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Raport privind diagnosticarea, terapia și capacitatea de raportare a 

limfoamelor Non-Hodgkin în regiunea de Nord-Vest a României 

 

1. Introducere 

Din ce în ce mai mult, informatica are un impact semnificativ asupra gestionării, 

analizei și raportării datelor privind sănătatea. Pe măsură ce domeniul s-a maturizat, 

instrumente îmbunătățite au evoluat în aceste scopuri fiind aplicate tot mai mult în cadrul 

cercetării în domeniul medical. Cu toate acestea, încă persistă provocări semnificative în 

special în colectarea, integrarea și analiza datelor privind sănătatea. Complexitatea 

datelor nestructurate stocate în ”silozurile” de date imense ale instituțiilor medicale și 

lipsa standardizării contribuie semnificativ la aceste provocări. La aceasta se adaugă 

fluxul constant și exponențial de date care devine din ce în ce mai greu de gestionat și 

interpretat. Aceste provocări prezintă un nivel de complexitate greu de depășit. 

În acest proiect, descriem metode de utilizare a instrumentelor de integrare a 

datelor existente pentru a construi o bază de date pentru pacienți cu limfom Non-Hodgkin 

și a crea o ontologie care să lege sistemul de clasificare OMS a neoplasmelor limfoide, cu 

cea mai recentă revizie din 2016, cu datele cu datele codificate ICD-O-3 și ICD-10 din 

bazele de date medicale și din registrul de cancer. 

Informațiile tradiționale de bază colectate de către registrele de cancer 

populaționale (vârstă, sex, topografie, morfologie, comportament) nu mai satisfac nevoile 

cercetătorilor și factorilor de decizie din domeniul politicilor de sănătate. Din ce în ce mai 

mult, există o cerere de informații privind caracteristicile clinice ale bolii (biomarkeri, 

mutații genetice ...), caracteristicile pacientului (comorbidități, comportamente de risc ...), 

informații detaliate despre tratament și răspuns la tratament și urmărire (recurențe, 

progresie, deces). 

În zilele noastre, multe informații sunt înregistrate electronic în diferite sisteme. 

Scopul principal a fost de a înzestra registrul tipic de cancer cu un sistem integrat care 

agregă informații din aceste surse diferite. Sistemul va integra informații din: rapoartele 

de anatomie patologică; patologia clinică și testele genetice; examinări imagistice; 

rapoarte chirurgicale; medicamente administrate (atât injectabile, cât și orale), inclusiv 

terapie chimică, imună și hormonală; radioterapie; informațiile primare privind modul de 

viață și comorbiditățile; certificatul de deces din sistem național de informații. Pentru a 
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gestiona automat informațiile integrate, va fi setat un motor regulat. Un set de dicționare 

va asigura validitatea informațiilor colectate. Cu toate acestea, pentru a garanta calitatea 

și coerența informațiilor înregistrate, se prevede un set de proceduri de validare 

periodică. 

Afecțiunile maligne hematologice, care includ leucemiile acute și cronice, limfomul 

Hodgkin, limfomul Non-Hodgkin (LNH) și mielomul, reprezintă 9% din cazurile de cancer 

diagnosticate în lume. Acestea apar mai puțin frecvent decât unele tumori solide, dar 

reprezintă o povară semnificativă a bolii în populație. Aceste afecțiuni maligne reprezintă 

o colecție mare și eterogenă de cancere care reflectă complexitatea sistemelor 

hematopoietice și imunitare normale de care sunt derivate. 

Un număr de sisteme de clasificare au fost dezvoltate pentru a clasifica 

malignitățile limfoide în moduri clinic și biologic relevante pentru a ne perfecționa 

capacitatea de a diagnostica și trata aceste tipuri de cancer. De exemplu, clasificarea 

revizuită european-americană a limfomului (REAL), publicată în 1994, definește entitățile 

clinico-patologice bazate pe o combinație de morfologie, imunofenotip, anomalii genetice 

și caracteristici clinice (Morton et al, 2007). Mai mult de 90% dintre afecțiunile maligne 

limfoide au putut fi clasificate utilizând această abordare. Clasificarea internațională a 

bolilor (ICD) elaborată de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS) reprezintă 

sistemul standard de diagnosticare pentru raportarea, stocarea și recuperarea datelor 

pentru epidemiologie, managementul sănătății și scopuri clinice. (Morton et al, 2007). 

Sistemul ICD al OMS este folosit pentru a clasifica bolile și alte probleme de 

sănătate, inclusiv certificate de deces. Condițiile raportate sunt desemnate prin coduri din 

schema de clasificare care fac obiectul revizuirii periodice pentru a actualiza noua 

înțelegere a biologiei bolii, a diagnosticării și a tratamentului. O schemă specială de 

codificare a ICD există, de asemenea, în mod specific pentru oncologie, ICD-O, care se 

bazează pe aceeași abordare ca și clasificarea REAL, permițând astfel sistemelor medicale 

să surprindă informații granulare despre caracteristicile biologice și clinice ale unui 

neoplasm. Codificarea standard ICD nu poate capta informații histologice despre cancer, 

în timp ce schema ICO-O poate distinge cu ușurință neoplasmele distincte histologic prin 

codificarea integrată pentru morfologie (comportamentul și diferențierea tipului de 

celule tumorale) și topografia (site-ul și subsite-ul). Schema de codificare ICD se află în 

cea de-a zecea revizie (ICD-10). Codurile ICD-O se află în revizuirea a treia (ICD-O-3), 
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clasifică limfoame în funcție de celula de origine (celule B, celule T sau celule NK) și 

încorporează morfologia bolii, imunofenotipul, precum și caracteristicile genetice și 

clinice pentru a defini subtipul. Datorită specificității și granularității sale mai mari, 

sistemul de codare ICD-O-3 este utilizat pentru a capta date în registrele de cancer. Pe 

lângă îmbunătățirea codării și capturării bolii, progresele realizate în diagnostic și 

tratament au îmbunătățit rezultatele pacientului pentru neoplasmele hematologice. Cu 

toate acestea, există încă domenii în care sunt necesare cercetări suplimentare pentru a 

aborda provocările cu privire la diagnosticul și tratamentul malignităților limfoide. 

