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INTRODUCERE
Prezentul Raport a fost realizat in cadrul Proiectului „Tratamente la domiciliul copiilor cu boli
grave din Dobrogea - Prima retea de asistenta integrata si suport de proximitate pe termen lung
pentru copiii bolnavi de cancer” proiect derulat de Asociatia Daruieste Aripi și finanțat prin
programul „În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru
Dezvoltarea Societății Civile.

Lucrarea a avut ca scop evaluarea gradului de acoperire al beneficiarilor proiectului si realizarea
unui tablou cuprinzator privind situatia neoplaziilor la copii si tineri (mappingul geografic,
demografic si din punct de vedere al nevoilor clinice) – prin analiza inregistrarilor cazurilor de
cancer aparute in randul copiilor si adolescentilor ( grupele de varsta cuprinse intre 0 si 19 ani) pe
teritoriul regiunii istorice Dobrogea in ultimii 10 ani ( perioada 2010 -2019) si inregistrate in baza de
date a Registrului National al Cancerelor la Copil din Romania (RNCCR). RNCCR este o baza de date
nationala ce cuprinde toate cazurile noi de cancer diagnosticate in reteaua de oncologie-pediatrica
din tara noastra incepand cu anul 2010. RNCCR este o initiativa sustinuta in parteneriat de
Societatea Romana de Onco-Hematologie Pediatrica si Asociatia Daruieste Aripi, cu suportul tehnic
al expertilor Departamentului de Epidemiologia Cancerului si Biostatistica de la Institutul Oncologic
„ Ion Chiricuta” Cluj –Napoca.
Un alt obiectiv important al acestei analize este confruntarea evidentelor Asociatiei Daruieste Aripi
privind beneficiarii programului sau de tratamente la domiciliu cu baza de date nationala privind
cazuistica din Dobrogea ( judetele Constanta si Tulcea) , cu scopul de a identifica cazurile care
lipsesc din evidenta programului precum si a cazurilor din
regiune care nu ajung in reteaua nationala de oncohematologie pediatrica si a obtine astfel o imagine
completa si dinamica a imbolnavirilor de cancer la copil in
acest teritoriu.

CONSIDERATII METODOLOGICE
Registrul National al Cancerelor la Copil din Romania
(RNCCR) se bazeaza pe
raportarea voluntară și
înregistrarea tuturor cazurilor noi de cancer la grupa de
vârstă 0-19 ani de către centrele de pediatrie-oncologie
participante din întreaga țară. Registrul a fost inițiat de

catre SOCIETATEA ROMÂNĂ A HEMATO ONCOLOGIE-PEDIATRICĂ la 01.09.2009 si este dezvoltat din
anul 2018 de catre Asociatia Daruieste Aripi prin a carei sustinere a fost modernizat si actualizat la
standarde internationale.
Cazurile sunt raportate de către personalul instruit din fiecare din cele 13 centre de oncohematologie pediatrică din tara, prin completarea formularului ONC (ENCR / set de date și definiții
conform reglementarilor Ministerului Sanatatii –OMS 2027/2007). Incepand cu anul 2018
raportarea se realizeaza online iar din 2019 pe platforma dedicata www.oncped.iocn.ro , care
contine dezvoltari suplimentare fata de setul minim de date obligatoriu, permitand ca pentru
cazurile inregistrate dupa anul 2018 sa fie consemnate si aspecte clinice care reflecta calitatea
ingrijirilor din reteaua de oncologie pediatrica.
Codificarea tumorilor se realizeaza în conformitate cu Clasificarea Internațională pentru Oncologiei
Ediția a 3a (ICD-O-3) și clasificarea internațională a cancerelor pediatrice Ediția a 3a. (ICCC-3). In
prezent registrul contine o arhiva de 4478 de cazuri noi de cancer la copii si adolescenti raportate in
perioada 2010 -2020 de centrele de onco-hematologie pediatrica din tara noastra :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Institutul Oncologic ”Al. Trestioreanu”, Bucuresti ( IOB )
Clinica Pediatrie Fundeni, Bucuresti – Institutul Clinic Fundeni (ICF)
Spitalul Clinic de Copii "M.S. Curie" Bucuresti
Institutul Oncologic ”I. Chiricuță”, Cluj-Napoca (IOCN )
Spitalul Clinic de Copii Cluj-Napoca - Pediatrie II
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova
Spitalul Clinic Municipal Gavriil Curteanu - Pediatrie Oradea
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu-Mures (Pediatrie I si Pediatrie II)
Clinica de Hemato –oncologie si transplant – Spitalul de Copii ”Louis Turcanu”
Timisoara
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Maria" Iasi
Spitalul Clinic de Copii Brasov
Spitalul Judetean Sf. Apostol Andrei Constanta

