg/dl se va lua în considerare 

reducerea dozelor de Ribavirină sau chiar renunțarea la Ribavirină (dacă anemia 

se agravează sub tratament) 

 Creatinina serică: Insuficiența renală nu contraindică tratamentul ci impune o 

urmărire atentă. 

 Albumina serică 

 Bilirubina 

 INR 

 Alfa-fetoproteina cu valori normale 

 Ecografia abdominală (diagnosticul diferențial al nodulilor hepatici va impune și 

ecografia cu contrast, CT și/sau IRM) 

 Test de sarcină negativ pentru femeile la vârsta fertilă 

 Documente medicale care să ateste ciroza compensată (Child-Pugh A- 5-6 

puncte) (lipsa ascitei, encefalopatiei hepatice, icterului, HDS) 

 

B. Tratament 

Posologie: Ombitasvirum+Paritaprevirum+Ritonavirum 2 cpr dimineața cu alimente, 

Dasabuvirum 1 cpr dimineața  si 1 cpr seara cu alimente. Se asociaza Ribavirina în 

dozele: 1000 mg/zi la greutate corporală < 75kg și 1200 mg/zi la pacienții cu greutate > 

75 kg. 

Durata tratamentului: 12 săptămâni 

. 

C. Monitorizarea  tratamentului : 

o În prima lună hemograma (pentru depistarea eventualelor efecte adverse ale 

Ribavirinei)  
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o În saptamana 12-a se determina ALT, AST, ARN-VHC-cantitativ 

o După 12 săptămâni de la incheierea tratamentului se determină din nou viremia 

cantitativă 

 

D. Criterii de evaluare a rezultatului medical: 

 Răspuns viral la tratament: ARN VHC- nedectabil la sfârșitul tratamentului 

 Răspuns viral susținut: ARN-VHC nedectabil la sfârșitul tratamentului și la 12 

săptămâni de la terminarea tratamentului 

Tratament fără obţinerea rezultatului medical: 

 Eșec terapeutic: ARN-VHC detectabil la sfârșitul tratamentului 

 Recădere ARN-VHC nedetectabil la sfârșitul tratamentului dar detectabil la 12 

săptămâni dupa terminarea tratamentului 

 

E. Contraindicații: 

 Cirozele decompensate (ascită, icter, hemoragie digestivă: scorul Child-

Pugh> 6 puncte) 

 Cirozele hepatice cu noduli displazici 

 Cirozele hepatice cu componentă autoimună sau etanolică dacă pacientul nu 

este în abstinență de cel putin 3 luni (gama GT, Hemograma) 

 La pacienții care fac tratament cu următoarele medicamente iar acestea nu 

pot fi întrerupte pe durata tratamentului antiviral:  

Amiodarona,Chinidina,Claritromicina,Carbamazepina, Fenobarbital, 

Fenitoina,Ketoconazol,Conivaptan,Gemfibrozil, Rimfapicina, Ergotamina, 

Cisaprid,Statine,Midazolam 

 Medicamentele care, în conformitate cu Rezumatul Caracteristicilor 

Produsului, diminuează sau împiedică obţinerea rezultatului medical.  

 

     F.Prescriptori 

     Medici din specialitatea gastroenterologie și boli infecțioase din următoarele centre: 

București, Cluj, Constanța, Craiova, Iași, Sibiu, Oradea, Târgu Mureș, Timișoara. 

 

b) Pacienții cu tratament antiviral anterior standard (Interferon Pegilat alfa 

2a sau alfa 2b plus Ribavirină)-Pacienți “experimentați”- cu fibroză severă-F4-

Ciroze hepatice compensate (Child A) 

  

A.Criterii de includere: 

 Pacienții care au facut tratament anterior cu Interferon pegilat + Ribavirină și care 

au avut: 

o lipsa de răspuns primar (tratament întrerupt la 3 luni datorită scăderii cu 

mai puțin de 2 log10 a ARN VHC) 

o răspuns parțial ARN VHC detectabil la 6 luni de la începerea 

tratamentului) 

o pierderea răspunsului viral (pozitivarea ARN VHC în cursul tratamentului 

“breakthrough”) și 
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o recăderea (pozitivarea ARN VHC după ce s-a obținut răspunsul viral sau 

viral susținut.  

 Fibroza F4 (Metavir) determinată prin: 

 Puncție biopsie hepatică (PBH) sau 

 Fibromax 

 ARN-VHC cantitativ-indiferent de valoare.  

 Transaminazele serice (ALT, AST) indiferent de valoare 

 Hemograma: la valori ale Hemoglobinei sub 10mg/dl se va lua în considerare 

reducerea dozelor de Ribavirină sau chiar renunțarea la Ribavirină (dacă anemia 

se agravează sub tratament) 

 Creatinina serică: Insuficiența renală nu contraindică tratamentul ci impune o 

urmărire atentă. 

 Albumina serică 

 Bilirubina 

 INR 

 Alfa-fetoproteina cu valori normale 

 Ecografia abdominală (diagnosticul diferențial al nodulilor hepatici va impune și 

ecografia cu contrast, CT și/sau IRM) 

 Test de sarcină negativ pentru femeile la vârsta fertilă 

 Documente medicale care să ateste ciroza compensată (Child-Pugh A- 5-6 

puncte) (lipsa ascitei, encefalopatiei hepatice, icterului, HDS) 

 

B.Tratament 

Posologie: Ombitasvirum+Paritaprevirum+Ritonavirum 2 cpr dimineața cu alimente, 

Dasabuvirum 1 cpr dimineața  si 1 cpr seara cu alimente. Se asociază Ribavirina în 

dozele: 1000 mg/zi la greutate corporală < 75kg și 1200 mg/zi la pacienții cu greutate > 

75 kg. 

Durata tratamentului: 12 săptămâni 

 

C.Monitorizarea  tratamentului : 

o În prima lună hemograma (pentru depistarea eventualelor efecte adverse ale 

Ribavirinei)  

o În săptămâna 12-a se determină ALT, AST, ARN-VHC-cantitativ 

o După 12 săptămâni de la incheierea tratamentului se determină din nou viremia 

cantitativă 

o Tratamentul trebuie întrerupt dacă apar următoarele situații 

 Apariția cirozei decompensate (ex : ascita, encefalopatia portală 

etc) cu sau fără creșterea nivelurilor bilirubinei și/sau 

transaminazelor 

 Creșterea ALT de 10 x față de limita superioară a normalului sau 

creșterea bilirubinei conjugate de 2x față de valoarea inițială sau 

creșterea INR 

 

D. Criterii de evaluare a rezultatului medical: 

 Răspuns viral la tratament: ARN_VHC- nedectabil la sfârșitul tratamentului 
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 Răspuns viral susținut: ARN-VHC nedectabil la sfârșitul tratamentului și la 12 

săptămâni de la terminarea tratamentului 

Tratament fără obţinerea rezultatului medical: 

 Eșec terapeutic: ARN-VHC detectabil la sfârșitul tratamentului 

 Recădere ARN-VHC nedetectabil la sfârșitul tratamentului dar detectabil la 12 

săptămâni după terminarea tratamentului 

 

 

E.Contraindicații: 

 Cirozele decompensate (ascita, icter, hemoragie digestiva: Child-Pugh B și C, 

scor > 6 puncte) 

 Cirozele hepatice cu noduli displazici 

 Cirozele hepatice cu componentă autoimună sau etanolică dacă pacientul nu 

este în abstinență de cel puțin 3 luni (gama GT, Hemograma) 

 La pacientii care fac tratament cu urmatoarele medicamente iar acestea nu 

pot fi intrerupte pe durata tratamentului antiviral: 

Amiodarona,Chinidina,Claritromicina,Carbamazepina, Fenobarbital, 

Fenitoina,Ketoconazol,Conivaptan,Gemfibrozil, Rimfapicina, Ergotamina, 

Cisaprid,Statine,Midazolam 

 Medicamentele care, în conformitate cu Rezumatul Caracteristicilor 

Produsului, diminuează sau împiedică obţinerea rezultatului medical. 