Clasificarea OMS a neoplasmelor țesuturilor hematopoietice și limfoide, publicată 

în 2001 și actualizată în 2008, reprezintă un consens mondial privind diagnosticarea 

acestor tumori, adoptat pentru utilizare de către patologi, clinicieni și cercetători de bază. 

Principiul major al clasificării este recunoașterea bolilor distincte în conformitate cu o 

combinație de morfologie, imunofenotipare, genetice, moleculare si caracteristicile 

clinice. Entitățile bolii sunt stratificate în funcție de linia lor celulară și, în plus, derivarea 

lor din celule limfoide precursoare sau mature. Validarea acestei propuneri într-o serie 

mare de tumori din diferite părți ale lumii și publicarea celei de-a treia ediții a clasificării 

OMS (Swerdlow et al, 2008) a încheiat o lungă istorie a controverselor legate de 

clasificarea limfoamelor. 

Clasificarea OMS din 2008 a rafinat definițiile bolilor recunoscute, a identificat noi 

entități și variante și a încorporat noi concepte emergente în înțelegerea neoplasmelor 

limfoide. Cu toate acestea, când au fost publicate în 2008, unele întrebări nu au fost 

rezolvate, cum ar fi măsura în care anumite modificări genetice sau moleculare definesc 

anumite tumori și statutul entităților provizorii, categorii pentru care grupurile de lucru 

ale OMS au considerat că nu există dovezi suficiente pentru a le recunoaște ca boli 

distincte la acea vreme. 

În 2016 s-a considerat că în ultimii 8 ani au fost înregistrate progrese majore în 

ceea ce privește cunoașterea neoplasmelor limfoide și modul în care acestea ar trebui 

tratate cel mai bine. Au fost evidențiate noi perspective asupra biologiei și 

managementului atât a proliferărilor clonale cu potențial malign limitat, cât și a 

neoplasmelor limfoide agresive în care se investighează terapii mai bine direcționate și 

eficiente. Ca urmare a fost adoptată Clasificarea 2016 a OMS și monografia asociată, care 

urmăresc să furnizeze categorii și criterii de diagnosticare actualizate, împreună cu 
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corelații biologice și clinice și să faciliteze asistența medicală de ultimă oră, progresele 

terapeutice viitoare și cercetarea de bază în acest domeniu (Swerdlow et al, 2016). 

 

2. Tabloul limfoamelor Non-Hodgkin în regiunea de Nord-Vest a României 

Regiunea de Nord-Vest a României are o suprafață de 34.159 km2, reprezentând 

14,32% din suprafața întregii țări și include 6 județe: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, 

Maramureș, Satu-Mare și Sălaj. Populația Regiunii de Nord-Vest numără 2.573.358  de 

locuitori (1 iulie 2016), reprezentând 12.7% din totalul populației României.  

Registrul Regional de Cancer Nord-Vest (RRCNV) înregistrează începând cu anul 

2008, respectiv începând cu anul 2006 în județul Cluj, notificările referitoare la cazurile 

de cancer nou apărute în populația Regiunii de Nord-Vest (RNV) (Coza et al, 2017). Cadrul 

legal a fost stabilit odată cu intrarea în vigoare la 1 Ianuarie 2008 a Ordinului MSP nr. 

2027 din 26 noiembrie 2007. Cancerele diagnosticate începând cu 2008 sunt direct 

codificate cu sistemul de codificare ICD-O-3. Revizia a 10-a a Clasificării Internaționale a 

Maladiilor (ICD-10) este folosită pentru raportarea datelor de cancer, prin conversia 

automată a codurilor ICD-O-3 în codurile ICD-10. RRCNV primește notificări despre 

cazurile de cancer de la Registrul Instituțional de Cancer al Institutului Oncologic 

"Prof.Dr.I.Chiricuță" Cluj-Napoca (IOCN), laboratoarele de anatomie patologică și 

citologie, de la cabinetele oncologice județene, secțiile clinice de oncologie, etc. De 

asemenea Registrul primește informații despre decesele de toate cauzele în județele Cluj 

și Bistrița-Năsăud , precum și notificări ale deceselor cazurilor luate deja în evidență din 

județele Maramureș, Sălaj și Satu Mare. Mai mult de jumătate dintre notificări sunt primite 

electronic (cele de la Registrul Instituțional de Cancer al IOCN și laboratoarele de 

anatomie patologică și citologie). 

Sistemul informațional pentru Registrul Regional Nord-Vest îmbină metoda pasivă 

de culegere a datelor cu cea activă și cu înregistrarea automată a cazurilor de cancer. 

Sistemul informațional se bazează pe notificările pe suport de hârtie sau rapoartele în 

format electronic trimise de instituțiile medicale. Începând din 2016 s-a lansat platforma 

OncReg care este o aplicație web de raportare online a cazurilor de cancer. Adresa de 

internet este accesibilă pe site-ul NWCanPortal: http://nwcanportal.iocn.ro, secțiunea 

”Registrul de Cancer”, opțiunea ”Raportare online”. Conturile utilizator se creează offline 

prin cerere oficială adresată RRCNV. Această aplicație oferă o interfață ușor de utilizat. 

http://nwcanportal.iocn.ro/
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Pentru majoritatea datelor se oferă liste cu valori și instrucțiuni de ajutor. Datele 

histopatologice pot fi transmise în trei moduri: text, fișier de scanare sau cod morfologic 

ICD-O-3. Ori de câte ori este posibil, validarea se face la introducerea datelor. Există un set 

de date critice a căror lipsă împiedică transmiterea unei notificări: data incidenței, CNP, 

județul de reședință și topografia. Combinații puțin probabile, de exemplu topografie - 

morfologie, dau un avertisment dar notificarea poate fi transmisă. 