Pentru majoritatea aspectelor vizate de prezenta analiza au fost incluse cazurile diagnosticate in
perioada 2010 -2019 la nivel national. Au fost urmariti comparativ principalii indicatori relevanti la
nivel national cat si pentru cohorta cazurilor aparute in perioada mentionata cu domiciliul
inregistrat in Judetele Constanta si Tulcea. Avand in vedere ca o serie de parametri sunt inregistrati
numai din 2018, pentru acestia analiza va include numai cazurile diagnosticate din anul 2018 pana
in prezent.

REZULTATE
La data de 31 decembrie 2020, RNCCR continea 4478 de cazuri de cancer la copii si adolescenti,
din care 215 in zona Dobrogei ( judetele Constanta si Tulcea). Dintre acestea care 4141, respectiv
191 - au fost diagnosticate in perioada 01.01.2010 – 31.12. 2019. Ponderea cazurilor in zona
Dobrogei in cazuistica oncopediatrica nationala reprezinta cca 5% (4,61 % in intervalul de referinta
2010 -2019), corespunzator unui raport care se mentine in jur de 20:400.

Frecventa si distributia imbolnavirilor de cancer la copii si adolescenti in Dobrogea
 Numarul cazurilor noi (Incidenta)
In perioada analizata ( 2010 -2019) media cazurilor noi pe an in populatia 0-19 ani luata in evidenta
centelor de onco-hematologie pediatrica din tara , a fost de 19 cazuri noi pe provenite din zona
Dobrogei , respectiv de 414 cazuri noi la nivel national. Astfel incidenta medie anuala in intervalul
de referinta este de 10,8 cazuri noi la 100000 copii în Dobrogea, fata de respectiv 9,86 cazuri noi la
100000 copii la nivel national , diferenta nesemnificativa atat din punct de vedere statistic cat si din
punct de vedere epidemiologic.
Cancerul pediatric se carcaterizeaza printr-o stabilitate a incidentei atat de-a lungul timpului cat si
din punct de vedere geografic, de aceea graficele multianuale in linie dreapta sunt considerate un
indiciu al calitatii inregistrarii cazurilor. Insa in situatia unei baze populationale reduse si a unui
numar mic de cazuri, variatiile anuale pot avea amplitudine mai mare decat la nivel national.
Cu toate acestea, este recomandabila o investigare aprofundata a varfului de incidenta inregistrat
in anul 2016, respectiv a incidentei scazute din anul 2018, chiar daca cel mai probabil deviatiile au
fost induse la nivel de inregistrare mai degraba decat al cazuisticii propriu zise.

 Distributie pe medii, pe grupe de varsta si sexe
Din punct de vedere al distributiei geografice si pe medii – provenienta celor 215 cazuri
aflate în baza de date a RNCCR reflecta diferențele de suprafata, densitate si structura a
populației între cele doua județe componente ale regiunii : Constanta vs Tulcea, cu o
dominanta de 4:1 a cazuisticii provenind din Constanta fata de cea din Tulcea , respectiv 172
cazuri fata de 43.
In ceea ce priveste distributia pe medii, aceasta reflecta ponderea mai mare a populatiei
tinere in mediul urban fata de cel rural, cu 80 de cazuri provenind din localitati rurale fata de
135 provenind din mediul urban, care este dominat de orasele mari, cu 111 cazuri
inregistrate in orase mari si municipii si numai 24 de cazuri provenind din orase mici ( cu mai
putin de 30,000 locuitori).
In ceea ce priveste distributia pe sexe, se observa aceeasi tendinta care exista la nivel
national si mondial, prin care baietii sunt usor mai frecvent diagnosticati cu un cancer decat
fetele. Astfel 128 de cazuri sunt la sexul masculin fata de 87 la cel feminin, reprezentand un
raport de 1,47 : 1. La toate grupele de varsta se inregistreaza mai multe cazuri la baieti decat
la fete, fenomen care se observa atat in Romania ( raportul masculin / feminin fiind de 1,
26: 1 ) cat si la nivel global (raportul la nivel mondial este de 1,37:1). Cauza acestei tendinte
este inca in curs de investigare, in prezent neexistand explicatii legate de genetica sau
biologia tumorala si cu atat mai putin legate de o eventuala expunere la potentiali factori de
risc. Epidemiologii OMS au remarcat o variatie semnificativa intre diferitele regiuni ale lumii
care par sa coreleze cu nivelul socio-economic al regiunilor. Astfel diferentele sunt aproape