 

     F.Prescriptori 

Medici din specialitatea gastroenterologie și boli infecțioase din următoarele centre: 

București, Cluj, Constanța, Craiova, Iași, Sibiu, Oradea, Târgu Mureș, Timișoara. 

 

      c)  Coinfectia VHC+ VHB(virusul hepatitei B) 

A.Criterii de includere: 

 Pacienții cu fibroză severă F4 (ciroza hepatica) care au dublă infecție virală și 

VHC este virusul replicativ  

 Infectia cu VHB să fie controlată de tratament sau să nu necesite tratament HBV 

DNA< 2000U/ml 

 Fibroză F4 (Metavir) determinată prin: 

 Puncție biopsie hepatică (PBH) sau 

 Fibromax 

 ARN-VHC cantitativ-indiferent de valoare.  

 Transaminazele serice (ALT, AST) indiferent de valoare 

 Hemograma: la valori ale Hemoglobinei sub 10mg/dl se va lua în considerare 

reducerea dozelor de Ribavirină sau chiar renunțarea la Ribavirină (dacă anemia 

se agravează sub tratament) 

 Creatinina serică: Insuficiența renală nu contraindică tratamentul ci impune o 

urmarire atentă. 

 Albumina serică 

 Bilirubina 

 INR 
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 Alfa-fetoproteina cu valori normale 

 Ecografia abdominală (diagnosticul diferențial al nodulilor hepatici va impune și 

ecografia  cu contrast, CT si sau IRM) 

 Test de sarcină negativ pentru femeile la varsta fertila 

 Documente medicale care sa ateste ciroza compensata (Child-Pugh A- 5-6 

puncte) : lipsa ascitei,encefalopatiei hepatice,icterului, HDS. 

 

 

B.Tratament 

Posologie: Ombitasvirum+Paritaprevirum+Ritonavirum 2 cpr dimineata cu alimente, 

Dasabuvirum 1 cpr dimineata  si 1 cpr seara  cu alimente. Se asociaza Ribavirina in 

dozele: 1000mg/ zi la greutate corporala < 75kg si 1200 mg/zi la pacientii cu greutate > 

75 kg. 

Durata tratamentului: 12 saptamani 

 

C.Monitorizarea  tratamentului : 

o In prima luna hemograma (pentru depistarea eventualelor efecte adverse ale 

Ribavirinei)  

o In saptamana 12-a se determina ALT, AST, ARN-VHC-cantitativ 

o Dupa 12 saptamani de la incheierea tratamentului se determina din nou viremia 

cantitativa 

o Tratamentul trebuie întrerupt dacă apar următoarele situații 

 Apariția cirozei decompensate (ex : ascita, encefalopatia portală 

etc) cu sau fără creșterea nivelurilor bilirubinei și/sau 

transaminazelor 

 Creșterea ALT de 10 x față de limita superioară a normalului sau 

creșterea bilirubinei conjugate de 2x față de valoarea inițială sau 

creșterea INR 

 

D. Criterii de evaluare a rezultatului medical: 

 Raspuns viral la tratament: ARN_VHC- nedectabil la sfarsitul tratamentului 

 Raspuns viral sustinut: ARN-VHC nedectabil la sfarsitul tratamentului si la 12 

saptamani  de la terminarea tratamentului 

Tratament fără obţinerea rezultatului medical: 

 Esec terapeutic: ARN-VHC detectabil la sfarsitul tratamentului 

 Recadere ARN-VHC nedetectabil la sfarsitul tratamentuui dar detectabil la 12 

saptamani dupa terminarea tratamentului 

 

E.Contraindicatii: 

 Cirozele decompensate (ascita, icter, hemoragie digestiva: Child-Pugh B și C, 

scor > 6 puncte) 

 Cirozele hepatice cu noduli displazici 

 Cirozele hepatice cu componenta autoimuna sau etanolica daca pacientul nu 

este in abstinenta de cel putin 3 luni (gama GT, Hemograma) 
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 La pacientii care fac tratament cu urmatoarele medicamente iar acestea nu 

pot fi intrerupte pe durata tratamentului antiviral: 

Amiodarona,Chinidina,Claritromicina,Carbamazepina, Fenobarbital, 

Fenitoina,Ketoconazol,Conivaptan,Gemfibrozil, Rimfapicina, Ergotamina, 

Cisaprid,Statine,Midazolam 

 Medicamentele care, în conformitate cu Rezumatul Caracteristicilor 

Produsului, diminuează sau împiedică obţinerea rezultatului medical.  

 

 

 

    F.Prescriptori 

Medici din specialitatea gastroenterologie și boli infecțioase din următoarele 

centre: București, Cluj, Constanța, Craiova, Iași, Sibiu, Oradea, Târgu Mureș, 

Timișoara.  

 

d) Tratamentul recurentei postransplant hepatic şi renal 

 

A.Criterii de includere: 

 pacientilor transplantati cu Genotipul 1b cu viremie detectabila si cu Ac anti 

cytomegalovirus  negativ.  

 Alfa-fetoproteina cu valori normale 

 

B.Tratament 

Posologie: Ombitasvirum+Paritaprevirum+Ritonavirum 2 cpr dimineata cu alimente, 

Dasabuvirum 1 cpr dimineata  si 1 cpr seara  cu alimente. Se asociaza Ribavirina in 

dozele: 600 pînă la 800  mg/zi. 

Durata tratamentului: 24 saptamani 

 

C.Monitorizarea  tratamentului : 

o In prima luna hemograma (pentru depistarea eventualelor efecte adverse ale 

Ribavirinei) 

o Monitorizarea tratamentului se va face în colaborare cu medicii din Centrul de 

transplant (unde pacientul este luat în evidenţă) pentru asigurarea 

imunosupresiei şi ajustarea dozelor de imunosupresoare. 

o In saptamana  24 -a se determina ALT, AST, ARN-VHC-cantitativ 

o Dupa 12 saptamani de la incheierea tratamentului se determina din nou viremia 

cantitativa 

o Tratamentul trebuie întrerupt dacă apar următoarele situații 

 Apariția cirozei decompensate (ex : ascita, encefalopatia portală 

etc) cu sau fără creșterea nivelurilor bilirubinei și/sau 

transaminazelor 

 Creșterea ALT de 10 x față de limita superioară a normalului sau 

creșterea bilirubinei conjugate de 2x față de valoarea inițială sau 

creșterea INR. 
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D. Criterii de evaluare a rezultatului medical: 

 Raspuns viral la tratament: ARN_VHC- nedectabil la sfarsitul tratamentului 

 Raspuns viral sustinut: ARN-VHC nedectabil la sfarsitul tratamentului si la 24  

saptamani  de la terminarea tratamentului 

Tratament fără obţinerea rezultatului medical: 