Setul minim de date cuprinde următoarele variabile: 

1. Unitatea sanitară/secția unde a fost îngrijit pacientul 
2. Date despre pacient 
a. Nume/prenume 
b. Cod numeric personal 
c. Data nașterii 
d. Sex 
e. Domiciliul (localitate/județ) stabil/flotant 
3. Date despre tumoră 
a. Data diagnosticului 
b. Baza de înregistrare (metoda cea mai precisă prin care s-a stabilit diagnosticul de 
cancer) 
c. Topografia tumorii (localizarea tumorii) 
d. Morfologia tumorii (rezultatul anatomopatologic) 
e. Lateralitatea tumorii (pentru organele pereche) 
f. Stadiul tumorii 
g. Tratamente aplicate și data debutului lor 
4. Date de urmărire 
a. Statusul vital (în viață/decedat) 
b. Locul și data decesului 
c. Cauza decesului 

 

O limitare a analizei epidemiologice a LNH o reprezintă chiar Sistemul ICD-10, care 

este folosit pentru raportarea datelor de cancer. LNH pot fi separate în categorii pe baza 

mai multor proprietăți diferite, dintre care majoritatea NU rezonează cu metodologia de 

codificare a sistemului ICD-10. De exemplu boli limfoproliferative, incluzând leucemia 

limfatică cronică și unele proliferări plasmocitare, deși biologic sunt mai legate de LNH 

sunt incluse de către RRCNV, la fel ca alte registre generale, în categoria leucemiilor. 

Pentru realizarea acestui raport am regrupat cazurile de cancer înregistrate pentru 

regiunea de NV din 2008 până în 2013, respectiv pentru județul Cluj din 2006 până în 

2016, ținând cont de clasificarea WHO 2008. Astfel în grupa LNH definită standard prin 

codurile ICD-10 C82-86, C88, C96 au fost incluse cazuri din grupa C91, consacrată 

leucemiilor de către registrele generale. Acestea reprezintă în principal leucemia 
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limfocitară cronică cu celule B / limfomul limfocitar mic (CLL/SLL), precum și alte 

leucemii limfoide. 

În perioada 2008 – 2013, în regiunea de Nord-Vest a României, au fost 

înregistrate 1630 cazuri noi de limfom Non-Hodgkin, ceea ce reprezintă 2,8% din toate 

cazurile noi de cancer. Dintre acestea, la bărbați s-au înregistrat 897 cazuri, având vârsta 

mediană de 62 ani, iar la femei 733 cazuri, având vârsta mediană de 65 ani, cu un raport 

între bărbați și femei M/F = 1,22:1. 

 

 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

M 168 111 143 153 180 142 
F 112 90 120 112 168 131 

 
 

 

 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

M 60 64 53 41 53 57 56 55 
F 41 49 47 35 45 47 50 46 
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Incidența specifică pe grupe de vârstă (număr de cazuri noi / 100.000 locuitori) 

 
  

 00-04 05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 
F 5.2 2.7 3.6 2.4 1.8 2.2 1.9 3.0 4.4 
M 6.5 3.4 3.1 3.7 2.8 2.7 2.4 3.7 5.2 

 
 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ 

F 4.5 9.7 13.9 18.0 24.9 27.5 29.0 27.2 24.9 
M 8.8 13.6 21.2 29.1 33.5 41.9 47.9 61.5 46.9 

 

 
 
 
 
 

 
ASR = Rata standardizată pe vârstă (populația mondială standard) a incidenței (număr de cazuri noi / 

100.000 locuitori) 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
F 5.5 4.4 5.4 5.0 8.2 6.5 
M 9.6 6.5 7.9 8.7 9.8 9.1 
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În ceea ce privește localizarea tumorii primare, clasificarea LNH drept nodal sau 

extranodal este subiect de controverse în literatură. Vannata și Zucca (2015) consideră 

ca fiind extranodal limfomul Non-Hodgkin care apare într-un alt loc decât ganglionii 

limfatici, splina sau măduva osoasă. Guermazi et al. (2001) consideră că doar în cazul 

limfomului Hodgkin se poate considera splina ca site nodal, limfomul Non-Hodgkin care 

apare în splină fiind considerat extranodal. Alți autori includ splina și inelul Waldeyer ca 

fiind site-uri nodale, iar măduva osoasă ca site extranodal, sau consideră ca site nodal 

doar ganglionii limfatici (Castillo et al, 2014; Mertsoylu et al, 2014). Dat fiind aceste 

controverse am analizat într-o primă fază separat aceste localizări. 

 

 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total % 

Nodal 113 79 127 125 131 106 681 41.8% 

Măduva osoasă 115 64 81 85 162 97 604 37.1% 

Splina 10 3 2 7 8 14 44 2.7% 

Extranodal 42 55 53 48 47 56 301 18.5% 

 
 

 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total % 

Nodal (include măduva osoasă) 228 143 208 210 293 203 1285 78.8% 

Extranodal (include splina) 52 58 55 55 55 70 345 21.2% 
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Cifrele privind limfomul Non-Hodgkin variază semnificativ în întreaga lume. 

Aproximativ 25-40% din LNH apare în principal din alte zone anatomice decât ganglionii 

limfatici. În timp ce incidența LNH extranodal în țările vestice a crescut substanțial în 

ultimii 40 de ani, există foarte puține studii epidemiologice ale LNH în Europa de Est. În 

regiunea de NV a României, în perioada 2008 – 2013, implicarea extranodală primară a 

fost înregistrată la 21,5% dintre pacienți. Se poate observa o ușoară tendință de creștere 

în ultimii ani. Etiologia LNH extranodal este multifactorială și poate include infecții 

virale și bacteriene, expunerea la agenți de mediu și supresia imună. 

 

Sex Extranodal Nodal Total 

F 
163 570 733 

47,3% 44,4% 45% 

M 
182 715 897 

52,7% 55,6% 55% 

Total 345 1.285 1.630 

 

Se poate observa o ușoară predominanță a limfoamelor extranodale la femei, dar 

această corelație nu este semnificativă din punct de vedere statistic (chi2 p = 0,33). 