inexistente in tari dezvoltate ( de ex SUA si Canada) dar sunt marcate in zone ca Sud Estul
Asiei, Africa, etc. O ipoteza avansata de cercetatori atribuie aceste diferente, diferentelor
sociologice si culturale care ar favoriza diagnosticarea baietilor fata de fete datorita atentiei
diferite de care au parte acestia in unele culturi din tarile in curs de dezvoltare.
 Distributia pe grupe de varsta
Repartitia cazurilor pe grupe de varsta confirma tendinta mondiala de predominanta a bolii
la varstele mici (0-4 ani), aceasta fiind grupa de varsta cu cele mai multe cazuri atat la nivel
national cat si in zona Dobrogei.
De asemenea, cazuistica din Dobrogea reflecta mai pregnant problema deficitului de
incidenta in randul adolescentilor ( grupa de varsta peste 15 ani), fenomen observat si la
nivel national, unde ponderea cazurilor la varste de 15 ani si peste este neobisnuit de
scazuta fata de tendintele la nivel mondial, European si chiar fata de celelalte tari din Europa
Centrala si de Est. Cel mai probabil aceasta diferenta poate fi atribuita migrarii cazurilor
dupa aceasta varsta catre clinicile pentru adulti. In prezent este in curs un studiu condus de
Institutul Oncologic Bucuresti cu sustinerea Asociatiei Daruieste Aripi care investigheaza
deficitul de incidenta la nivelul sectiilor de onco-hematologie pediatrica din Romania si
urmareste sa descopere traseul cazurilor care nu ajung in astfel de sectii pentru a fi
raportate la RNCCR.

 Tipuri de tumori
Distributia tumorilor la copiii si adolescentii din Dobrogea in functie de localizari este
dominata, asemenea situatiei la nivel national si mondial, de leucemii , care reprezinta
peste 30% din totalul tumorilor aparute la copil.
Distributia pentru celelalte localizari este in mare parte similara cu cea nationala cu o usoara
sub-reprezentare a limfoamelor (9% in Dobrogea fata de 15% la nivel national). Avand in
vedere numarul relativ mic de cazuri, aceste diferente pot fi fara relevanta epidemiologica,
cu atat mai mult pentru tumorile mai rare cum sunt cele cu celule germinale (1% in
Dobrogea fata de 5% la nivel national),sau chiar cele renale (9% in Dobrogea fata de 5% la
nivel national).
Localizari tumorale
I Leucemii
II Limfoame
III SNC
IV Sistem Nervos Periferic /
Neuroblastom
V Retinoblastom
VI Tumori Renale
VII Hepatoblastom
VIII Os
IX Tesuturi moi
X Celule germinale
XI Celule epiteliale
XII Alte NS

Dobrogea
69
20
31

National
1373
679
600

16
4
19
5
16
19
3
11
2

268
77
223
58
321
328
233
269
21

Analiza sanselor de supravietuire
In aceasta sectiune ne propunem sa examinam doi dintre determinantii supravietuirii in
cancerul pediatric respectiv : stadiul la diagnostic si timpul scurs de la debut pana la
diagnostic.
 Stadiul la diagnostic
Din pacate analiza stadiului la diagnostic este grevata de inconstanta inregistrarii acestuia in
raportarea cazurilor la RNCCR pentru cazurile diagnosticate anterior anului 2018. Acest
lucru s-a datorat utilizarii setului minim de date unic pentru adulti si copii al formularului
ONC de raportare a cancerului stabilit de Ministerul Sanatatii. Acest formular nu era adecvat
nevoilor specifice de inregistrare a cancerului la copil, unde stadializarea se face dupa un
sistem diferit de al adultilor, numai o parte din tumorile pediatrice avand acelasi mod de
stadializare cu cel al cancerului la adulti.