 Esec terapeutic: ARN-VHC detectabil la sfarsitul tratamentului 

 Recadere ARN-VHC nedetectabil la sfarsitul tratamentuui dar detectabil la 24  

saptamani dupa terminarea tratamentului 

 

A. Contraindicatii: 

 Cirozele decompensate (ascita, icter, hemoragie digestiva: Child-Pugh B și C, 

scor > 6 puncte) 

 Cirozele hepatice cu noduli displazici 

 Cirozele hepatice cu componenta autoimuna sau etanolica daca pacientul nu 

este in abstinenta de cel putin 3 luni (gama GT, Hemograma) 

 La pacientii care fac tratament cu urmatoarele medicamente iar acestea nu 

pot fi intrerupte pe durata tratamentului antiviral: 

Amiodarona,Chinidina,Claritromicina,Carbamazepina, Fenobarbital, 

Fenitoina,Ketoconazol,Conivaptan,Gemfibrozil, Rimfapicina, Ergotamina, 

Cisaprid,Statine,Midazolam 

 Medicamentele care, în conformitate cu Rezumatul Caracteristicilor 

Produsului, diminuează sau împiedică obţinerea rezultatului medical.  

B. Prescriptori 

Medici din specialitatea gastroenterologie și boli infecțioase din următoarele 

centrele București, Cluj, Constanța, Craiova, Iași, Sibiu, Oradea, Târgu Mureș, 

Timișoara.  

 

     e) Tratamentul coinfectiei VHC-HIV 

 

A.Criterii de includere: 

 pacientii cu fibroza severa F4 (ciroza hepatica) care au dubla infectie virala VHC 

și HIV  

 Fibroza  F4( Metavir) determinata prin: 

 Punctie biopsie hepatica (PBH)sau 

 Fibromax 

 ARN-VHC cantitativ-indiferent de valoare. 

 HIV RNA< 50 copii/ml sub terapie ARV de minim 3 luni, si compatibila ca 

interactiuni medicamentoase  

 Transaminazele serice (ALT,AST) indiferent de valoare 

 Hemograma: la valori ale Hemoglobinei sub 10mg/dl se va lua in considerare 

reducerea dozelor de Ribavirina sau chiar renuntarea la Ribavirina (daca anemia 

se agraveaza sub tratament) 

 Creatinina serica: Insuficienta renala nu contraindica tratamentul ci impune o 

urmarire atenta. 

 Albumina serica 
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 Bilirubina 

 INR 

 Alfa-fetoproteina cu valori normale 

 Ecografia abdominal(diagnosticul diferential al nodulilor hepatici va impune si 

ecografia  cu contrast, CT si sau IRM) 

 Test de sarcina negativ pentru femeile la varsta fertila 

 Test de droguri negative –urina sau ser 

 Documente medicale care sa ateste ciroza compensata (Child-Pugh A- 5-6 

puncte)(lipsa ascitei,encefalopatiei hepatice,icterului, HDS) 

 

      B.Tratament 

Posologie: Ombitasvirum+Paritaprevirum+Ritonavirum 2 cpr dimineata cu alimente, 

Dasabuvirum 1 cpr dimineata  si 1 cpr seara  cu alimente. Se asociaza Ribavirina in 

dozele: 1000mg/ zi la greutate corporala < 75kg si 1200 mg/zi la pacientii cu greutate > 

75 kg. 

Durata tratamentului: 12 saptamani 

 

C. Monitorizarea  tratamentului : 

o In prima luna hemograma (pentru depistarea eventualelor efecte adverse ale 

Ribavirinei)  

o In saptamana 12-a se determina ALT, AST, ARN-VHC-cantitativ 

o Dupa 12 saptamani de la incheierea tratamentului se determina din nou viremia 

cantitativa 

o Tratamentul trebuie întrerupt dacă apar următoarele situații 

 Apariția cirozei decompensate (ex : ascita, encefalopatia portală 

etc) cu sau fără creșterea nivelurilor bilirubinei și/sau 

transaminazelor 

 Creșterea ALT de 10 x față de limita superioară a normalului sau 

creșterea bilirubinei conjugate de 2x față de valoarea inițială sau 

creșterea INR 

 

     D. Criterii de evaluare a rezultatului medical: 

 Raspuns viral la tratament: ARN_VHC- nedectabil la sfarsitul tratamentului 

 Raspuns viral sustinut: ARN-VHC nedectabil la sfarsitul tratamentului si la 12 

saptamani  de la terminarea tratamentului 

Tratament fără obţinerea rezultatului medical: 

 Esec terapeutic: ARN-VHC detectabil la sfarsitul tratamentului 

 Recadere ARN-VHC nedetectabil la sfarsitul tratamentuui dar detectabil la 12 

saptamani dupa terminarea tratamentului 

 

     E.Contraindicatii: 

 Pacienții infectați concomitent cu HIV fără tratament antiretroviral de supresie 

 Cirozele decompensate (ascita, icter, hemoragie digestiva: Child-Pugh B și C, 

scor > 6 puncte) 

 Cirozele hepatice cu noduli displazici 
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 Cirozele hepatice cu componenta autoimuna sau etanolica daca pacientul nu 

este in abstinenta de cel putin 3 luni (gama GT, Hemograma) 

 La pacientii care fac tratament cu urmatoarele medicamente iar acestea nu 

pot fi intrerupte pe durata tratamentului antiviral: 

Amiodarona,Chinidina,Claritromicina,Carbamazepina, Fenobarbital, 

Fenitoina,Ketoconazol,Conivaptan,Gemfibrozil, Rimfapicina, Ergotamina, 

Cisaprid,Statine,Midazolam 

 Medicamentele care, în conformitate cu Rezumatul Caracteristicilor 

Produsului, diminuează sau împiedică obţinerea rezultatului medical.  

 

F. Atenționări speciale 

 Medicamente contraindicate in ARV in asociere cu Viekirax+ Exviera + 

Ribavirina: Indinavir, Saquinavir, Lopinavir, Tipranavir, Telzir, Efavirenz, 

Etravirina, Nevirapina, DDI, 

 La administrarea IP- Atazanavir sau Darunavir, nu se va mai asocia ritonavir. 

 Expunerea la raltegravir creşte semnificativ (de 2 ori) 

 Expunerea la rilpivirină crește semnificativ (de 3 ori) 

 Verificarea intregii asocieri de medicamentoase in ceea ce priveste interactiunile 

 

G.Prescriptori 

Medici din specialitatea boli infecțioase din centrele regionale HIV. 

 

2. Genotipul 1a (si eventual cazurile sporadice de genotip 4) 

Se pastreaza toate prevederile Genotipului 1b cu exceptia duratei de 

administrare a schemei terapeutice (Ombitasvirum+Paritaprevirum+Ritonavirum 2 cpr 

dimineata cu alimente, Dasabuvirum 1 cpr dimineata  si 1 cpr seara  cu alimente + 

Ribavirina 1000mg sau 1200mg la pacientii sub sau respectiv  peste 75 Kg) dar durata 

tratamentului este de 24 de saptamani. 

Monitorizarea tratamentului este identica dar evaluarea finala(raspunsul viral) este la 24 

saptamani.Raspunsul viral sustinut se evalueaza dupa 12 saptamani de la incheierea 

tratamentului.  