 

 Vârsta mediană (ani) 

Sex Extranodal Nodal Total 

F 62 66 65 

M 61 63 63 

Total 62 64 64 

 

Zonele de implicare extranodală: 

Zona anatomică Nr Procent 

Tractul gastro-intestinal 108 31.3% 

Cavitatea bucală și faringe 48 13.9% 

Splina 44 12.7% 

Pielea 40 11.6% 

Organe respiratorii și 
intratoracice 

31 9% 
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Sistemul nervos central 12 3.5% 

Retroperitoneu și peritoneu 9 2.6% 

Tractul genito-urinar 9 2.6% 

Tiroida 7 2.0% 

Os 5 1.5% 

Sân 5 1.5% 

Sânge 4 1.2% 

Țesuturi moi 4 1.2% 

Ochi 3 0.9% 

Alte sau neprecizate 16 4,6% 

 

Frecvența relativă a diferitelor subtipuri histologice de limfom Non-Hodgkin în regiunea 

de Nord-Vest, în perioada 2008 – 2013:    

Tip histologic Nr % 
Neoplasme limfoide, FAI 476 29.2% 
Limfom cu celule B difuze mari (DLBCL) 370 22.7% 
Leucemie limfocitară cronică / limfom limfocitar mic (CLL/SLL) 367 22.5% 
Leucemie / limfom limfoblastic cu celule precursoare, FAI 110 6.8% 
Limfom folicular 61 3.7% 
Leucemie / limfom limfoblastic cu celule B precursoare 30 1.8% 
Limfom cu celule B al zonei marginale, splenic 28 1.7% 
Limfom / leucemie Burkitt 26 1.6% 
Limfom cu celule ale mantalei 22 1.4% 
Limfom extranodal cu celulă B de zonă marginală tip MALT 20 1.4% 
Leucemia cu celule păroase 18 1.1% 
Limfom periferic cu celule T, FAI 16 1.0% 
Limfom nodal cu celulă B de zona marginala 15 0.9% 
Limfom cutanat cu celule T, FAI 13 0.8% 
Mycosis fungoides / sindromul Sezary 11 0. 7% 
Leucemie / limfom limfoblastic T 10 0.6% 
Limfom limfoplasmocitic / Macroglobulinemia Waldenstrom 9 0.6% 
Limfom angioimunoblastic cu celule T 9 0.6% 
Limfom cu celule mari anaplazice, cu celule T ALK-pozitiv 4 0.3% 
Limfomul NK / extranodal cu celule T, tip nazal 4 0.3% 
Limfom cu celule T asociate enteropatiei 2 0.1% 
Leucemie /limfom cu celule T adulte HTLV-1 pozitiv 2 0.1% 
Boală imunoproliferativă, FAI 2 0.1% 
Leucemia prolimfocitica, FAI 2 0.1% 
Leucemie prolimfociticã, cu celule B 1 0.06% 
Leucemie prolimfociticã, cu celule T 1 0.06% 
Afectiune limfoproliferativa cutanata primara cu celule T CD30+ 1 0.06% 
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Frecvența relativă a diferitelor subtipuri histologice de limfom Non-Hodgkin extranodal 
în regiunea de Nord-Vest, în perioada 2008 – 2013: 
    

Tip histologic Nr % 
Limfom cu celule B difuze mari (DLBCL) 148 42.9 
Neoplasme limfoide, FAI 72 20.9 
Limfom cu celule B al zonei marginale, splenic 28 8.1 
Limfom extranodal cu celulă B de zonă marginală tip MALT 20 5.8 
Leucemie limfocitară cronică / limfom limfocitar mic (CLL/SLL) 14 4.0 
Limfom cutanat cu celule T, FAI 13 3.8 
Limfom / leucemie Burkitt 12 3.5 
Mycosis fungoides / sindromul Sezary 10 2.9 
Limfom folicular 7 2.0 
Limfom limfoplasmocitic / Macroglobulinemia Waldenstrom 4 1.16 
Limfom periferic cu celule T, FAI 4 1.16 
Limfomul NK / extranodal cu celule T, tip nazal 3 0.87 
Leucemie / limfom limfoblastic T 2 0.58 
Limfom cu celule T asociate enteropatiei 2 0.58 
Leucemie / limfom limfoblastic B 1 0.29 
Leucemie / limfom limfoblastic, FAI 1 0.29 
Limfom cu celule ale mantalei 1 0.29 
Limfom angioimunoblastic cu celule T 1 0.29 
Limfom cu celule mari anaplazice, cu celule T ALK-pozitiv 1 0.29 
Afectiune limfoproliferativa cutanata primara cu celule T CD30+ 1 0.29 

 
 

Frecvența relativă a diferitelor subtipuri histologice de limfom Non-Hodgkin nodal în 
regiunea de Nord-Vest, în perioada 2008 – 2013: 
   

Tip histologic Nr % 
Neoplasme limfoide, FAI 404 31.4 
Leucemie limfocitară cronică / limfom limfocitar mic (CLL/SLL) 353 27.5 
Limfom cu celule B difuze mari (DLBCL) 222 17.3 
Leucemie / limfom limfoblastic, FAI 109 8.5 
Limfom folicular 54 4.2 
Leucemie / limfom limfoblastic B 29 2.3 
Limfom cu celule ale mantalei 21 1.6 
Leucemia cu celule păroase 18 1.4 
Limfom / leucemie Burkitt 14 1.09 
Limfomul zonei marginale nodale 13 1.01 
Limfom periferic cu celule T, FAI 12 0.93 

 
 
 

 Pentru analiza supraviețuirii relative la 5 ani (RS) am inclus doar cazurile din 
județul Cluj, pentru care există date complete de urmărire, din perioada 2006 – 2011, 
până la 31.12.2016. Pentru calculul supraviețuirii relative și a intervalului de confidență 
de 95% lo_RS, respectiv hi_RS, am folosit metoda Ederer II. 
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Supraviețuirea în funcție de sex: 

 Sex Nr RS lo_RS hi_RS 
M 326 0.5063 0.4409 0.5704 
F 255 0.4832 0.4135 0.5513 

  

 
 
      
Supraviețuirea în funcție de vârstă: 

Grupa de vârstă (ani) Nr RS lo_RS hi_RS 
0-14 14 0.5721 0.2844 0.7807 
15-24 4 0.7515 0.1282 0.9625 
25-49 67 0.5607 0.4324 0.6718 
50-74 346 0.5242 0.4641 0.5822 
75+ 150 0.3739 0.2712 0.4863 
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Supraviețuirea în funcție de localizarea tumorii primare: 
Localizare Nr RS lo_RS hi_RS 
Măduva osoasă 216 0.5521 0.4695 0.6319 
Extranodal 144 0.4646 0.3720 0.5555 
Nodal 211 0.4443 0.3691 0.5187 
Splină 10 0.7934 0.3726 1.0109 

 

  
 
 

