
PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI ENDOCRINE 
 
    Activităţi: 
    - asigurarea în spital şi în ambulatoriu a medicamentelor specifice pentru 
tratamentul osteoporozei şi al guşei prin tireomegalie datorată carenţei de iod şi 
proliferării maligne. 
    Criterii de eligibilitate: 
    1) pentru bolnavii cu osteoporoză: 
    - diagnostic prin absorbţiometrie duală cu raze X (DEXA), după următoarele 
criterii: 
 ______________________________________________________________________________ 
| Parametrul măsurat  | Alendronat  | Alendronat  | Alfacalcidol | Raloxifenum | 
|                     | Risedronat  | Risedronat  |              |             | 
|                     | Zolendronat | Zolendronat |              |             | 
|_____________________|_____________|_____________|______________|_____________| 
| Scor T (DS) DEXA    | < -2,0      | < -2,7      | < -2,5       | < -2,5      | 
|_____________________|_____________|_____________|______________|_____________| 
| Fracturi fragilitate| +           |             |              |             | 
|_____________________|_____________|_____________|______________|_____________| 
| Alte condiţii       | Criterii OMS|             |              | nu tolerează| 
|                     | FRAX        |             |              | bifosfonaţii| 
|_____________________|_____________|_____________|______________|_____________| 

 
    2) pentru bolnavii cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod: 
    - diagnosticul guşei cu/fără complicaţii, pacient din zona dovedită/cunoscută cu 
deficit geoclimatic de iod; 
    3) pentru bolnavii cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne: 
    - confirmare de proliferare malignă a tiroidei prin puncţie biopsie tiroidiană cu ac 
subţire sau examen histopatologic (postintervenţie chirurgicală tiroidiană). 
    Indicatori de evaluare: 
    1) indicatori fizici: număr de bolnavi trataţi/an: 11.525, din care: 
    a) 5.157 cu osteoporoză; 
    b) 5.957 cu guşă prin tireomegalie cauzată de carenţă de iod; 
    c) 1.171 cu guşă prin tireomegalie cauzată de proliferarea malignă. 
    2) indicatori de eficienţă: 
    a) cost mediu/bolnav cu osteoporoză tratat/an: 275 lei; 
    b) cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie cauzată de carenţa de iod/an: 11 
lei; 
    c) cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie cauzată de proliferarea 
malignă/an: 894 lei. 
    Natura cheltuielilor programului: 
    - cheltuieli pentru medicamente specifice tratamentului osteoporozei şi 
tratamentului pentru guşă prin tireomegalie, datorată carenţei de iod sau proliferării 
maligne. 
    Unităţi care derulează programul: 
    a) Institutul Naţional de Endocrinologie "C. I. Parhon" Bucureşti; 
    b) Spitalul Clinic de Urgenţă Elias Bucureşti; 
    c) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj; 
    d) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sfântul Spiridon" Iaşi; 



    e) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara; 
    f) Spitalul Clinic Judeţean Mureş; 
    g) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu; 
    h) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov; 
    i) Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti; 
    j) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova; 
    k) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad; 
    l) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa; 
    m) Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea; 
    n) Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ; 
    o) Spitalul Judeţean de Urgenţă Râmnicu Vâlcea; 
    p) Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sfântul Ioan cel Nou" Suceava; 
    q) Spitalul Judeţean de Urgenţă Sfântu Gheorghe; 
    r) Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte; 
    s) Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu; 
    t) Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău; 
    u) Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila; 
    v) Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf Apostol Andrei" Galaţi; 
    w) Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare; 
    x) Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati" Botoşani; 
    y) Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa-Năsăud; 
    z) Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău; 
    aa) Spitalul Municipal Câmpulung Muscel; 
    ab) Spitalul de Cardiologie Covasna; 
    ac) Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva; 
    ad) Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti; 
    ae) Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc; 
    af) Institutul Oncologic "Prof. Dr. Al. Trestioreanu" Bucureşti; 
    ag) Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina; 
    ah) Spitalul SC Pelican Impex SRL Oradea; 
    ai) S.C. Sanador - S.R.L. - Bucureşti. 
 