 

 

II. Pacientii Genotipul 1 cu fibroza avansata (F3) si contraindicatii la interferon 

 

1. Genotipul 1b. 

A.Criterii de includere: 

 

 pacienti cu hepatita cronica HCV( naivi sau experimentati) care prezinta afectiuni 

ce contraindica tratamentul antiviral care contine interferon: 

o depresie severa necontrolata medicamentos, bolnavi cu psihoze sau 

epilepsie  aflati sub tratament(diagnostice atestate de medici specialisti 

psihiatri) 

o boli autoimmune: poliartrita reumatoida,lupus eritematos 

systemic,sd.Sjogren, dermatomiozita,polimiozita, vasculite simptomatice 
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o Diabetul zaharat tip I dezechilibrat (documentat de specialist cu Hb glicata 

constant crescuta : 2 determinari in ultimul an> 8%) 

 Fibroza  F3( Metavir) determinata prin: 

 Punctie biopsie hepatica (PBH)sau 

 Fibromax 

 ARN-VHC cantitativ-indiferent de valoare (determinarea ARN-VHC cantitativ se 

va realiza prin metode a căror sensibilitate este de minimum 15 UI/ml. Valorile 

sub aceasta limita  vor fi specificate ca nedetectabile. Pe buletinele de analize nu 

vor fi trecute valorile in cifre daca acestea  se gasesc sub limita de detectare.). 

 Transaminazele serice (ALT,AST) indiferent de valoare 

 Hemograma: la valori ale hemoglobinei sub 10mg/dl se va lua in considerare 

reducerea dozelor de Ribavirina sau chiar renuntarea la Ribavirina (daca anemia 

se agraveaza sub tratament) 

 Creatinina serica: Insuficienta renala nu contraindica tratamentul ci impune o 

urmarire atenta 

 Alfa-fetoproteina cu valori normale 

 Ecografia abdominala 

 Test de sarcina negativ pentru femeile la varsta fertile 

 Semnarea de catre pacient a consimtamantului informat 

 Se vor completa Fisa de initiere si Fisa de evaluare a tratamentului 

 

B.Tratament 

Posologie: Ombitasvirum+Paritaprevirum+Ritonavirum 2 cpr dimineata cu alimente, 

Dasabuvirum 1 cpr dimineata  si 1 cpr seara  cu alimente.  

Durata tratamentului: 12 saptamani 

 

C.Monitorizarea  tratamentului : 

o In prima luna hemograma (pentru depistarea eventualelor efecte adverse ale 

Ribavirinei)  

o In saptamana 12-a se determina ALT, AST, ARN-VHC-cantitativ 

o Dupa 12 saptamani de la incheierea tratamentului se determina din nou viremia 

cantitativa 

o Tratamentul trebuie întrerupt dacă apar următoarele situații 

 Apariția cirozei decompensate (ex : ascita, encefalopatia portală 

etc) cu sau fără creșterea nivelurilor bilirubinei și/sau 

transaminazelor 

 Creșterea ALT de 10 x față de limita superioară a normalului sau 

creșterea bilirubinei conjugate de 2x față de valoarea inițială sau 

creșterea INR 

 

D. Criterii de evaluare a rezultatului medical: 

 Raspuns viral la tratament: ARN VHC- nedectabil la sfarsitul tratamentului 

 Raspuns viral sustinut: ARN-VHC nedectabil la sfarsitul tratamentului si la 12 

saptamani  de la terminarea tratamentului 

Tratament fără obţinerea rezultatului medical: 
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 Esec terapeutic: ARN-VHC detectabil la sfarsitul tratamentului 

 Recadere ARN-VHC nedetectabil la sfarsitul tratamentuui dar detectabil la 12 

saptamani dupa terminarea tratamentului 

 

E.Contraindicatii: 

 Cirozele decompensate (ascita, icter, hemoragie digestiva: Child-Pugh B și C, 

scor > 6 puncte) 

 Cirozele hepatice cu noduli displazici 

 Cirozele hepatice cu componenta autoimuna sau etanolica daca pacientul nu 

este in abstinenta de cel putin 3 luni (gama GT, Hemograma) 

 La pacientii care fac tratament cu urmatoarele medicamente iar acestea nu 

pot fi intrerupte pe durata tratamentului antiviral: 

Amiodarona,Chinidina,Claritromicina,Carbamazepina, Fenobarbital, 

Fenitoina,Ketoconazol,Conivaptan,Gemfibrozil, Rimfapicina, Ergotamina, 

Cisaprid,Statine,Midazolam 

 Medicamentele care, în conformitate cu Rezumatul Caracteristicilor 

Produsului, diminuează sau împiedică obţinerea rezultatului medical.  

 

F.Prescriptori 

Medici din specialitatea gastroenterologie și boli infecțioase din următoarele centre: 

București, Cluj, Constanța, Craiova, Iași, Sibiu, Oradea, Târgu Mureș, Timișoara.  

 

2. Genotipul 1a  

La pacientii cu fibroza avansata (F3) Genotip1a tratamentul este tot de 12 

saptamani dar se adauga Ribavirina in dozele amintite (1000mg la sub 75 kg sau 1200 

mg la cei peste 75kg). Se pastreaza criteriile de includere, monitorizarea criteriile de 

excludere,evaluarea raspunsului viral ca si la Genotipul 1b. 

 

3. Genotipul 4  

La pacientii cu fibroza avansata (F3) Genotip 4 tratamentul este  de 24 

saptamani dar se adauga Ribavirina in dozele amintite (1000mg la sub 75 kg sau 1200 

mg la cei peste 75kg). Se pastreaza criteriile de includere, monitorizarea criteriile de 

excludere,evaluarea raspunsului viral ca si la Genotipul 1b.” 

 

 

5. După Protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 193, se introduce 

protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr.194 cod (C02KX04) DCI: 

Macitentanum, cu următorul cuprins: 

 

 „DCI: MACITENTANUM 

 

I. Indicații terapeutice: 

 În monoterapie sau în asociere pentru tratamentul pacienților adulți cu 

hipertensiune arterială pulmonară aflați în clasa funcțională II sau III OMS 

II. Diagnostic: 
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 Pacientii diagnosticati cu hipertensiune arterială pulmonară conform criteriilor 

stabilite de Societatea Europeana de Cardiologie in 2015  ceea ce presupune 

efectuarea unor investigatii paraclinice obligatorii, necesare indicatiei terapeutice, 

reprezentate de: 

1. radiografie toracica standard 

2. EKG 

3. ecografie cardiaca transtoracica 

4. cateterism cardiac drept (recomandabil cu test vasodilatator - de preferat cu 

NO inhalator), cu masuararea valorilor presionale (pulmonare – in special 

PAPm, capilara), debit si rezistente vasculare pulmonare. 

5. explorare functionala respiratorie  (recomandabil cu determinarea factorului 

de transfer prin membrana alveolo capilara - DLCO) 

6. tomografie computerizata torace cu substanta de contrast cu cupe fine pentru 

selectia pacientilor cu HTP Cronica Postembolica si a posibilei indicatii de 

trombendarterectomie. 

7. test de mers 6 minute 

8. SaO2 in repaus si la efort 

9. Acolo unde exista posibilitatea, se recomanda efectuarea de testare 

cardiopulmonara de efort si testare BNP / NTproBNP. 

 

 Investigatii necesare stabilirii etiologiei hipertensiunii pulmonare, cuprinzand 

probe imunologice, de evaluare a coagulabilitatii, serologii virale etc. 

