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Raport științific 

privind implementarea proiectului in perioada mai – decembrie 2018 

Titlul proiectului: Registru de Limfoame Non-Hodgkin de noua generație bazat pe ontologie și 

fuziunea datelor 

Obiectivul general ale proiectului. Dezvoltarea unei metode de înregistrare a limfoamelor Non-

Hodgkin (LNH) pe baza tehnicilor combinate de ontologie și de fuziune a datelor, pentru integrarea 

datelor la nivel de pacient cu date administrative și demografice din mai multe surse, pentru a crea 

un set de date asociat care ar putea fi interogat în moduri noi. 

Obiectivul specific 1: Dezvoltarea unei soluții complete de înregistrare a LNH, capabil să furnizeze 

integrare de date multisursă, consistență semantică și integritatea datelor în raport cu 

recomandările ENCR și în concordanță cu Legislația privind înregistrarea cancerului în România. 

Activitatea 1.1 Obținerea și colectarea informațiilor cu privire la sursele cheie de date prin 

organizarea unui Workshop privind evaluarea surselor de date și verificarea calității cu 

reprezentanți instituționali invitați și părților interesate importante din partea de NV a României. 

Etapa inițială a proiectului a fost dedicată dezvoltării instrumentului de înregistrare. Primul 

pas al dezvoltării soluției software a fost reprezentat de identificarea și caracterizarea surselor 

viitoare de date. Acest lucru a fost realizat prin organizarea unui workshop de evaluare a surselor 

de date și de verificare a calității, în data de 14.11.2018, cu participarea unor profesioniști interesați 

de domeniul limfoamelor Non-Hodgkin din regiunea NV a României. Workshop-ul s-a concentrat pe 

obținerea și colectarea informațiilor privind sursele de date cheie: înregistrările clinice, date de 

externare de la nivelul spitalelor, înregistrările medicale de ambulatoriu hematologic / oncologic 

(electronice), laboratoare care efectuează investigații (patologie, hematologie, imunologie, genetică 

și moleculară), baze de date instituționale sau organizaționale, baze de date administrative și 

registre existente. Un alt accent a fost pus pe evaluarea procedurilor și capacităților de diagnostic și 

terapie ale instituțiilor medicale pentru managementul LNH al pacienților. De asemenea 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  

Agenda de lucru a workshop-ului a cuprins: 

- Concepția și structura unui registru specializat pe limfoame non– Hodgkin bazat pe 
ontologie și fuziunea datelor; 

- Prezentarea chestionarului cu privire la utilitatea unui registru specializat pe limfoame 
non– Hodgkin, evaluarea surselor de date și verificarea calității; 

- Particularități informatice ale unui registru bazat pe ontologie și fuziunea datelor; 
- Discuții libere. 

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 

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

1. Care este vârsta dumneavoastră? 
………………………….. 
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…………………...... 

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 ........................................................... 

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 ........................................................... 

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 .......................................................................... 

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. 

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............................................................................................................................................... 

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 
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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.......................................................................................................... 

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................................................................................................. 

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................................................................................................................ 

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 

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............................ 

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........................................................................................................ 

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....................................................................................................... 
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15. Vă rugăm să apreciați utilitatea standardizării diagnosticului anatomopatologic 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 

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 

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 

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 

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  

 

 Până la elaborarea acestui raport am primit 19 chestionare completate. Analiza acestora 

este prezentată în cadrul Raportului privind diagnosticarea, terapia și capacitatea de raportare a 

limfoamelor Non-Hodgkin în regiunea de NV a României, care este disponibil pe site-ul proiectului 

la adresa http://nwcanportal.iocn.ro/NextGenRel/Raport.pdf 

Activitatea 1.2. Analiza informațiilor obținute asupra surselor de date cheie, definirea listei 

variabilelor obligatorii și de bază și a formatelor acestora, definirea ontologiei pentru soluția de 

înregistrare a LNH, definirea setului de date de bază și rutele de raportare. 

