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MESAJ DE BUN-VENIT 

 

Având în vedere contextul epidemiologic actual, vă spunem Bun Venit la prima ediţie online CONFER, eveniment 

care se desfășoară în perioada 19 – 22 noiembrie 2020. Cursurile pre-conferinţă vor avea loc pe data de 18 

noiembrie. 

Suntem convinși că aţi înţeles decizia organizării CONFER 2020 în mediul online, în condiţiile în care prioritatea 

tuturor în aceste momente este siguranţa populaţiei și binele pacienţilor noștri. Suntem implicaţi cu toţii în 

procesul de minimizare a efectelor acestei pandemii, iar eforturile noastre ca medici trebuie să se îndrepte 

simultan în două direcţii: atât în folosul pacienţilor noștri, cât și pentru protecţia noastră, a colegilor, familiei, 

prietenilor și a tuturor celor din jurul nostru. 

Vă mulţumim pentru participarea dvs. şi sunt convins că, împreună, vom face şi din ediţia CONFER din acest 

an dificil un eveniment de succes! 

 

Prof. Dr. Lucian Miron 
Președintele Comitetului de Organizare CONFER 2020
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PARTENERI  





Informații esențiale din Rezumatul caracteristicilor produsului IMBRUVICA: 
IMBRUVICA 140 mg capsule. Indicaţii terapeutice: IMBRUVICA este indicat ca 
monoterapie în tratamentul pacienţilor adulţi cu limfom cu celule de manta (LCM) recidivant  
sau refractar. IMBRUVICA este indicat ca monoterapie sau în asociere cu rituximab sau 
obinutuzumab în tratamentul pacienţilor adulţi cu leucemie limfocitară cronică (LLC) netrataţi 
anterior. IMBRUVICA este indicat ca monoterapie sau în asociere cu bendamustină și rituximab 
(BR) în tratamentul pacienţilor adulţi cu LLC cărora li s-a administrat cel puţin o terapie 
anterioară. IMBRUVICA este indicat ca monoterapie în tratamentul pacienților adulți cu 
macroglobulinemie Waldenström (MW) cărora li s-a administrat cel puțin o terapie anterioară 
sau ca terapie de linia întâi la pacienții care nu sunt eligibili pentru chimio-imunoterapie. 
IMBRUVICA în asociere cu rituximab este indicat în tratamentul pacienților adulți cu MW. 
Dozaj şi mod de administrare: Doza recomandată în LCM este de 560 mg (patru capsule) o 
dată pe zi. În LLC sau MW, fie ca monoterapie, fie în asociere, doza este de 420 mg (trei capsule) 
o dată pe zi. Tratamentul trebuie continuat până la progresia bolii sau până când nu mai este 
tolerat de către pacient. În cazul utilizării IMBRUVICA în asociere cu terapie anti-CD20, se 
recomandă ca IMBRUVICA să fie administrat înainte de terapia anti-CD20 dacă administrarea 
are loc în aceeași zi. Ajustarea dozei: Inhibitorii moderaţi şi puternici ai CYP3A4 cresc 
expunerea la ibrutinib. În cazul utilizării concomitente cu inhibitori moderaţi ai CYP3A4, doza 
de ibrutinib trebuie scăzută la 280 mg o dată pe zi (două capsule). În cazul utilizării concomitente 
cu inhibitori puternici ai CYP3A4, doza de ibrutinib trebuie scăzută la 140 mg o dată pe zi (o 
capsulă) sau tratamentul trebuie întrerupt timp de până la 7 zile. Terapia cu IMBRUVICA trebuie 
întreruptă în cazul apariţiei oricărei toxicități non-hematologice nou instalate sau agravate de 
grad ≥ 3, în caz de neutropenie grad ≥ 3 însoţită de infecție sau febră, sau hemotoxicitate de grad 
4. După ce simptomele induse de toxicitate s-au remis până la gradul 1 sau valoarea inițială (de 
recuperare), terapia cu IMBRUVICA poate fi reluată cu doza inițială. Dacă toxicitatea reapare, 
doza administrată o dată pe zi va fi scăzută cu o capsulă (140 mg). Dacă este necesar, poate fi 
avută în vedere o a doua scădere a dozei cu 140 mg. Dacă aceste fenomene toxice persistă sau 
reapar după două scăderi ale dozei, tratamentul se va întrerupe. Contraindicaţii: 
Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. La pacienţii trataţi cu 
IMBRUVICA este contraindicată utilizarea preparatelor pe bază de plante ce conţin sunătoare. 
Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare: La pacienţii trataţi cu IMBRUVICA au fost 
raportate cazuri de sângerare, însoţite sau nu de trombocitopenie. Acestea includ sângerări 
minore, cum ar fi contuzii, epistaxis şi peteşii şi sângerări majore, unele letale, inclusiv sângerare 
gastrointestinală, hemoragie intracraniană şi hematurie. Utilizarea fie a agenților anticoagulanți, 
fie a agenților antitrombocitari concomitent cu IMBRUVICA crește riscul de sângerare majoră. 
Un risc mai mare de sângerare majoră a fost observat la administrarea de medicamente 
anticoagulante comparativ cu agenții antitrombocitari. Trebuie evaluate riscurile și beneficiile 
administrării concomitente a medicamentelor anticoagulante sau a tratamentului 
antitrombocitar cu IMBRUVICA. Se va monitoriza pentru semne și simptome de sângerare. 
Trebuie evitate suplimentele cum ar fi uleiul de pește și preparatele cu vitamina E. Tratamentul 
cu IMBRUVICA ar trebui întrerupt timp de minimum 3 până la 7 zile pre- şi post-operator, în 
funcție de tipul intervenţiei chirurgicale şi riscul hemoragic. La pacienţii trataţi cu IMBRUVICA 
au fost raportate cazuri de leucostază. Luați în considerare întreruperea temporară a 
tratamentului cu IMBRUVICA. Pacienții trebuie monitorizați cu atenție. În urma întreruperii 
tratamentului cu IMBRUVICA au fost raportate cazuri de ruptură splenică. Status-ul bolii și 
dimensiunile splinei trebuie monitorizate cu atenție (de exemplu, prin examinări clinice, 
ultrasunete) atunci când tratamentul cu IMBRUVICA este întrerupt sau oprit. Pacienții care 
prezintă durere în abdomenul superior stâng sau durere iradiată la nivelul umărului trebuie 
evaluați și trebuie luat în considerare un diagnostic de ruptură splenică. La pacienții tratați cu 
IMBRUVICA au fost observate infecții, inclusiv sepsis, sepsis neutropenic, infecţii bacteriene, 
virale sau fungice. Unele dintre aceste infecţii au fost asociate cu spitalizare şi deces. Majoritatea 
pacienţilor cu infecţii letale prezentau şi neutropenie. La pacienţii care prezintă un risc crescut de 
infecţii oportuniste trebuie luată în considerare profilaxia în concordanţă cu standardul de 
îngrijire. Au fost raportate cazuri de infecţii fungice invazive, inclusiv cazuri de aspergiloză, 
criptococoză şi infecții cu Pneumocystis jiroveci, în urma utilizării ibrutinib. Cazurile raportate 
de infecţii fungice invazive au fost asociate cu evoluție letală. Au fost raportate cazuri de 
leucoencefalopatie multifocală progresivă, inclusiv cazuri letale, în contextul unei terapii 
imunosupresoare anterioare sau concomitente. La pacienţii trataţi cu IMBRUVICA au fost  
raportate citopenii de grad de 3 sau 4 (neutropenie, trombocitopenie şi anemie) apărute în urma 
tratamentului. Se va monitoriza lunar hemoleucograma completă. Au fost raportate cazuri de 
boală pulmonară interstițială (BPI). Se recomandă monitorizarea pacienților pentru simptome 
pulmonare sugestive de BPI. În prezența simptomelor, se va întrerupe tratamentul cu 
IMBRUVICA și BPI se va trata corespunzător. La pacienţii trataţi cu IMBRUVICA au fost 
raportate fibrilaţie atrială, flutter atrial şi cazuri de tahiaritmie ventriculară. Cazurile de 
fibrilaţie atrială şi flutter atrial au fost raportate în special la pacienții cu factori de risc cardiac, 
hipertensiune arterială, infecţii acute şi antecedente de fibrilaţie atrială. Se recomandă 
monitorizarea clinică periodică a pacienţilor pentru aritmie cardiacă. Pacienţii care dezvoltă 
simptome de aritmii sau dispnee cu debut recent, vertij sau lipotimie trebuie evaluați clinic şi, 
dacă este indicat, se va efectua o electrocardiogramă. La pacienţii care dezvoltă semne şi/sau 
simptome de tahiaritmie ventriculară, administrarea IMBRUVICA trebuie întreruptă temporar 
şi trebuie evaluat raportul beneficiu clinic/risc înainte de eventuala reiniţiere a tratamentului. La 
pacienţii cu fibrilaţie anterioară preexistentă ce necesită terapie anticoagulantă, trebuie luate în 
considerare opţiuni terapeutice alternative la tratamentul cu IMBRUVICA. La pacienţii care 
dezvoltă fibrilaţie atrială în timpul tratamentului cu IMBRUVICA trebuie efectuată o evaluare 
completă a riscului de evenimente tromboembolice. La pacienţii cu risc crescut şi în cazul în care 
alternativele la tratamentul cu IMBRUVICA nu sunt adecvate, trebuie avută în vedere 
administrarea unui tratament anticoagulant strict controlat. Au fost raportate cazuri de accidente 
vasculare cerebrale, de accidente vasculare ischemice tranzitorii și de accidente vasculare 
cerebrale ischemice, inclusiv cazuri cu evoluție letală, la pacienţii tratați cu IMBRUVICA, cu 
sau fără fibrilație atrială și/sau hipertensiune arterială concomitentă. Printre cazurile cu latență,  
raportate de la inițierea tratamentului cu IMBRUVICA și până la debutul afecțiunilor vasculare 
ischemice ale sistemului nervos central au trecut, în cele mai multe cazuri, câteva luni (mai mult 
de 1 lună în 78 % din cazuri și mai mult de 6 luni în 44 % din cazuri) evidențiind necesitatea 
monitorizării regulate a pacienților. În urma terapiei cu IMBRUVICA a fost raportat sindromul 
de liză tumorală la pacienții care prezintă volum tumoral crescut înainte de tratament. Se 
recomandă monitorizarea cu atenție a pacienților și adoptarea măsurilor corespunzătoare. 
Cancerele cutanate de tip non-melanom au fost raportate mai frecvent la pacienţii trataţi cu 
IMBRUVICA decât la pacienţii trataţi cu comparatori. Pacienţii trebuie monitorizaţi pentru 
apariţia acestui tip de cancer. La pacienţii aflaţi în tratament cu IMBRUVICA au fost raportate 

cazuri de reactivare a hepatitei B, inclusiv evenimente fatale. Înainte de inițierea tratamentului 
cu IMBRUVICA este necesară stabilirea statusului virusului hepatitic de tip B (HBV). În cazul 
pacienților cu rezultat pozitiv la testul de depistare a infecției cu virusul hepatitic de tip B, se 
recomandă solicitarea unui consult de specialitate, efectuat de către un medic cu experiență în 
tratamentul hepatitei B. Dacă pacienții prezintă rezultat pozitiv la testarea serologică pentru 
hepatita B, înainte de inițierea tratamentului trebuie solicitată opinia unui medic specializat în 
patologia hepatică, iar pacientul trebuie monitorizat și tratat conform standardelor medicale 
locale, pentru a preveni reactivarea hepatitei B. Hipertensiunea arterială a apărut la pacienții 
tratați cu IMBRUVICA. Aceștia trebuie monitorizați periodic și se inițiază sau se ajustează 
corespunzător medicația antihipertensivă pe toată durata tratamentului cu IMBRUVICA. Au 
fost raportate cazuri de limfohistiocitoză hemofagocitară (HLH Haemophagocytic 
lymphohistiocytosis) (inclusiv cazuri letale) la pacienții tratați cu IMBRUVICA. HLH este un 
sindrom care pune în pericol viața, cu activare imună patologică, caracterizat prin semne și 
simptome clinice de inflamație sistemică extremă. HLH se caracterizează prin febră, hepato-
splenomegalie, hipertrigliceridemie, valori crescute ale feritinei serice și citopenie. Pacienții 
trebuie informați cu privire la simptomele HLH. Pacienții care prezintă manifestări precoce ale 
activării imune patologice trebuie evaluați imediat și se va lua în considerare diagnosticul de 
HLH. Interacțiuni medicamentoase: Utilizarea IMBRUVICA concomitent cu medicamente 
care inhibă puternic sau moderat CYP3A4 poate crește expunerea la ibrutinib și trebuie evitați 
inhibitorii puternici ai CYP3A4 (de exemplu ketoconazol, indinavir, nelfinavir, ritonavir, 
saquinavir, claritromicină, telitromicină, itraconazole, nefazodonă, cobicistat, voriconazol şi 
posaconazol). Dacă beneficiile depășesc riscurile și trebuie utilizat un inhibitor puternic al 
CYP3A4, se va scădea doza de IMBRUVICA la 140 mg (o capsulă) pe durata administrării 
inhibitorului sau se va întrerupe temporar (timp de 7 zile sau mai puțin) tratamentul cu 
IMBRUVICA. Pacientul trebuie monitorizat pentru apariția fenomenelor de toxicitate și vor fi 
urmate ghidurile de modificare a dozei, după caz. Dacă este indicat un inhibitor moderat 
CYP3A4 (de exemplu, fluconazol, eritromicină, amprenavir, aprepitant, atazanavir, 
ciprofloxacină, crizotinib, diltiazem, fosamprenavir, imatinib, verapamil, amiodaronă și 
dronedaronă) se va reduce doza de IMBRUVICA la 280 mg (două capsule) pe durata 
administrării inhibitorului moderat. Pacientul trebuie monitorizat cu atenție pentru apariția 
fenomenelor de toxicitate și vor fi urmate ghidurile de modificare a dozei, după caz. Consumul 
de grepfrut și portocale de Sevilia trebuie evitat deoarece acestea conțin inhibitori moderați ai 
CYP3A4. Nu este necesară ajustarea dozei de IMBRUVICA în asociere cu inhibitori slabi ai 
CYP3A4, precum azitromicina și fluvoxamina. Administrarea IMBRUVICA în asociere cu 
inductori ai CYP3A4 poate scădea concentrațiile plasmatice de ibrutinib. Evitați utilizarea 
concomitentă de inductori puternici sau moderați ai CYP3A4 (de exemplu carbamazepina, 
rifampicina, fenitoina). Preparatele pe bază de plante ce conțin sunătoare sunt contraindicate în 
timpul tratamentului cu IMBRUVICA deoarece pot scădea eficacitatea. Trebuie luată în 
considerare utilizarea unor substanțe terapeutice alternative, cu o capacitate inferioară de 
inducere a izoenzimei CYP3A4. În cazul în care beneficiile depășesc riscurile și trebuie utilizat 
un inductor puternic sau moderat al CYP3A4, pacientul trebuie monitorizat cu atenție pentru 
lipsa eficacității. Inductorii slabi ai CYP3A4 pot fi utilizați concomitent cu IMBRUVICA, cu 
toate acestea pacienții trebuie monitorizați pentru o eventuală lipsă de eficacitate. Ibrutinib este 
un inhibitor al gp-P și al proteinei de rezistență în cancerul mamar (BCRP). Pentru a reduce la 
minim potențialul de interacțiuni la nivel gastro-intestinal, substraturile gp-P sau BCRP cu 
indice terapeutic oral îngust (digoxina sau metotrexat) trebuie administrate la un interval de cel 
puțin 6 ore înainte sau după IMBRUVICA. Ibrutinib poate inhiba BCRP la nivel hepatic și poate 
crește expunerea la medicamente supuse efluxului hepatic mediat de BCRP, cum este 
rosuvastatina. Fertilitatea, sarcina şi alăptarea: femeile trebuie să evite sarcina pe perioada 
tratamentului cu IMBRUVICA şi timp de până la 3 luni după încheierea tratamentului. Femeile 
aflate la vârsta fertilă trebuie să utilizeze măsuri contraceptive foarte eficiente în timpul 
tratamentului cu IMBRUVICA şi încă trei luni după încheierea tratamentului. IMBRUVICA nu 
trebuie utilizat în timpul sarcinii. Alăptarea trebuie întreruptă în timpul tratamentului cu 
IMBRUVICA. Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje: 
IMBRUVICA are influență mica asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 
La unii pacienți trataţi cu IMBRUVICA au fost raportate fatigabilitate, amețeli şi astenie şi 
acestea trebuie avute în vedere atunci când se evaluează capacitatea unui pacient de a conduce 
vehicule sau de a folosi utilaje. Reacţii adverse: Cele mai frecvente reacții adverse (≥ 20%) au 
fost diaree, neutropenie, dureri musculo-scheletice, erupții cutanate tranzitorii, hemoragie (de 
exemplu echimoze), trombocitopenie, greață pirexie, artralgie și infecţii ale tractului respirator 
superior. Cele mai frecvente reacţii adverse de grad 3/4 (≥ 5%) au fost neutropenia, limfocitoza, 
trombocitopenia, pneumonia și hipertensiunea arterială. Reactii adverse foarte frecvente (≥ 
1/10): pneumonie, infecţii ale căilor respiratorii superioare, infecții cutanate, neutropenie, 
trombocitopenie, limfocitoză, hiperuricemie, amețeli, cefalee, hemoragie, echimoze, 
hipertensiune arterială, diaree, vărsături, stomatită, greaţă, constipaţie, erupţie cutanată 
tranzitorie, artralgie, spasme musculare, durere musculoscheletică, pirexie, edeme periferice, 
valori ridicate ale creatininei serice; frecvente (≥ 1/100 până la <1/10): sepsis, infecții ale 
tractului urinar, sinuzită, cancer cutanat de tip non-melanom (carcinom cu celule bazale, 
carcinom cu celule scuamoase), neutropenie febrilă, leucocitoză, boală pulmonară interstițială, 
sindrom de liză tumorală, neuropatie periferică, vedere înceţoşată, insuficiență cardiacă, 
fibrilaţie atrială, tahiaritmie ventriculară, epistaxis, peteșii, urticarie, eritem, onicoclazie; mai 
puţin frecvente (≥ 1/1000 până la <1/100): infecții cu Cryptococcus, Pneumocystis și 
Aspergillus, reactivare a hepatitei B, accident vascular cerebral, accident vascular ischemic 
tranzitoriu, hematom subdural, angioedem, paniculită, dermatoză neutrofilică, insuficiență 
hepatică; rare (≥ 1/10 000 până la <1/1000): sindrom de  leucostază, accident vascular ischemic; 
cu frecvenţă necunoscută: sindrom Stevens-Johnson. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt 
rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de 
raportare: România, Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, Str. 
Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1, București 011478- RO, Tel: + 4 0757 117 259, Fax: +4 0213 
163 497, e-mail: . Perioada de valabilitate: 3 ani. Natura şi conţinutul adr@anm.ro
ambalajului: Flacoane din PEÎD cu sistem de închidere din polipropilenă securizat pentru 
copii. Fiecare cutie conține un flacon a câte 90 sau 120 capsule. AUTORIZAŢIE DE PUNERE 
PE PIAŢĂ: Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgia. 
E U / 1 / 1 4 / 9 4 5 / 0 0 1  ( 9 0  c a p s u l e ) ;  E U / 1 / 1 4 / 9 4 5 / 0 0 2  ( 1 2 0  c a p s u l e ) . 
DATA REVIZUIRII TEXTULUI: 08/2020.Acest medicament se eliberează pe bază de 
prescripţie medicală restrictivă: PR. Pentru informaţii complete de prescriere, vă rugăm să citiţi 
Rezumatul caracteristicilor produsului Imbruvica. Acesta este un material promoțional destinat 
exclusiv profesioniştilor din domeniul sănătăţii. 
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INFORMAŢII GENERALE 
 

 

LOCAȚIA & PERIOADA 

Eveniment online, 19-22 noiembrie 2020 

 

TEMATICA ŞTIINȚIFICĂ 

 Cancerul de sân 

 Cancerele toracice 

 Cancerele sistemului digestiv 

 Cancerele capului și gâtului 

 Cancerele uro-genitale 

 Cancerele genitale feminine 

 Cancerele pielii/melanom malign 

 Hemopatii maligne 

 Sarcoame de părţi moi, osteo-sarcoame și tumori SNC 

 Tumori neuroendocrine 

 Biologie tumorală și imunologie 

 Medicină paliativă și calitatea vieţii 

 Bioetică – aspecte psihologice în boli terminale 
 

LIMBILE OFICIALE 

Limbile oficiale ale evenimentului: româna și engleza. 
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WEBSITE-UL EVENIMENTULUI 

www.oncologieiasi.ro 

 

MANAGEMENTUL EVENIMENTULUI 

Eventer.Net  

Telefon: 0332.40.88.05 
Web: www.eventernet.ro 
Email: contact@oncologieiasi.ro 

 

SECRETARIATUL CONFER 

Informaţii detaliate despre eveniment puteţi primi pe întreaga durată a evenimentului de la operatorul logistic, 
compania Eventer.Net (telefon: 0332-408800/04/05, email: contact@oncologieiasi.ro). 

 

DESCHIDEREA OFICIALĂ CONFER 2020 

Deschiderea Oficială a conferinţei va avea loc joi, 19 noiembrie, la ora 09:00 (Sala Virtuală 1 & Sala Virtuală 2 & Sala 
Virtuală 3).  

Ceremonia va fi transmisă Live pe platforma online a conferinţei. 

 

CREDITARE & CERTIFICATELE DE PARTICIPARE 

Certificatele de participare se vor elibera post eveniment pe adresa de email furnizată la înregistrare. 

CONFER 2020 a fost creditat de către Colegiul Medicilor din România și de către Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și 
Chimiștilor din sistemul sanitar din România cu 24 credite EMC. 

Fiecare curs pre-conferinţă este creditat cu 6 credite EMC de către Colegiul Medicilor din România. 

OAMGMAMR a creditat CONFER 2020 cu 15 credite EMC. 
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CURSURILE PRE-CONFERINŢĂ 

Cursurile pre-conferinţă se vor desfășura în ziua de miercuri, 18 noiembrie 2020, pe platforma online dedicată 
conferinţei, după următorul program: 

14:30 – 19:00 
C1. Progresele terapeutice în cancer - anul 2020 
Director de curs: Prof. Dr. Lucian Miron  

15:00 – 18:40 
C2. Pacientul oncologic - unitate în diversitate 
Director de curs: Prof. Dr. Ioana Grigoraș 

17:00 – 21:00 
C3. Managementul durerii 
Directori de curs: Prof. Frank Ferris, Conf. Dr. Vladimir Poroch 

 

PLATFORMA PENTRU EVENIMENTE VIRTUALE 

Platforma de evenimente virtuale dedicată CONFER este o platformă ce încearcă să mute cu adevărat experienţa 
evenimentului fizic într-un eveniment online. 