III. Criterii de includere: 

1. HTAP idiopatica/familiala. 

2. HTAP asociata cu colagenoze (sclerodermie, lupus eritematos diseminat, 

poliartrita reumatoida, boala mixta de tesut conjunctiv, sindrom Sjogren). 

3. HTAP asociata cu defecte cardiace cu sunt stanga dreapta de tipul defect 

septal ventricular, defect septal atrial, canal arterial persistent cat si forma 

severa de evolutie a acestora catre sindrom Eisenmenger. 

  

IV. Criterii de excludere: 

1. Pacientii cu boli ale cordului stang (cardiopatii stangi, valvulopatii stangi) care 

se insotesc de hipertensiune venoasa pulmonara (Grup II Nice 2013) 

2. Pacientii cu boli pulmonare cronice severe, insotite de insuficienta 

respiratorie cronica (Grup III Nice 2013) 

3. Contraindicatii la Macitentanum 

4. Alergie sau intoleranta la Macitentanum. 

 

V. Tratament: 

 Doze: Tratamentul cu Macitentan se initiaza in doze de 10 mg p.o o data pe zi. 

 Durata : Tratamentul se administreaza pe termen nelimitat, pe toata durata 

vietii pacientului sau pana la indeplinirea conditiilor de oprire a tratamentului. 

VI. Monitorizarea tratamentului : 

 Este de dorit  dozarea lunara a transaminazelor (TGO, TGP). În cazul absentei 

ameliorarii sau a agravarii clinice sub monoterapie cu Macitentan, se poate face 

asociere cu Sildenafilum 
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 Oprirea tratamentului cu Macitentan  

a. Decizia pacientului de a intrerupe tratamentul cu Macitentan, contrar indicatiei 

medicale 

b. Decizie medicala de intrerupere a tratamentului cu Macitentan in cazul 

intolerantei la tratament sau compliantei foarte scazute 

Nu este recomandata oprirea brusca a tratamentului cu Macitentan datorita unui posibil 

efect de rebound. 

 Contraindicații 

 Hipersensibilitate la Macitentanum 

 Sarcină datorita efectelor teratogene, astfel la femeile aflate la varsta fertila se 

recomanda folosirea unei metode de contraceptie cu index Pearl <1. 

 Alăptare 

 Pacienți cu insuficiență hepatică severă (cu sau fără ciroză) 

 Valori ințiale ale aminotransferazelor hepatice AST și/sau ALT > 3 x limita 

superioară a valorilor normale 

 

VII. Prescriptori 

Medicamentul poate fi prescris de către una din cele 4 Comisii formate din medici 

pneumologi, cardiologi, reumatologi, sub auspiciile Programului Naţional de Tratament 

al Hipertensiunii Arteriale Pulmonare din cadrul Programului Naţional de Boli Rare, în 4 

centre importante medicale din ţară: Bucureşti, Iaşi, Cluj, Timişoara. 

 

6. După Protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 194, se introduce 

protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr.195 cod (C02KX05) DCI: 

RIOCIGUAT, cu următorul cuprins: 

„DCI: RIOCIGUAT 

 

I. Indicații terapeutice: 

În monoterapie sau în combinație cu antagoniști ai receptorilor pentru endotelină 

pentru tratamentul pacienților adulți cu hipertensiune arterială pulmonară aflați în clasa 

funcțională II sau III OMS și la pacienții adulți cu hipertensiune pulmonară cronică 

tromboembolică 

II. Diagnostic: 

Pacientii diagnosticati cu hipertensiune arterială pulmonară conform criteriilor 

stabilite de Societatea Europeana de Cardiologie in 2015,  ceea ce presupune 

efectuarea unor investigatii paraclinice obligatorii, necesare indicatiei terapeutice, 

reprezentate de: 

1. radiografie toracica standard 

2. EKG 

3. ecografie cardiaca transtoracica 

4. cateterism cardiac drept (recomandabil cu test vasodilatator - de preferat cu 

NO inhalator), cu masuararea valorilor presionale (pulmonare – in special 

PAPm, capilara), debit si rezistente vasculare pulmonare. 

5. explorare functionala respiratorie  (recomandabil cu determinarea factorului 

de transfer prin membrana alveolo capilara - DLCO) 
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6. tomografie computerizata torace cu substanta de contrast cu cupe fine pentru 

selectia pacientilor cu HTP Cronica Postembolica si a posibilei indicatii de 

trombendarterectomie. 

7. test de mers 6 minute 

8. SaO2 in repaus si la efort 

9. Acolo unde exista posibilitatea, se recomanda efectuarea de testare 

cardiopulmonara de efort si testare BNP / NTproBNP. 

10. Investigatii necesare stabilirii etiologiei hipertensiunii pulmonare, cuprinzand 

probe imunologice, de evaluare a coagulabilitatii, serologii virale etc. 

 

III. Criterii de includere: 

1. HTAP idiopatica/familiala. 

2. HTAP asociata cu colagenoze (sclerodermie, lupus eritematos diseminat, 

poliartrita reumatoida, boala mixta de tesut conjunctiv, sindrom Sjogren). 

3. Hipertensiune pulmonară cronică tromboembolică inoperabilă 

4. Hipertensiune pulmonară cronică tromboembolică persistentă sau recurentă 

după tratament chirurgical 

  

IV. Criterii de excludere 

5. Pacientii cu boli ale cordului stang (cardiopatii stangi, valvulopatii stangi) care se 

insotesc de hipertensiune venoasa pulmonara (Grup II Nice 2013) 

6. Pacientii cu boli pulmonare cronice severe, insotite de insuficienta respiratorie 

cronica (Grup III Nice 2013) 

7. Contraindicatii la Riociguat 

8. Alergie sau intoleranta la Riociguat. 

9. Pacienți cu tensiunea arterială sistolică < 96 mmHg la inceperea tratamentului 

 

 

V. Tratament: 

Doze și monitorizarea tratamentului 

1. Initierea tratamentului cu Riociguat 

a. Tratamentul cu Riociguat se initiaza in doze de 1 mg x 3 pe zi, ulterior cu 

crestere progresiva lenta, cu 0,5mg x 3/zi la fiecare 2 saptamani, cu 

monitorizarea atenta a tensiunii arteriale sistemice, TAS ≥ 95mmHg si 

absenta semnelor sau simptomele compatibile cu hipotensiunea arteriala. 

b. Doza terapeutica tinta este 2,5mg x 3/zi (doza maxima), efecte benefice 

fiind observate de la 1,5mg x 3/zi. 

c. In orice moment al fazei de initiere daca se constata TAS < 95mmHg ori 

semne sau simptome de hipotensiune arteriala sistemica, doza trebuie 

scazuta cu 0,5mg x 3/zi 

2. Doza de intretinere cu Riociguat 

a. Doza de intretinere reprezinta doza maxima tolerata de pacient, nu mai 

mare de 2,5mg x 3/zi. 

b. Pe toata durata tratamentului cu Riociguat, daca se constata TAS < 

95mmHg ori  semne sau simptome de hipotensiune arteriala sistemica, 

doza trebuie scazuta cu 0,5mg x 3/zi. 
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c. Daca tratamentul cu Riociguat este intrerupt pe o durata de timp mai mare 

de 3 zile, reluare se va face progresiv, conform schemei de initiere, pana 

la doza maxim tolerata. 