și 

Activitatea 1.4. Dezvoltarea versiunii beta a soluției software (baza de date și interfața utilizator) 

Analiza datelor obținute a fost utilizată pentru a întocmi o listă preliminară a variabilelor 

obligatorii și de bază și a stabili formatele acestora. Următorul pas a fost reprezentat de dezvoltarea 

unui format de stocare pe bază de ontologie și format de înregistrare adaptat cazurilor LNH. Am 

dezvoltat un model ontologic și un model de date funcțional folosind software-ul de editare 

ontologică Open Source Protégé 4.3 (http://protege.stanford.edu, Stanford University). În acest 

moment a fost elaborat un algoritm de armonizare a datelor pentru a îmbina datele din mai multe 

surse, pentru a identifica datele duplicate și pentru a selecta date de interes. Alți pași în dezvoltarea 

http://nwcanportal.iocn.ro/NextGenRel/Raport.pdf
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Ontologiile:

•Însumează taxonomii

•Includ atribute cardinale cu 
valori restricționate 

•Relații nelimitate între 
entități 

•Potențial crescut de deducție 
datorită unei expresivități 
relaționale

instrumentului de înregistrare a LNH se vor concentra asupra furnizării unei interfețe structurate, 

dar flexibile și a unei baze de date electronice, capabilă să îmbine avantajele elementelor de date 

fixe și predefinite și să adauge elemente de date și să catalogheze noi concepte. 

Eterogenitatea LNH a îngreunat înregistrarea acestor cazuri în registrele generale de cancer 

(CR). LNH pot fi separate în categorii pe baza mai multor proprietăți diferite, dintre care majoritatea 

NU rezonează cu metodologia de codificare a Clasificării Internaționale a Bolilor (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 registrele generale în 

categoria leucemiilor. În cadrul studiului EUROCARE 4 s-a remarcat faptul că "evoluția continuă a 

sistemelor de clasificare, precum și standardizarea slabă a datelor colectate privind afecțiunile 

maligne hematologice afectează compararea incidenței bolii și a supraviețuirii în timp și în regiuni" 

(1), provocând îngrijorare atât în comunitățile clinice, cât și cele de cercetare, pentru faptul că 

sistemele tradiționale de înregistrare a cancerului nu reușesc să constate un număr semnificativ de 

malignități hematologice. Îmbunătățind integralitatea și exactitatea procesului de înregistrare a 

malignității hematologice, este de asemenea recunoscut ca un aspect important al îmbunătățirii 

rezultatelor în controlul cancerului hematologic. 

Am identificat principalele obstacole în calea colectării datelor referitoare la pacienții cu LNH: 

- Sursele de date sunt foarte variate; 

- Instituțiile folosesc sisteme informatice foarte diferite: uneori chiar și în cadrul același 

instituții există sisteme și baze de date ce stochează informațiile pacienților separat, în 

funcție de secție și uneori sisteme de clasificare diferite (OMS 2016, ICD-O-3, ICD-10). 

Este nevoie de un model semantic comun bine definit pentru analize personalizabile și 

conexarea datelor cu resurse externe. Am adoptat o metodă bazată pe ontologie pentru integrarea 

informațiilor diagnostice clinice și paraclinice din surse și platforme electronice diferite în procesul 

de înregistrare a LNH. Am pornit de la identificarea principalelor entități, având la bază sistemele de 

codificare și clasificare existente (OMS 2016, ICD-O-3, ICD-10) și căutarea ontologiilor existente care 

conțin clase reprezentând aceste entități. Îmi propun în etapa următoare selectarea celor mai 

potrivite (prin criteriile noastre particulare) și extinderea acestora cu entități vocabulare constând 

din cuvinte cheie simple sau expresii cheie (2, 3, 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontologia conține clase, proprietăți, proprietăți ale obiectelor și axiome logice. Ontologia 

acoperă următoarele clase: 
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Pacientul. Proprietăți: sex, data nașterii, date demografice, data diagnosticului, data 

ultimului control  

Starea pacientului. Proprietăți: data de referință, vârstă, indice de performanță 

Diagnosticul. Proprietăți: cod ICD-O-3/ICD-10, clasificare, gradul, stadiul, tipul tumorii, date 

histopatologice structurate, inclusiv genetice și moleculare. 