Utilizatorii platformei (participanţi, reprezentanţi medicali, lectori) vor beneficia de următoarele facilităţi/servicii: 

 Pot accesa detalii despre eveniment, program, lectori, rezumate etc. 

 Pot urmări transmisiile live ale prezentărilor știinţifice. 

 Pot interacţiona în timp real cu lectorii, în timpul prezentărilor (pot adresa întrebări folosind modulul Q&A). 

 Vor putea adăuga în calendarele Google, Yahoo, Apple etc. sesiunile preferate în vederea notificării asupra orei de 
începere. 

 Pot cunoaște noi colegi și socializa cu ceilalţi participanţi (lista participanţilor înscriși, a reprezentanţilor 
companiilor și a lectorilor va fi disponibilă pe platformă; interacţiunea între ei se poate face prin mesaje text (chat), 
video-call sau send business card). 
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 Pot accesa harta expozanţilor și standurile companiilor, pot discuta cu reprezentanţii prin chat pentru a stabili 
întâlniri, a cere informaţii despre produse, a schimba date de contact etc. 

 Vor primi notificări importante în permanenţă de la organizatori, prin intermediul secţiunii “Feed/News”. 

 

PREZENTĂRILE ORALE (TRANSMISIILE LIVE) 

Prezentările lectorilor vor fi transmise live, conform orelor din program. Acestea vor putea fi vizualizate accesând 
secţiunea “Program & Live”, apoi butonul "Live". Accesul în platformă este permis doar participanţilor înscriși la 
conferinţă, în baza numelui de utilizator și a parolei primite prin email pe data de 17 noiembrie. 

Calitatea vizualizării transmisiei live este condiţionată de conexiunea la internet. Vă recomandăm să urmăriţi prezentările 
de pe dispozitive conectate la internet prin cablu şi nu prin WiFi. 

 

PREZENTĂRILE ePOSTER 

Posterele electronice vor fi disponibile pentru vizualizare în zona "E-postere" de pe platforma conferinţei şi vor fi 
prezentate oral în sesiunea dedicată din programul ştiinţific. 

 

EXPOZIŢIA MEDICALĂ VIRTUALĂ 

Expoziţia medicală va fi disponibilă pe toată perioada evenimentului în secţiunea “Expoziţie medicală” din cadrul 
platformei online.  

Aici veţi putea vizualiza standurile 3D ale companiilor participante, informaţii despre produsele (butonul 
“Documente”) şi profilul companiei (“Profil companie”) și veţi putea contacta reprezentanţii firmei, apăsând butonul 
“Contactează-ne”.  



Primul anticorp monoclonal
1cu indicaţie în prima linie de tratament

1,2

®* Cu Darzalex  + VMP, comparativ cu VMP pentru o perioadă mediană de urmărire de 40,1 luni, la pacienţii nou diagnosticaţi neeligibili de transplant autolog de celule stem
MM, mielom multiplu; VMP, bortezomib/melfalan/prednison

®Referinţe: 1. Rezumatul caracteristicilor produsului Darzalex , ultima versiune revizuită. 2. Mateos M-V. et al., Daratumumab plus bortezomib, melphalan, and prednisone 
versus bortezomib, melphalan, and prednisone in patients with transplant-ineligible newly diagnosed multiple myeloma: overall survival in Alcyone; 2019 Dec 9; Abstract 
859: ASH 61st Annual Meeting & Exposition, Orlando, FL.
Acest medicament se eliberează pe bază de prescripţie medicală restrictivă: PR. Pentru informaţii complete de prescriere, vă rugăm să citiţi Rezumatul caracteristicilor produsului 

®
Darzalex , ultima versiune revizuită. Acesta este un material promoţional destinat exclusiv profesioniştilor din domeniul sănătăţii.
▼Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Profesioniştii din 
domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţii adverse suspectate.

Redeneşte
tratamentul MM

40% 
reducerea

riscului
2de deces*

Mai multe indicaţii.
Mai multe şanse.

1
Mai mult timp.

C
P
-1
8
5
9
4
9



Informații esențiale din Rezumatul caracteristicilor produsului DARZALEX: DARZALEX 20 mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă. DARZALEX 1800 mg soluție injectabilă. Indicaţii terapeutice: 
DARZALEX este indicat: în asociere cu lenalidomidă și dexametazonă sau cu bortezomib,melfalan şi prednison pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu mielom multiplu nou diagnosticat şi care nu 
sunt eligibili pentru transplant autolog de celule stem; în asociere cu bortezomib, talidomidă și dexametazonă pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu mielom multiplu nou diagnosticat şi care sunt 
eligibili pentru transplant autolog de celule stem; în asociere cu lenalidomidă și dexametazonă sau cu bortezomib și dexametazonă, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu la care s-a 
administratcel puțin un tratament anterior; în monoterapie, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu recidivant și refractar, care au fost tratați anterior cu un inhibitor de proteazom și un 
agent imunomodulator și care au înregistrat progresia bolii sub ultimul tratament. Doze şi mod de administrare: Pentru a reduce riscul de reacții legate de perfuzie (RLP), cu daratumumab trebuie 
administrate medicamente pre-și post-perfuzie. Doza recomandată de DARZALEX este de 16mg/kg greutate corporală, administrată sub formă de perfuzie intravenoasă, sau 1800 mg soluție 
injectabilă, administrată subcutanat pe durata a aprox. 3-5 minute. DARZALEX formă farmaceutică subcutanată nu este destinat administrării intravenoase și trebuie administrat numai prin injecție 
subcutanată, folosind dozele specificate. Pentru pacienții cărora în prezent li se administrează daratumamab intravenos, DARZALEX soluție injectabilă subcutanată poate fi utilizat ca tratament 
alternativ la forma farmaceutică daratumumab intravenos, începând cu următoarea doză planificată. Schemele de administrare sunt aceleasi, indiferent de calea de administrare intravenoasă, sau 
subcutanat. DARZALEX în asociere cu lenalidomidă (regim de administrare cu ciclu de 4 săptămâni) şi monoterapie: săptămânile 1-8 - săptămânal; săptămânile 9-24 - la interval de două săptămâni; 
din săptămâna 25 până la progresia bolii - la interval de patru săptămâni. DARZALEX în asociere cu bortezomib, melfalan şi prednison ([VMP]; regim de administrare cu ciclu de 6săptămâni): 
săptămânal în săptămânile 1-6; la interval de trei săptămâni în săptămânile 7-54; la interval de patru săptămâni din săptămâna 55 până la progresia bolii. DARZALEX în asociere cu bortezomib, 
talidomidă și dexametazonă (regimuri de tratament cu cicluri de 4 săptămâni) pentru tratamentul pacienţilor nou diagnosticați şi care sunt eligibili pentru transplant autolog de celule stem (TACS): 
Inducție - săptămânal (8 doze în total) în săptămânile 1-8; la interval de două săptămâni (4 doze în total) în săptămânile 9-16; Oprire pentru chimioterapie în doză mare și TACS; Consolidare - la 
interval de două săptămâni în săptămânile 1-8. DARZALEX în asociere cu bortezomib (regim de administrare cu ciclu de 3 săptămâni: săptămânile 1-9 - săptămânal; săptămânile 10-24 - la interval 
de trei săptămâni; din săptămâna 25 până la progresia bolii - la interval de patru săptămâni. După diluare, perfuzia cu DARZALEX trebuie administrată intravenos la rata de perfuzare inițială. Pentru a 
facilita administrarea, prima doză de 16 mg/kg prescrisă în săptămâna 1 poate fi divizată în două zile consecutive, de exemplu câte 8 mg/kg în ziua 1 şi respectiv, în ziua a 2-a. Creșterea incrementală 
a ratei de perfuzare poate fi luată în considerare numai în absența oricăror reacții legate de perfuzie. Nu se recomandă niciun fel de reducere a dozelor de DARZALEX. Poate fi necesară în schimb 
temporizarea administrării dozei, pentru a permite restabilirea numărului de celule sanguine în caz de toxicitate hematologică. Pentru informații despre medicamentele administrate în asociere cu 
DARZALEX, consultați Rezumatul caracteristicilor produsului corespunzător. Contraindicaţii: Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. Atenţionări şi precauţii speciale 
pentru utilizare: DARZALEX poate cauza reacţii severe legate de perfuzie (RLP), inclusiv reacţii anafilactice. Toţi pacienţii trebuie monitorizaţi pe întreaga durată a perfuziei în vederea identificării 
RLP. Pentru pacienţii care prezintă RLP de orice grad, monitorizarea trebuie continuată în perioada post-perfuzie până la dispariția simptomelor. În cadrul studiilor clinice, RLP au fost raportate la 
aproximativ jumătate din toți pacienții tratați cu DARZALEX. Majoritatea RLP au apărut la prima perfuzie şi au fost de gradul 1-2 (vezi pct. 4.8). Patru la sută dintre toți pacienții au avut o RLP la mai 
mult de o perfuzie. Au apărut reacții severe, inclusiv bronhospasm, hipoxie, dispnee, hipertensiune arterială, edem laringian și edem pulmonar.  Simptomele au inclus preponderent congestie 
nazală, tuse, iritație faringiană, frisoane, vărsături și greață. Simptomele mai puțin întâlnite au fost wheezing, rinită alergică, pirexie, disconfort toracic, prurit și hipotensiune arterială. Înaintea 
tratamentului cu DARZALEX, pacienților trebuie să li se administreze antihistaminice, antipiretice și corticosteroizi pentru a reduce riscul de RLP. Perfuzia cu DARZALEX trebuie întreruptă în cazul în 
care apar RLP de orice severitate, iar managementul medical/tratamentul de susținere pentru RLP trebuie instituit în funcție de necesități. La reluarea perfuziei, rata de perfuzare trebuie redusă 
pentru pacienţii cu RLP de gradul 1, 2 sau 3. Dacă apare o reacţie anafilactică legată de perfuzie sau cu potenţial letal (Gradul 4), trebuie iniţiată imediat procedura adecvată de resuscitare de 
urgenţă. Tratamentul cu DARZALEX trebuie întrerupt imediat şi definitiv. Pentru a reduce riscul de RLP întârziate, tuturor pacienților trebuie să li se administreze corticosteroizi pe cale orală după 
perfuziile cu DARZALEX. În plus, la pacienții cu antecedente de boală pulmonară obstructivă cronică trebuie avută în vedere utilizarea unor medicamente post-perfuzie (de exemplu corticosteroizi 
inhalatori, bronhodilatatoare cu durată scurtă sau lungă de acțiune) pentru tratamentul complicațiilor respiratorii în cazul în care acestea apar. DARZALEX poate accentua neutropenia și 
trombocitopenia indusă de tratamentul de fond. Pe durata tratamentului se va monitoriza periodic numărul total de elemente figurate ale sângelui, conform informațiilor de prescriere ale 
producătorului pentru tratamentele de fond. Pacienții cu neutropenie trebuie monitorizați pentru a se identifica orice semn de infecție. Temporizarea administrării de DARZALEX poate fi necesară 
pentru a permite refacerea numărului de celule sanguine. Nu se recomandă niciun fel de reducere a dozelor de DARZALEX. Trebuie avut în vedere tratamentul de susținere cu transfuzii sau factori 
de creștere. Daratumumab se leagă la CD38 prezent la niveluri scăzute în hematii (RBC) și poate duce la un rezultat pozitiv la testul Coombs indirect. Rezultatul pozitiv la testul Coombs indirect 
mediat de daratumumab poate persista timp de până la 6 luni după ultima perfuzie cu daratumumab. Trebuie recunoscut faptul că daratumumab legat la RBC poate masca detectarea anticorpilor la 
antigene minore în serul pacientului. Nu sunt afectate determinarea grupei sanguine și a Rh-ului. Pacienţilor trebuie să li se determine grupa sanguină și Rh înaintea începerii tratamentului cu 
daratumumab. Fenotiparea poate fi luată în considerare înaintea începerii tratamentului cu daratumumab, în conformitate cu practica locală. Determinarea genotipului hematiilor nu este influenţată 
de tratamentul cu daratumumab și poate fi efectuată în orice moment. În cazul unei transfuzii planificate trebuie să înștiințați centrele de transfuzii de sânge despre această interferență cu testele 
indirecte antiglobulinice. Dacă este necesară o transfuzie în regim de urgență, se pot administra RBC compatibile ABO/RhD, fără test pentru detectarea compatibilităţii încrucișate, conform practicii 
băncilor de sânge locale. Daratumumab este un anticorp monoclonal IgG1�appa care poate fi detectat atât prin testul de electroforeză a proteinelor serice (EPS), cât și prin testul de imunofixare 
(IFE), folosit pentru monitorizarea clinică a proteinei-M endogenă. Această interferență poate impacta determinarea unui răspuns complet sau progresiei bolii la pacienții cu mielom de proteină IgG 
kappa. Reactivarea virusului hepatitei B, în unele cazuri letală, a fost raportată la pacienți cărora li s-a administrat DARZALEX. Testul screening pentru VHB trebuie efectuat la toți pacienții înainte de 
inițierea tratamentului cu DARZALEX. La pacienții cu dovezi de serologie HIV pozitivă, se monitorizează semnele clinice și de laborator care reflectă reactivarea VHB pe parcursul tratamentului și 
timp de minimum șase luni după încheierea tratamentului cu DARZALEX. Abordarea terapeutică a pacienților se va realiza în conformitate cu ghidurile clinice în vigoare. Se va avea în vedere 
solicitarea unei consultații efectuate de către un medic specializat în tratamentul hepatitei B, după cum este indicat clinic. La pacienții în cazul cărora se constată reactivarea VHB pe parcursul 
tratamentului cu DARZALEX, se suspendă administrarea DARZALEX și se instituie tratamentul adecvat. Reluarea tratamentului cu DARZALEX la pacienții a căror reactivare a VHB este controlată 
în mod corespunzător trebuie discutată cu medicii specializați în tratamentul VHB. În studiile clinice cu DARZALEX subcutanat, incidența RLP de orice grad a fost de 10,2% la prima injecție de 
DARZALEX (1800 mg, săptămâna 1), 0,2% la injecția din săptămâna 2, și 0,8% la injecțiile ulterioare. RLP de gradul 3 au fost observate la 1,4% dintre pacienți. Niciun pacient nu a prezentat RLP de 
gradul 4. DARZALEX soluție injectabilă subcutanată poate cauza reacţii grave și/sau severe legate de RLP, inclusiv reacţii anafilactice. În cadrul studiilor clinice, aprox. 11% dintre pacienți au suferit o 
RLP. Majoritatea RLP s-au produs după prima injecție și au fost de gradul 1-2. RLP la injecții ulterioare s-au constatat la mai puțin de 1% dintre pacienți. Reacții la locul injectării (RLI): În studii clinice 
cu DARZALEX formulă subcutanată, incidența reacțiilor la locul injectării de orice grad a fost de 8,2%. Nu s-au produs RLI de gradul 3 sau 4. Cel mai frecvent RLI (≥1%) a fost eritemul, întărirea pielii 
la locul injectării, prurit. Fertilitatea, sarcina si alaptarea: Femeile cu potențial fertil trebuie să utilizeze metode contraceptive eficiente pe parcursul și timp de 3 luni după încetarea tratamentului cu 
daratumumab. Nu sunt disponibile date la om sau animale pentru a evalua riscul utilizării daratumumab în timpul sarcinii. Este cunoscut faptul că după primul trimestru de sarcină anticorpii 
monoclonali IgG1 traversează placenta. Prin urmare, daratumumab nu trebuie utilizat în timpul sarcinii decât dacă beneficiile tratamentului pentru mamă sunt considerate mai importante decât 
riscurile potențiale pentru făt. În cazul în care pacienta rămâne gravidă în timp ce urmează tratament cu acest medicament, aceasta trebuie informată despre riscul potențial pentru făt. Nu se 
cunoaște dacă daratumumab este excretat în laptele uman sau animal. IgG materne se excretă în laptele uman, dar nu intră în circulația neonatală și infantilă în cantități considerabile deoarece 
acestea sunt degradate la nivelul tractului gastro-intestinal și nu sunt absorbite. Nu se cunoaște efectul daratumumab asupra nou-născuților/sugarilor. Trebuie luată decizia fie de a întrerupe 
alăptarea sau de a întrerupe tratamentul cu DARZALEX ținând cont de beneficiul alăptării pentru copil și de beneficiul tratamentului pentru mamă. Nu sunt disponibile date pentru a determina 
efectele potențiale ale daratumumab asupra fertilității la bărbaţi sau femei.  Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje: DARZALEX nu are nicio influenţă sau are influenţă 
neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Totuși, în cazul pacienților în tratament cu daratumumab, a fost raportată fatigabilitate și acest lucru trebuie luat în 
considerare atunci când conduceți vehicule sau folosiți utilaje. Reacţii adverse: Cu excepția RLP, profilul de siguranță al DARZALEX forma farmaceutică subcutanată a fost similar cu profilul 
cunoscut de siguranță al formei farmaceutice intravenoase. Neutropenia este singura reacție adversă raportată cu o frecvență mai mare ≥ 5% pentru DARZALEX forma farmaceutică subcutanată 
comparativ cu daratumumab administrat intravenos (Gradul 3 sau 4: 13% comparativ cu 8%, valori respective). În cazul administrării intravenoase, cele mai frecvente reacții adverse ( ≥20%) au fost 
reacţii legate de perfuzie, fatigabilitate, greață, diaree, constipație, pirexie, dispnee, tuse, neutropenie, trombocitopenie, anemie, edem periferic, astenie, neuropatie senzorială periferică și infecții 
ale căilor respiratorii superioare. Reacțiile adverse severe care s-au înregistrat au fost septicemie, pneumonie, bronșită, infecții ale căilor respiratorii superioare, edem pulmonar, gripă, pirexie, 
deshidratare, diaree şi fibrilație atrială. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare: România, 
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1, București 011478- RO, Tel: + 4 0757 117 259, Fax: +4 0213 163 497, e-mail: . adr@anm.ro
Perioada de valabilitate: Flacoane nedeschise - 24 luni; După diluare - din punct de vedere microbiologic, cu excepția cazului în care metoda de deschidere/diluare exclude riscul de contaminare 
microbiană, medicamentul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, timpul și condițiile de păstrare până la utilizare sunt responsabilitatea utilizatorului și nu trebuie să depășească 24 de 
ore, în condiții de refrigerare (între 2°C - 8°C), urmate de 15 ore (inclusiv timpul de perfuzie) la temperatura camerei (între 15°C - 25°C) și la lumina ambientală. Precauţii speciale pentru păstrare: a 
se păstra la frigider (între 2°C - 8°C); a nu se congela; a se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină. Natura şi conţinutul ambalajului: Pentru administrarea intravenoasă - 5 ml 
concentrat, în flacon din sticlă de tip 1 cu dop din cauciuc elastomeric și sigiliu din aluminiu, cu capac detașabil (flip-off) conținând daratumumab 100 mg. Ambalaj cu 1 flacon. 20 ml concentrat pentru 
de soluție, în flacon din sticlă de tip 1 cu dop din cauciuc elastomeric și sigiliu din aluminiu, cu capac detașabil (flip-off) conținând daratumumab 400 mg. Pentru administrarea subcutanată - Ambalaj 
cu 1 flacon. 15 ml soluție în flacon din sticlă de tip 1 cu dop din cauciuc elastomeric și sigiliu din aluminiu, cu capac detașabil (flip off) conținând daratumumab 1800 mg. Ambalaj cu un flacon. 
DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ: Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgia. NUMERELE AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ: 
EU/1/16/1101/001; EU/1/16/1101/002; EU/1/16/1101/003; EU/1/16/1101/004 DATA REVIZUIRII TEXTULUI: 07/2020.

mailto:adr@anm.ro
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CURSURI PRE-CONFERINȚĂ 

Miercuri, 18 noiembrie 2020 
 

SALA VIRTUALĂ 1 SALA VIRTUALĂ 2 SALA VIRTUALĂ 3 

14:30 – 19:00 

C1.  
PROGRESELE TERAPEUTICE ÎN 

CANCER - ANUL 2020 

Director de curs:  
Prof. Dr. Lucian Miron 

15:00 – 18:40 

C2.  
PACIENTUL ONCOLOGIC - UNITATE ÎN 

DIVERSITATE 

Director de curs:   
Prof. Dr. Ioana Grigoraș 

17:00 – 21:00 

C3.  
MANAGEMENTUL DURERII 

Directori de curs:  
Prof. Frank Ferris, Conf. Dr. Vladimir 

Poroch 
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SESIUNI PREZENT RI ORALE CONFERIN  
Joi, 19 noiembrie 2020 

SALA VIRTUAL  1 SALA VIRTUAL  2 SALA VIRTUAL  3 

09:00 - 09:30 - Deschiderea oficial  CONFER 2020 

10:30 – 12:05 

CANCER MAMAR I 

Moderatori:  
Simona Volov , Bogdan Gafton,  

R zvan Vieriu-Mo oc 

09:30 – 11:00 

MAS  ROTUND : INNOVATION IN 
HEALTHCARE: LOVE OR HATE AFFAIR? 