  

Oprirea tratamentului cu Riociguat  

a. Decizia pacientului de a intrerupe tratamentul cu Riociguat, contrar 

indicatiei medicale 

b. Decizie medicala de intrerupere a tratamentului cu Riociguat in cazul 

intolerantei la tratament sau compliantei foarte scazute 

Nu este recomandata oprirea brusca a tratamentului cu Riociguat datorita unui posibil 

efect de rebound.  

Contraindicații 

 Ciroza hepatica Child Pugh C 

 Insuficienta renala cu clearance la creatinina < 30ml/h 

 Tratament cu inhibitori de fosfodiesteraza 5 (sildenafil, tadalafil, vardenafil) 

 Boala veno-ocluziva 

 Hemoptizii masive in antecedente 

 Sarcina datorita efectelor teratogene, astfel la femeile aflate la varsta fertila se 

recomanda folosirea unei metode de contraceptie cu index Pearl <1. 

 Hipersensibilitate la Rociguat 

 Administrarea concomitentă cu nitrați sau cu donori de oxid nitric (cum este 

nitratul de amil) în orice formă, inclusiv droguri recreaționale 

 

VI. Prescriptori 

Medicamentul poate fi prescris de către una din cele 4 Comisii formate din medici 

pneumologi, cardiologi, reumatologi, sub auspiciile Programului Naţional de Tratament 

al Hipertensiunii Arteriale Pulmonare din cadrul Programului Naţional de Boli Rare, în 4 

centre importante medicale din ţară: Bucureşti, Iaşi, Cluj şi Timişoara.” 
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7. După Protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 195, se introduce 

protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr.196 cod (L01XE05); DCI: 

Sorafenibum, cu următorul cuprins: 

 

„DCI: SORAFENIBUM 

 

I. Indicații: 

Tratamentul pacienților cu carcinom tiroidian diferențiat (papilar/folicular/cu celule 

Hürthle) progresiv, local avansat sau metastatic, refractar la tratamentul cu iod 

radioactive 

 

II. Criterii de includere: 

 Vârstă > 18 ani 

 ECOG 0-2 

 Leziuni măsurabile conform RECIST 

 TSH < 0,5 mU/L 

 Valori normale ale TA (<150/90 mmHg) 

 FEvs normală. 

 

III. Criterii de excludere: 

 Alte subtipuri de cancere tiroidiene (anaplastic, medular, limfom, sarcom) 

 Infarct miocardic acut, AVC, TEP, TVP, by-pass coronarian, montare stent 

coronarian în ultimele 6 luni 

 Tratamente anterioare chimioterapice sau cu thalidomidă 

 Tratamente anterioare cu inhibitori angiogenici, sau agenți anti-VEGF, inhibitori 

de tirozin-kinază 

 HVB, HVC, HIV 

 Sarcină 

 

IV. Tratament 

Doza: 400 mg  x 2/zi p.o. 

Criterii de  modificare a dozei/întrerupere: 

 Toxicitatea cutanată 

 HTA - în cazurile de HTA severă sau persistentă sau de criză hipertensivă chiar 

sub instituirea terapiei antihipertensive, va fi evaluată necesitatea opririi tratamentului cu 

sorafenib 

 Hemoragie - dacă un eveniment hemoragic necesită intervenţie medicală, se 

recomandă a se lua în considerare oprirea permanentă a tratamentului cu sorafenib 

 ICC - la pacienţii care dezvoltă ischemie cardiacă şi/sau infarct miocardic se va 

lua înconsiderare întreruperea sau încetarea tratamentului cu sorafenib 

Durata tratamentului: până la progresia bolii sau apariția toxicităților ce depășesc 

beneficiul terapeutic; 

 

V. Monitorizarea tratamentului: se va monitoriza imagistic progresia bolii la 3 luni, 

precum și toxicitatea hepatică (AST, ALT, bilirubină), TA și EKG (interval QTc) 
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VI. Prescriptori: medici din specialitatea oncologie medicală 



20 

 

8. După Protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 196, se introduce 

protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr.197 cod (L01XE11); DCI: 

Pazopanib, cu următorul cuprins: 

 

”DCI: PAZOPANIB 

 

I. Indicații: 

Tratamentul pacienţilor adulţi cu subtipuri selectate de sarcom de ţesuturi moi, aflat în stadiu 

avansat cărora li s-a administrat anterior chimioterapie pentru boala metastatică sau la care boala 

a progresat în decurs de 12 luni după terapia (neo) adjuvantă. 

 

II. Criterii de includere: 

a. Vârstă > 18 ani 

b. ECOG 0-1 

c. Absența metastazelor cerebrale 

d. Hemoglobină ≥ 9 g/dl 

e. Număr absolut neutrofile ≥ 1.500/mm3 

f. Număr de trombocite ≥ 100.000 /mm3  

g. Bilirubina ≤ 1,5 x limita superioară a valorilor normale (LSVN) 

h. AST și ALT ≤ 2,5 x LSVN 

i. Clearance creatinină ≥ 30 ml/min sau concentrația plasmatică a creatininei ≤ 1,5 mg/dl  

j. Valori normale ale TA (<150/90 mmHg) 

k. Interval QTc normal (< 480 ms) 

l. FEvs normală. 

 

III. Criterii de excludere: 

m. Liposarcom (toate subtipurile), toate rabdomiosarcoamele care nu au fost alveolare sau 

pleomorfe, condrosarcom, osteosarcom, tumori Ewing/tumori periferice neuroectodermale 

primitive (PNET), tumoră stromală gastro-intestinală (GIST), protuberanţe 

dermatofibrosarcomatoase (dermatofibrosarcoma protuberans), sarcom miofibrobastic 

inflamator, mezoteliom malign şi tumori mixte mezodermale ale uterului 

n. Infarct miocardic acut, AVC, TEP, TVP, by-pass coronarian, montare stent coronarian în 

ultimele 6 luni 

o. ICC clasa III-IV NYHA 

p. Tulburări gastrointestinale severe 

q. Tratamente anterioare cu inhibitori angiogenici, sau agenți anti-VEGF 

r. Sarcină  

 

IV.Tratament 

Doza: 800 mg /zi p.o. 

 

Criterii de reducere a dozei: 

d. TA crescută (întrerupere și reluare tratament cu o doză scăzută de pazopanib) 

e. Criză hipertensivă sau persistența HTA în pofida tratamentului antihipertensiv și scăderii 

dozei de pazopanib, impune întreruperea definitivă a tratamentului 
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f. Apariția sindromului encefalopatiei posterioare reversibile/ sindromul leucoencefalopatiei 

posterioare reversibile 

g. Apariția pneumonitei interstițiale 

h. Apariția ICC 

i. Apariția QTc prelungit 

j. Creșterea bilirubinei peste LSVN și/sau FAL peste 2,5 x LSVN 

 

Reducerea dozei se va face conform schemei de mai jos:   

Valori ale testelor hepatice Modificarea dozei 

Creşterea valorilor serice ale 

transaminazelor între 3 şi 8 x LSN  

Se continuă tratamentul cu pazopanib cu 

condiţia monitorizării săptămânale a funcţiei 

hepatice, până când transaminazele revin la 

valori de gradul I sau la valorile iniţiale.  