Din acest motiv, numai 40% din tumorile stadializabile diagnsticate in perioda 2010 -2017 au
inregistrat stadiul la diagnostic ceea ce induce un “ bias” important in generalizarea
rezultatelor distributiei pe stadii pentru cazurile din perioada respectiva.
Cazurile inregistrate dupa 2018 beneficiaza de o platforma dedicata si customizata pentru
nevoile specifice de inregistrare a cancerului la copil, optimizata cu suportul Asociatiei
Daruieste Aripi, dupa cele mai noi modele de inregistrare a cancerului la copil la nivel
mondial. Modernizarile aduse includ implementarea celui mai nou sistem de stadializare a
cancerului pediatric la nivel international conform Consensului de la Toronto, care
simplifica criteriile de stadialziare pentru registrele de cancer la copil dupa gradul de
extensie al tumorii la momentului diagnosticului, in stadii timpurii ( extensie locala sau locoregionala ) si stadii avansate ( metastatice).
Astfel aproape 90 % din cazurile stadializabile (mai putin leucemii si tumori cerebrale)
inregistrate in Romania dupa anul 2018 sunt incadrate intr-o categorie de tumora localizata
sau avansata.
La nivel national exista 845 de cazuri noi inregistrate in anii 2018 si 2019 din care 24 in
Dobrogea. Excluzand leucemiile si tumorile cerebrale, rezulta un total de 653 de tumori
stadializabile la nivel national, respectiv 18 la nivelul Dobrogei. Dintre acestea au fost
stadializate conform consensului de la Toronto 564 de cazuri la nivel national, din care 11
cazuri inregistrate din zona Dobrogei. La nivel national se constata o pondere majoritara a
stadiilor localizate -359 de cazuri (cca 66% din total).
Pentru cazurile din Dobrogea, tendinta este inversa: 7 din 11 cazuri sunt diagnosticate in
stadii avansate/metastatice. Numarul mic de cazuri nu permite emiterea de judecati
definitive privind o intarziere sistematica a diagnosticului in Dobrogea fata de nivelul
national, fiind utila o examinare suplimentara a timpului scurs intre momentul aparitiei
simptomelor si stabilirea diagnosticului intr-o unitate de onco-hematologie pediatrica.
 Timpul scurs de la debut pana la diagnostic
Desi data debutului (aparitia simptomelor) este o informatie colectata inca de la inceputul
inregistrarii cancerului al copil in tara noastra, ea este inconstant consemnata in RNCCR.
Astfel aceasta informatie este disponibila pentru numai 18% din cazurile noi diagnosticate la
nivel national intre 2010 si 2019, respectiv pentru 38% din cazurile provenind din Dobrogea
in aceeasi perioada. Astfel, pentru cele 72 de cazuri noi ( sunt excluse recidivele) care au
mentionata aceasta informatie se constata ca pentru 39 de cazuri diagnosticul s-a pus in
maxim o luna de la aparitia simptomelor , pentru o treime din cazuri (24 de cazuri)
diagnosticul s-a pus intr-un interval de 1-6 luni, iar pentru unul din 7 copii diagnosticul a
intarziat mai mult de 6 luni.

Astfel, pentru aproape un sfert dintre copii diagnosticul a intarziat mai mult de trei luni,
ceea ce poate submina sansele la viata si sanatate in cazul multora dintre tumorile solide .

 Rata de supravietuire
Supraviețuirea în cancerele copilului a crescut constant în lume (Europa și SUA) de la 50%60% la sfârșitul anilor ‘70 până în jur de 80% în anii ’90 , nivel la care se menține în ultimii
ani datorită progreselor limitate în tratamentul unor cancere cu prognostic nefavorabil
(localizările la nivelul sistemului nervos central, oaselor, țesuturilor moi, leucemia mieloidă).
In anul 2019 a fost realizata prima ancheta de supravietuire in cancerul pediatric pe date
nationale din Romania care a inclus toate cazurile de cancer luate în evidența centrelor de
onco-hematologie pediatrica din tara noastra, în perioada 2010-2015 . Analiza a cuprins atât
cazurile diagnosticate și tratate în România cât și cazuri care au fost tratate (si) în
străinătate. Studiul a fost realizat de catre Societatea Romana de Onco-Hematologie
Pediatrica in parteneriat cu Asociatia Daruieste Aripi. Suportul tehnic a fost asigurat de
specialisti de la Institutul Oncologic Ion Chiricuta Cluj-Napoca si de experții Joint Research
Center – Cancer Information Unit al Comisiei Europene.
Supraviețuirea medie in cancerul pediatric pentru copiii din evidenta centrelor de oncohematologie din România (pentru toate cancerele) este de 69,1%, în concordanță cu media
regiunii Europei de Est de 70% (țările Europei de Est: Bulgaria, Ungaria, Polonia, Slovacia,
Lituania, Estonia, Letonia ) si cu 10% mai mică decât media Europei de Vest. În mod similar
cu tendințele din regiune și cele la nivel mondial, ratele de supraviețuire diferă semnificativ
în funcție de localizare (sub 60% în cancerele cu prognostic nefavorabil și peste 80% în