Localizare Nr RS lo_RS hi_RS 
Extranodal (include splina) 154 0.4860 0.3955 0.5740 

Nodal (include măduva osoasă) 427 0.4988 0.4428 0.5539 
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Supraviețuirea în funcție de localizarea extranodală a tumorii primare: 
Localizare Nr RS lo_RS hi_RS 
Tractul gastro-intestinal 60 0.3986 0.2650 0.5348 
Cavitatea bucală și faringe 22 0.7865 0.4979 0.9872 
Piele 13 0.4719 0.1724 0.7705 
Organe respiratorii și intratoracice 12 0.3524 0.1086 0.6221 
Splina 10 0.7934 0.3726 1.0109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supraviețuirea în funcție de subtipul histologic: 

Subtip Nr RS lo_RS hi_RS 
CLL/SLL 183 0.5399 0.4492 0.6278 
DLBCL 139 0.5476 0.4497 0.6399 
Folicular 27 0.5402 0.3219 0.7314 
Limfom de zonă marginală 19 0.5862 0.3199 0.8005 
Limfom limfoblastic cu celule precursoare 30 0.4434 0.2615 0.6128 
T si NK 26 0.3439 0.1635 0.5425 
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Tabloul limfoamelor Non-Hodgkin în regiunea de Nord-Vest a României arată o 

colecție mare și eterogenă de cancere, care reflectă complexitatea sistemelor 

hematopoietice, și care reprezintă 2,8% din toate cazurile noi de cancer din perioada 2008 

– 2013. Deși acestea apar mai puțin frecvent decât unele tumori solide, reprezintă o 

povară semnificativă a bolii în populație. Analiza datelor înregistrate în Registrul Regional 

de Cancer Nord-Vest (care este un registru general de cancer) a relevat un deficit 

important de informații privind această boală. Din analiza supraviețuirii acestor bolnavi 

au rezultat diferențe care nu pot fi explicate cu datele disponibile, confirmând importanța 

luării în considerare a diferitelor subtipuri de limfom Non-Hodgkin atunci când se 

elaborează strategii de management pentru aceste tipuri de cancer. Aceste date pot oferi, 

de asemenea, indicii despre etiologia lor. 

 

3. Capacitatea de raportare a limfoamelor Non-Hodgkin în regiunea de 

Nord-Vest a României 

Am realizat un studiu bazat pe chestionare, pentru evaluarea capacității de 

raportare a limfoamelor Non-Hodgkin în regiunea de Nord-Vest a României. 

Chestionarul a fost distribuit participanților la workshop și de asemenea a fost publicat 

online pe platforma EuSurvey Comisiei Europene, platformă ce oferă servicii gratuite de 

găzduire a chestionarelor online și permite colectarea și centralizarea rezultatelor. 

Chestionarul în variantă electronică este disponibil la adresa 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NextGenRel 

Chestionarul a cuprins 19 întrebări, a fost anonim și a fost structurat în 3 secțiuni. 

În prima secțiune am colectat date privind vârsta, domeniul de activitate și nivelul de 

cunoaștere a problemei registrelor medicale (întrebările 1 – 6). Întrebările din a doua 

secțiune sunt dedicate evaluării interacțiunii respondenților cu diferite tipuri de registre 

medicale (întrebările 7 -10). A treia secțiune s-a axat pe evaluarea percepției asupra 

utilității unui registru specializat pe LNH (întrebările 11 -19).  

Până la data elaborării acestui raport am primit 19 chestionare completate. 

Chestionarul rămâne deschis până la data de 31.12.2018, după care vom actualiza 

analiza răspunsurilor, în măsura în care vom primi chestionare completate noi. 

 

1. Care este vârsta dumneavoastră? 
………………………….. 
 
Vârsta respondenților a fost cuprinsă între 26 – 55 ani, cu o repartiție relativ uniformă: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NextGenRel
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2. Vă rugăm selectați județul în care vă desfășurați activitatea: 

a. Bihor 
b. Bistrița-Năsăud 
c. Cluj 
d. Maramureș 
e. Satu-Mare 
f. Sălaj 
g. Altul, vă rugăm specificați…………………...... 
 

 
 Răspunsurile la întrebarea 2 au relevat o majoritate covârșitoare (68%) a 

respondenților care își desfășoară activitatea în județul Cluj: 

Intrebarea 2 Nr. Procent 
Cluj 13 68.4% 

Maramures 2 10.5% 
Bihor 1 5.3% 

Hunedoara 1 5.3% 
Salaj 1 5.3% 
Sibiu 1 5.3% 

 
 
 

3. Care este tipul instituției în care vă desfășurați activitatea? 
a. Spital orășenesc 
b. Spital municipal 
c. Spital județean 
d. Ambulatoriu 
e. Institut Regional 
f. Unitate de Învățământ Superior 
g. Unitate Administrativă din domeniul Sănătății. 
h. Alta ........................................................... 
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 Respondenții provin aproape exclusiv de la spitale județene, institute regionale 

și/sau unități de învățământ superior:   

Intrebarea3 Nr Procent 

Spital județean 7 36.8% 

Institut regional 6 31.6% 

Unitate de învățământ superior 6 31.6% 

Spital municipal 1 5.3% 

 
 
4. Care este funcția dumneavoastră? 

a. Medic primar 
b. Medic specialist 
c. Medic rezident 
d. Cadru didactic 
e. Cercetător 
f. Personal TESA/administrativ 
g. Alta ........................................................... 
 

 
 Din punct de vedere a funcției, 63% dintre respondenți sunt medici primari 
și/sau cadru didactic. Un procent important (31,6%) sunt medici rezidenți: 
 

Intrebarea4 Nr Procent 
Medic primar 12 63.2% 

Medic rezident 6 31.6% 

Cadru didactic 4 21.1% 

Medic specialist 1 5.3% 

Cercetator 1 5.3% 

 
 

5. Care este domeniul/specialitatea în care vă desfășurați activitatea? 
a. Hematologie 
b. Anatomie patologică 
c. Oncologie 
d. Epidemiologie 
e. Medicină de laborator 
f. Altă specialitate medicală ............................................... 
g. Alt domeniu .......................................................................... 
 