Creşterea valorilor serice ale 

transaminazelor > 8 x LSN  

Se întrerupe tratamentul cu pazopanib până 

când transaminazele revin la valori de gradul I 

sau la valorile iniţiale. Dacă se consideră că 

beneficiul potenţial al reiniţierii tratamentului cu 

pazopanib depăşeşte riscul de 

hepatotoxicitate, atunci se va relua 

administrarea pazopanib în doză mai mică 

(400 mg zilnic) cu evaluarea săptămânală a 

testelor hepatice plasmatice, timp de 8 

săptămâni. După reluarea administrării 

pazopanib, dacă reapar creşteri ale valorilor 

plasmatice ale transaminazelor > 3 x LSN, 

tratamentul cu pazopanib trebuie întrerupt 

definitiv.  

Creşterea valorilor serice ale 

transaminazelor > 3 x LSN concomitent 

cu creşterea bilirubinemiei > 2 x LSN  

Se întrerupe definitiv tratamentul cu 

pazopanib.  

Pacienţii trebuie monitorizaţi până când revin 

la valori de gradul I sau la valorile iniţiale. 

Pazopanib este un inhibitor al UGT1A1. La 

pacienţi cu sindrom Gilbert poate să apară 

hiperbilirubinemie indirectă (neconjugată) 

uşoară. În cazul pacienţilor care prezintă doar 

o hiperbilirubinemie indirectă uşoară, sindrom 

Gilbert diagnosticat sau suspectat, şi creştere 

a ALT > 3 x LSN, trebuie urmate 

recomandările prezentate în cazul creşterilor 

izolate ale ALT.  

 

Durata tratamentului: până la progresia bolii sau apariția toxicităților ce depășesc beneficiul 

terapeutic; 
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V. Monitorizarea tratamentului: se va monitoriza imagistic progresia bolii la 3 luni, precum și 

toxicitatea hepatică (AST, ALT, bilirubină), TA și EKG (interval QTc) 

 

VI.Prescriptori: medici din specialitatea oncologie medicală.” 
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9.  După Protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 197, se introduce 

protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 198 cod (L01XE16); DCI: 

Crizotinibum, cu următorul cuprins: 

„DCI: CRIZOTINIBUM 

I. Indicații 

Tratamentul pacienților adulți cu neoplasm bronho-pulmonar altul decât cel cu 

celule mici (NSCLC) tratat anterior, pozitiv pentru kinaza limfomului anaplazic (ALK-

pozitiv) 

 

II.Criterii de includere 

 Diagnostic histopatologic de NSCLC ALK pozitiv confirmat prin testul FISH și/sau 

imunohistochimic, efectuat printr-o testare validată. 

 Vârsta peste 18 ani 

 Indice al statusului de performanță ECOG 0-2 

 Probe biologice care să permită administrarea medicamentului în condiții de 

siguranță: 

o Hb≥9g/dl, Leucocite≥3000/mm3, Neutrofile≥1500/mm3, 

Trombocite≥100.000mm3 

o Probe hepatice: bilirubina totală≤1,5 ori valoarea limită superioară a 

normalului(LSN), Transaminaze (AST/SGOT, ALT/SGPT) și fosfataza 

alcalină <3 ori LSN pentru pacienții fără metastaze hepatice; 

Transaminaze (AST/SGOT, ALT/SGPT) și fosfataza alcalină<5 ori LSN 

daca există metastaze hepatice. 

o Probe renale: clearance al creatininei >30ml/min(sau echivalent de 

creatinină serică). 

 

III.Criterii de excludere 

 insuficiență hepatică severă 

 Hipersensibilitate la crizotinib sau la oricare dintre excipienți 

 

IV.Tratament 

Doza: 250 mg/de două ori pe zi administrate continuu (fără pauză). 

Reducerea dozei se poate face din cauza toxicității în două trepte: 200mgx2/zi sau doză 

unică 250mg/zi 

 

V. Monitorizarea tratamentului  

 Răspunsul terapeutic se va evalua prin metode clinice , imagistice (CT, RMN) și 

biochimice, o dată la 3 luni. 

 Efectele toxice vor fi urmărite anamnestic, clinic,prin ECG,Radiografie 

pulmonară, hemoleucogramă, probe biochimice hepatice și renale.   

 

VI.Întreruperea tratamentului  

 Insuficiență hepatică severă 

 Prelungirea intervalului QTc de gradul 4 

 Pneumonită 
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 Creșterea de gradul 2,3 sau 4 a ALT sau AST concomitent cu creșterea de 

gradul 2,3 sau 4 a bilirubinemiei totale. 

 A doua recidiră de grad 3-4 pentru toxicitatea hematologică. 

Continuarea tratamentului după progresie este posibilă la decizia medicului curant  

 

     VII.Prescriptori:  

Medici din specialitatea oncologie medicală.” 

 

10. După Protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 198, se introduce 

protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 199 cod (L01XE23); DCI: 

Dabrafenibum, cu următorul cuprins: 

 

„DCI: DABRAFENIBUM 

I. Indicații: 

Dabrafenib este indicat ca monoterapie în tratamentul pacienţilor adulţi cu melanom 

inoperabil sau metastatic, pozitiv pentru mutaţia BRAF V600  

 

 

II. Criterii de includere 

 Melanom malign avansat local si sau regional inoperabil sau metastazat 

confirmat histologic si testat genetic pentru depistarea mutatiei BRAF V600 E 

sau K (prezenta) 

 Evaluarea extensiei bolii locale, regionale si la distanta (iamgistica standard) 

pentru a certifica incadrarea in stadiile IIIC sau IV de boala 

 Status de performanta bun (ECOG = 0 - 2) 

 Functie hepatica adecvata 

 In cazul diagnosticului de metastaze cerebrale vor fi introdusi in tratament numai 

pacientii asimptomatici sau stabili minim 2 saptamani de la incheierea 

radioterapiei cerebrale 

 

III. Criterii de excludere 

 Metastaze cerebrale simptomatice (necontrolate terapeutic) 

 Pacienti in curs de radioterapie sau la mai putin de 2 saptamani de la incheierea 

acesteia 

 Sindrom de alungire a intervalului QT 

 Interval QT mai mare de 480 msec (ECG) 

 Sindrom coronarian acut, angioplastie coronariana sau stenturi cardiovasculare, 

aritmii cardiace (altele decat aritmiile sinusale) in ultimele 24 de saptamani 

inainte de initierea tratamentului cu Dabrafenib 

 Anomalii functionale valvulare cardiace (ecografie cardiaca) sau metastaze 

cardiac 

 Pacienta insarcinata sau care alapteaza 

 Alergie la excipientii Dabrafenib 

 

IV. Tratament 
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Evaluare pre-terapeutica:  

 hemoleucograma cu formula, biochimie, ionograma (sodemie, potasemie, 

cloremie, calcemie, magnezemie), ECG (QTc) 

 evaluare imagistica pentru certificarea stadiilor IIIC si IV 

Doze 

Doza recomandată de dabrafenib este de 150 mg (două capsule de 75 mg) de două 

ori pe zi (echivalentul unei doze zilnice totale de 300 mg). 

In caz de toxicitate dozele se pot reduce in urmatorul mod: 

o Prima reducere 100 mg de două ori pe zi 

o A doua reducere 75 mg de două ori pe zi 

o A treia reducere 50 mg de două ori pe zi 

Modificarea dozei in în funcţie de gradul oricăror evenimente adverse (EA) 

 

o Grad 1 sau Grad 2 (tolerabil) 

Continuaţi şi monitorizaţi tratamentul conform indicaţiilor clinice. 

o Grad 2 (intolerabil) sau Grad 3 

Întrerupeţi tratamentul până la gradul de toxicitate 0 - 1 şi reduceţi cu un 

nivel doza la reluarea acestuia. 

o Grad 4 

 Opriţi permanent tratamentul sau întrerupeţi-l până la gradul de toxicitate 0 - 

1 şi reduceţi cu un nivel doza la reluarea acestuia. 