cancere cu prognostic favorabil, de exemplu limfomul Hodgkin, retinoblastomul, tumora
Wilms).
Chiar daca analiza este limitata de numarul mic de cazuri, nu exista diferente semnificative
in supravietuirea la 5 ani a copiilor din Dobrogea diagnosticati in perioada 2010 -2015
(65,45%) fata de media nationala (69,1%) , atat global cat si pe tumori.

Unde se trateaza copiii din Dobrogea
Analizand notificarile la RNCCR ale celor 215 cazuri provenite din judetele Constanta si
Tulcea, constatam ca 130 dintre acestea au fost notificate o singura data, ceea ce sugereaza
ca tratamentul acestora a fost asigurat de o singura clinica de onco-hematologie pediatrica
din cele 13 existente la nivel national. 85 de cazuri au notificari multiple, cele mai multe
datorita traseului de ingrijire prin doua sau mai multe sectii de oncologie pediatrica din tara.
 Tratamente in tara
Astfel, cca 12 % (25 din cele 215 cazuri ) sunt raportate exclusiv de sectia de oncohematologie pediatrica din Constanta , ceea ce poate sugera fie tratarea exclusiva la acest
nivel, fie preluarea unor cazuri tratate initial in strainatate si neraportate la RNCCR.
Dintre cazurile tratate (si) in alte localitati , marea majoritate - 94% dintre copiii si tinerii din
Dobrogea se trateaza in clinici de onco-hematologie pediatrica din Bucuresti, aproape
jumatate la Institutul Oncologic “Alexandru Trestioreanu” Bucuresti (IOB) si restul in mod
aproape egal la Institutul Clinic Fudeni (ICF) sau la Spitalul Marie Curie. Doar 2 % dintre copii
au ajuns la Institutul Oncologic Cluj Napoca si 2% la Spitalul “Louis Turcanu” din Timisoara.



Tratamente in strainatate
Plecarea la tratament in strainatate se raporteaza la RNCCR numai din anul 2018. Din acest
motiv contingentul de cazuri disponibile este redus si in consecinta concluziile sunt limitate
de acest aspect.
Atfel la nivel national 96 din cele 845 de cazuri noi din anii 2018 si 2019 raportate de
reteaua de onco-hematologie pediatrica au consemnata plecarea in strainatate ( 11,4%).
Din cele 24 de cazuri noi inregistrate in aceasta perioada din zona Dobrogei 5 au consemnat
tratamentul in strainatate ( 20,8%).
In ceea ce priveste modalitatea de accesare a acestuia, numai 20% din plecarile inregistrate
la nivel national sunt realizate prin intermediul formularului E112, 80% dintre plecari fiind
inregistrate cu alte resurse (fonduri stranse prin campanii, donatii, resurse proprii, acorduri
individualizate, etc). In ceea ce priveste plecarile in strainatate ale copiilor din Dobrogea
acestea sunt operate 100% prin alte resurse , nefiind inregistrata nici-o situatie de utilizare
a formularului E112.
Aceasta situatie nu trebuie interpretata ca acces discriminatoriu al copiilor din aceasta zona
la mecansimele europene de asistenta transfrontaliera ci ar putea reflecta mai degraba
preferinta familiilor din zona pentru clinicile din Turcia fata de resursele de asistenta si
tratament din Uniunea Europeana.