 
Marea majoritate a respondenților sunt medici hematologi: 
 

Intrebarea5 Nr Procent 
Hematologie 16 84.2% 
Anatomie patologică 2 10.5% 
Gastroenterologie 1 5.3% 
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6. Vă rugăm descrieți nivelul de interacționare cu registrele medicale dedicate 
cancerului: 

a. Particip activ la procesul de înregistrare a pacienților într-un registru de cancer 
b. Utilizez ocazional datele furnizate de un registru de cancer 
c. În instituția în care îmi desfășor activitatea există un registru instituțional de 
cancer funcțional 
d. Am cunoștințe teoretice foarte bune referitoare la subiectul registrelor 
medicale 
e. Am cunoștințe teoretice de nivel mediu/redus referitoare la subiectul 
registrelor medicale 
f. Nu dețin nici un fel de cunoștințe referitoare la subiectul registrelor medicale. 

 
 
 Aproape jumătate dintre respondenți (47%) au doar cunoștințe teoretice de nivel 
mediu/redus referitoare la subiectul registrelor medicale și doar 16% participă activ 
la procesul de înregistrare a pacienților într-un registru de cancer: 
 

Intrebarea6 Nr. Procent 
Am cunoștințe teoretice de nivel mediu/redus referitoare la 
subiectul registrelor medicale 

9 47.4% 

Utilizez ocazional datele furnizate de un registru de cancer 4 21.1% 

Particip activ la procesul de înregistrare a pacienților într-un 
registru de cancer 

3 15.8% 

Am cunoștințe teoretice foarte bune referitoare la subiectul 
registrelor medicale 

2 10.5% 

În instituția în care îmi desfășor activitatea există un registru 
instituțional de cancer funcțional 

2 10.5% 

Nu dețin nici un fel de cunoștințe referitoare la subiectul 
registrelor medicale 

1 5.3% 

 
 
 
7. Dacă este cazul, vă rugăm descrieți modul în care utilizați datele din registrul de 
cancer: 

a. Utilizez informații din registrul de cancer pentru a extrage date epidemiologice 
de bază 
b. Utilizez date din registrul de cancer pentru realizarea de studii în domeniul 
meu și în domenii conexe 
c. Utilizez date din registrul de cancer pentru a lua decizii informate în activitate 
medicală curentă 
d. Nu se aplică 
e. Alte, vă rugăm 
specificați.................................................................................................................. ............................. 
 
 

 Răspunsurile la întrebarea 7 se corelează cu cele de la întrebarea 6: 
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Intrebarea7 Nr Procent 

Nu se aplică 9 47.4% 

Utilizez informații din registrul de cancer pentru a extrage date 
epidemiologice de bază 

5 
26.3% 

Utilizez date din registrul de cancer pentru realizarea de studii în 
domeniul meu și în domenii conexe 

3 
15.8% 

Utilizez date din registrul de cancer pentru a lua decizii informate în 
activitate medicală curentă 

2 
10.5% 

 
 
8. Vă rugăm să descrieți accesul la informații epidemiologice de bază privind 
cancerul (incidență, prevalență, mortalitate) pentru regiunea dumneavoastră 
geografică: 

a. Am un acces facil la acest tip de informații, deoarece în regiune există un 
registru de cancer funcțional care furnizează date cu privire la patologia 
oncologică 
b. Am un acces facil la acest tip de informații, deoarece accesez datele furnizate de 
instituțiile regionale și naționale de statistică 
c. Am un acces dificil la acest tip de informații, deoarece nu dețin suficiente 
informații cu privire la modul în care pot accesa aceste date 
d. Am un acces dificil la acest tip de informații deoarece în regiune nu există un 
registru funcțional de cancer care furnizează date cu privire la patologia 
oncologică 
e. Am un acces dificil deoarece consider că nu sunt colectate suficiente date la 
nivel regional sau național pentru calculul acestor indicatori 
f. Alte, vă rugăm specificați.......................................................................................................... 
 

 Se remarcă faptul că doar un respondent a considerat că are un acces facil la 
aceste informații și niciun respondent nu a răspuns că are un acces facil la acest tip de 
informații, deoarece în regiune există un registru de cancer funcțional care furnizează 
date cu privire la patologia oncologică, deși majoritatea provin din regiunea de Nord-
Vest unde este funcțional Registrul Regional de Nord-Vest. Aceasta denotă un mare 
deficit de diseminare a registrului și de asemenea sugerează o posibilă sub-raportare a 
cazurilor de cancer hematologic: 
 

Intrebarea8 Nr Procent 
Am un acces dificil deoarece consider că nu sunt colectate suficiente 
date la nivel regional sau național pentru calculul acestor indicatori 

6 31.6% 

Am un acces dificil la acest tip de informații, deoarece nu dețin 
suficiente informații cu privire la modul în care pot accesa aceste date 

7 36.8% 

Am un acces dificil la acest tip de informații deoarece în regiune nu 
există un registru funcțional de cancer care furnizează date cu privire 
la patologia oncologică 

5 26.3% 

Am un acces facil la acest tip de informații, deoarece accesez datele 
furnizate de instituțiile regionale și naționale de statistică 

1 5.3% 

Nu am acces 1 5.3% 

Nu am acces la toate datele 1 5.3% 
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9. Vă rugăm să descrieți accesul la informații epidemiologice de bază pentru 
diferitele categorii de limfoame non-Hodgkin (LNH) în regiunea dumneavoastră 
geografică: 

a. Am acces la informații privind categoria LNH în ansamblu, dar și la informații 
detaliate referitoare la diversele tipuri de LNH 
b. Am acces la informații privind categoria LNH în ansamblu, dar NU și la 
informații detaliate referitoare la diversele tipuri de LNH 
c. Nu am acces la informații privind categoria LNH în ansamblu și nici la 
informații detaliate pentru diversele tipuri de LNH 
d. Alte, vă rugăm specificați................................................................................................. 
 