* Intensitatea evenimentelor adverse clinice, clasificate conform Criteriilor de 

Terminologie Comună pentru Evenimente Adverse (CTC-AE) v4.0 

 

V. Monitorizarea tratamentului: 

 

 Inaintea fiecarui ciclu de 4 saptamani: 

o hemolecograma cu formula, ionograma (sodemie, potasemie, cloremie, 

calcemie, magnezemie), Fosfataza alcalina 

o ECG (QTc) (primele 12 de saptamani de tratament si apoi din 12 in 12 

saptamani 

o consult dermatologic in saptamana 8 de tratament (pentru depistarea unui 

nou melanoma sau al altor forme de cancer cutanat) si ulterior control din 

12 in 12 saptamani. 

 Examen imagistic la 2-3 luni 

 

VI. Criterii de întrerupere a tratamentului 

 Decesul pacientului 

 Progresia obiectiva a bolii (examene imagistice si clinice) 

 Toxicitati inacceptabile 

VII. Prescriptori: 

Medici din specialitatea oncologie medicală 
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11. După Protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 199, se introduce 

protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 200 cod (L02BX03); 

DCI:Abirateronum, cu următorul cuprins: 

„DCI:ABIRATERONUM 

I. Indicația terapeutică 

În asociere cu prednison sau prednisolon în tratamentul neoplasmului de prostata 

metastatic rezistent la castrare, la bărbații adulți a căror boală a evoluat în timpul sau 

după administrarea unei scheme chimioterapeutice   

II. CRITERII DE INCLUDERE IN TRATAMENT 

 adenocarcinom metastatic al prostatei, confirmat histopatologic 

 tratament anterior cu docetaxel pentru aceasta indicatie 

 boala progresiva in timpul sau dupa finalizarea tratamentului cu docetaxel, 

definita astfel: 

- criterii PCWG (Prostate Cancer Working Group): doua cresteri consecutive 

ale valorii PSA, si/sau 

- boala progresiva evidenta imagistic la nivelul tesutului moale sau osos, cu 

sau fara progresie pe baza cresterii PSA 

 deprivare androgenica - testosteron seric de 50 ng per dl sau mai putin (≤2.0 

nmol per litru)  

 ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) scor 0-2 (inclusiv) 

 Functii medulara hemato-formatoare, hepatica si renala adecvate, inclusiv nivel 

de minim 3 g/dl pentru albumina serica  

III. CRITERII DE EXCLUDERE 

 Valori ale transaminazelor mai mari de 2,5 ori limita superioara a valorilor 

normale  (iar pentru pacientii care prezinta determinari secundare hepatice, mai 

mari de 5 ori fata de limita superioara a valorilor normale) 

 Insuficienta hepatica severa, Insuficienta renala severa 

 Hepatita virala activa sau simptomatica sau boala cronica hepatica  

 Hipertensiune arteriala necontrolabila 

 Istoric de disfunctie adrenala sau hipofizara 

 Afectiune cardio-vasculara semnificativa 

 Tratament anterior cu ketoconazol 

 Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi 

IV. Tratament 

Doze 

Doza recomandată este de 1000 mg ca doză unică zilnică (patru comprimate de 250 

mg)  

 Se asociaza doze mici de prednison sau prednisolon - 10 mg pe zi.  

 Castrarea medicală cu analogi LHRH trebuie continuată în timpul tratamentului 

cu abirateronum.  

 NU se administreaza cu alimente (prezenta acestora creste expunerea sistemică 

la abirateron).  

 Se administreaza la cel puţin două ore după masă sau cu cel puţin o oră inainte 

de masa.  

 Comprimatele se inghit întregi, cu apă. 
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 O doza omisa nu se reia, tratamentul continua in ziua urmatoare, cu doza uzuala 

zilnica. 

 Intreruperea corticoterapiei trebuie efectuata lent, scazand doza progresiv.  

 In cazul unor situaţii de stres neobişnuit, poate fi indicată creşterea dozei de 

corticosteroizi înainte, în timpul şi după situaţia stresantă. 

V. Monitorizarea tratamentului: 

INAINTE DE INITIEREA TRATAMENTULUI: 

 Hemoleucograma cu formula leucocitara,  

 Transaminaze serice (GOT, GPT) 

 Alte analize de biochimie (creatinina; uree; glicemie; ionograma serica – potasiu, 

sodiu, clor, calciu, magneziu; proteine serice; fosfataza alcalina, etc)  

 Examen sumar de urina  

 Evaluare cardiologica (inclusiv EKG si ecocardiografie) 

 Evaluare imagistica (ex CT torace, abdomen si pelvis; scintigrafie osoasa – daca 

nu au fost efectuate in ultimele 3 luni) 

LA FIECARE 2 SAPTAMANI: 

 Transaminazele serice – in primele 3 luni de tratament  

LUNAR: 

 PSA 

 Transaminaze serice (incepand cu luna 4) 

 Tensiunea arteriala 

 Potasemia serica (ionograma serica)* 

 Evaluarea retentiei-hidrosaline (efect secundar de tip mineralo-corticoid) 

 Glicemia serica 

LA FIECARE 3 LUNI: 

 Testosteron  

 Ex CT torace, abdomen si pelvis 

LA FIECARE 6 LUNI: 

 Scintigrafie osoasa 

VI. Criterii pentru intreruperea tratamentului cu Abirateron Acetat 

- Progresie radiologica, pe baza examenului CT sau RMN sau a scintigrafiei 

osoase  

o Aparitia a minim 2 leziuni noi, osoase, la scintigrafia efectuata la minim 

12 saptamani de la initierea tratamentului cu abirateron acetat 

o Progresia la nivelul ganglionilor limfatici / alte leziuni de parti moi va fi in 

conformitate cu criteriile RECIST modificate pentru adenopatii – care trebuia sa aiba 

minim 15 mm in axul scurt pentru a putea fi considerata leziune tinta (masurabila); 

trebuie dovedita o crestere cu minim 20% a sumei diametrelor scurte (dar nu in 

primele 12 saptamani de la initierea tratamentului) sau aparitia unor leziuni noi. 

- Progresie clinica (simptomatologie evidenta care atesta evolutia bolii): 

fractura pe os patologic, cresterea intensitatii durerii (cresterea dozei de opioid sau 

obiectivarea printr-o scala numerica: VPI, BPI-SF, etc), compresiune medulara, 

necesitatea iradierii paleative sau a tratamentului chirurgical paleativ pentru metastaze 

osoase, necesitatea cresterii dozei de corticoterapie pentru combaterea efectelor toxice, 

etc  
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- Progresia valorii PSA: creştere confirmată cu 25% faţă de valoarea iniţială a 

pacientului 

- Efecte secundare (toxice) nerecuperate 

- Decizia medicului 

- Dorinta pacientului de a întrerupe tratamentul; 

 

VII. Presciptori: 

Medici din specialitatea oncologie medicală” 

 

 

Art. II. - Direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate şi 

furnizorii de servicii medicale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII 

 

Nicolae BĂNICIOIU 

 

                       Preşedintele 

Casei Naţionale de Asigurări de  

Sănătate 

 

Vasile CIURCHEA 
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