 Acces la radioterapie si transplant
Radioterapia si transplantul reprezinta modalitati de tratament cu mare impact asupra
sanselor de supravietuire in cancer. Ca servicii medicale tertiare de inalta tehnologie,
dezvoltarea acestora este concentrata la nivelul catorva mari centre medicale atat in tara
cat si pe plan international.
In cazul copiilor, pe langa tehnologia propriu zisa intervin si alte aspecte particulare care
cresc complexitatea acestor servicii ca de ex, nevoia de anestezie generala pentru copiii
mici, sau dependenta acestora de mame , etc. Este neindoielnic faptul ca infrastructura si
capacitatea existenta la nivel national este mai mica decat nevoile de acoperire a cazurilor,
chiar daca nu a fost realizata inca o evaluare formala a acestui fenomen.
Radioterapia fiind o modalitate de tratament comuna atat la adulti cat si la copii beneficiaza
de un camp dedicat pentru a fi inregistrata in toate formularele de raportare a cancerului
din toata reteaua de registre de cancer la nivel national si european. Astfel datele privind
efectuarea sau nu a radioterapiei in cazurile de cancer la copii au putut fi inregistrate inca de
la initierea RNCCR din 2010, pentru toata cohorta cazurilor noi raportate de atunci pana in
prezent , analiza putand fi efectuata atat la nivel national cat si pentru cazurile din
Dobrogea.
In schimb transplantul fiind o terapie mult mai utilizata in cancerele copiilor decat la adult,
nu a putut fi consemnat decat dupa customizarea platformei de inregistrare a cazurilor la
RNCCR , putand fi analizata numai pentru cohorta diagnosticata incepand cu anul 2018.
Desi numarul mic de cazuri la nivelul Dobrogei este un impediment statistic pentru a avansa
concluzii definitive, nu este lipsit de interes faptul ca atat in ceea ce priveste utilizarea
serviciilor de radioterapie cat si al celor de transplant, se inregistreaza ponderi mai mari
pentru cazurile provenite din zona Dobrogei decat la nivel national, ceea ce ar merita o
discutie care sa includa printre posibilele explicatii nivelul inalt de implicare de suport si
advocacy in beneficiul cazurilor din regiune al actorilor locali din oncologia pediatrica
dobrogeana, atat al sectiei de la Constanta cat si al Asociatiei Daruieste Aripi.

Monitorizare si follow-up
 Monitorizare dupa tratament. Recidive
Desi toate registrele de cancer pemit inregistrarea ultimului contact cu pacientii aflati in
monitorizare dupa incheierea tratamentului, formatul existent pentru consemnarea acestor
informatii inainte de 2018 era greoi si neadecvat pentru urmarirea cancerelor pediatrice. Formatul
modernizat permite notificarea cu usurinta si agregarea automata a informatiei despre ultimul
contact cu pacientul care a incheiat tratamenul astfel incat este permanent actualizat cu informatia
cea mai recenta.
Chiar si asa, in lipsa unui sistem de evidenta activa a supravietuitorilor, pe masura ce timpul scurs
de la finalizarea tratamentului trece, scade si probabilitatea de raportare a unui contact de followup. Astfel desi la nivelul intregii baze de date, pentru 75 % din cazurile diagnosticate la nivel
national, respectiv pentru 87% din cazurile provenind din Dobrogea - in ultimii 10 ani , este
consemnat cel putin un contact de follow-up dupa terminarea tratamentului. Daca insa urmarim
rata contactelor de follow up pentru fiecare cohorta anuala de cazuri, procentul de urmarire scade,
ajungand ca dupa 5 ani sa fie de cca 18% la nivel national si in jur de 33% pentru cazurile din
Dobrogea.
Informatiile despre statusul pacientilor monitorizati se notifica catre RNCCR de regula la finalul
fiecarui an.