 Marea majoritate (68%) a respondenților nu are acces la informații privind 
categoria LNH în ansamblu și nici la informații detaliate pentru diversele tipuri de LNH: 
 

Intrebarea9 Nr Procent. 
Am acces la informații privind categoria LNH în ansamblu, dar 
NU și la informații detaliate referitoare la diversele tipuri de 
LNH 

3 15.8% 

Am acces la informații privind categoria LNH în ansamblu, dar 
și la informații detaliate referitoare la diversele tipuri de LNH 

2 10.5% 

Nu am acces la informații privind categoria LNH în ansamblu și 
nici la informații detaliate pentru diversele tipuri de LNH 

13 68.4% 

 
 
10. Vă rugăm să descrieți accesul la informații epidemiologice detaliate (factori de 
risc, răspuns la tratament, evoluție) pentru diferitele categorii de limfoame non-
Hodgkin (LNH) în regiunea dumneavoastră geografică: 

a. Am acces la acest tip de informații pentru cazurile personale 
b. Am acces la acest tip de informații pentru cazurile din instituția în care îmi 
desfășor activitatea 
c. Am acces la acest tip de informații pentru populația din regiune ce suferă de 
LNH 
d. Nu am acces la acest tip de informații pentru populația din regiune ce suferă de 
LNH, deoarece acest tip de informații nu se colectează la nivel populațional în 
regiunea în care îmi desfășor activitatea 
e. Nu am acces la acest tip de informații pentru populația din regiune ce suferă de 
LNH, deoarece nu știu dacă acest tip de informații se colectează la nivel 
populațional în regiunea mea 
f. Alte situații, vă rugăm 
specificați................................................................................................................ 
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 Răspunsurile la această întrebare relevă totuși că pentru aprox. 30% dintre 
respondenți aceste date detaliate există la nivel instituțional: 
 

Intrebarea10 Nr. Procent 
Am acces la acest tip de informații pentru cazurile din instituția în 
care îmi desfășor activitatea 

6 31.6% 

Am acces la acest tip de informații pentru cazurile personale 1 5.3% 

Nu am acces la acest tip de informații pentru populația din regiune ce 
suferă de LNH, deoarece acest tip de informații nu se colectează la 
nivel populațional în regiunea în care îmi desfășor activitatea 

4 21.1% 

Nu am acces la acest tip de informații pentru populația din regiune ce 
suferă de LNH, deoarece nu știu dacă acest tip de informații se 
colectează la nivel populațional în regiunea mea 

9 47.4% 

 
 
 

11. Vă rugăm să apreciați utilitatea implementării unui registru specializat pe 
LNH: 

a. Foarte util 
b. Util 
c. Mai puțin util – este suficientă înregistrarea cazurilor în registrul general de 
cancer 
d. Inutil 
e. Nu am nici o părere 

 
 În unanimitate, respondenții consideră utilă implementarea unui registru 
specializat pe LNH: 
 

Intrebarea11 Nr Procent 
Foarte util 19 100 

 
 
 
12. Vă rugăm selectați argumentele pe care le considerați valide în favoare 
implementării unui registru de LNH în regiunea dumneavoastră: 

a. Sunt necesare date privind indicatori epidemiologici de bază pentru diversele 
tipuri de LNH 
b. Suspectez evoluții particulare ale unor tipuri de LNH în regiunea în care îmi 
desfășor activitatea 
c. LNH sunt o categorie foarte eterogenă de neoplazii ce necesită informații 
detaliate pentru a putea fi studiate într-o anumită regiune 
d. La nivel global s-au observat variații în termeni de incidență, prevalență, 
mortalitate, răspuns la tratament cu privire la LNH 
e. În opinia mea România se confruntă cu un deficit de informații epidemiologice 
de bază cu privire la LNH 
f. Alte, vă rugăm specificați............................ 
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 Cei mai mulți respondenți (84%) consideră ca argument pentru implementarea 
unui registru de LNH faptul că România se confruntă cu un deficit de informații 
epidemiologice de bază cu privire la LNH. Aproape 74% consideră ca argument faptul că 
LNH sunt o categorie foarte eterogenă de neoplazii ce necesită informații detaliate 
pentru a putea fi studiate într-o anumită regiune.  
 

Intrebarea12 Nr. Procent 

LNH sunt o categorie foarte eterogenă de neoplazii ce necesită 
informații detaliate pentru a putea fi studiate într-o anumită regiune 

14 73.7% 

La nivel global s-au observat variații în termeni de incidență, 
prevalență, mortalitate, răspuns la tratament cu privire la LNH 

8 42.1% 

Sunt necesare date privind indicatori epidemiologici de bază pentru 
diversele tipuri de LNH 

12 63.2% 

Suspectez evoluții particulare ale unor tipuri de LNH în regiunea în 
care îmi desfășor activitatea 

7 36.8% 

În opinia mea România se confruntă cu un deficit de informații 
epidemiologice de bază cu privire la LNH 

16 84.2% 

 
 
13. Vă rugăm să descrieți beneficiile pe care vi le-ar aduce personal informațiile 
furnizate de un registru de LNH în regiunea dumneavoastră: 

a. Îmi va permite să iau o decizie informată referitoare la 
diagnosticul/tratamentul pacienților cu LNH 
b. Voi putea evalua rezultatele personale comparativ cu cele din regiune 
c. Voi putea utiliza datele pentru a identifica evoluții particulare ale LNH în 
regiune sau în cazuistica proprie 
d. Voi avea acces la informații detaliate privind LNH pentru a le utiliza în scopuri 
de cercetare 
e. Voi putea identifica domenii care necesită intervenție în practica medicala 
curentă personală 
f. Alte, vă rugăm specificați........................................................................................................ 

 
 
 Toate beneficiile personale propuse sunt luate în considerare de către respondenți, 
în măsură aproximativ egală cu o preponderență mai mare pentru posibilitatea de a utiliza 
datele pentru a identifica evoluții particulare ale LNH în regiune sau în cazuistica proprie: 
 

Intrebarea13 Nr. Procent 

Voi avea acces la informații detaliate privind LNH pentru a le utiliza în 
scopuri de cercetare 

11 57.9% 

Voi putea evalua rezultatele personale comparativ cu cele din regiune 13 68.4% 

Voi putea identifica domenii care necesită intervenție în practica 
medicala curentă personală 

10 52.6% 

Voi putea utiliza datele pentru a identifica evoluții particulare ale LNH 
în regiune sau în cazuistica proprie 

16 84.2% 

Îmi va permite să iau o decizie informată referitoare la 
diagnosticul/tratamentul pacienților cu LNH 

10 52.6% 
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14. Vă rugăm să descrieți modul în care ar putea fi utilizate informațiile furnizate 
de un registru de LNH în regiunea dumneavoastră: 

a. Identificarea unor evoluții particulare ale anumitor tipuri de LNH în populația 
din regiune 
b. Identificarea unor domenii în care sunt necesare acțiuni care pot avea un 
impact asupra incidenței, prevalenței și evoluției cazurilor diagnosticate cu LNH 
c. Formularea de măsuri de sănătate publică, în domeniul LNH, bazate pe 
informații valide 
d. Identificarea unor zone de interes pentru cercetarea în domeniul LNH, 
particulare regiunii 
e. Selectarea de cazuri cu LNH care pot fi incluse în studii clinice 
e. Alte, vă rugăm specificați....................................................................................................... 