Moderatori: Cristina tefan, Mihai Marinca 

11:00 – 12:00 

MAS  ROTUND : COMISII 
MULTIDISCIPLINARE 

Moderator: Gabriel Dimofte 

10:30 – 12:30 

HEMATOLOGIE I 

Moderatori:  
Angela D sc lescu, C t lin D n il  

12:15 – 14:00 

CANCERE UROGENITALE 

Moderatori:  
Teodora Alexa Stratulat, Mihai Marinca 

12:00 - 13:30 

MAS  ROTUND : COLON METASTATIC 

Moderator: Viorel Scripcariu 

14:30 – 16:30 

MAS  ROTUND :  
CANCER LOBULAR INVAZIV 

Moderatori: Anca Munteanu, Iulian Radu 

14:30 - 17:10 

CANCERE DIGESTIVE (non-colorectal) 

Moderatori: Irinel Popescu, Cristian 
Lupa cu, Eugen Târcoveanu 

14:10 – 17:30 

HEMATOLOGIE II 

Moderatori:  
Angela D sc lescu, C t lin D n il  

17:00 – 19:00 

MAS  ROTUND : CANCER MAMAR 

Moderatori:  
Anca Munteanu, Drago  Pieptu 

17:20 - 19:45 

CANCERE DIGESTIVE (colorectal) 

Moderatori: Dana Clement, Mugurel 
Bosînceanu, Silviu Constantinoiu 

17:40 – 19:40 

HEMATOLOGIE III: MAS  ROTUND   
Rolul autotransplantului în mielomul 

multiplu  în practica curent  în România 

Moderator: Angela D sc lescu 
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Vineri, 20 noiembrie 2020 

SALA VIRTUALĂ 1 SALA VIRTUALĂ 2 SALA VIRTUALĂ 3 

10:30 – 13:10 

CANCERE GINECOLOGICE. MELANOM 

Moderatori: Dana Clement,  
Patriciu Achimaș-Cadariu, Cătălin Vlad 

10:30 – 12:30 

CANCERE UROLOGICE 

Moderatori: Laurenţia Galeș, Maximilian 
Hogea, Oana Miron-Ariton 

10:10 – 13:50 

HEMATOLOGIE IV 

Moderatori:  
Angela Dăscălescu, Gabriela Dorohoi 

14:00 – 16:00 

VARIA 

Moderatori: Victor Vlad Costan,  
Codrin Dobreanu, Cristian Roată 

14:00 - 16:00 

CANCER BRONHO-PULMONAR I 

Moderatori: Elena Gafton, 
Lavinia Berlea 

14:30 – 16:15 

HEMATOLOGIE V 

Moderatori:  
Elena Albu, Cătălin Dănăilă 

16:30 – 19:15 

CANCERE ORL 

Moderatori: Doru Paul, Gema Bugean, 
Andreea-Magdalena Boboc 

16:20 - 18:35 

CANCER BRONHO-PULMONAR II 

Moderatori: Lucian Miron, Bogdan Gafton, 
Andrei Ungureanu 

16:30 – 18:30 

HEMATOLOGIE VI: MASĂ ROTUNDĂ 

Boala minimă reziduală în bolile 
limfoproliferative cronice (mielomul 
multiplu, leucemia limfatică cronică),  

de la studiile clinice la practica 
curentă 

Moderatori:  
Gabriela Dorohoi, Cătălin Dănăilă 
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Sâmbătă, 21 noiembrie 2020 

SALA VIRTUALĂ 1 SALA VIRTUALĂ 2 SALA VIRTUALĂ 3 

10:00 – 13:15 

CANCER MAMAR II 

Moderatori: Lucian Miron,  
Răzvan Curcă, Mircea Dediu 

10:00 – 10:30 
Simpozion firmă 

10:30 – 12:30 

MASĂ ROTUNDĂ: CONTROVERSE ÎN 
CANCERUL DE RECT 

Moderator: Gabriel Dimofte 

10:30 – 12:50 

ASISTENŢi MEDICALI 

Moderatori:  
Adriana Farca, Gabriela Popa 

14:00 – 16:45 

CANCER DE PROSTATĂ 

Moderatori:  
Lucian Miron, Șerban Negru, Răzvan Curcă 

14:00 - 16:00 

MASĂ ROTUNDĂ: ANTIBIOTERAPIA LA 

PACIENTUL CRITIC ONCOLOGIC 

Moderator: Ioana Grigoraș 

14:00 – 16:00 

MASĂ ROTUNDĂ 

Burnout-ul - o provocare în 
dezvoltarea personală a cadrelor 

medicale în interacţiunea  
cu pacientul oncologic 

Moderator: Vladimir Poroch 

17:00 – 19:05 

BIOLOGIE TUMORALĂ 

Moderatori:  
Florin Zugun Eloae, Mihai Marinca 

16:30 - 18:30 

CANCERE GINECOLOGICE. VARIA 

Moderatori: Nicolae Ioanid, 
Gabriela Aniţei 

16:30 – 19:30 

PALIAŢIE 

Moderatori:  
Maria Luisa di Pietro, Elena Toader, 

Vladimir Poroch 
19:05 – 20:15 

E-POSTERE
Moderatori:

Bogdan Gafton, Bogdan Filip 



TRATAMENTUL CU ZYTIGA® ÎN CP METASTAZAT OFERĂ PRELUNGIREA OS,  
AMÂNĂ INIȚIEREA CHIMIOTERAPIEI ȘI MENȚINE QoL1-3

*BPI-SF 0-1, PSA < 80 ng/ml, Gleason score < 8
ADT= terapie de deprivare androgenică; 
mCRPC= cancer de prostată metastazat rezistent la castrare; 
mHSPC= cancer de prostată metastazat sensibil la terapie hormonală; 
CP= cancer de prostată; 
OS= supraviețuire generală; 
QoL= calitatea vieții.

Referințe:

1. Fizazi K, et al. Lancet Oncol. 2019;20:686–700.
2. Ryan CJ, et al. Lancet Oncol 2015;16:152–160
3.  Miller K, et al. European Urology 74 (2018) 17-23. http://dx.doi.org/10/1016/j.eururo.2017.08.035
4.   NCCN, clinical practice guidelines in oncology (NCCN Guidelines), versiunea 4.2019, accesare februarie 2020, www.nccn.org; 
5.   Mottet N et al, EAU-ESTRO-ESUR-SIOG Guidelines on Prostate Cancer update 2019, https://uroweb.org/wp-content/uploads/EAU-ESUR-ESTRO-SIOG-Guidelines-on-

Prostate-Cancer-large-text-V2.pdf, accesare februarie 2020; 
6.   Parker C et al, Cancer of the Prostate: ESMO Clinical Practice Guidelines,  Ann Oncol (2015) 26 (suppl 5): v69-v77, e-update aprilie 2019

În mCRPC post-ADT1 4,4  
LUNI

valoarea mediană a creșterii  
supraviețuirii generale în comparație cu 
prednison (34,7 luni vs. 30,3 luni; RR = 0,81; 
IÎ = 0,70 – 0,93; P = 0,0033)1

În mCRPC asimptomatic*,  
post-ADT2 11,8 

 LUNI

valoarea mediană a creșterii  
supraviețuirii generale în comparație cu 
prednison (53,6 luni vs. 41,8 luni; RR = 0,61; 
IÎ = 0,43 – 0,87; P = 0,006)2

În mHSPC3 nou diagnosticat,  
cu risc crescut

16,8 
 LUNI

valoarea mediană a creșterii  
supraviețuirii generale în comparație cu 
prednison (53,3 luni vs. 36,5 luni; RR = 0,66; 
IÎ = 0,56 – 0,78; P = 0,0001)3

Cele mai relevante ghiduri în CP recomandă Zytiga® ca 
opțiune terapeutică de primă linie pentru pacienții cu CP 
metastazat, care nu au fost tratați anterior cu docetaxel4-6

ZYTIGA® SUSȚINE ATINGEREA OBIECTIVELOR 
TERAPEUTICE ÎN CP METASTAZAT ȘI AMÂNĂ 
INIȚIEREA CHIMIOTERAPIEI1-3



Informaţii esenţiale din  
Rezumatul caracteristicilor produsului ZYTIGA®

DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI: ZYTIGA 250 mg comprimate. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ: abirateronă acetat 250 mg. FORMA 
FARMACEUTICĂ: comprimate ovale, albe, marcate cu AA250. DATE CLINICE: Indicaţii terapeutice: ZYTIGA este indicat în asociere cu prednison sau prednisolon: în 
tratamentul neoplasmului de prostată metastazat, sensibil la terapie hormonală (mHSPC), cu risc crescut, diagnosticat recent la bărbații adulți, în asociere cu o terapie 
de deprivare androgenică; în tratamentul neoplasmului de prostată metastazat, rezistent la castrare (mCRPC), la bărbaţii adulţi asimptomatici sau uşor simptomatici 
după eşecul terapiei de deprivare androgenică şi la care chimioterapia nu este încă indicată din punct de vedere clinic şi la cei cu mCRPC a căror boală a evoluat în timpul 
sau după administrarea unei scheme de tratament chimioterapic pe bază pe docetaxel. Doze şi mod de administrare: 1000 mg (4 comprimate de 250 mg) doză unică 
zilnică și nu trebuie administrată cu alimente. Dozele de prednison sau prednisolon: pentru mHSPC, ZYTIGA se administrează zilnic în asociere cu doze de 5 mg de 
prednison sau prednisolon. Pentru mCRPC, ZYTIGA se administrează zilnic în asociere cu doze de 10 mg de prednison sau prednisolon. La pacienții la care nu s-a efectuat 
castrarea chirurgicală, castrarea medicală cu analogi LHRH trebuie continuată în timpul tratamentului. În cazul în care se omite o doză zilnică, tratamentul trebuie reluat 
în ziua următoare, cu doza uzuală zilnică. Comprimatele trebuie administrate cu cel puţin 1 oră înainte sau la cel puțin 2 ore după masă. Comprimatele trebuie înghiţite 
întregi, cu apă. Contraindicaţii: hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi, femei care sunt sau ar putea fi gravide, insuficienţă hepatică severă, 
administrare concomitentă cu Ra-223. Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare: ZYTIGA poate provoca: hipertensiune arterială, hipopotasemie, retenţie 
de lichide şi insuficienţă cardiacă apărută ca urmare a excesului de mineralocorticoizi. De aceea, trebuie utilizat cu precauție la pacienții cu antecedente de afecțiuni 
cardiovasculare (ICC – insuficiență cardiacă congestivă, HTA necontrolată, afecțiuni cardiace ischemice). Înaintea iniţierii tratamentului, funcția cardiacă trebuie 
evaluată și optimizată, iar IC tratată. În timpul tratamentului cu ZYTIGA, TA, potasemia, retenția de lichide si simptomele ICC trebuie monitorizate cel puțin la fiecare 
2 săptămâni în primele 3 luni și, ulterior, lunar. La pacienții care dezvoltă hipopotasemie în urma tratamentului cu ZYTIGA a fost observată prelungirea intervalului 
QT. În cazul reducerii semnificative a funcției cardiace, se poate lua în considerare întreruperea tratamentului cu ZYTIGA. Concentrațiile serice ale transaminazelor 
hepatice trebuie determinate înainte de inițierea tratamentului, la interval de 2 săptămâni în primele 3 luni de tratament și, ulterior, lunar, deoarece, în studiile clinice 
controlate, au fost observate creșteri semnificative ale acestor enzime, ce au determinat întreruperea tratamentului sau modificarea dozei. La o creștere de peste 5 ori a 
alaninaminotransferazei (ALT) și/sau aspartataminotransferazei (AST) față de limita superioară a valorilor normale, tratamentul cu abirateronă trebuie intrerupt imediat 
și reluat, cu o doză redusă, numai după revenirea acestora la valorile inițiale. În caz de hepatotoxicitate severă (ALT sau AST de 20 de ori mai mari decât limita superioară 
a valorilor normale), tratamentul cu abirateronă acetat trebuie întrerupt și nu trebuie reluat. Utilizarea ZYTIGA în asociere cu glucocorticoizi poate accentua reducerea 
densității minerale osoase la bărbații cu neoplasm de prostată metastatic în stadiu avansat. Acest medicament conţine lactoză. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de 
intoleranţă la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament. De asemenea, acest 
medicament conţine sodiu mai mult de 1 mmol (sau 27,2 mg) per doza de 4 comprimate. Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune: administrarea 
împreună cu alimente creşte în mod semnificativ absorbţia abirateronei acetat. ZYTIGA nu trebuie administrat împreună cu alimente. În timpul tratamentului cu 
abirateronă acetat se recomandă evitarea inductorilor puternici ai izoenzimei CYP3A4 (de ex. fenitoină, carbamazepină, rifampicină, rifabutină, rifapentină, fenobarbital, 
sunătoare [Hypericum perforatum]). Administrarea concomitentă poate scădea valoarea plasmatică medie a ZYTIGA. Abiraterona este un inhibitor puternic al 
enzimelor hepatice CYP2D6 și CYP2C8. Se recomandă prudență la administrarea în asociere cu medicamente care sunt activate sau metabolizate de către CYP2D6. 
Trebuie luată în considerare reducerea dozei de medicamente metabolizate de către această izoenzimă. Exemple: metoprolol, propranolol, desipramină, venlafaxină, 
haloperidol, risperidonă, propafenonă, flecainidă, codeină, oxicodonă și tramadol. Deoarece tratamentul de deprivare de androgeni poate prelungi intervalul QT, 
se recomandă prudență în cazul administrării ZYTIGA cu medicamente cunoscute a prelungi intervalul QT sau cu medicamente ce pot induce torsada vârfurilor. 
Spironolactona poate crește valorile PSA. Nu este recomandată utilizarea împreună cu ZYTIGA. Fertilitatea, sarcina şi alăptarea: ZYTIGA nu este destinat utilizării la 
femeile aflate la vârsta fertilă. Se recomandă folosirea prezervativului dacă pacientul are contact sexual cu o gravidă. Dacă pacientul are contact sexual cu o femeie aflată 
la vârsta fertilă, este necesară folosirea prezervativului împreună cu o altă metodă contraceptivă. Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje: 
ZYTIGA nu are nicio influenţă sau are influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule și de a folosi utilaje. Reacţii adverse: în cadrul unei analize a reacțiilor 
adverse manifestate în studii agregate de fază 3 cu ZYTIGA, reacțiile adverse observate la ≥10% dintre pacienți au fost edeme periferice, hipopotasemie, hipertensiune 
arterială, infecţii ale tractului urinar și creştere a valorilor serice ale ALT și/sau AST. Alte reacţii adverse importante includ afecţiuni cardiace, hepatotoxicitate, fracturi 
şi alveolită alergică. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare: 
România, Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1, Bucuresti 011478- RO, Tel: + 4 0757 117 259, Fax:  
+4 0213 163 497, e-mail: adr@anm.ro. Supradozaj: nu există un antidot specific. În caz de supradozaj administrarea trebuie întreruptă şi se vor institui 
măsuri suportive generale. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE: Lista excipienţilor: celuloză microcristalină, croscarmeloză sodică, lactoză monohidrat, 
stearat de magneziu, povidonă, dioxid de siliciu coloidal anhidru, laurilsulfat de sodiu. Incompatibilităţi: nu este cazul. Perioada de valabilitate: 2 ani. 
Precauţii speciale pentru păstrare: nu necesită condiții speciale de păstrare. Natura şi conţinutul ambalajului: flacoane din PEÎD, rotunde, albe, cu  
120 comprimate. Fiecare cutie conţine un flacon. Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare: ZYTIGA poate dăuna fătului 
în curs de dezvoltare. Gravidele sau femeile care ar putea fi gravide nu trebuie să manipuleze ZYTIGA fără mănuşi. Acest medicament poate reprezenta un risc pentru 
mediul acvatic. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ: Janssen-Cilag International NV, Belgia. DATA REVIZUIRII TEXTULUI: decembrie 2019. 

Acest medicament se eliberează pe bază de prescripţie medicală: PRF. 
Pentru informaţii complete de prescriere, vă rugăm să citiţi Rezumatul Caracteristicilor Produsului Zytiga®. 
Acesta este un material promoţional destinat exclusiv profesioniştilor din domeniul sănătăţii. C

P-
16

19
81

 (v
 1.

0
)

Johnson&Johnson Romania S.R.L.

Str. Tipografilor nr.11-15, Clădirea, S-Park, Corp B3, Etaj 3, Camera 1, Corp B4, 
Etaj 3 și Corp LB, Etaj 3, Sector 1, 013714 Bucureşti, ROMÂNIA

Tel: 021 207 18 00 | Fax: 021 207 18 11 | www.janssen.com/romania



 
 
 
 
 

19 

 

 

 

 

 

 

 
   





 
   
 
 
 

20 
 

Miercuri, 18 noiembrie 2020 | 1430 - 1900 | Sala virtuală 1 

PROGRESELE TERAPEUTICE ÎN CANCER - ANUL 2020 
Director de curs: Prof. Dr. Lucian Miron 

14:30 
15:00 

Cancerul în era Covid 19 
Lucian Miron 

15:00 
15:30 

Cancerul mamar: actualităţile terapeutice ale anului 2020 
Dragoș Median 

15:30 
16:00 

Cancerul bronho-pulmonar - actualităţile terapeutice ale anului 2020 
Tudor Eliade Ciuleanu 

16:00 
16:30 

Cancerele renale - tratamente în anul 2020 
Raluca Mihăilă 

16:30 
17:00 

Pauză 

17:00 

17:30 

Cancerele tubului digestiv: actualităţi terapeutice în anul 2020 
Adina Croitoru 

17:30 
18:00 

Melanomul malign cutanat: actualităţi terapeutice în anul 2020 
Daniela Zob 

18:00 
18:30 

Cancerele uro-genitale: actualităţi terapeutice în anul 2020 
Gabriel Kacso, Andrei Ungureanu 

18:30 
19:00 

Cancere ginecologice - actualităţile anului 2020 
Dana Lucia Stănculeanu 
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Miercuri, 18 noiembrie 2020 | 1500 - 1840 | Sala virtuală 2 

PACIENTUL ONCOLOGIC - UNITATE ÎN DIVERSITATE 
Director de curs: Prof. Dr. Ioana Grigoraș 

15:00 
15:10 

De ce despre pacientul oncologic ? / Why about the oncologic patient? 
Ioana Grigoraș 

15:10 
15:30 

Statusul imun / The immune status 
Irina Ristescu 

15:30 
15:50 

Statusul fluido-coagulant / Hemostasis and coagulation 
Mihaela Blaj 

15:50 
16:10 

Statusul nutriţional / Nutritional status 
Emilia Pătrășcanu 

16:10 
16:30 

Durerea / Pain 
Mădălin Manole 

16:30 
16:40 

Pauză 

16:40 
17:00 

Managementul perioperator / Perioperative management 
Laura Gavril 

17:00 
17:20 

Sepsisul / Sepsis 
Ioana Grigoraș 

17:20 
17:40 

Anemia și transfuzia / Anemia and transfusion 
Irina Ristescu 

17:40 
18:00 

Patient empowerment 
Ioana Grigoraș 

18:00 
18:40 Discuţii. Concluzii 
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Miercuri, 18 noiembrie 2020 | 1700 - 2100 | Sala virtuală 3 

MANAGEMENTUL DURERII 
Directori de curs: Prof. Frank Ferris, Conf. Dr. Vladimir Poroch 

17:00 
18:00 Choosing analgesics, dosing principles 

18:00 
18:15 

Break 

18:15 
19:15 Changing opioids, changing routes of administration 

19:15 
19:30 

Break 

19:30 
20:40 Pathophysiology and management of bone, abdominal, neuropathic and total pain 

20:40 
21:00 Conclusions 
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Joi, 19 noiembrie 2020 | 1030 - 1205 | Sala virtuală 1 

CANCER MAMAR I 
Moderatori: Simona Volovăț, Bogdan Gafton, Răzvan Vieriu-Moțoc 

10:30 
10:40 

Neoplasm mamar luminal A stadiul IV prin metastaze cerebrale la debut 
F. Amurăriti, Diana Boboc, Simona Volovăţ 

10:40 
10:50 

Chirurgia oncoplastică prin deplasare ca alternativă la tratamentul conservator clasic  în 
cancerul mamar 
G.L. Lazăr, S. Drăgan 

10:50 
11:00 

Tratamentul limfedemului secundar la pacienţii oncologici 
M.V. Muntean, A.V. Oradan 

11:00 
11:10 

Verde de indocianină combinat cu Tc-99 în detectarea ganglionului santinelă în cancerul 
mamar - rezultate preliminare 
Ana Maria Mușină, Natalia Velenciuc, C. Roată, W. Ong, G.M. Dimofte, S. Luncă 

11:10 
11:20 

Oportunitatea folosirii metodelor alternative de estimare a statusului T în cancerul mamar 
multiplu 
A. Pănuţă, I. Radu, Maria Gabriela Aniţei, B. Filip, I. Huţanu, A. Pantazescu, N. Ioanid, R. Vieriu, D.V. 
Scripcariu, V. Scripcariu 

11:20 
11:30 

Metastaza mamară cu origine în neoplazii digestive - prezentare de caz 
Natalia Velenciuc, C. Roată, W. Ong, Ana Maria Mușină, G. Dimofte, S. Luncă 

11:30 
11:40 

Provocări în cancerul mamar triplu negativ 
Larisa Popovici, Cristina Pruteanu, Elena Gafton, I. Prutianu, Alina Covrig, Iftimia Rotariu  

11:40 
11:50 

Poate metastaza adenocarcinomul rectal la nivel mamar? – cancer rectal cu metastaze 
hepatice, osoase și mamar bilateral 
Mihaela Mărioara Stana, Sandra Deac, A. Havași, B. Fetica, C. Căinap, O. Bochiș 

11:50 
12:05 

SIMPOZION TAKEDA 
Prothromplex – Eficacitate in deficitul dobandit de factori de coagulare 
Adi Ionuţ Ciumanghel 

12:05 - 12:15 - Pauză 
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Joi, 19 noiembrie 2020 | 1215 - 1400 | Sala virtuală 1 

CANCERE UROGENITALE 
Moderatori: Teodora Alexa Stratulat, Mihai Marinca 

12:15 
12:30 

Aventurile rinichiului în lupta cu imunoterapia 
Teodora Alexa-Stratulat, C. Pricope, Georgiana Olteanu, Diana Olaru, Elena Gafton, Eva Maria Cojocaru, 
Andreea Herciu 

12:30 
12:50 

SIMPOZION IPSEN 
Cabometyx: Eficacitate superioară în linia a 2-a de tratament a cancerului renal 
Anca Mihailov  

12:50 
13:10 

SIMPOZION IPSEN 
Importanţa și flexibilitatea administrării terapiei de deprivare androgenică în managementul 
cancerului de prostată 
Bogdan Gafton 

13:10 
13:40 

SIMPOZION BMS  
Evolving Frontline Treatment Landscape for Metastatic Renal Cell Carcinoma 
Avivit Peer (Israel) 

13:40 
14:00 

SIMPOZION ANGELINI 
Perspectives in the management of patients with advanced renal cell carcinoma 
Mihai Marinca 

14:00 - 14:30 - Pauză 
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Joi, 19 noiembrie 2020 | 1430 - 1630 | Sala virtuală 1 

MASĂ ROTUNDĂ: CANCER LOBULAR INVAZIV 
Moderatori: Anca Munteanu, Iulian Radu 

14:30 
14:45 

Diagnostic și stadializare 
Raluca Pleșca 

14:45 
15:00 

Factori predictivi ai răspunsului la hormonoterapie 
Bogdan Gafton 

15:00 
15:15 

Rolul terapiilor biologice  
Andreea Herciu 

15:15 
15:30 

Chirurgia conservatoare 
Iulian Radu 

15:30 
15:45 

Dificultăţi în diagnosticul histopatologic 
Cristina Terinte 

15:45 
16:00 

Perspectivă privind radioterapia  
Anca Munteanu  

16:00 
16:30 Discuţii 

 

16:30 - 17:00 - Pauză 
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Joi, 19 noiembrie 2020 | 1700 - 1900 | Sala virtuală 1 

MASĂ ROTUNDĂ: CANCER MAMAR 
Moderatori: Anca Munteanu, Dragoș Pieptu 

17:00 
17:20 

Reconstrucţia sânului - influenţa chirurgiei ablative, a chimioterapiei și a radioterapiei asupra 
rezultatului final 
C.N. Dobreanu, N. Gheţu, D. Pieptu 

17:20 
17:40 

Tratamentul sistemic la pacientele tinere cu cancer mamar 
Simona Volovăţ  

17:40 
18:00 

Integrarea radioterapiei adjuvante în secvenţa mastectomie radicală – reconstrucţie mamară 
Anca Munteanu  