Astfel, este de remarcat imbunatatirea ratelor de supraveghere post-terapeutica pentru cazurile din
Dobrogea odata cu initierea programului de ingrijiri la domiciliu care a instituit practici de
monitorizare proactiva a pacientilor aflati in evidenta Centrului de Onco-Hematologie Pediatrica
Constanta si a Asociatiei Daruieste Aripi. In consecinta, procentul pacientilor in viata din zona
Dobrogei pentru care s-au primit informatii de follow up a crescut de la 8% la finalul anului 2017,
la 28% in decembrie 2020.
In ceea ce priveste ponderea recidivelor, la nivelul cazuisticii inregistrate in ultimii zece ani, aceasta
inregistreaza un nivel similar in randul cazurilor provenind din Dobrogea, comparativ cu situatia la
nivel national, respectiv de 2,7% la nivel national ( 120 cazuri in perioada 2010 -2019) fata de 3,3%
in Dobrogea ( 7 cazuri in aceeasi perioada).
 Refuzul sau abandonarea tratamentului. Pierderea din urmarire
Este consemnat un singur caz de refuz al tratatamentului si 0 cazuri de abandon tratament in
randul cazurilor de cancer la copii din Dobrogea, fiind consemnate ca pierdute din urmarire 7
cazuri din 215 (cazuri diagnosticate in perioada 2010 -2017). Dupa 2018 odata cu initierea
programului de monitorizare activa si ingrijire la domiciliu nu a mai fost pierdut din urmarire niciun
caz. La nivel national s-au inregistrat 53 cazuri de refuz si 10 cazuri de abandon tratament raportat
la totalul de 4,477 de cazuri inregistrate in perioada 2010 -2019.

CONCLUZII
Confruntarea cazuisticii RNCCR cu evidentele privind beneficiarii programului de ingrijiri la domiciliu
ale Asociatiei Daruieste Aripi au permis identificarea a 28 de cazuri de cancer la copii si adolescenti
din Dobrogea, diagnosticati in perioada 2010 -2017 care NU figurau in baza de date a RNCCR,
astfel numarul total al cazurilor din regiune fiind 243. Totodata in cazuistica RNCCR figureaza 89 de
cazuri diagnosticate in aceeasi perioada care nu apar
in baza de date a beneficiarilor programului de
ingrijiri la domicliu si suport comunitar ai Asociatiei
Daruieste Aripi.

Aceasta situatie demonstreaza inca odata importanta
fluxului de date intre toti actorii care iau in evidenta
cazuri de cancer la copii si adolescenti, acesta fiind

singurul mecanism prin care se poate ajunge la o imagine completa si coerenta a fenomenului
oncologic in randul copiilor si adolescentilor si conditia fundamentala pentru dezvoltarea de politici
si servicii care sa acopere si sa raspunda cu adevarat nevoilor.
Chiar daca pentru unii indicatori numarul mic de cazuri face imposibila emiterea unor judecati de
valoare definitive, este totusi evident ca din punct de vedere epidemiologic tendintele in cancerul
pediatric sunt aceleasi pentru copiii din Dobrogea ca si cele pe plan national.
In ceea ce proveste procesul de ingrijire a copiilor cu cancer, se contureaza in mod sugestiv un
potential avantaj al copiilor din Dobrogea care poate fi interpretat in cheia beneficiilor aduse de
activitatea asidua de suport si advocacy pentru cauza fiecarui caz, depusa prin cooperarea
exemplara a actorilor locali ( centrul de onco –hematologie pediatrica al Spitalului Judetean
Constanta impreuna cu Asociatia Daruieste Aripi).
Este de asteptat ca pe masura ce platforma actualizata a Registrului nostru se va popula cu noi
informatii, multe din semnele de intrebare care planeaza in prezent datorita numarului relativ mic
de cazuri noi acumulate din 2018 sa fie inlocuite de certitudini.
In plus, este in curs de desfasurare tot cu sprijinul Asociatiei Daruieste Aripi, un amplu studiu de tip
“capture –recapture” care urmareste identificarea proportiei de cazuri noi de cancere la copii si
adolescenti din Romania, care nu ajung sa fie luati in evidenta retelei nationale de onco-hemaologie
pediatrica si prin care speram sa intregim perspectiva asupra acestui fenomen.
Prezentul raport aduce in atentie cateva din aspectele definitorii in analiza situatiei copiilor si
tinerilor cu cancer din Dobrogea si, speram noi, deschide calea spre investigatii aprofundate,
completate cu verificari pe teren, care ar putea constitui un model de urmat si ar putea furniza un
cadru de referinta la care sa se raporteze atat eforturile cat si succesele demersurilor generoase pe
care societatea (civila si nu numai ) le indreapta catre aceasta cauza.

Proiect derulat de Asociatia Daruieste Aripi și finanțat prin programul „În stare de bine”, susținut de
Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Conținutul acestui
material nu reprezintă în mod oficial poziția oficială a programului „În Stare de Bine”.