 
 La fel de echilibrate sunt și răspunsurile privind beneficiile generale: 
 

Intrebarea14 Nr. Procent 

Formularea de măsuri de sănătate publică, în domeniul LNH, bazate 
pe informații valide 

11 57.9% 

Identificarea unor domenii în care sunt necesare acțiuni care pot avea 
un impact asupra incidenței, prevalenței și evoluției cazurilor 
diagnosticate cu LNH 

16 84.2% 

Identificarea unor evoluții particulare ale anumitor tipuri de LNH în 
populația din regiune 

14 73.7% 

Identificarea unor zone de interes pentru cercetarea în domeniul LNH, 
particulare regiunii 

12 63.2% 

Selectarea de cazuri cu LNH care pot fi incluse în studii clinice 13 68.4% 

 
15. Vă rugăm să apreciați utilitatea standardizării diagnosticului anatomo-
patologic pentru LNH: 

a. Foarte utilă 
b. Moderat utilă 
c. Mai puțin utilă – trebuie lăsat la latitudinea anatomopatologului 
d. Inutilă / nefezabilă 
e. Nu am nici o părere 

 
 Standardizarea diagnosticului anatomopatologic pentru LNH este apreciată în 
unanimitate drept foarte utilă: 
 

Intrebarea15 Nr. Procent 
Foarte utilă 19 100% 

 
16. Ați fi de acord să înregistrați datele la care aveți acces pentru pacienții 
diagnosticați cu LNH într-o platformă Web disponibilă în cadrul unui registru 
specializat de LNH? 

a. Da, fără rezerve 
b. Da, dar cu garanții de securitate și confidențialitate 
c. În principiu da, dar nu am timp 
d. Prefer transmiterea datelor pe suport de hârtie 
e. Nu 
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 Majoritatea respondenților (47%) sunt de acord să înregistreze datele într-un 
registru dedicat LNH, dar cu garanții de securitate și confidențialitate. Este interesant 
procentul ridicat (37%) al celor care sunt de acord să înregistreze datele fără rezerve, 
precum și faptul că 1 respondent ar prefera transmiterea datelor pe suport de hârtie. 
 

Intrebarea16 Nr. Procent 
Da, dar cu garanții de securitate și confidențialitate 9 47.4% 

Da, fără rezerve 7 36.8% 

Prefer transmiterea datelor pe suport de hârtie 1 5.3% 

În principiu da, dar nu am timp 2 10.5% 

 
 
17. Vă rugăm să evaluați procentul de cazuri diagnosticate cu LNH, din unitatea 
dumneavoastră, care beneficiază de confirmarea diagnosticului prin examen 
histopatologic: 

a. Mai puțin de 25% 
b. Între 25% și 50% 
c. Între 51% și 75% 
d. Peste 75% 
e. Nu știu 

 
 Marea majoritate a respondenților (84%) evaluează că peste 75% din cazurile de 
LNH beneficiază de confirmare histopatologică: 
 

Intrebarea17 Nr. Procent 
Nu știu 3 15.8% 
Peste 75% 16 84.2% 

 
 
18. Vă rugăm să apreciați procentul de cazuri diagnosticate cu LNH, din unitatea 
dumneavoastră, a căror diagnostic beneficiază de o a doua părere (second-
opinion) 

a. Mai puțin de 25% 
b. Între 25% și 50% 
c. Între 51% și 75% 
d. Peste 75% 
e. Nu știu 
 
Marea majoritate a respondenților (74%) evaluează faptul că mai puțin de 50% 

dintre pacienți beneficiază de o a doua părere (second-opinion), în cadrul unității în care 
sunt diagnosticați sau în afara acesteia: 
 

Intrebarea18 Nr. Procent 
Mai puțin de 25% 8 42.1% 
Între 25% și 50% 6 31.6% 
Nu știu 3 15.8% 
Peste 75% 1 5.3% 
Între 51% și 75% 1 5.3% 
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19. Vă rugăm să apreciați procentul de cazuri diagnosticate cu LNH, din unitatea 
dumneavoastră, ce beneficiază de o a doua părere (second-opinion) în cadrul 
unității medicale din care faceți parte: 

a. Mai puțin de 25% 
b. Între 25% și 50% 
c. Între 51% și 75% 
d. Peste 75% 
e. Nu știu  

 

Marea majoritate a respondenților (61%) evaluează faptul că mai puțin de 50% dintre 

pacienți beneficiază de o a doua părere (second-opinion), în cadrul unității în care sunt 

diagnosticați: 

Intrebarea19 Nr. Procent 
Mai puțin de 25% 8 44.4% 
Între 25% și 50% 3 16.7% 
Între 51% și 75% 4 22.2% 
Nu știu 3 16.7% 

  

 

Informațiile tradiționale de bază colectate de către registrele de cancer 

populaționale (vârstă, sex, topografie, morfologie, comportament) nu mai satisfac nevoile 

cercetătorilor și factorilor de decizie din domeniul hematologiei oncologice. Din ce în ce 

mai mult, există o cerere de informații privind caracteristicile clinice ale bolii (biomarkeri, 

mutații genetice, ...), caracteristicile pacientului (comorbidități, comportamente de risc, 

...), informații detaliate despre tratament și răspuns la tratament și urmărire (recurențe, 

progresie, deces). 

Studiul capacității de raportare în rândul specialiștilor hematologi și patologi a 

evidențiat o complianță foarte încurajatoare a acestora la raportarea unor date specifice 

la un registru specializat pe limfoame Non-Hodgkin.  
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