18:00 
18:20 

Iradierea ariilor ganglionare în cancerul mamar 
Elena Manea  

18:20 
19:00 Discuţii 
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Joi, 19 noiembrie 2020 | 0930 - 1100 | Sala virtual  2 

MAS  ROTUND : INNOVATION IN HEALTHCARE: LOVE 
OR HATE AFFAIR? 
Moderatori: Cristina tefan, Mihai Marinca 

Panel: Cristina tefan, Mihai Marinca, Teodora Alexa-Stratulat, Bogdan Gafton 

Introducere în inova ie  

Considera ii asupra cadrului general în care se poate inova: România vs. The World  

Prezentare i discu ii pe marginea ideilor de cercetare/inovare selectate dintre propunerile participan ilor 

Joi, 19 noiembrie 2020 | 1100 - 1200 | Sala virtual  2 

MAS  ROTUND : COMISII MULTIDISCIPLINARE 
Moderator: Gabriel Dimofte 

Panel: Cristina tefan, Lidia Kajanto, Gabriel Dimofte 
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Joi, 19 noiembrie 2020 | 1200 - 1330 | Sala virtuală 2 

MASĂ ROTUNDĂ: COLON METASTATIC 
Moderator: Viorel Scripcariu 

12:00 
12:10 

Tratament chimioterapic actual al metastazelor hepatice 
Bogdan Gafton 

12:10 
12:20 

Chirurgia metastazelor hepatice în cancerul colo-rectal  
Sorinel Luncă 

12:20 
12:30 

Chirurgia tumorii primare în cancerul colorectal metastatic 
Bogdan Filip 

12:30 
12:40 

Termoablaţia metastazelor hepatice -  indicaţii și rezultate  
Dragoș Scripcariu 

12:40 
12:50 

Chirurgia metastazelor peritoneale în cancerul colo-rectal-HIPEC  
Ionut Huţanu 

12:50 
13:00 

Rezecţia metastazelor extrahepatice 
Cristian Sandu 

13:00 
13:10 

Evaluarea imagistică a bolii metastatice hepatice iniţial și după tratamentul chimioterapic  
Gică Creţu 

13:10 
13:20 

Ficatul metastatic – Managementul perioperator  
Ioana Florescu 

13:20 
13:30 Discuţii 
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Joi, 19 noiembrie 2020 | 1430 - 1710 | Sala virtuală 2 

CANCERE DIGESTIVE (non-colorectal) 
Moderatori: Irinel Popescu, Cristian Lupașcu, Eugen Târcoveanu 

14:30 
15:00 

SIMPOZION BAYER 
Secvenţa de tratament Nexavar-Stivarga în CHC, tratamentul potrivit la momentul potrivit 
Iuliu Ionaș  

15:00 
15:20 

SIMPOZION IPSEN 
Somatuline - Alegerea tratamentului cu analog de somatostatina în tumorile neuroendocrine 
Daniela Sîrbu  

15:20 
15:40 

Developments in the field of hepatocellular carcinoma 
Bristi Basu (UK) 

15:40 
16:10 

Tratamentul multimodal al carcinomului hepatocelular 
Irinel Popescu 

16:10 
16:40 

Rapidly evolving strategies for the treatment of liver cancer 
Dan Gabriel Duda (USA) 

16:40 
16:50 

Colangiocarcinomul, o analiză retrospectivă a tratamentului sistemic într-un centru terţiar 
A. Havasi, Iulia Zehan, Ana Hepuţiu-Pater, C. Căinap, O. V. Bochiș, Simona Căinap 

16:50 
17:00 

Tumorile neuroendocrine gastro-intestinale 
E. Târcoveanu, C. Lupașcu, A. Vasilescu, N. Vlad, Delia Ciobanu, C. Volovăţ, Ludmila Lozneanu, Valeria 
Bătrineac, C. Bradea 

17:00 
17:10 

Diagnosticul actual în cancerul pancreatic: provocări și oportunităţi practice 
Carmen Anton, Mihaiela Chicu, D. Negru, Oana Bulat 

 

17:10 - 17:20 - Pauză 
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Joi, 19 noiembrie 2020 | 1720 - 1945 | Sala virtuală 2 

CANCERE DIGESTIVE (colorectal) 
Moderatori: Dana Clement, Mugurel Bosînceanu, Silviu Constantinoiu 

17:20 
17:50 

SIMPOZION SERVIER 
O nouă opţiune terapeutică în managementul neoplasmului colorectal metastatic pentru 
pacienţi pre-trataţi 
Dana Clement 

17:50 
18:20 

SIMPOZION AMGEN 
Supravieţuirea generală și managementul toxicităţii cutanate la pacienţii cu mCRC RAS WT 
Bogdan Gafton 

18:20 
18:45 

Rectal Cancer MRI staging - everything you need to know 
Ferdinand Bauer (Germania) 

18:45 
18:55 

Coexistenţa mutaţiilor RAS și BRAF în cancerul colorectal metastatic: mit sau realitate? 
Prezentare de caz și review sistematic al literaturii 
V.A. Afrăsânie, B. Gafton, Teodora Alexa-Stratulat, I. Ivanov, M.I. Păduraru, D.E. Ganea, A. Lefter, M.V. 
Marinca, L. Miron, Cristina Rusu, Adina-Emilia Croitoru 

18:55 
19:05 

Tratamentul metastazelor hepatice de origine colorectală cu rezecţie vasculară R1 
S. Luncă, Natalia Velenciuc, Ana Maria Mușină, Ana Caterina Luncă, C. Roată, G. Dimofte 

19:05 
19:15 

Laparoscopia în obstrucţia intestinală neoplazică la Clinica I Chirurgie Iași 
C. Bradea, A. Vasilescu, E. Târcoveanu, Valentina Munteanu 

19:15 
19:25 

Rezecţia minimă a ficatului pentru tratamentul metastazelor hepatice de etiologie colorectală 
S. Luncă, Natalia Velenciuc, Ana Maria Mușină, Ana Caterina Luncă, C. Roată, G. Dimofte 

19:25 
19:35 

Esofagectomia Ivor-Lewis robotică completă - o premieră în România 
L.M. Bosînceanu, B. Moldovan, C. Rad, R. Pisica, M. Chiloflischi, V. Costache, S.T. Makkai-Popa 

19:35 
19:45 

Stenturile digestive în managementul endoscopic al fistulelor anastomotice esofagojejunale 
după gastrectomia totală 
Șt. Iacob, S. Luncă, G.M. Dimofte 
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Joi, 19 noiembrie 2020 | 1030 - 1230 | Sala virtuală 3 

HEMATOLOGIE I 
Moderatori: Angela Dăscălescu, Cătălin Dănăilă 

10:30 
10:42 

Relevanţa prognostică a profilurilor imune B7 în leucemia acută mieloblastică 
I. Antohe, Angela Dăscălescu, C. Dănăilă, Amalia Tiţieanu, Mihaela Zlei, I. Ivanov, Adriana Sireteanu, 
Mariana Pavel, P. Cianga 

10:42 
10:54 

Importanţa prognostică a numărului de copii genice detectate prin tehnica MLPA la pacienţii 
cu Leucemie Acută Limfoblastică 
Amalia Tiţieanu, Mihaiela Loredana Dragoș, D. Iovu, C. Minciună, I. Ivanov, I. Antohe, C. Dănăilă,  Angela 
Dăscălescu 

10:54 
11:06 

Leucemia acută limfoblastică la copil - experienţa unui singur centru din România 
Mirabela Alecsa, Anca Ivanov, Cristina Rusu, Ingrith Miron 

11:06 
11:18 

Ţinte epigenetice - abordare personalizată în leucemiile acute mieloide 
Ana Maria Vlădăreanu, Alina Mititelu, Minodora Onisâi, Cristina Mambet, Aura Arghir, Elena Andruș-
Lupoaia, Andreea Spînu, Diana Bonea, Andreea Neculcea, Adelina Pîrvan, Iuliana Iordan 

11:18 
11:30 

Managementul pacienţilor diagnosticaţi cu leucemie acută în raport cu pandemia de 
coronavirus 
Ramona Timofte, Valeria Beresteanu, Amalia Tiţieanu, Roxana Dumitru, Luana Alexandra Marian, Elena 
Dolachi-Pelin, Angela Smaranda Dăscălescu 

11:30 
11:42 

COVID-19 and Non-Hodgkin lymphoma  
Georgiana Alexandra Lăcătușu, Cristina Vasilescu, Ioana Florina Mihai, Manuela Ștefan, Aida Bădescu, 
Carmen Manciuc 

11:42 
11:54 

Imunosupresia de cauză multiplă și infecţia SARS COV 2 la începutul erei COVID - prezentare 
de caz 
Cristina Vasilescu, Manuela Ștefan, Carmen Mihaela Arteni, Alexandra Lăcătușu, Alina-Ioana Harja-Alexa, 
Ioana – Florina Mihai, Carmen Manciuc 
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Joi, 19 noiembrie 2020 | 1030 - 1230 | Sala virtuală 3 

HEMATOLOGIE I (continuare) 
Moderatori: Angela Dăscălescu, Cătălin Dănăilă 

11:54 
12:06 

Ibrutinib, five years of clinical experience in treating Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL): An 
Assessment of a Cohort of Patients Treated in IRO Iasi 
C. Dănăilă, C. Minciună, Angela Dăscălescu, Gabriela Dorohoi, Elena Albu, Al. Gluvacov, Alina Dăscălu,  
I. Antohe, Amalia Tiţieanu 

12:06 
12:18 

Experienţa Clinicii de Hematologie Iași în tratamentul cu Venetclax al Leucemiei Limfatice 
cronice recăzute/refractare 
Gabriela Dorohoi, C. Dănăilă, Angela Dăscălescu, Amalia Tiţieanu, Elena Dolachi, Roxana Dumitru, Elena 
Albu, Alina Dascălu, Al. Gluvacov, I. Antohe 

12:18 
12:30 Discuţii 

12:30 - 14:10 - Pauză 

 

   



BREAK FREE
offers patients with CLL a chance to

with longer progression-free survival

ȘANSA DE A SE ELIBERA
oferă  pac ien ț i lo r  cu  LLC

cu supraviețuire fără progresia bolii pe termen lung

2L+ 
LLC

VENCLYXTO  
+ rituximab

VENCLYXTO + rituximab
Indicație extinsă în LLC R/R:
VENCLYXTO administrat în asociere cu 
rituximab este indicat pentru tratamentul 
pacienților adulți cu leucemie limfocitară 
cronică (LLC) care au primit anterior cel 
puțin un tratament.

VENCLYXTO + 
obinutuzumab

1L 
LLC

VENCLYXTO + obinutuzumab

VENCLYXTO administrat în asociere cu 
obinutuzumab este indicat în tratamentul 
pacienților adulți cu leucemie limfocitară 
cronică (LLC) netratată anterior.

Abrevieri: LLC = leucemie limfocitară cronică; R/R = recidivantă/refractară; TP53 = proteina tumorală 53. 

Referință: Venclyxto® – Rezumatul caracteristicilor produsului, aprilie 2020

VENCLYXTO  
în monoterapie

VENCLYXTO în monoterapie
este indicat pentru 
tratamentul LLC: 
În prezenţa deleţiei 17p sau a mutaţiei TP53 
la pacienți adulți care nu sunt eligibili pentru 
sau au avut eșec la un inhibitor al căii de 
semnalizare a receptorilor celulelor B
În absența deleţiei 17p sau a mutaţiei TP53 
la pacienți adulți care au avut eșec atât la 
chimioterapie și imunoterapie, cât și la 
tratamentul cu un inhibitor al căii de 
semnalizare a receptorilor celulelor B.

LLC 
R/R



Rezumatul Caracteristicilor Produsului – informaţii esenţiale
Venclyxto 10 mg comprimate filmate; Venclyxto 50 mg comprimate filmate; Venclyxto 100 mg comprimate filmate

Venclyxto 10 mg comprimate filmate: Un comprimat filmat conţine 10 mg venetoclax. Venclyxto 50 mg comprimate filmate: Un 
comprimat filmat conţine 50 mg venetoclax. Venclyxto 100 mg comprimate filmate: Un comprimat filmat conţine 100 mg venetoclax

Forma farmaceutică: Comprimat filmat (comprimat); Indicaţii terapeutice: Venclyxto administrat în asociere cu obinutuzumab este 
indicat în tratamentul pacienților adulți cu leucemie limfocitară cronică (LLC) netratată anterior. Venclyxto administrat în asociere 
cu rituximab este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu leucemie limfocitară cronică (LLC) care au primit anterior cel puțin 
un tratament. Venclyxto în monoterapie este indicat pentru tratamentul LLC: în prezenţa deleţiei 17p sau a mutaţiei TP53 la pacienți 
adulți care nu sunt eligibili pentru sau au avut eșec la un inhibitor al căii de semnalizare a receptorilor celulelor B, sau în absența 
deleţiei 17p sau a mutaţiei TP53 care au avut eșec atât la chimioterapie și imunoterapie cât și la tratamentul cu un inhibitor al căii 
de semnalizare a receptorilor celulelor B.  Doze şi mod de administrare: Tratamentul cu venetoclax trebuie iniţiat şi supravegheat de 
un medic cu experienţă în utilizarea medicamentelor antineoplazice. Doze: Doza iniţială de venetoclax este de 20 mg o dată pe zi timp 
de 7 zile. Doza trebuie crescută treptat pe durata a 5 săptămâni până la atingerea dozei zilnice de 400 mg conform indicaţiilor: 
Calendarul creşterii dozei Săptămâna 1, 20 mg/zi; săptămâna 2, 50 mg/zi; săptămâna 3, 100 mg/zi; săptămâna 4, 200 mg/zi; săptămâna 
5, 400 mg/zi. Schema de ajustare a dozei cu durata de 5 săptămâni este concepută pentru a scădea treptat încărcătura tumorală 
(reducţie) şi pentru a scădea riscul de apariţie a sindromului de liză tumorală. Venetoclax administrat în asociere cu obinutuzumab. 
Venetoclax este administrat pentru un total de 12 Cicluri, fiecare Ciclu constând în 28 de zile: 6 Cicluri în combinație cu obinutuzumab, 
urmate de 6 Cicluri de venetoclax administrat în monoterapie. Administrați obinutuzumab 100 mg în Ciclul 1 Ziua 1, urmate de 900 
mg care pot fi administrate în Ziua 1 sau Ziua 2. Administrați 1000 mg în Zilele 8 și 15 ale Ciclului 1 și Ziua 1 a fiecărui ciclu de 28 de 
zile care urmează, pentru un total de 6 Cicluri. Începeți schema de ajustare a dozei de venetoclax cu durata de 5 săptămâni, în Ciclul 
1 Ziua 22 și continuați până la Ciclul 2 Ziua 28. După terminarea schemei de ajustare a dozei, doza recomandată de venetoclax este 
de 400 mg o dată pe zi, de la Ciclul 3 Ziua 1 pentru obinutuzumab până în ultima zi a Ciclului 12. Doza după titrare pentru venetoclax 
administrat în asociere cu rituximab. Doza recomandată pentru venetoclax administrat în asociere cu rituximab este de 400 mg o dată 
pe zi. Administrați rituximab după ce pacientul a terminat calendarul de titrare a dozei și a primit doza zilnică recomandată pentru 
venetoclax de 400 mg pentru 7 zile. Venetoclax trebuie administrat timp de 24 luni din Ciclul 1 Ziua 1 pentru rituximab. Doza după 
titrare pentru venetoclax în monoterapie. Doza recomandată pentru venetoclax este de 400 mg o dată pe zi. Tratamentul este continuat 
până la progresia bolii sau până când nu mai este tolerat de către pacient. Prevenirea apariţiei sindromului de liză tumorală (SLT). 
Venetoclax poate provoca scăderea rapidă a tumorii şi astfel se asociază cu riscul de SLT în faza iniţială de ajustare a dozei cu durata de 
5 săptămâni. Modificări ale valorilor electroliţilor sugestive pentru SLT care necesită tratament prompt pot să apară încă de la 6 până 
la 8 ore după administrarea primei doze de venetoclax şi la fiecare creştere a dozei. Riscul de apariţie a SLT este un proces continuu la 
care contribuie mai mulţi factori, inclusiv comorbidităţile. La pacienţii cu încărcătură tumorală semnificativă (de exemplu, orice 
ganglion cu diametrul ≥5 cm sau valoare crescută a numărului absolut de limfocite [NAL ≥25 x 109/l]) riscul de apariţie a SLT este mai 
mare în momentul iniţierii tratamentului cu venetoclax. Funcția renală diminuată (clearance al creatininei [ClCr] <80 ml/minut) 
contribuie la creşterea suplimentară a riscului. Este posibil ca riscul să scadă o dată cu scăderea încărcăturii tumorale ca urmare a 
tratamentului cu venetoclax. Înainte de începerea tratamentului cu venetoclax, trebuie evaluată încărcătura tumorală la toți pacienții, 
inclusiv radiologic (de exemplu, tomografie computerizată [CT]). Trebuie să se efectueze teste biochimice sanguine (potasiu, acid uric, 
fosfor, calciu şi creatinină) și trebuie corectate valorile anormale pre-existente. Trebuie să se respecte măsurile profilactice descrise în 
continuare. În situaţiile în care riscul general crește trebuie să se utilizeze măsuri mai susţinute. Hidratare. Pacienţii trebuie să se 
hidrateze adecvat în timpul fazei de ajustare a dozei în vederea reducerii riscului de apariţie a SLT. Pacienţii trebuie instruiţi să consume 
zilnic o cantitate suficientă de apă, începând cu 2 zile înainte de faza de ajustare a dozei şi pe toată durata acesteia. Pacienţii trebuie 
să fie instruiţi în special să consume 1,5 până la 2,0 litri de apă zilnic, cu 2 zile înainte și în zilele inițierii tratamentului şi la fiecare 
creştere ulterioară a dozei. Se vor administra lichide intravenos în funcţie de starea clinică şi de riscul general de SLT sau în cazul 
pacienţilor care nu se pot hidrata pot menține o hidratare corespunzătoare pe cale orală. Medicamente care scad acidul uric. La 
pacienții cu concentrații crescute ale acidului uric sau la cei care au risc de SLT, medicamentele care scad acidul uric trebuie administrate 
cu 2 până la 3 zile înainte de iniţierea tratamentului cu venetoclax şi pot fi continuate în perioada de ajustare a dozei. Analize de 



laborator. Înainte de administrarea dozei: Trebuie efectuate teste biochimice sanguine tuturor pacienților înainte de administrarea 
dozei iniţiale, în vederea evaluării funcţiei renale şi a corectării valorilor anormale pre-existente. Testele biochimice sanguine trebuie 
reluate înainte de fiecare creştere ulterioară a dozei pe durata perioadei de ajustare a dozei. După administrarea dozei: Pentru pacienții 
cu risc de apariţie a SLT, testele biochimice sanguine trebuie să fie monitorizate la 6 până la 8 ore şi la 24 de ore după prima doză de 
venetoclax administrată. Dezechilibrele electrolitice trebuie corectate imediat. Nu se va administra următoarea doză de venetoclax 
decât după evaluarea testelor biochimice sanguine efectuate la 24 de ore. Același program de monitorizare se va efectua la inițierea 
dozei de 50 mg și după aceea la pacienții care continua să fie cu risc la creșterea ulterioară a dozei. Spitalizare. În funcţie de evaluarea 
medicului, unii pacienţi, mai ales cei cu risc crescut de apariţie a SLT, pot necesita internare în ziua în care se administrează prima doză 
de venetoclax pentru a se asigura profilaxie şi monitorizare mai susţinute pe durata primelor 24 de ore. În urma reevaluării riscului 
trebuie să se ia în considerare spitalizarea și în cazul următoarelor creşteri ale dozei. Ajustarea dozelor în cazul sindromului de liză 
tumorală. În cazul în care un pacient prezintă modificări ale testelor biochimice sanguine sugestive pentru SLT, doza de venetoclax din 
ziua următoare trebuie oprită. Dacă acestea se normalizează în interval de 24 până la 48 de ore de la ultima doză, tratamentul cu 
venetoclax poate fi reluat cu aceeaşi doză. În cazul evenimentelor de SLT manifestat clinic sau al modificărilor testelor biochimice 
sanguine care necesită un interval de peste 48 de ore pentru normalizare, tratamentul trebuie să se reia cu o doză mai mică. În cazul 
reluării tratamentului cu venetoclax după întrerupere din cauza SLT, trebuie să se respecte instrucţiunile pentru prevenirea SLT. 
Ajustarea dozelor în cazul altor tipuri de toxicitate. Tratamentul cu Venclyxto trebuie oprit în cazul apariţiei oricărui tip de toxicitate 
de grad 3 sau 4 de alt tip decât cel hematologic, neutropeniei de grad 3 sau 4 însoţită de infecţie sau febră, sau a toxicităţii hematologice 
de grad 4, cu excepţia limfopeniei. După remiterea evenimentului de toxicitate la gradul 1 sau până la nivelul iniţial (recuperare), 
tratamentul cu venetoclax poate fi reluat cu aceeaşi doză. În cazul în care evenimentul de toxicitate apare din nou şi în cazul oricărui 
episod ulterior, după remiterea evenimentului, atunci când se reia tratamentul cu venetoclax trebuie să se respecte recomandările 
privind reducerea dozei. Medicul poate să decidă o scădere mai mare a dozei. Pentru pacienții care necesită o scădere a dozei la mai 
puțin de 100 mg pentru o perioadă mai mare de 2 săptămâni, trebuie să se ia în considerare întreruperea tratamentului cu venetoclax. 
La pacienţii al căror tratament a fost întrerupt mai mult de 1 săptămână în primele 5 săptămâni de ajustare a dozei sau mai mult de 2 
săptămâni după ce au terminat perioada de titrare a dozei, trebuie reevaluat riscul de apariție a SLT pentru a se stabili dacă este 
necesară reluarea tratamentului cu o doză mai mică (de exemplu, toate sau unele valori de ajustare a dozei). Ajustarea dozelor în 
cazul utilizării concomitente a inhibitorilor CYP3A. Utilizarea concomitentă a venetoclax cu inhibitori puternici sau moderaţi ai CYP3A 
creşte expunerea la venetoclax şi poate creşte riscul de apariţie a SLT în perioada de iniţiere a tratamentului şi în perioada de ajustare 
a dozei și de apariție a altor fenomene toxice. Managementul potențialelor interacțiuni ale Venclyxto cu inhibitori CYP3A:  Inhibitor 
CYP3A puternic: contraindicat în perioada de inițiere și de ajustare; după perioada de ajustare, reduceți doza de Venclyxto cu cel puțin 
75%. Inhibitor CYP3A moderat: reduceți doza de Venclyxto cu cel puțin 50%. Pacienţii trebuie monitorizaţi mai atent pentru depistarea 
semnelor de toxicitate și poate fi necesar ca doza să fie în continuare ajustată. Doza de venetoclax utilizată înainte de începerea 
utilizării inhibitorului CYP3A trebuie reluată la 2 până la 3 zile după întreruperea utilizării inhibitorului. Grupe speciale de pacienţi. 
Vârstnici. Nu sunt necesare ajustări specifice ale dozei pentru pacienţii vârstnici (cu vârsta ≥65 de ani). Insuficienţă renală. Nu este 
necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară sau moderată (ClCr ≥30 ml/min și <90 ml/minut). La pacienţii cu 
insuficienţă renală (ClCr <80 ml/minut) pot fi necesare profilaxie şi monitorizare mai intense în vederea reducerii riscului de apariţie a 
SLT în perioada de iniţiere a tratamentului şi în timpul perioadei de ajustare a dozei. Nu a fost stabilită siguranţa utilizării la pacienţii cu 
insuficienţă renală severă (ClCr <30 ml/minut) sau la pacienții dializaţi, iar doza recomandată pentru aceşti pacienți nu a fost stabilită. 
Venetoclax poate fi administrat pacienţilor cu insuficienţă renală severă numai dacă beneficiul depăşeşte riscul și acești pacienţi 
trebuie monitorizaţi atent pentru depistarea semnelor de toxicitate din cauza riscului crescut de apariţie a SLT. Insuficienţă hepatică. 
Nu se recomandă nicio ajustare a dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară sau moderată. Pacienţii cu insuficienţă hepatică 
moderată trebuie monitorizaţi mai atent pentru depistarea semnelor de toxicitate în perioada de iniţiere a tratamentului şi în timpul 
perioadei de ajustare a dozei. Pentru pacienții cu insuficiență hepatică severă se recomandă o scădere a dozei cu cel puțin 50% în 
timpul tratamentului. Acești pacienți trebuie să fie monitorizați mai atent pentru depistarea semnelor de toxicitate.  Copii şi adolescenţi. 
Nu au fost stabilite siguranța și eficacitatea venetoclax la copii cu vârsta mai mică de 18 ani. Nu sunt date disponibile. Mod de 
administrare: Comprimatele filmate de Venclyxto sunt pentru utilizare orală. Pacienţii trebuie instruiţi să înghită comprimatele întregi 
cu apă, aproximativ la aceeaşi oră în fiecare zi. Comprimatele trebuie să fie luate cu alimente pentru a evita riscul apariției ineficacității. 
Comprimatele nu trebuie mestecate, zdrobite sau rupte înainte să fie înghițite. În timpul perioadei de ajustare a dozei, venetoclax 
trebuie administrat dimineaţa pentru a permite monitorizarea analizelor de laborator. În timpul tratamentului cu venetoclax trebuie 