Tratamentul. Diferitele tipuri de terapie au fost modelate în ontologie ca subclase. 

Evoluția bolii. Diferite tipuri, cum ar fi remisia completă, progresia, recidiva au fost modelate 

în ontologie ca subclase. Proprietăți: condiția pacientului și data. 

Ontologia include, de asemenea, câteva clase pentru implicarea extranodală. Acestea includ 

entități anatomice într-o structură ierarhică, de ex. tumora primară, ganglionii limfatici regionali și 

metastazele la distanță. 

Am proiectat un model semantic pentru un registru regional (regiunea de NV) specializat 

pentru  limfoamele Non-Hodgkin. Ne propunem să dezvoltăm o soluție informatică de clasificare 

automată și a pacienților cu LNH bazată pe ontologie dublată de o platformă Web semantică  de 

înregistrare pentru registrul dedicat LNH, disponibil grupurilor de specialiști, adaptată cerințelor 

utilizatorilor; reunirea informațiilor disponibile la caz , într-o formă structurată, adecvată culegerii 

de date populaționale; dezvoltarea unui algoritm de identificare a LNH pe baza diagnosticului 

înregistrat în rapoartele anatomopatologice. 

Schema profilului semantic al unui pacient cu limfom Non-Hodgkin: 

 

 

 

 Setul de date de bază este structurat în 4 module: 

Diagnostic 

Data diagnosticării 

Diagnostic conform OMS (2016) / ICD-O-3 / ICD-10 

Proprietăți

Vârsta

Sex

Data 
incidenței

Data 
ultimului 
control

Profilul 
semantic al 
pacientului

Diagnostic
Formular standardizat, 

structurat
Clasificare și codificare 

OMS 2016/ICD-O-3/ICD-10

Tratament primar
la momentul deciziei terapeutice

Tratament
Evaluare răspuns

Toxicitate

Recidivă / progresie
Histologie (biopsie nouă)

Implicarea SNC la recădere
Tratament

Evaluare răspuns
Indice de performanță

Date 
demografice

...

Urmărire / deces
la momentul controlului sau a 

decesului

Status remisie
Status vital

...
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Localizarea la diagnostic 

Implicarea nodală și extranodală 

Limfom discordant 

Stadiul Ann-Arbor 

Simptome B 

Cel mai mare diametru al tumorii 

Statusul de performanță 

Tratamentul planificat 

Înrolare în trial clinic 

Valori de laborator * 
* Hemoglobină, trombocite, leucocite, limfocite, albumină, calciu, bilirubină, transaminază alanină, fosfatază alcalină, lactat 

dehidrogenază, microglobulină beta și imunoglobulină A, G și M 

 

Tratament primar 

la momentul deciziei terapeutice 

Chimioterapie 

Imunoterapie 

Radio-imunoterapie 

Radioterapie 

Intervenție chirurgicală majoră 

Terapie cu doze mari cu transplant de celule stem autologe 

Alte tratamente 

Evaluarea răspunsului 

Grad de toxicitate CTC III și IV 

 

Recidivă / progresie  (secvențiat în timp) 

Data recidivei 

Histologie (biopsie nouă) 

Implicarea SNC la recădere 

Tratament 

 Chimioterapie 

 Imunoterapie 

 Radio-imunoterapie 

 Radioterapie 

 Intervenție chirurgicală majoră 

 Terapie cu doze mari cu transplant de celule stem autologe 

 Alte tratamente 

Evaluarea răspunsului 

Statusul de performanță OMS în momentul evaluării 

 

Urmărire / deces  (secvențiat în timp) 

la momentul controlului sau a decesului 

Data monitorizării / data decesului 

Status remisie 

Status vital 

Încetarea monitorizării în ambulatoriu 

 Soluția adoptată va permite: 