să se evite consumul de grapefruit, de portocale de Sevilla şi de fruct stea (carambola). Contraindicaţii: Hipersensibilitate la substanța 
activă sau la oricare dintre excipienți. Utilizarea concomitentă a venetoclax cu inhibitori puternici ai CYP3A la iniţierea tratamentului 
şi în timpul perioadei de ajustare a dozei. Utilizarea concomitentă a venetoclax cu produsele care conţin sunătoare. Atenţionări şi 
precauţii speciale pentru utilizare: Sindrom de liză tumorală: La pacienţii cu LLC, cu încărcătură tumorală mare, care au primit 
tratament cu venetoclax a apărut sindromul de liză tumorală, inclusiv decesul. Venetoclax poate determina scăderea rapidă a tumorii 
și acest lucru reprezintă un risc de SLT în primele 5 săptămâni ale perioadei de ajustare a dozei. Modificări ale valorilor electroliţilor 
sugestive pentru apariţia SLT care necesită intervenţie promptă pot să apară la un interval de numai 6 până la 8 ore după administrarea 
primei doze de venetoclax şi la fiecare creştere a dozei. Riscul de apariţie a SLT este un proces continuu având ca bază mai mulţi factori, 
inclusiv comorbidităţi. La pacienţii cu încărcătură tumorală mare (de exemplu, orice ganglion cu diametrul ≥5 cm sau valoare crescută 
a NAL ≥25 x 109/l) riscul de apariţie SLT este mai mare la iniţierea tratamentului cu venetoclax. Funcția renală scăzută (ClCr <80 ml/
minut) creşte acest risc și mai mult. Pacienţii trebuie evaluaţi pentru stabilirea riscului şi trebuie să primească măsuri profilactice 
adecvate pentru SLT, inclusiv hidratare şi medicamente care scad acidul uric. Trebuie să se monitorizeze testele biochimice sanguine și 
în cazul valorilor anormale acestea se corectează prompt. Dacă este necesar, trebuie să se întrerupă doza de venetoclax. Pe măsură ce 
crește riscul în general, trebuie să se folosească măsuri mai susţinute (hidratare intravenoasă, monitorizare frecventă, spitalizare). 
Utilizarea concomitentă a acestui medicament cu inhibitori puternici sau moderaţi ai CYP3A creşte expunerea la venetoclax şi poate 
creşte riscul de apariţie a SLT la iniţierea tratamentului şi în timpul perioadei de ajustare a dozei. De asemenea inhibitorii gp-P sau 
BCRP pot să crească expunerea la venetoclax. Neutropenie și infecții. În studiul în care pacienţii au fost trataţi cu venetoclax în asociere 
cu rituximab sau obinutuzumab și în studiile cu venetoclax în monoterapie, s-au raportat cazuri de neutropenie de grad 3 sau 4. 
Hemoleucograma completă trebuie monitorizată pe toată durata tratamentului. Se recomandă întreruperea administrării sau 
reducerea dozelor la pacienţii cu neutropenie severă. Au fost raportate infecții grave, inclusiv cazuri de septicemii cu rezultat letal. Este 
necesară monitorizarea oricăror semne sau simptome de infecție. Infecțiile suspectate trebuie să primească un tratament adecvat, 
inclusiv terapii antimicrobiene și întreruperea sau reducerea dozei, după caz. Imunizare. Nu au fost studiate siguranţa şi eficacitatea 
imunizării cu vaccinuri vii atenuate în timpul sau după terminarea tratamentului cu venetoclax. Vaccinurile vii nu trebuie administrate 
în timpul și după tratamentul cu venetoclax până când nu sunt refăcute celulele B. Inductori ai CYP3A. Administrarea concomitentă 
a inductorilor CYP3A4 poate duce la scăderea expunerii la venetoclax şi ca urmare apariția riscului de scădere a eficacităţii. Trebuie 
evitată utilizarea concomitentă a venetoclax cu inductori puternici sau moderați ai CYP3A4. Femei aflate la vârsta fertile. Femeile 
aflate la vârsta fertilă trebuie să utilizeze metode contraceptive foarte eficiente în timpul tratamentului cu venetoclax. Interacţiuni 
cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune: Venetoclax este metabolizat în principal de către CYP3A. Medicamente care pot 
modifica concentraţiile plasmatice de venetoclax: Inhibitori ai CYP3A. Se așteaptă ca administrarea concomitentă de venetoclax cu 
alți inhibitori puternici ai CYP3A4 să crească ASC a venetoclax în medie de 5,8 până la 7,8 ori. Este contraindicată utilizarea 
concomitentă a venetoclax cu inhibitori puternici ai CYP3A (de exemplu, itraconazol, ketoconazol, posaconazol, voriconazol, 
claritromicină, ritonavir) la iniţierea tratamentului şi în timpul perioadei de ajustare a dozei din cauza riscului crescut de SLT. La 
iniţierea tratamentului şi în timpul perioadei de ajustare a dozei, trebuie evitată utilizarea concomitentă a venetoclax cu inhibitori 
moderaţi ai CYP3A (de exemplu, ciprofloxacin, diltiazem, eritromicină, fluconazol, verapamil). În aceste cazuri trebuie să se ia în 
considerare alternative terapeutice. În cazul în care trebuie să se utilizeze un inhibitor moderat al CYP3A, doza de iniţiere a 
venetoclax şi dozele din perioada de ajustare a dozei trebuie să fie reduse cu cel puţin 50%. Pacienţii trebuie monitorizaţi mai atent 
pentru depistarea semnelor şi simptomelor de SLT. În cazul pacienţilor care au încheiat perioada de ajustare a dozei şi primesc o 
doză zilnică stabilă de venetoclax, aceasta trebuie să fie redusă cu 50% atunci când se utilizează concomitent inhibitori moderaţi ai 
CYP3A şi cu 75% atunci când se utilizează concomitent inhibitori puternici ai CYP3A. Pacienţii trebuie monitorizaţi mai atent pentru 
depistarea semnelor de toxicitate și poate fi necesar ca doza să fie în continuare ajustată. Doza de venetoclax utilizată înainte de 
începerea utilizării inhibitorului CYP3A trebuie reluată la 2 până la 3 zile după întreruperea utilizării inhibitorului. Trebuie evitată 
utilizarea produselor care conţin grapefruit, portocale de Sevilla şi fruct stea (carambola) în timpul tratamentului cu venetoclax 
deoarece conţin inhibitori ai CYP3A; Inhibitori ai gp-P şi ai BCRP. Venetoclax este un substrat pentru gp-P şi BCRP. Trebuie evitată 
administrarea concomitentă a venetoclax cu inhibitori ai gp-P şi ai BCRP la inițierea și în timpul perioadei de ajustare a dozei; dacă 
trebuie utilizat un inhibitor al gp-P şi al BCRP, pacienţii trebuie monitorizaţi atent pentru depistarea semnelor de toxicitate; Inductori 
ai CYP3A. Trebuie evitată utilizarea concomitentă a venetoclax cu inductori puternici ai CYP3A (de exemplu, carbamazepină, 
fenitoină, rifampicină) sau cu inductori moderaţi ai CYP3A (de exemplu, bosentan, efavirenz, etravirină, modafinil, nafcilină). 
Trebuie să se ia în considerare alternative terapeutice care determină o inducţie a CYP3A mai mică. Produsele care conţin sunătoare 



sunt contraindicate în timpul tratamentului cu venetoclax, deoarece pot determina reducerea eficacităţii; Azitromicină. În timpul 
utilizării pe termen scurt, nu este necesară ajustarea dozei de azitromicină atunci când se administrează concomitent cu venetoclax; 
Medicamente care scad aciditatea gastrică. Conform analizei de farmacocinetică populaţională, medicamentele care scad 
aciditatea gastrică (de exemplu, inhibitori ai pompei de protoni, antagonişti ai receptorilor H2, antiacide) nu au niciun efect asupra 
biodisponibilităţii venetoclax; Chelatori ai acizilor biliari. Nu se recomandă administrarea concomitentă a chelatorilor acizilor biliari 
cu venetoclax deoarece acest lucru poate reduce absorbția venetoclax. Dacă trebuie să se administreze concomitent un chelator 
al acizilor biliari cu venetoclax, trebuie consultat Rezumatul caracteristicilor produsului pentru chelatorul acizilor biliari pentru a 
reduce riscul unei interacțiuni, iar venetoclax trebuie administrat la un interval de cel puțin 4-6 ore după chelator; Medicamente a 
căror concentraţie plasmatică poate fi modificată de venetoclax: Warfarină. Deoarece doza de venetoclax utilizată nu a atins starea 
de echilibru, se recomandă monitorizarea atentă a valorilor raportului internaţional normalizat (INR) la pacienţii care utilizează 
warfarină; Substraturi ale gp-P , BCRP şi OATP1B1. Venetoclax este un inhibitor al gp-P, BCRP şi al OATP1B1, in vitro. Trebuie evitată 
administrarea concomitentă a substraturilor gp-P sau BCRP cu indice terapeutic îngust (de exemplu, digoxină, dabigatran, 
everolimus, sirolimus) cu venetoclax. Dacă trebuie să se utilizeze un substrat al gp-P sau al BCRP cu indice terapeutic îngust, acesta 
trebuie utilizat  cu precauție. Pentru un substrat al gp-P sau BCRP administrat pe cale orală sensibil la inhibarea în tractul gastro-
intestinal (de exemplu, dabigatran exetilat), administrarea acestuia trebuie să se facă separat de administrarea venetoclax cât de 
mult posibil pentru a minimiza o potențială interacțiune. În cazul în care o statină (substrat OATP) este utilizată concomitent cu 
venetoclax, se recomandă monitorizarea atentă a toxicității legate de statine. Fertilitate, sarcină şi alăptare: Femeile aflate la vârsta 
fertilă/Contracepţia la femei. Femeile trebuie să evite să rămână gravide pe durata tratamentului cu Venclyxto şi timp de cel puţin 
30 de zile după oprirea tratamentului. De aceea, femeile aflate la vârsta fertilă trebuie să utilizeze metode contraceptive foarte 
eficiente în timpul tratamentului cu venetoclax şi timp de 30 de zile după întreruperea tratamentului. În prezent nu se cunoaşte 
dacă venetoclax reduce eficacitatea contraceptivelor hormonale și de aceea femeile care utilizează contraceptive hormonale 
trebuie să adauge o metodă contraceptivă de tip barieră. Sarcină. Conform studiilor de evaluare a toxicităţii embrio-fetale la 
animale, venetoclax poate avea efecte nocive asupra fătului atunci când este administrat la femeile gravide. Nu există date 
suficiente şi bine controlate ca urmare a utilizării venetoclax la femeile gravide. Studiile la animale au arătat efecte toxice asupra 
funcţiei de reproducere. Venetoclax nu este recomandat în timpul sarcinii şi la femeile aflate la vârsta fertilă care nu utilizează 
măsuri contraceptive foarte eficiente. Alăptare. Nu se cunoaşte dacă venetoclax sau metaboliţii acestuia se excretă în laptele 
uman. Nu se poate exclude un risc pentru sugarii care sunt alăptați. Alăptarea trebuie întreruptă în timpul tratamentului cu 
Venclyxto. Fertilitate. Nu sunt disponibile date privind efectul venetoclax asupra fertilităţii la om. Înainte de începerea tratamentului, 
la unii pacienți de sex masculin poate fi luată în considerare consilierea privind depozitarea spermei. Efecte asupra capacităţii de a 
conduce vehicule şi de a folosi utilaje: Venclyxto nu are, sau are o influență neglijabilă asupra capacității de a conduce vehicule și de 
a folosi utilaje. La unii pacienţi care utilizează venetoclax s-a raportat fatigabilitate și acest lucru trebuie avut în vedere atunci când se 
evaluează capacitatea unui pacient de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Reacţii adverse: Rezumatul profilului de siguranţă. În 
studiile în care pacienţii au fost trataţi cu venetoclax în asociere cu obinutuzumab sau rituximab, cele mai frecvente reacţii adverse 
(≥20%), indiferent de gradul acestora, au fost neutropenie, diaree și infecție a căilor respiratorii superioare. În studiile în care s-a 
utilizat monoterapia, cele mai frecvente reacții adverse au fost neutropenie/scădere a numărului de neutrofile, diaree, greaţă, anemie, 
fatigabilitate și infecţie a căilor respiratorii superioare. Cele mai frecvent raportate reacții adverse grave (≥2%) la pacienții care au 
primit venetoclax în asociere cu obinutuzumab sau rituximab au fost pneumonie, septicemie, neutropenie febrilă şi SLT. În studiile cu 
venetoclax în monoterapie, cele mai frecvent raportate reacții adverse grave (≥2%) au fost pneumonie și neutropenie febrilă. Reacţiile 
adverse sunt enumerate în continuare în funcţie de clasificarea MedDRA pe aparate, sisteme şi organe şi în funcție de frecvenţă. 
Frecvenţa este definită după cum urmează: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000 şi 
<1/100), rare (≥1/10 000 şi <1/1000), foarte rare (<1/10 000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele 
disponibile). În cadrul fiecărei categorii de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravității. foarte 
frecvente ≥1/10: pneumonie, infecţie a căilor respiratorii superioare; neutropenie, anemie; limfopenie, hiperpotasemie, 
hiperfosfatemie, hipocalcemie; diaree, vărsături, greaţă, constipaţie; fatigabilitate; frecvente ≥1/100 şi <1/10:  sepsis, infecţie a căilor 
urinare; neutropenie febrilă,  sindrom de liză tumorală, hiperuricemie,  creştere a concentrației de creatinină în sânge. Grad ≥3: 
foarte frecvente: neutropenie, anemie; frecvente: sepsis, pneumonie, infecţie a tractului urinar, infecție a căilor respiratorii 
superioare; neutropenie febrile, limfopenie, sindrom de liză tumorală, hiperpotasemie, hiperfosfatemie, hipocalcemie, 
hiperuricemie, diaree, vărsături, greaţă, fatigabilitate; mai puțin frecvente: constipaţie, creştere a concentrației de creatinină în 



sânge. Întreruperea tratamentului şi scăderea dozelor din cauza reacţiilor adverse: În studiile CLL14 și MURANO, 16% dintre 
pacienții tratați cu venetoclax administrat în asociere cu obinutuzumab și rituximab au întrerupt tratamentul din cauza reacțiilor 
adverse. În studiile în care s-a utilizat venetoclax în monoterapie, 11 % dintre pacienţi au întrerupt tratamentul din cauza reacţiilor 
adverse. Au fost scăzute dozele din cauza reacțiilor adverse la la 21% dintre pacienții tratați cu venetoclax administrat în asociere 
cu obinutuzumab în studiul CLL14, la 15% dintre pacienţi tratați cu venetoclax administrat în asociere cu rituximab în studiul 
MURANO și la 14% dintre pacienți în studiile cu venetoclax în monoterapie. Au fost întrerupte dozele din cauza reacțiilor adverse, 
la 74% dintre pacienții tratați cu venetoclax administrat în asociere cu obinutuzumab în studiul CLL14, la 71% dintre pacienții tratați 
cu venetoclax administrat în asociere cu rituximab în studiul MURANO; neutropenia a fost cea mai frecventă reacție adversă care 
a dus la întreruperea dozelor de venetoclax (41% și 43%) în studiile CLL14, respectiv MURANO. În studiile în care s-a utilizat 
venetoclax în monoterapie, 40% dintre pacienți au întrerupt dozele din cauza reacțiilor adverse; neutropenia a fost cea mai 
frecventă reacție adversă care a dus la întreruperea dozelor de venetoclax (5%). Descrierea reacţiilor adverse selecţionate; Sindrom 
de liză tumorală. Sindromul de liză tumorală este un risc important identificat la iniţierea tratamentului cu venetoclax.  Neutropenie și 
infecții: Neutropenia este un risc identificat în tratamentul cu Venclyxto. În studiul CLL14, neutropenia (toate gradele) a fost raportată 
la 58% dintre pacienții din brațul venetoclax + obinutuzumab. S-a raportat neutropenie febrilă la 6% dintre pacienți, infecții de 
gradul ≥3 la 19% și infecții grave la 19% dintre pacienți. Decesele cauzate de infecție au avut loc la 1,9% dintre pacienți, în timpul 
tratamentului și 1,9% dintre pacienți, după întreruperea tratamentului. În tratamentul cu venetoclax + rituximab, neutropenia 
febrilă a fost raportată la 4% dintre pacienți, infecții de grad ≥3 la 18% și infecțiile grave la 21% dintre pacienți. Raportarea reacțiilor 
adverse suspectate. Este importantă raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului. Acest lucru permite 
monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze 
orice reacții adverse suspectate prin Agenţia Naţională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, Str. Aviator Sănătescu nr. 48, 
sector 1, București 011478 - RO, Tel: + 4 0757 117 259, Fax: + 4 0213 163 497, e-mail: adr@anm.ro. Supradozaj: Nu există un antidot 
specific pentru venetoclax. Pacienţii la care apare supradozaj trebuie monitorizaţi atent şi să li se administreze tratament de susținere 
adecvat. În timpul perioadei de ajustare a dozei de venetoclax, tratamentul trebuie întrerupt şi pacienţii trebuie monitorizaţi atent 
pentru depistarea semnelor şi simptomelor ale SLT (febră, frisoane, greaţă, vărsături, confuzie, dispnee, crize convulsive, ritm cardiac 
neregulat, urină închisă la culoare sau tulbure, stare neobişnuită de oboseală, durere musculară sau articulară, durere şi distensie 
abdominale) împreună cu alte tipuri de toxicitate. Având în vedere volumul mare de distribuţie a venetoclax şi de gradul înalt de legare 
de proteine, este puţin probabil ca dializa să ducă la eliminarea semnificativă a venetoclax. Perioadă de valabilitate: 2 ani (Venclyxto 
10 mg și 50 mg); 3 ani (Venclyxto 100 mg). Incompatibilităţi: Nu este cazul. Precauţii speciale pentru păstrare: Acest medicament nu 
necesită condiţii speciale de păstrare. Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă (DAPP): AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, 
Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen, Germania. Nr APP: EU/1/16/1138/001-007. Data primei autorizări sau a reînnoirii autorizaţiei: 
Data primei autorizări: 5 decembrie 2016; Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: 6 septembrie 2018; Data revizuirii textului: 04/2020. 
Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală restrictivă: PR. 

Pentru informaţii complete vă rugăm consultaţi Rezumatul Caracteristicilor Produsului disponibil la cerere. 
Acest material promoţional este destinat profesioniştilor din domeniul sănătăţii. 

Pentru informaţii medicale suplimentare puteţi folosi adresa de e-mail: informatiemedicala@abbvie.com
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Joi, 19 noiembrie 2020 | 1410 - 1730 | Sala virtuală 3 

HEMATOLOGIE II 
Moderatori: Angela Dăscălescu, Cătălin Dănăilă 

14:10 
15:10 

SIMPOZION NOVARTIS 

Challenges in Polycythemia vera treatment 

Cătălin Dănăilă 

Developments in diagnosis and treatment of Advanced Systemic Mastocytosis 
Angela Dăscălescu 

15:10 
15:30 

SIMPOZION ROCHE 
Moving towards a new standard: Perspectives on DLBCL disease management  
Oana Stanca 

15:30 
16:30 

SIMPOZION ABBVIE 
VENCLYXTO – o opţiune terapeutică versatilă pentru pacienţii cu LLC. Ţintim în profunzime, 
dincolo de controlul bolii 
Moderator: Cătălin Dănăilă 
Lectori: Gabriela Dorohoi, Mariana Vasilică 

16:30 
17:00 

SIMPOZION JANSSEN 
Imbruvica – Extended experience in CLL 
Angela Smaranda Dăscălescu 

17:00 
17:30 

SIMPOZION JANSSEN 
Optimizarea terapiei de primă linie a pacientului cu mielom multiplu neeligibil pentru 
transplant – succes terapeutic pe termen lung 
Gabriela Dorohoi 

 

17:30 - 17:40 - Pauză 
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Joi, 19 noiembrie 2020 | 1740 - 1940 | Sala virtuală 3 

HEMATOLOGIE III - MASĂ ROTUNDĂ: 
Rolul autotransplantului în mielomul multiplu 

 în practica curentă în România 
Moderator: Angela Dăscălescu 

17:40 
19:40 

Care pacienţi sunt candidaţi la autotransplant 

Care este tratamentul de inducţie optim 

Care este cea mai bună procedură de mobilizare 

Care ar fi regimurile optime de condiţionare 

Tratament de consolidare DA/NU 

Tratament de întreţinere 

Transplant unic vs Transplant în tandem 

Locul autotransplantului la noi … 
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Vineri, 20 noiembrie 2020 | 1030 - 1310 | Sala virtuală 1 

CANCERE GINECOLOGICE. MELANOM 
Moderatori: Dana Clement, Patriciu Achimaș-Cadariu, Cătălin Vlad 

10:30 
11:00 

Clinical implications of using molecular diagnostics for ovarian cancers and other solid tumors 
Mihaela Cristea (USA) 

11:00 
11:10 

Dinamica capacităţii de răspuns la leziunile ADN-ului în cancerul ovarian de tip epitelial 
P. Kubelac, P. Achimaș-Cadariu, Alexandra Leary 

11:10 
11:20 

Evaluarea expresiei receptorilor toll-like în cancerul ovarian 
C. Vlad, P. Kubelac, V. Gata, D. Morariu, Al. Irimie, P. Achimaș-Cadariu 

11:20 
11:30 

Managementul recidivelor tumorale în cancerul ovarian 
P. Achimaș-Cadariu, Doina Piciu, P. Kubelac, V. Gata, C. Vlad, Al. Irimie 

11:30 
11:40 

Abordul minim invaziv în patologia oncologică ginecologică 
Ș. Marinescu, I. Buzdugă, B. Filimon 

11:40 
11:50 

The role of personalised medicine in the management of ovarian cancer 
Ionut Funingană 

11:50 
12:10 

SIMPOZION ASTRA ZENECA 
O noua eră în managementul pacientelor cu cancer ovarian 
Dana Clement 

12:10 
12:40 

SIMPOZION MSD  
KEYTRUDA®: Helping to Redefine Survival Expectations in Advanced Melanoma 
Dana Clement  

12:40 
12:55 

SIMPOZION NOVARTIS 
Up-dates in advanced BRAF+ melanoma with targeted therapy 
Mircea Dediu 

12:55 
13:10 

SIMPOZION MERCK 
Avelumab, standard de tratament în carcinomul metastatic cu celule Merkel 
Dana Clement 
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Vineri, 20 noiembrie 2020 | 1400 - 1600 | Sala virtuală 1 

VARIA 
Moderatori: Victor Vlad Costan, Codrin Dobreanu, Cristian Roată 

14:00 
14:10 

Extended orbital defect reconstruction - the use of free FLAPs 
V.V. Costan, M.L. Ciofu, O. Boișteanu, A. Nicolau, D. Sulea, A. Cracană, M. Dabija 

14:10 
14:20 

Simple procedures for improving outcomes in facial paralysis patients 
V.V. Costan, C. Drochioi, R. Dragomir, D. Sulea, A. Doscas, R. Giuvara, O. Boișteanu  

14:20 
14:30 

Therapeutic methods for maxillary reconstructions 
M.L. Ciofu, A. Nicolau, O. Boișteanu, A. Doscas, V.V. Costan 

14:30 
14:40 

Metode actuale în tratamentul criogen a cancerului cutanat 
Valentina Stratan, Gheorge Tîbîrnă, Corneliu Cojocaru, Andrian Clipca 

14:40 
14:50 

Paragangliom - prezentare de caz 
Mihaela Crăescu, A. L. Tatu, Carmen Bobeica, Elena Niculeţ, Ana Maria Pâslaru, Ana Maria Ilie,  Laura Rebegea 

14:50 
15:00 

Tumor board, lux sau necesitate în oncologie? 
L. Simion 

15:00 
15:10 

Feco-un nou instrument ecocardiografic la pacienţii neoplazici 
Nicoleta Adelina Proca, Anca Raluca Luca, Daniela Olaru, Mariana Floria 

15:10 
15:20 

Lambou de mare epiploon și grefa de piele liberă despicată VAC – asistată folosite ca 
procedură de salvare în reconstrucţia defectului de perete toraco-abdominal după chirurgie în 
tumori local avansate. Experienţa unei singure echipe chirurgicale 
C.E. Roată, V. Pieptu, C. Dobreanu, C. Sandu, C.N. Gheţu, I. Cameniţă, Raluca Zaharia, Adelina Cocoveică, 
Natalia Velenciuc, Ana-Maria Mușină, G.M. Dimofte, D. Pieptu 

15:20 
15:30 

Incidentaloame tiroidiene detectate prin FDG PET-CT, este vorba de malignitate în toate cazurile? 
Laura Teodoriu, Cristina Preda, Al. Naum, Roxana Iacob, Daniela Chetan, Șt. Bîlha, Cipriana Stefănescu 

15:30 
15:40 

Biomarkerii cardiaci în detecţia cardiotoxicităţii subclinice asociată medicaţiei antineoplazice 
Daniela Olaru, Anca Raluca Luca, Nicoleta Adelina Proca, Mariana Floria 

15:40 
16:00 

Discuţii 
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CANCERE ORL 
Moderatori: Doru Paul, Gema Bugean, Andreea-Magdalena Boboc 

16:30 
16:50 

Evolving landscape in first line recurrent/metastatic HNSCC 
Thornsten Fureder (Austria) 

16:50 
17:10 

Progrese recente in tratamentul cancerelor ORL 
Doru Paul (USA) 

17:10 
17:30 

Reconstrucţia faringoesofagiană și de părţi moi după chirurgia cancerului de laringe 
Constantin Ciuce 

                    MASĂ ROTUNDĂ “CANCERE ORL” 

17:30 
17:45 

Limitele chirurgiei de salvare în cancerele de cap și gât - prezentare de caz  
Andreea Magdalena Boboc, G.M. Dimofte, C. Ciuce, D. Pieptu, C. Dobreanu, Geanina Bandol  

17:45 
18:00 

Indicaţii și limite în abordarea tratamentului chirurgical al cancerului de laringe T3-T4a 
Geanina Bandol, Andreea Magdalena Boboc, Narcisa Marcu, Roxana Postolică, Gema Bugean, V. Pieptu,  
C. Dobreanu, D. Pieptu 

18:00 
18:15 

Radioterapia în cancerul de laringe local avansat 
Gema Bugean 

18:15 
18:30 

Chirurgia de salvare în cancerele laringo-faringiene - factori de decizie 
Andreea Magdalena Boboc, Geanina Bandol, Narcisa Marcu, Roxana Postolică, Gema Bugean, V. Pieptu,  
C. Dobreanu, D. Pieptu 

18:30 
18:45 

Acoperirea defectelor cervicale după rezecţii oncologice - influenţa chirurgiei ablative, a 
chimioterapiei și a radioterapiei asupra rezultatului final 
N. Gheţu, C.N. Dobreanu, D. Pieptu 

18:45 
19:00 

Actualităţi în terapia sistemică a cancerelor de sferă ORL 
Georgiana Popescu, Dorina Ionescu 

19:00 
19:15 

SIMPOZION MERCK  
Cetuximab în tratamentul pacienţilor cu cancer colorectal metastatic care prezintă mutaţii BRAF 
Diana Petroiu  





Stimați colaboratori și profesioniști din domeniul sănătății,

Compania Takeda are deosebita plăcere de a vă invita la simpozioanele:

Cure continuum pathway with ADCETRIS in HL 
Lector Asistent Universitar Dr. Dăscălescu Angela

Prezentarea va avea loc vineri, 20 noiembrie, Sala III, între orele 14:30-14:45

In RRMM treatment ‘’Efficacy alone is not enough…’’ – NINLARO
Lector Șef Lucrări Dr. Dănăilă Cătălin

Prezentarea va avea loc vineri, 20 noiembrie, Sala III, între orele 14:45-15:00
 
A personalized approach may improve the care of patients with hemophilia over 
their lifetime
Lector Dr. Tărniceriu Cristina

Prezentarea va avea loc vineri, 20 noiembrie, Sala III, între orele 15:00-15:15
 
Prothromplex TOTAL 600 IU – Effective treatment for patients deficient 
in vitamin K – dependent coagulation factors
Lector Dr. Adi Ionuț Ciumanghel

Prezentarea va avea loc joi, 19 Noiembrie, Sala I, între orele 11:50-12:05

Împreună facem diferența!

Acest material promoțional este destinat profesioniștilor din domeniul sănătății.

C-APROM/RO/ADCE/0009 November 2020

Prothromplex TOTAL 600 UI
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CANCERE UROLOGICE 
Moderatori: Laurenția Galeș, Maximilian Hogea, Oana Miron-Ariton 

10:30 
11:00 

SIMPOZION MSD 
From Clinical Trials to Real-life Clinical Practice: The Role of Immunotherapy in Advanced 
Urothelial Carcinoma  

Teodora Alexa-Stratulat

11:00 
11:35 

SIMPOZION ROCHE  
Rechallenge status quo in lung cancer and bladder cancer 
Moderator: Iuliu Ionaș 
Lectori: Bogdan Gafton, Teodora Alexa Stratulat, Oana Miron 

11:35 
11:45 

Impactul condiţiilor epidemiologice cauzate de SARS COV 2 asupra conduitei de diagnostic și 
tratament al tumorilor vezicale 
M. Hogea, Oana Miron-Ariton, Gabriela Aniţei, B. Filip, I. Huţanu, I. Radu, N. Ioanid, R. Vieriu, A. Pantazescu,
V. Scripcariu

11:45 
11:55 

Abordarea terapeutică a tumorilor testiculare nonseminomatoase în stadiul clinic I. 
Implicarea directă a pacientului în procesul decizional 
Natalia Gherasim-Morogai, M. Marinca 

11:55 
12:05 

Provocări ȋn tratamentul neoplaziei trofoblastice gestaţionale - prezentare de caz 
Iulia Monica Groza,  A.D. Silași, A.G. Coșarca, V.H. Schiţcu 

12:05 
12:15 

ARCHES: Eficacitatea terapiei de deprivare androgenică (ADT) cu enzalutamidă (ENZA) sau 
placebo (PBO) în cancerul de prostată metastatic sensibil hormonal (mHSPC) în funcţie de 
tratamentul local și sistemic prealabil 
Laurenţia Gales, A. Stenzl, R.Z. Szmulewitz, D. Petrylak,  J. Holzbeierlein, A. Villers, A. Azad, A. Alcaraz, B. 
Alekseev, T. Iguchi, N.D. Shore, F. Gomez-Veiga, B. Rosbrook, B. Baron, † G.P. Haas, A.J. Armstrong 

12:15 
12:30 Discuţii 

12:30 - 14:00 - Pauză 
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CANCER BRONHO-PULMONAR I 
Moderatori: Elena Gafton, Lavinia Berlea 

14:00 
14:20 

The Impact of Liquid Biopsy in Lung Cancer 
Nir Peled (Israel) 

14:20 
14:50 

SIMPOZION PFIZER 
Beneficiile Lorviqua (lorlatinib) în tratamentul NSCLC metastatic ALK+ 
Nir Peled (Israel) 

14:50 
15:05 

SIMPOZION BMS 
După 5 ani de tratament cu Opdivo®  în NSCLC, Supravieţuire Generală de 5 ori mai mare vs. 
comparator 
Lucian Miron 

15:05 
15:40 

SIMPOZION ROCHE 

"Am întârziat?!"  
Mihai Stoicea, Cătălina Acatrinei, Elena Gafton, Lavinia Berlea 

15:40 
16:00 

SIMPOZION ASTRAZENECA 
IMFINZI Standard terapeutic de urmat în SIII nerezecabil NSCLC - Acum este momentul! 
Mihai Marinca 

16:00 - 16:20 - Pauză 
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CANCER BRONHO-PULMONAR II 
Moderatori: Lucian Miron, Bogdan Gafton, Andrei Ungureanu 

16:20 
16:40 

Small cell lung cancer - is immunotherapy the future? 
Lucian Miron 

16:40 
17:00 

TARGETED THERAPY FOR NSCLC – Emerging therapeutic targets beyond EGFR/ALK/ROS1/BRAF 
Laura Mazilu 

17:00 
17:20 

SIMPOZION ASTRAZENECA 
ACUM este momentul pentru rezultate mai bune la pacienţii cu NSCLC local avansat/ 
metastazat şi cu mutaţie EGFR 
Teodora Alexa Stratulat 

17:20 
17:50 

SIMPOZION MSD 
KEYTRUDA®: First IO therapy option for patients with mNSCLC in 1st line setting, regardless of 
their PD-L1 status   
Bogdan Gafton, Andrei Ungureanu 

17:50 
18:20 

SIMPOZION BOEHRINGER INGELHEIM 
Metastazele cerebrale în NSCLC 
Iuliu Ionaș 

18:20 
18:35 

SIMPOZION SANDOZ 
Provocările anemiei induse de chimioterapie 
Teodora Alexa Stratulat 



În cazurile de progresie a mCRPC:

EZITAŢI SĂ ADMINISTRAŢI
JEVTANA®?

AR PUTEA AVEA
NEVOIE DE
AL 2-LEA TAXAN.

În studiul TROPIC, JEVTANA a fost asociat cu
o creștere relativă cu 69% a probabilității de 
supraviețuire la 2 ani comparativ cu mitoxantrona
(respectiv 27% versus 16%, HR=0,72;

2CI 95%: 0,61-0,84; P<0,0001).

mCRPC=cancer de prostată metastatic rezistent la castrare;
Cele mai frecvente reacţii adverse ale medicamentului JEVTANA au fost cele hematologice; cele mai frecvente reacții adverse (AE) hematologice de 

1gradul 3 sau mai severe au fost neutropenia, leucopenia şi anemia. Cel mai frecvent AE nehematologic de gradul 3 sau mai sever a fost diareea.
Acest material promoțional se adresează profesioniștilor din domeniul sănătații. Acest medicament se eliberează pe bază de prescripție medicală 
restrictivă. Rezumatul caracteristicilor produsului revizuit: Aprilie 2017
SARO.CAB.18.09.0283
Referințe: 1. de Bono JS, Oudard S, Ozguroglu M, et al. Prednisone plus cabazitaxel or mitoxantrone for metastatic castration-resistant prostate cancer progressing after docetaxel treatment: a 
randomised open-label trial. Lancet. 2010;376(9747):1147-1154. 2. Bahl A, Oudard S, Tombal B, et al. Impact of cabazitaxel on 2-year survival and palliation of tumour-related pain in men with 
metastatic castration-resistant prostate cancer treated in the TROPIC trial. Ann Oncol. 2013;24(9):2402-2408. 3. Bahl A, Masson S, Malik Z, et al. Final quality of life and safety data for patients 
with metastatic castration-resistant prostate cancer treated with cabazitaxel in the UK Early Access Programme (EAP) (NCT01254279). BJU Int. 2015;116(6):880-887. 4. Hofheinz RD, Lange C, 
Ecke T, et al. Quality of life and pain relief in men with metastatic castration-resistant prostate cancer on cabazitaxel: the non-interventional 'QoLiTime' study. BJU Int. 2017;119(5):731-740.

Fiecare secundă contează

Utilizarea promptă a medicamentului
JEVTANA după docetaxel poate asigura
o creștere semnificativă a supraviețuirii
generale (OS) fără a compromite calitatea

1-4vieții.

JEVTANA în asociere cu prednison sau prednisolon este indicat
în tratamentul pacienților adulți cu cancer de prostată metastatic
rezistent la castrare, tratat anterior cu o schemă de tratament conţinând docetaxel.



JEVTANA 60 mg concentrat şi solvent pentru soluţie perfuzabilă. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ: Un ml concentrat conţine 
cabazitaxel 40 mg. Fiecare flacon a 1,5 ml (volum nominal) concentrat conţine cabazitaxel 60 mg. După diluare iniţială cu întreaga 
cantitate de solvent, fiecare ml de soluţie conţine cabazitaxel 10 mg. Reţineţi: Atât flaconul cu concentrat JEVTANA a 60 mg/1,5 ml (volum 
de umplere: 73,2 mg cabazitaxel/1,83 ml), cât şi flaconul cu solvent (volum de umplere: 5,67 ml) conţin o supraumplere (un exces), pentru 
a compensa pierderea de lichid din timpul preparării. Această supraumplere (exces) permite ca, după diluarea cu întregul conţinut al 
flaconului cu solvent furnizat, să existe o soluţie cu un conţinut de cabazitaxel de 10 mg/ml. Excipient cu efect cunoscut: Fiecare flacon 
cu solvent conţine 573,3 mg etanol 96%. Indicaţii terapeutice: JEVTANA este indicat, în asociere cu prednison sau prednisolon, pentru 
tratamentul pacienţilor adulţi cu cancer de prostată metastatic rezistent la castrare, trataţi anterior după o schemă de tratament 
conţinând docetaxel. Doze şi mod de administrare: Utilizarea JEVTANA trebuie efectuată numai în unităţi specializate în administrarea 
medicamentelor citotoxice şi numai sub supravegherea unui medic cu experienţă în administrarea chimioterapiei antineoplazice. 
Trebuie să fie disponibile facilităţi şi echipamente pentru tratamentul reacţiilor de hipersensibilitate grave, cum sunt hipotensiunea 
arterială şi bronhospasmul. Premedicaţie: Premedicaţia recomandată conform schemei de tratament trebuie să fie utilizată cu cel puţin 
30 minute înaintea fiecărei administrări a medicamentului JEVTANA, cu următoarele medicamente administrate pe cale intravenoasă 
pentru a reduce riscul şi severitatea reacţiilor de hipersensibilitate:  antihistaminic (dexclorfeniramină 5 mg sau difenhidramină 25 mg 
sau un medicament echivalent),  corticosteroid (dexametazonă 8 mg sau un medicament echivalent) şi  antagonist H2 (ranitidină sau un 
medicament echivalent). Profilaxia cu antiemetice este recomandată şi se pot administra pe cale orală sau intravenoasă, după cum este 

2necesar. Doze: Doza recomandată de JEVTANA este de 25 mg/m  administrată sub forma unei perfuzii intravenoase cu durata de 1 oră, la 
interval de 3 săptămâni, în asociere cu 10 mg prednison sau prednisolon administrat pe cale orală, zilnic, pe tot parcursul tratamentului. 
Contraindicaţii: Hipersensibilitate la cabazitaxel, la alţi taxani sau la polisorbat 80 sau la oricare dintre excipienţi; Număr de neutrofile 

3mai mic de 1500/mm ; Insuficienţă hepatică severă (valorile bilirubinei totale > 3 x LSVN); Vaccinare concomitentă cu vaccin împotriva 
febrei galbene. Reacţii adverse: Rezumatul profilului de siguranţă: Siguranţa administrării JEVTANA în asociere cu prednison sau 
prednisolon a fost evaluată la 371 pacienţi cu cancer de prostată metastatic rezistent la castrare, care au fost trataţi cu cabazitaxel în doză 

2de 25 mg/m  o dată la trei săptămâni într-un studiu clinic de fază III, controlat, randomizat, deschis. Pacienţii au fost trataţi cu cabazitaxel o 
perioadă cu durata mediană de 6 cicluri. Cele mai frecvente (≥10%) reacţii adverse (toate gradele de severitate) au fost anemie (97,3%), 
leucopenie (95,7%), neutropenie (93,5%), trombocitopenie (47,4%) şi diaree (46,6%). Cele mai frecvente (≥5%) reacţii adverse de grad ≥
3 în grupul tratat cu cabazitaxel au fost neutropenie (81,7%), leucopenie (68,2%), anemie (10,5%), neutropenie febrilă (7,5%), diaree 
(6,2%). Întreruperea tratamentului ca urmare a reacţiilor adverse a survenit la 68 pacienţi (18,3%) trataţi cu cabazitaxel. Cea mai frecventă 
reacţie adversă care a determinat întreruperea tratamentului cu cabazitaxel a fost neutropenia. Raportarea reacţiilor adverse suspectate. 
Este importantă raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului. Acest lucru permite monitorizarea continuă 
a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă 
suspectată, la: Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1, București 011478- 
RO, Tel: + 4 0757 117 259, Fax: +4 0213 163 497, e-mail: adr@anm.ro. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ: sanofi-aventis 
groupe 54, rue La Boétie F - 75008 Paris Franţa. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ: EU/1/11/676/001. DATA PRIMEI 
AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI: Data primei autorizări: 17 martie 2011. Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: 19 
noiembrie 2015. DATA REVIZUIRII TEXTULUI: Aprilie 2017. Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul 
Agenţiei Europene pentru Medicamente http://www.ema.europa.eu.

Rezumatul caracteristicilor produsului
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HEMATOLOGIE IV 
Moderatori: Angela Dăscălescu, Gabriela Dorohoi 

10:10 
10:22 

Nivolumab – managementul efectelor secundare 
B.C. Brumă, Irina Florentina Carpen, Angela Smaranda Dăscălescu, Gabriela Dorohoi, Alina Dascălu,  
I. Antohe, D.C. Dănăilă 

10:22 
10:34 

Evaluarea riscului tromboemboliilor în limfoamele nehodgkiniene 
Sanda Buruiană, Maria Robu, V. Tomacinschii, Minodora Mazur 

10:34 
10:46 

Provocări de diagnostic și tratament la un pacient de 40 de ani cu leukemie / limfomă agresivă 
a celulelor NK 
V.A. Cianga, Oana Pintilie,  Mihaela Zlei, Mihaela Menţel, Raluca Oană, Angela Dăscalescu, C.D. Dănailă, 
Alina Dascălu 

10:46 
10:58 

Tratamentul cu daratumumab la pacienţii cu mielom multiplu – experienţa clinicii de 
hematologie IRO IAȘI 
Maria-Roxana Dumitru, Laura Popa, Elena Dolachi-Pelin, Amalia Tiţieanu, I. Antohe, C. Dănăilă, Angela 
Dăscălescu 

10:58 
11:10 

Clinical outcomes for Ibrutinib in Mantle cell Lymphoma, the Regional Institute of Oncology 
Iasi experience 
C. Minciună, Angela Dăscălescu, Amalia Tiţieanu, I. Antohe, Gabriela Dorohoi, C. Dănăilă 

11:10 
11:22 

Ibrutinibul în limfomul primar cerebral – caz clinic 
Monica-Daniela Pădurariu-Coviţ, Sabina Iluţă, C. Tomuleasa 

11:22 
11:34 

Un caz particular de limfom folicular cu plagă dehiscentă gigantă axilară stângă 
Monica-Daniela Pădurariu-Coviţ, C. Dănăilă 

11:34 
11:46 

Remisiunea fără tratament în leucemia mieloida cronică - obiectiv dezirabil, de la studii la 
practica clinică 
Gabriela Dorohoi, C. Dănăilă, Angela Dăscălescu, Al. Gluvacov, Alina Dascălu, Cristina Ileana Burcoveanu,  
I. Ivanov  
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HEMATOLOGIE IV (continuare) 
Moderatori: Angela Dăscălescu, Gabriela Dorohoi 

11:46 
12:00 

Hemofilia dobandită tip A, o cauză rară de șoc hemoragic la pacientul oncologic – prezentare 
de caz 
Irina Ristescu, Daniela Simona Fetcu, Luisa Luchian, Cristina Tărniceriu, I. Ivanov, Diana Petroiu, Emilia 
Pătrășcanu, Laura Gavril, Ioana Grigoraș 

12:00 
12:20 

Measurable residual disease 
Marie V. Mateos (Spania) 

12:20 
13:50 

SIMPOZION AMGEN 
Moderator: Cătălin Dănăilă 

Management of Relapsed/Refractory Myeloma patients 
Marie V. Mateos (40 minute) 
Tailoring ITP treatment to the individual 
Mădălina Vasilica (30 minute) 
The survival benefits of early treatment with blinatumomab 
Angela Dăscălescu (20 minute) 

13:50 - 14:30 - Pauză
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HEMATOLOGIE V 
Moderatori: Elena Albu, Cătălin Dănăilă 

14:30 
15:00 

SIMPOZION TAKEDA: Împreună facem diferenţa 

Adcetris - Consecvenţa spre vindecare 

Angela Dăscălescu  
Ninlaro – Doar eficacitatea este de ajuns? 