- Sistem de înregistrare independent de platformă și accesibil la distanță; 

- Cronologia complexă a bolii la nivel de pacient poate fi reprezentată în mod clar; 

- Structura semantică facilitează analiza agregată atât la nivelul pacientului cât și la nivel 

populațional; 

- Sistemul este proiectat pentru a putea fi adaptat în timp. 
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Activitatea 1.3. Analiza informațiilor obținute privind diagnosticarea, terapia și capacitatea de 

raportare a cancerului LNH în regiunea de NV din România 

Livrabilul planificat pentru această activitate este Raport privind diagnosticarea, terapia și 

capacitatea de raportare a limfoamelor Non-Hodgkin în regiunea de NV a României, care este 

disponibil pe site-ul proiectului la adresa http://nwcanportal.iocn.ro/NextGenRel/Raport.pdf 

 

Obiectivul specific 2. Diseminare 

Activitatea 1.5. Etapa 1 - participare la o conferință internațională 

Diseminarea rezultatelor a început încă din această etapă, prin prezentarea rezultatelor 

obținute în urma Activității 1.3. în cadrul Conferinței internaționale The 19th Meeting of the 

European Association for Hematopathology, care a avut loc la Edinburgh în perioada 29.09. – 

04.10.2018. Am prezentat un poster cu titlul Primary extranodal non-Hodgkin lymphoma in the 

North-Western region of Romania: clinicopathological features and survival. Rezumatul publicat 

în Volumul de rezumate al conferinței este disponibil la adresa: 

http://www.eahp-sh2018.com/wp-content/uploads/sites/81/Flip/epaper-EAHP2018/#132 

iar posterul este disponibil pe site-ul proiectului la adresa: 

http://nwcanportal.iocn.ro/NextGenRel/PosterEAHP.pdf 

 De asemenea, am participat la Cea de-a XXV-a Conferință Națională de Hematologie Clinică 

și Medicină Transfuzională (cu participare internațională), desfășurată la Sinaia în perioada 10 – 14 

octombrie 2018, unde am avut o prezentare orală a proiectului: Un registru specializat de limfoame 

Non-Hodgkin bazat pe ontologie, și unde am organizat o întâlnire ad-hoc cu mai mulți specialiști 

interesați de proiect. 

 

Obiectivul specific 3. Management 

Activitatea 1.6. Monitorizarea proiectului și pregătirea rapoartelor necesare 

 În cadrul acestei activități am urmărit dezvoltarea coordonată și coerentă a întregului proiect 

până la atingerea obiectivelor de etapă cu încadrarea în bugetul alocat. Pentru aceasta am realizat 

un plan de monitorizare privind integrarea tuturor activităților de implementare a proiectului, 

controlul riscurilor și costurilor, comunicarea internă și externă și asigurarea obținerii de rezultate. 

De asemenea am elaborarea cerințele pentru dezvoltarea website-ului proiectului și întocmirea 

documentației necesare pentru achiziționarea serviciilor informatice prevăzute în buget. Astfel în 

luna septembrie 2018 am lansat website-ul proiectului într-o structură complexă și completă, în 

limba engleză și română și totodată am creat platforma informatică unde va fi implementat 

registrul. Adresa website-ului proiectului este: 

http://nwcanportal.iocn.ro/NextGenRel/Default.aspx  

 

 

http://nwcanportal.iocn.ro/NextGenRel/Raport.pdf
http://www.eahp-sh2018.com/wp-content/uploads/sites/81/Flip/epaper-EAHP2018/%23132
http://nwcanportal.iocn.ro/NextGenRel/PosterEAHP.pdf
http://nwcanportal.iocn.ro/NextGenRel/Default.aspx
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Concluzii 

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). În această etapă am studiat și 

adoptat 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. 

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. Pe de altă parte, 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. 

Director proiect, Dr. Bogdan FETICA 

Mentor, Prof.Dr. Alexandru IRIMIE 
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