Cătălin Dănăilă  

15:00 
15:15 

SIMPOZION TAKEDA 
A personalised approach may improve the care of patients with haemophilia over their 
lifetime 
Cristina Tărniceriu  

15:15 
15:35 

SIMPOZION ROCHE 
A new standard in the treatment of first line follicular lymphoma 
Cătălin Dănăilă 

15:35 
15:55 

SIMPOZION BMS 
Luspatercept, The link between MDS and ß-thalassemia 
Horia Bumbea 

15:55 
16:15 

SIMPOZION ANGELINI 
Screening and monitoring approaches to optimize treatment in Ph+ Leukemia 

Oana Stanca 

16:15 - 16:30 - Pauză 
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HEMATOLOGIE VI: Masă Rotundă 

Boala minimă reziduală în bolile limfoproliferative cronice 
(mielomul multiplu, leucemia limfatică cronică),  

de la studiile clinice la practica curentă 
Moderatori: Gabriela Dorohoi, Cătălin Dănăilă  

16:30 
18:30 

Metode şi tehnici de evaluare a bolii minime reziduale în LLC şi MM 

Boala minimă reziduală ca factor de prognostic 

Boala minimă reziduală ca obiectiv al studiilor clinice 

Boala minimă reziduală în luarea deciziilor terapeutice 

Boala minimă reziduală de la studiile clinice la practica curentă 

Șansele implementării evaluării BMR în practica noastră curentă 

   





Safety Information: Radiation may cause side effects and may not be appropriate for all cancers.

© 2020 Varian Medical Systems, Inc. Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc. 

The more efficient, flexible, personal 
& intelligent way to outsmart cancer. 
With Ethos™ therapy, you can adapt treatment plans daily 
while transforming your cancer fight completely.
Ethos therapy is our AI-driven holistic solution that lets you choose the most appropriate treatment option based on daily changes 
in patient anatomy. It also delivers an entire adaptive treatment in a typical 15-minute timeslot, from setup through delivery. 
Redefine how you fight cancer—experience Ethos therapy at varian.com/ethos today. 
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CANCER MAMAR II 
Moderatori: Lucian Miron, Răzvan Curcă, Mircea Dediu 

10:00 
10:30 

Breast cancer in 2020: Year in review 
Michael Untch (Germania) 

10:30 
11:30 

DEBATE: Early breast  cancer setting: do all patients assigned to neo/adjuvant chemotherapy 
need a dose dense strategy? 
Moderator: Lucian Miron 
PRO: Răzvan Curcă 
CON: Mircea Dediu 

11:30 
12:30 

SIMPOZION PFIZER 
Schimbarea perspectivei în tratamentul CMa/m HR+/HER2-: practica curentă, noutăţi și 
abordarea centrată pe pacient 
Guy Jerusalem (Belgia) 
Cum complementeaza RWE rezultatele obţinute în trialurile clinice în tratamentul pacienţilor 
cu CMa/m HR+/HER2-? 
Larisa Ciule, Mihai Marinca 
Provocări, alegere și încredere în tratamentul pacienţilor cu CMa/m HR+/HER2- 
Bogdan Gafton 

12:30 
12:45 

SIMPOZION NOVARTIS 
Achieving superior survival in the first line mBC setting  
Dana Clement, Elena Gafton 

12:45 
13:15 

SIMPOZION ELI LILLY: Verzenios - Conceput pentru a fi diferit! 
Date generale în tratamentul Cancerului Mamar avansat cu inhibitori CDK 4/6 

Lucian Miron 
Ce aduce diferit Verzenios în peisajul cancerului mamar avansat HR+/HER2- 
Dana Clement 

13:15 - 14:00 - Pauză 
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CANCER DE PROSTATĂ 
Moderatori: Lucian Miron, Șerban Negru, Răzvan Curcă 

14:00 
15:00 

DEBATE: Quo vadis oncologia? 
Moderator: Lucian Miron 
Să ţintim spre stele! (Răzvan Curcă) 
Să rămânem cu picioarele pe pământ (Șerban Negru) 

15:00 
15:30 

SIMPOZION JANSSEN 
Cum identificăm pacientul cu nmCRPC eligibil pentru terapiile hormonale inovatoare?  
Mihai Marinca 

15:30 
16:00 

SIMPOZION SANOFI  
Cabazitaxel și Studiul CARD: “The practice changing study” (ESMO 2019) 
Lucian Miron 

16:00 
16:30 

SIMPOZION JANSSEN 
Tratamentul actual al cancerului de prostată metastatic înseamnă prelungirea supravieţuirii 
Diana Petroiu 

16:30 
16:45 

SIMPOZION ASTELLAS 
No need to wait. START Xtandi! 
Dana Clement 

 

16:45 - 17:00 - Pauză 
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Sâmbătă, 21 noiembrie 2020 | 1700 - 1905| Sala virtuală 1 

BIOLOGIE TUMORALĂ 
Moderatori: Florin Zugun Eloae, Mihai Marinca 

17:00 
17:20 

SIMPOZION ANGELINI 
Oral fixed combination in the management of chemotherapy-induced nausea and vomiting 
Richard Gralla (USA) 

17:20 
17:40 

SIMPOZION ROCHE 
Personalised medicine: marking a new era in cancer patient management  
Mihai Marinca  

17:40 
18:00 

SIMPOZION MYLAN 
Pancreatic Enzyme Replacement Therapy (PERT) and its benefits in oncology 
Mihai Marinca  

18:00 
18:15 

Investigarea determinanţilor moleculari ai activităţii antitumorale pentru noi compuși 
chinolinici și izochinolinici 
Roxana-Maria Pomohaci, Cristina-Maria Al-Matarneh, Ramona Dănac 

18:15 
18:30 

Abordări diferite pentru analiza mutaţională IDH1/2 în leucemia acută mieloidă (LAM) 
Irina Cezara Văcărean Trandafir, I.C. Ivanov, Loredana Mihaiela Dragoș, Mihaela Mentel, Amalia Andrea 
Tiţieanu, I. Antohe, Angela Smaranda Dăscălescu, Daniela Jitaru, E. Carasevici 

18:30 
19:05 

Prezentare e-postere (5 minute/e-poster) 
1. Seroprevalenţa infecţiilor în rândul potenţialilor donatori de celule stem recrutaţi în cadrul 
registrului naţional al donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice din regiunea de 
Nord-Est a României 
Mariana Pavel-Tanasă, Ecaterina Anisie, Ioana Săndulescu, Silvia Dăscălescu, Silvia Ionescu, V.A. Timișescu, 
Corina Cianga, Daniela Constantinescu, P. Cianga 

2. Diferiţi agenţi terapeutici afectează expresia AXL într-o linie celulară de glioblastom 
Paula Alexandra Postu, A. Tiron, Crina Tiron 

3. Impactul tratamentului a două medii diferite expuse la plasma non-termică de presiune 
atmosferică asupra viabilităţii celulelor de osteosarcom  
A.B. Stache, Loredana Mihaiela Dragoș, I.C. Ivanov, I. Mihăilă, I. Topală, C.T. Mihai, D.l. Gorgan 
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4. Afectarea căii de semnalizare NRF2 în carcinomul scuamos pulmonar cu diferite valori ale 
scorului MATH 
Valentina Stratan, V. Sîtnic, V. Ţuţuianu, V. Bîlba, S. Doruc, S. Brenișter, Cristina Popa 

5. Implicarea căii de semnalizare Hippo în progresia carcinomului scuamos de piele 
Valentina Stratan, V. Ţuţuianu, V. Sîtnic, Cristina Popa, N. Dolganiuc, Rodica Tarnaruţcaia  

6. Căi moleculare modulate de către CD‐NHF și inhibitorii K252A, AktVIII în linia celulară de gliom U87 
M. Butura, G. Luta, A. Tiron, Fl. E. Zugun, Crina E.Tiron 

7. Potențarea proprietăților antitumorale ale CD‐NHF de către inhibitorii K252A, AktVIII în linia 
celulară de gliom U87 
G. Lută, M. Butura, A. Tiron, Fl. E. Zugun, Crina E.Tiron 

 

Sâmbătă, 21 noiembrie 2020 | 1905 - 2015| Sala virtuală 1 

E-POSTERE 
Moderatori: Bogdan Gafton, Bogdan Filip 

19:05 
20:15 

Prezentare e-postere (5 minute/e-poster) 

8. Lipom condroid mamar 
A. Al Aloul 

9. Metodă de restabilire a defectelor oaselor tubulare lungi  (prin membrană indusă în asociere cu os 
cortical demineralizat și culturi osteoprogenitoare) 
R. Bîrcă, V. Stratan, M. Crudu, G. Verega, D. Chelban, V. Nacu 

10. Diagnosticul histologic intraoperator ‐ instrument de ghidaj în tratamentul chirurgical al nodulilor 
tiroidieni 
Cristina Cojocaru, A. Bour 

11. Tomosinteza ‐ metodă de examinare în screeningul cancerului pulmonar 
Marina Harea, Dorina Jovmir‐Popa  

12. Screeningul rentghenologic a cancerului  de  laringe prin metoda tomosintezei 
Dorina Jovmir‐Popa 
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Sâmbătă, 21 noiembrie 2020 | 1905 - 2015| Sala virtuală 1 

E-POSTERE (continuare)
Moderatori: Bogdan Gafton, Bogdan Filip 

19:05 
20:15 

Prezentare e-postere (5 minute/e-poster) 

13. Tumoră retroperitoneală non‐seminomatoasă la adult: prezentare de caz
Diana E. Lazăr, Andreea Obreja, Diana M. Gălăţanu, Andreea Scutariu, Diana Petroiu

14. Choriocarcinom ‐ modalități terapeutice și particularități evolutive
Diana Moldovanu (Crețu), Camelia Țabrea, Cezara Lițcanu, Teodora Stratulat Alexa, Anca Munteanu

15. Carcinomul ovarian seros de grad înalt recurent ‐ evoluție particulară
Georgiana Popescu, Diana Ciubotaru

16. Diagnosticarea adenoamelor paratiroidiene în medicina nucleară
Olga Rusanovschi

17. Aportul spectroscopiei RMN în patologia tumorală cerebrală
Valentina Sabie, Anca Baban, C. P. Constantin, Anamaria Constantin, Roxana Ciobanu, Roxana Mihela
Popescu, B.I. Dobrovăț

18. Carcinom urotelial ‐ particularități terapeutice și evolutive ‐ caz clinic
Camelia Tabrea, Cezara Ioana Litcanu, Zaid Mansouri, Diana Crețu, Elena Gafton, Anca Munteanu

19. COVID‐19. Impact psihologic. Strategii de adaptare
Camelia Tarlungianu, Laura Florentina Rebegea

20. Keratoacantoame asociate terapiei cu sorafenib la un pacient cu hepatocarcinom
Elena Gafton, Cristina Pruteanu, Larisa Popovici, Alina Covrig, I. Prutianu, Iftimia Rotariu

21. Sindromul Mazabraud, o afecţiune rară asociată cu endometrioza
A. Huluta, C. Livadaru, I. Ivanov, D. Ferariu, G. Dimofte
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Sâmbătă, 21 noiembrie 2020 | 1000 - 1030| Sala virtuală 2 

10:00 
10:30 

SIMPOZION ELI LILLY: Cyramza – Vreau să descopăr și mai mult!           
Cyramza - Importanţa tratamentului secvenţial în carcinomul hepatocelular - Bogdan Gafton 

Generalităţi în tratamentul CHC avansat - Răzvan Curcă  
 

Sâmbătă, 21 noiembrie 2020 | 1030 - 1230| Sala virtuală 2 

MASĂ ROTUNDĂ: CONTROVERSE ÎN CANCERUL DE RECT 
Moderator: Gabriel Dimofte 

10:30 
10:40 

TME pentru non-chirurgi – repere anatomice și staţii ganglionare. Ce se scoate? 
Cristian Roată 

10:40 
10:50 

Radiochimioterapia neoadjuvantă – structuri anatomice ţintă 
Andreea Marinca, Irina Iftincăi 

10:50 
11:00 

Surse de eroare în stadializarea RMN preterapeutică: suprastadializăm? 
Mirela Iordache 

11:00 
11:15 

RCT pentru toate T3 sau N+ realitate sau dogmă fără acoperire în era TME 
Sorinel Luncă 

11:15 
11:25 

Radioterapia postoperatorie – putem compensa greșelile de tehnică chirurgicală 
Andreea Marinca 

11:25 
11:35 

Chimioterapie neoadjuvantă versus paliaţie în cancerul rectal metastatic 
Elena Gafton 

11:35 
12:20 
 
 

Wait and watch – merită riscul?  
a. PRO – salvarea funcţională a rectului cu riscuri minime 

Gabriel Dimofte (15 minute) 
b. CONTRA – CCR (clinical complete response) nu este PCR (pathological complete response) – 
toate trebuie rezecate 

Viorel Scripcariu (15 minute) 
c. Modificări ale schemelor de radioterapie externă în contextul abordării strategiei w&w 

Irina Iftincăi (15 minute) 

12:20 
12:30 Discuţii 
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Sâmbătă, 21 noiembrie 2020 | 1400 - 1600| Sala virtuală 2 

MASĂ ROTUNDĂ: ANTIBIOTERAPIA LA  
PACIENTUL CRITIC ONCOLOGIC 
Moderator: Ioana Grigoraș 

14:00 
14:10 

Infecţia cu hemoculturi pozitive la pacienţii oncologici critici: studiu comparativ anul 2020 
versus anul 2019 
B. Păsăroiu, A. Carp, S. Avasîlcăi, C. Boţoc, S. Găină, M. Larion, A. Pădurariu, A. Petrache, Ioana Grigoraș 

14:10 
14:30 

Iniţierea antibioterapiei empirice în prima oră? 

Da/NU 

Irina Ristescu 
Ioana Grigoraș 

14:30 
14:50 

Dezescaladarea la 72 ore? 
DA/NU 
Irina Ristescu 
Daniel Rusu 

14:50 
15:10 

Asociază tratament antifungic întotdeauna? 
DA/NU 
Daniel Rusu 
Mihaela Blaj 

15:10 
15:30 

Oprește antibioticele după 7 zile? 
DA/NU 
Ioana Grigoraș 
Mihaela Blaj 

15:30 
16:00 

Discuţii și întrebări 
Ioana Grigoraș, Mihaela Blaj, Irina Ristescu, Daniel Rusu 

 

16:00 - 16:30 - Pauză 

  



 
 
 
 
 

53 

 

Sâmbătă, 21 noiembrie 2020 | 1630 - 1830| Sala virtuală 2 

CANCERE GINECOLOGICE. VARIA 
Moderatori: Nicolae Ioanid, Gabriela Aniței 

16:30 
16:40 

Tehnici de planificare a brahiterapiei pentru cancerul cervical: experienţa unui centru 
oncologic terţiar 
Diana-Cristina Pop, Alexandra Timea Kirsch-Mangu, E.A. Bonci, Claudia Ordeanu, O. Coza, A. Irimie, C. Vlad, 
P. Achimaș-Cadariu, Viorica Nagy 

16:40 
16:50 

2020 Update în tratamentul chirurgical al cancerului de col uterin 
R. Vieriu-Moţoc, N. Ioanid, V. Scripcariu 

16:50 
17:00 

Tratamentul chirurgical al cancerului de col uterin, de la tehnica Wertheim la procedurile 
minim invazive 
N. Ioanid, R. Vieriu, Gabriela Maria Aniţei, Mădălina Mihaela Gavrilescu, D.V. Scripcariu, N.S. Ioanid 

17:00 
17:10 

Cicatricea post-cezariană - focar de dezvoltare al carcinomului cu celulă clară asociat 
endometriozei  
Diana-Ioana Boboc, F.C. Amurăriţi, Simona-Ruxandra Volovăţ 

17:10 
17:20 

Implicaţiile multiple ale obezităţii în cancerul endometrial 
Mihaela Camelia Tîrnovanu, D. Timofte, Roxana Corduneanu, V.G. Tîrnovanu, B. Scurtu, Alexandra Iov,  
St.D. Tîrnovanu 

17:20 
17:30 

Sarcom stromal uterin și extrauterin. Serie de 6 cazuri 
Ana Maria Ilie, Ana Maria Pâslaru, Mihaela Crăescu, Mihaela Dumitru, Elena Niculeţ, Laura Rebegea 

17:30 
18:00 

Pathophysiology and management of malignant bowel obstruction  
Frank Ferris 

18:00 
18:30 Discuţii 
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Sâmbătă, 21 noiembrie 2020 | 1030 - 1250| Sala virtuală 3 

ASISTENȚI MEDICALI 
Moderatori: Adriana Farca, Gabriela Popa 

10:30 
10:40 

Rolul asistentului medical în formarea noilor cadre medii sanitare 
Fl. Hogea 

10:40 
10:50 

Importanţa prevenirii infecţiilor nosocomiale în îngrijirea pacientului neutropenic. Rolul 
asistentei medicale 
Florina Farca, Gabriela Popa  

10:50 
11:00 

Măsuri de prevenire pentru apariţia și răspândirea infecţiei cu SARS-COV-2 COVID-19 în Clinica 
de Hematologie a Institutului Regional de Oncologie Iași 
Alina Andreea Postolachi  

11:00 
11:10 

Menţinerea speranţei la pacientul cu cancer avansat 
V. Hogia, T. Bălan, Cl. Dulman, V. Savoae, Liliana Nicoleta Crucianu, Anca Raluca Vrânceanu, Gema 
Bacoanu, Vl. Poroch 

11:10 
11:20 

Monitorizarea și managementul reacţiilor adverse în cadrul tratamentului cu daratumumab 
administrat pacienţilor cu mielom multiplu 
Elisaveta Murariu, Cristina Ciobanu 

11:20 
11:30 

Evaluarea pacientului în urgenţele hemato-oncologice 
Carmen Iosipescu 

11:30 
11:40 

Professional Distress of the Nurses in the Anesthesia and Intensive Care Unit 
Elena Iacob, Ioana Grigoraș 

11:40 
11:50 

Particularităţi ale îngrijirii pacientului neutropenic 
Ionela Zota, Adriana Florina Farca 

11:50 
12:00 

Mucozita orală și gastro-intestinală posttransplant 
Oana Chitescu, Oana Creţu 
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Sâmbătă, 21 noiembrie 2020 | 1030 - 1250| Sala virtuală 3 

ASISTENȚI MEDICALI (continuare) 
Moderatori: Adriana Farca, Gabriela Popa 

12:00 
12:10 

Particularităţi ale planului de îngrijire în paliaţie 
Monica Apachiţei, Amalia Robu, Irina Hlibocianu, Georgiana Iftene, Liliana Nicoleta Crucianu, Anca Raluca 
Vrânceanu, Gema Bacoanu, Vl. Poroch 

12:10 
12:20 

Îngrijirea pacientului cu greaţă și vărsături  
Florentina Maria Ticau, Florina Farca 

12:20 
12:30 

Manipularea cateterului venos central 
Claudia Bâcu, V. Dănăilă, O. Vasluianu 

12:30 
12:40 

Provocări în kinetoterapia la pacientul geriatric în compartimentul Îngrijiri Paliative IRO Iași 
R. Toma, Liliana Nicoleta Crucianu, Anca Raluca Vrânceanu, Gema Bacoanu, Vl. Poroch  

12:40 
12:50 

Reacţii transfuzionale 
Nicoleta Păduraru 

 

12:50 - 14:00 - Pauză   
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Sâmbătă, 21 noiembrie 2020 | 1400 - 1600| Sala virtuală 3 

MASĂ ROTUNDĂ 

Burnout-ul - o provocare în dezvoltarea personală a 
cadrelor medicale în interacțiunea cu pacientul 
oncologic 
Moderator: Vladimir Poroch 

Panel: Vladimir Poroch, Claudia Cristina Tărniceriu, Anca Raluca Vrânceanu, Nicoleta Luchian, Radu Sever Ungureanu, 
Roxana Postolica, Ruxandra Toma, Oana Sorina Dobre, Monica Zubas 
 
16:00 - 16:30 - Pauză   
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Sâmb t , 21 noiembrie 2020 | 1630 - 1930| Sala virtual  3 

Palia ie 
Moderatori: Maria Luisa di Pietro, Elena Toader, Vladimir Poroch 

16:30 
16:45 

Pacientul oncologic în vremurile COVID-19 
Ioana Florina Mihai, Ioana Hunea, tefana Luca, C t lina Mihaela Luca 

16:45 
17:00 

Îndrum ri bioetice în pandemia COVID-19 
Elena Toader 

17:00 
17:15 

Trecând Styxul?! – era Covid pentru specialistul în boli infec ioase 
Cristina Vasilescu, Manuela tefan, Carmen Mihaela Arteni, Alexandra L c tu u, Alina-Ioana Harja-Alexa, 
Carmen Manciuc 

17:15 
18:00 

Provoc ri etice la finalul vie ii în era COVID 19 
Maria Luisa Di Pietro (Italia) 

18:00 
18:15 

Pauz  

18:15 
18:30 

Aspecte etice de diagnostic la pacientul suspect oncologic în perioada COVID 
Elena Gologan, A.N. Pantazescu, A.N. Gologan 

18:30 
18:45 

Traum  i burnout: consecin e poten iale asupra personalului medical 
Ruxandra Toma 

18:45 
19:00 

Umorul în îngrijirea paliativ  
Gema Bacoanu, Maria Gabriela Ani ei, Mihaela Boanc , Vl. Poroch 

19:00 
19:15 

Protocoale de comunicare cu pacientul oncologic 
Anca Raluca Vrânceanu 

19:15 
19:30 

Medica ia antiepileptic  în controlul durerii din îngrijirea paliativ  
Olivian Stovicek 



1 REZUMAT ABREVIAT AL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI. Înainte de a prescrie, citiți rezumatul complet al 
caracteristicilor produsului! DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI; COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI 
CANTITATIVĂ: KEYTRUDA 25 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă. Indicaţii terapeutice Melanom. KEYTRUDA este 
indicat în monoterapie pentru tratamentul melanomului avansat (nerezecabil sau metastatic) la pacienți adulţi. KEYTRUDA este 
indicat în monoterapie pentru tratamentul adjuvant al adulților cu melanom stadiul III și extindere la nivelul ganglionilor limfatici, 
la care s-a efectuat rezecție completă. Carcinom pulmonar, altul decât cel cu celule mici (NSCLC, non-small cell lung carcinoma). 
KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru tratamentul de primă linie al carcinomului pulmonar, altul decât cel cu celule mici, 
metastatic, la adulţi ale căror tumori exprimă PD-L1 cu un scor tumoral proporţional (STP) ≥ 50%, fără mutații tumorale EGFR sau 
ALK pozitive. KEYTRUDA este indicat în asociere cu pemetrexed și chimioterapie pe bază de săruri de platină pentru tratamentul 
de primă linie al carcinomului pulmonar, altul decât cel cu celule mici, metastatic non-scuamos, la adulţi ale căror tumori nu prezintă 
mutații EGFR sau ALK pozitive. KEYTRUDA este indicat în asociere cu carboplatină și fie paclitaxel, fie nab-paclitaxel, pentru 
tratamentul de primă linie al carcinomului pulmonar, altul decât cel cu celule mici, metastatic scuamos, la adulţi. KEYTRUDA este 
indicat în monoterapie pentru tratamentul carcinomului pulmonar, altul decât cel cu celule mici, local avansat sau metastatic, la 
adulţi ale căror tumori exprimă PD-L1 cu un STP ≥ 1% și cărora li s-a administrat anterior cel puțin o schemă de chimioterapie. 
Pacienților cu mutații tumorale EGFR sau ALK pozitive trebuie, de asemenea, să li se fi administrat tratament specific înaintea 
administrării KEYTRUDA. Limfom Hodgkin clasic (LHc) KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru tratamentul pacienților 
adulți cu limfom Hodgkin clasic recidivat sau refractar, la care transplantul autolog de celule stem (TACS) și tratamentul cu 
brentuximab vedotin (BV) au eșuat sau care nu sunt eligibili pentru transplant în condițiile eșecului tratamentului cu BV. Carcinom 
urotelial KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru tratamentul carcinomului urotelial local avansat sau metastatic, la adulţi 
cărora li s-a administrat anterior chimioterapie care conţine săruri de platină. KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru 
tratamentul carcinomului urotelial local avansat sau metastatic, la adulţi care nu sunt eligibili pentru chimioterapie care conţine 
cisplatină și ale căror tumori exprimă PD-L1 cu un scor combinat pozitiv (CPS - Combined Positive Score) ≥ 10 . Carcinom cu 
celule scuamoase al capului şi gâtului (HNSCC, head and neck squamous cell carcinoma) KEYTRUDA este indicat în monoterapie 
sau în asociere cu chimioterapia pe bază de săruri de platină și 5-fluorouracil (5-FU) pentru tratamentul de primă linie al 
carcinomului cu celule scuamoase al capului şi gâtului, metastatic sau recurent nerezecabil, la adulţi ale căror tumori exprimă PD-
L1 cu un CPS ≥ 1. KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru tratamentul carcinomului cu celule scuamoase al capului şi 
gâtului, recurent sau metastatic, la adulţi ale căror tumori exprimă PD-L1 cu un STP ≥ 50% și la care afecțiunea progresează în 
timpul sau după chimioterapia care conţine săruri de platină. Carcinom renal (RCC, renal cell carcinoma) KEYTRUDA este indicat 
în asociere cu axitinib pentru tratamentul de primă linie al carcinomului renal avansat, la adulţi. Doze şi mod de administrare Doza 
recomandată de KEYTRUDA în monoterapie este fie de 200mg la interval de 3 săptămâni, fie de 400mg la interval de 6 săptămâni, 
administrată sub forma unei perfuzii intravenoase cu durata de 30 minute. Doza recomandată de KEYTRUDA ca parte a 
tratamentului administrat în asociere este de 200 mg la interval de 3 săptămâni, administrată sub forma unei perfuzii intravenoase 
cu durata de 30 minute. Pacienților trebuie să li se administreze KEYTRUDA până la progresia bolii sau până la apariţia toxicităţii 
inacceptabile. S-au observat răspunsuri atipice (de exemplu o creştere iniţială tranzitorie a dimensiunii tumorii sau apariţia unor noi 
leziuni de dimensiuni mici în primele câteva luni urmate de reducerea tumorii). La pacienţii stabili clinic cu dovezi inițiale de 
progresie a bolii se recomandă continuarea tratamentului până la confirmarea progresiei bolii. Pentru tratamentul adjuvant al 
melanomului, KEYTRUDA trebuie administrat până la recurența bolii, apariţia toxicităţii inacceptabile sau pentru o durată de până 
la un an. Contraindicaţii Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii. Atenţionări şi precauţii speciale pentru 
utilizare În vederea îmbunătăţirii trasabilităţii medicamentelor biologice, denumirea şi seria de fabricaţie a medicamentului 
administrat trebuie înregistrate în mod clar. Evaluarea statusului PD-L1 La evaluarea statusului PD-L1 al tumorii, este important ca 
o metodologie bine validată și solidă să fie aleasă pentru a minimiza determinările fals negative sau fals pozitive. Reacţii adverse 
mediate imun La pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab au apărut reacţii adverse mediate imun, incluzând cazuri severe 



și letale. Majoritatea reacţiilor adverse mediate imun survenite în timpul tratamentului cu pembrolizumab au fost reversibile și 
gestionate prin întreruperea tratamentului cu pembrolizumab, administrarea de corticosteroizi şi/sau tratament de susținere. Reacțiile 
adverse mediate imun au apărut și după ultima doză de pembrolizumab. Reacțiile adverse mediate imun care afectează mai mult de 
un aparat sau sistem pot să apară simultan. În cazul în care se suspectează apariţia de reacţii adverse mediate imun, trebuie asigurată 
evaluarea adecvată în vederea confirmării etiologiei sau excluderii altor cauze. În funcţie de gradul de severitate a reacţiei adverse, 
administrarea de pembrolizumab trebuie amânată şi trebuie administrați corticosteroizi. După ameliorarea până la gradul ≤ 1, trebuie 
iniţiată întreruperea treptată a corticoterapiei și continuată timp de cel puţin 1 lună. Pe baza datelor limitate din studiile clinice 
efectuate la pacienți ale căror reacții adverse mediate imun nu au putut fi controlate cu corticosteroizi, poate fi luată în considerare 
administrarea altor imunosupresoare sistemice. Administrarea de pembrolizumab poate fi reluată în decurs de 12 săptămâni după 
ultima doză administrată de KEYTRUDA dacă reacția adversă rămâne la gradul ≤ 1 și doza zilnică de corticosteroid a fost redusă 
la ≤ 10 mg prednison sau echivalent. Administrarea pembrolizumab trebuie întreruptă definitiv în cazul recurenței oricărei reacţii 
adverse de grad 3, mediată imun, și în cazul oricărei reacții adverse de toxicitate de grad 4, mediată imun, cu excepția 
endocrinopatiilor controlate prin tratament de substituție hormonală. Pneumonită mediată imun La pacienții cărora li s-a administrat 
pembrolizumab s-au raportat cazuri de pneumonită. Pacienţii trebuie monitorizaţi pentru depistarea semnelor şi simptomelor de 
pneumonită. Pneumonita suspectată trebuie confirmată prin imagistică radiografică și trebuie exclusă prezența altor cauze. Colită 
mediată imun La pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab s-au raportat cazuri de colită. Pacienţii trebuie monitorizaţi 
pentru depistarea semnelor şi simptomelor de colită și trebuie excluse alte cauze.. Hepatită mediată imun La pacienții cărora li s-a 
administrat pembrolizumab s-au raportat cazuri de hepatită. Pacienții trebuie monitorizaţi pentru depistarea modificărilor funcţiei 
hepatice (la momentul iniţierii tratamentului, periodic pe durata acestuia şi la momentul indicat în funcţie de evaluarea clinică) şi a 
simptomelor de hepatită şi trebuie excluse alte cauze.. Nefrită mediată imun La pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab 
s-au raportat cazuri de nefrită. Pacienții trebuie monitorizaţi pentru depistarea modificărilor funcţiei renale și trebuie excluse alte 
cauze de disfuncție renală. Endocrinopatii mediate imun La administrarea tratamentului cu pembrolizumab s-au observat cazuri de 
endocrinopatii severe, inclusiv insuficienţă suprarenală, hipofizită, diabet zaharat tip 1, cetoacidoză diabetică, hipotiroidism și 
hipertiroidism. În cazul endocrinopatiilor mediate imun poate fi necesar tratament de substituție hormonală pe termen lung. La 
pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab a fost raportată insuficienţă suprarenală (primară și secundară). La pacienții cărora 
li s-a administrat pembrolizumab s-au raportat, de asemenea, cazuri de hipofizită. Pacienţii trebuie monitorizaţi pentru depistarea 
semnelor şi simptomelor de insuficienţă suprarenală și hipofizită (inclusiv hipopituitarism) şi trebuie excluse alte cauze. Reacții 
adverse cutanate mediate imun Reacţii cutanate severe mediate imun au fost raportate la pacienții cărora li s-a administrat 
pembrolizumab. Pacienții trebuie monitorizaţi pentru depistarea reacţiilor cutanate severe suspectate și trebuie excluse alte cauze. 
În funcţie de gradul de severitate a reacţiei adverse, administrarea pembrolizumab trebuie amânată sau întreruptă definitiv şi trebuie 
administrați corticosteroizi. Au fost raportate cazuri de sindrom Stevens-Johnson (SSJ) și necroliză epidermică toxică (NET), la 
pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab. În cazul apariției semnelor sau simptomelor de SSJ sau NET, administrarea 
pembrolizumab trebuie amânată și pacientul direcționat către o unitate specializată pentru evaluare și tratament. În cazul în care se 
confirmă apariția SSJ sau NET, administrarea pembrolizumab trebuie întreruptă definitiv. Se recomandă precauţie atunci când se 
ia în considerare utilizarea pembrolizumab la un pacient care a prezentat anterior o reacţie adversă cutanată severă sau care a pus 
viaţa în pericol, în cazul tratamentului anterior cu alte medicamente imunostimulatoare antineoplazice. Alte reacţii adverse mediate 
imun În plus, următoarele reacţii adverse mediate imun, semnificative din punct de vedere clinic, au fost raportate în studiile clinice 
sau în timpul experienţei după punerea pe piaţă: uveită, artrită, miozită, miocardită, pancreatită, sindrom Guillain-Barré, sindrom 
miastenic, anemie hemolitică, sarcoidoză, encefalită și mielită Card de avertizare al pacientului Toți prescriptorii KEYTRUDA 
trebuie să fie familiarizați cu Informaţiile pentru medic şi Ghidurile de abordare terapeutică. Prescriptorul trebuie să discute cu 
pacientul riscurile tratamentului cu KEYTRUDA. Pacientul va primi Cardul de avertizare al pacientului odată cu fiecare prescripție. 
Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune Nu s-au efectuat studii cu pembrolizumab privind interacțiunile 



farmacocinetice cu alte medicamente. Deoarece pembrolizumab este eliminat din circulația sistemică prin catabolizare, nu se 
așteaptă să apară interacțiuni metabolice cu alte 2 medicamente. Trebuie evitată utilizarea de corticosteroizi sistemici sau 
imunosupresoare înaintea iniţierii tratamentului cu pembrolizumab din cauza potențialului acestora de a interfera cu activitatea 
farmacodinamică și eficacitatea pembrolizumab. Cu toate acestea, după inițierea administrării pembrolizumab pot fi utilizați 
corticosteroizi sistemici sau alte imunosupresoare pentru tratamentul reacţiilor adverse mediate imun. De asemenea, corticosteroizii 
pot fi utilizați ca premedicație, atunci când pembrolizumab este utilizat în asociere cu chimioterapia, ca profilaxie antiemetică și/sau 
pentru a atenua reacțiile adverse legate de administrarea chimioterapiei. Fertilitatea, sarcina şi alăptarea Femeile cu potențial fertil 
Femeile cu potențial fertil trebuie să utilizeze măsuri contraceptive eficace în timpul tratamentului cu pembrolizumab şi timp de cel 
puţin 4 luni după administrarea ultimei doze de pembrolizumab. Sarcina Nu există date privind utilizarea pembrolizumab la femei 
gravide. Nu au fost efectuate studii la animale privind efectele pembrolizumab asupra funcţiei de reproducere; cu toate acestea, la 
modelele gestante de murine s-a demonstrat că blocarea semnalizării pe calea PD-L1 afectează toleranța față de făt și crește incidenţa 
cazurilor de avort fetal. Alăptarea Nu se cunoaşte dacă pembrolizumab se excretă în laptele uman. Întrucât este cunoscut faptul că 
anticorpii pot fi secretați în laptele uman, riscul pentru nou-născuți/sugari nu poate fi exclus. Decizia de a întrerupe fie alăptarea, 
fie tratamentul cu pembrolizumab trebuie luată având în vedere beneficiul alăptării pentru copil şi beneficiul tratamentului cu 
pembrolizumab pentru mamă. Fertilitatea Nu sunt disponibile date clinice privind efectele posibile ale pembrolizumab asupra 
fertilităţii. Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje Pembrolizumab poate avea o influenţă minoră asupra 
capacităţii de a conduce vehicule și de a folosi utilaje. După administrarea pembrolizumab s-a raportat apariţia fatigabilității. Reacţii 
adverse. Pembrolizumab este asociat celmai frecvent cureacții adverse mediate imun. Cele mai multe dintre acestea, inclusiv 
reacțiile adversesevere, s-au remis după inițierea tratamentului medical adecvat sau întreruperea administrării pembrolizumab. 
Siguranța pembrolizumab administrat în monoterapie a fost evaluată la 5884 pacienți cu melanom în stadiu avansat, melanom stadiu 
lIII rezecat (tratament adjuvant), NSCLC, LHc, carcinom urotelial sau HNSCC în cadrul studiilor clinice în care s-au utilizat patru 
doze (2mg/kg la interval de 3 săptămâni, 200mg la interval de 3 săptămâni sau 10mg/kg la interval de2 sau 3 săptămâni). Frecvenţele 
se bazează pe toate reacţiile adverse la medicament raportate, indiferent de evaluarea cauzalităţii efectuată de investigator. La acest 
grup de pacienți, valoarea mediană a timpului de observaţie a fost de 7,3 luni (interval: 1zi până la 31 luni), iar cele mai frecvente 
reacții adverse la pembrolizumab au fost fatigabilitatea (32%), greața (20%) și diareea(20%). Majoritatea reacţiilor adverse raportate 
în cazul administrării în monoterapie au fost de gradele 1 sau 2 ca severitate. Cele mai grave reacții adverse raportate au fost reacţiile 
adverse mediate imun și reacțiile severe asociate administrării în perfuzie. Datele pentru următoarele reacții adverse mediate imun 
se bazează pe studiile clinice în cadrul cărora pacienților li s-a administrat pembrolizumab în patru doze (2 mg/kg la interval de 3 
săptămâni, 10 mg/kg la interval de 2 sau 3 săptămâni sau 200 mg la interval de 3 săptămâni) Reacții adverse mediate imun 
Pneumonita mediată imun: Pneumonita a survenit la 253 (4,3%) pacienți, incluzând cazurile de grad 2, 3, 4 sau 5 la 106 (1,8%), 69 
(1,2%), 13 (0,2%), respectiv 9 (0,2%) pacienți tratați cu pembrolizumab.. Colita mediată imun: Colita a survenit la 107 (1,8%) 
pacienți, incluzând cazurile de grad 2, 3 sau 4 la 31 (0,5%), 62 (1,1%), respectiv 3 (< 0,1%) pacienți tratați cu pembrolizumab. 
Hepatita mediată imun: Hepatita a survenit la 50 (0,8%) pacienți, incluzând cazurile de grad 2, 3 sau 4 la 8 (0,1%), 31 (0,5%), 
respectiv 8 (0,1%) pacienți tratați cu pembrolizumab. Nefrita mediată imun: Nefrita a survenit la 22 (0,4%) pacienți, incluzând 
cazurile de grad 2, 3 sau 4 la 5 (0,1%), 14 (0,2%), respectiv 1 (< 0,1%) pacienți tratați cu pembrolizumab în monoterapie. 4. 
Endocrinopatiile mediate imun: Insuficiența suprarenală a survenit la 46 (0,8%) pacienți, incluzând cazurile de grad 2, 3 sau 4 la 19 
(0,3%), 20 (0,3%), respectiv 3 (0,1%) pacienți cărora li s-a administrat pembrolizumab. Hipofizita a survenit la 36 (0,6%) pacienți, 
incluzând cazurile de grad 2, 3 sau 4 la 13 (0,2%), 19 (0,3%), respectiv 1 (< 0,1%) pacienți tratați cu pembrolizumab. 
Hipertiroidismul a survenit la 244 (4,1%) pacienți, incluzând cazurile de grad 2 sau 3 la 64 (1,1%), respectiv 7 (0,1%) pacienți 
tratați cu pembrolizumab. Hipertiroidismul a dus la întreruperea tratamentului cu pembrolizumab la 3 (0,1%) pacienți. 
Hipertiroidismul s-a remis la 191 (78,3%) pacienți, la 5 cazuri existând sechele. Hipotiroidismul a survenit la 645 (11,0%) pacienți, 
incluzând cazurile de grad 2 sau 3 la 475 (8,1%), respectiv 8 (0,1%) pacienți tratați cu pembrolizumab. Reacții adverse cutanate 



mediate imun: Reacţiile cutanate severe mediate imun au survenit la 89 (1,5%) pacienți, incluzând cazurile de grad 2, 3 sau 5 la 10 
(0,2%), 65 (1,1%), respectiv 1 (< 0,1%) pacienți cărora li s-a administrat pembrolizumab.. Au fost observate cazuri rare de SSJ și 
NET, unele dintre acestea cu evoluție letală. Complicații ale TCSH alogen în limfomul Hodgkin clasic Dintre 23 pacienți cu LHc 
la care s-a efectuat TCSH alogen după tratamentul cu pembrolizumab, 6 pacienți (26%) au dezvoltat BGcG, unul dintre cazuri fiind 
letal, iar 2 pacienți (9%) au dezvoltat BVO hepatică severă, ca urmare a tratamentului de condiţionare de intensitate redusă, unul 
dintre cazuri fiind letal. Cei 23 pacienți au avut o durată mediană a perioadei de monitorizare ulterioară TCSH alogen de 5,1 luni 
(interval: 0-26,2 luni). Modificări ale parametrilor de laborator La pacienții tratați cu pembrolizumab în monoterapie, proporţia de 
pacienţi care au prezentat modificări ale parametrilor de laborator de la valoarea inițială la valori de gradul 3 sau 4. Imunogenitate 
În studiile clinice la pacienți tratați cu pembrolizumab în monoterapie, în doză de 2 mg/kg la interval de trei săptămâni, 200 mg la 
interval de trei săptămâni sau 10 mg/kg la interval de două sau trei săptămâni, 36 (1,8%) din 2034 pacienți care au putut fi evaluați 
au avut rezultate pozitive pentru anticorpi împotriva pembrolizumab asociați tratamentului, din care 9 (0,4%) pacienți au avut 
anticorpi neutralizanţi împotriva pembrolizumab. Nu a existat nicio dovadă de modificare a profilului farmacocinetic sau a celui de 
siguranță asociată apariţiei anticorpilor anti-pembrolizumab de legare sau neutralizanţi. Copii și adolescenți Siguranța 
pembrolizumab administrat în monoterapie a fost evaluată la 154 pacienți copii și adolescenți cu melanom în stadiu avansat, limfom 
sau tumori solide în stadiu avansat, recidivate sau refractare, cu status PD-L1 pozitiv, în cadrul studiului KEYNOTE-051 de fază 
I/II în care s-au utilizat 2 mg/kg la interval de 3 săptămâni. Profilul de siguranță la acești pacienți copii și adolescenți a fost în 
general similar celui observat la adulții tratați cu pembrolizumab. Cele mai frecvente reacții adverse (raportate la cel puțin 20% 
dintre pacienții copii și adolescenți) au fost pirexie (31%), vărsături (26%), cefalee (22%), durere abdominală (21%), anemie (21%) 
și constipație (20%). Majoritatea reacţiilor adverse raportate în cazul administrării în monoterapie au fost de grad 1 sau 2 ca 
severitate. Șaizeci și nouă (44,8%) pacienți au avut 1 sau mai multe reacții adverse de gradul 3 până la 5, dintre care 6 (3,9%) 
pacienți au prezentat 1 sau mai multe reacții adverse care au condus la deces. Frecvenţele se bazează pe toate reacţiile adverse la 
medicament raportate, indiferent de evaluarea cauzalităţii efectuată de investigator. Supradozaj Nu există informații privind 
supradozajul cu pembrolizumab. În caz de supradozaj, pacienţii trebuie monitorizaţi cu atenţie pentru depistarea semnelor sau 
simptomelor de reacţii adverse şi trebuie instituit tratament simptomatic corespunzător.Perioada de valabilitate Flacon nedeschis 3 
ani. După reconstituire Din punct de vedere microbiologic, soluția reconstituită sau diluată trebuie utilizată imediat. Soluţia 
reconstituită sau diluată nu trebuie congelată. Precauţii speciale pentru păstrare A se păstra la frigider (2°C – 8°C). Precauţii speciale 
pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare Pregătire și administrare Înainte de reconstituire, flaconul cu pulbere 
liofilizată poate fi scos de la frigider (temperaturi ≤ 25°C) pentru un interval de până la 24 ore. Respectând tehnica aseptică, se 
adaugă 2,3 ml de apă pentru preparate injectabile pentru a obţine o soluție de KEYTRUDA cu concentrația de 25 mg/ml (pH 5,2-
5,8). Fiecare flacon conține o cantitate de umplere suplimentară de 10 mg (0,4 ml) pentru a asigura recuperarea a 50 mg 
KEYTRUDA pe flacon. După reconstituire, 1 ml de concentrat conține pembrolizumab 25 mg.. Se eliberează numai pe bază de 
prescripţie medicală PR. Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agentiei Nationale a 
Medicamentului si Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ 
Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39 2031 BN Haarlem Olanda NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE 
PIAŢĂ EU/1/15/1024/001 si EU/1/15/1024/002 DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI Data 
primei autorizări:17 iulie 2015 DATA REVIZUIRII TEXTULUI August 2020 Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să 
raporteze orice reacţie adversă suspectată la: Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale Str. Aviator 
Sănătescu nr. 48, sector 1, București 011478- RO, Tel: + 4 0757 117 259, Fax: +4 0213 163 497, e-mail: adr@anm.ro 
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