
 
 

ANALIZA PRIVIND SINDROMUL DE INTESTIN SCURT 

EVALUAREA SITUAȚIEI ÎN CENTRELE DIN ROMÂNIA  
ȘI A NEVOILOR PACIENȚILOR 

 

CONTEXT 
 
Sindromul de Intestin Scurt (SIS sau SBS) este o boală rară, care rezultă din rezecția extinsă 
a intestinului subțire. În funcție de severitatea malabsorbției, aceasta conduce la 
insuficiență intestinală, definită drept reducerea funcției intestinale sub minimul necesar 
pentru absorbția macronutrienților și/sau a apei și electroliților – situație care necesită 
tratament și nutriție prin suplimentare intravenoasă1. Incidența SBS variază între 5 și 10 
pacienți pe an pe milion de populație. În România nu există date exacte cu privire la 
prevalența și incidența acestui sindrom și nici o evaluare cu privire la nevoile și așteptările 
pacienților în acest sens. Deși numărul de cazuri identificate la nivelul centrelor de 
gastroenterologie este încă redus, se estimează o creștere a cazurilor în perioada 
următoare.  
 
În acest context, ASPIIR a lansat un proiect educațional pentru a afla care este impactul 
Sindromului de Intestin Scurt asupra pacienților cu Boli Inflamatorii Intestinale și care sunt 
nevoile pacienților afectați de această boală rară, aplicând o serie de chestionare atât 
destinate pacienților cu Boli Inflamatorii Intestinale, cât și trimise centrelor de 
Gastroenterologie de țară.  
 

• Sondaj online pentru pacienți - Pacienții cu Boli Inflamatorii Intestinale și Sindromul 
de Intestin Scurt (124 de respondenți) – aprilie – mai 2022 

• Formular Colectare date din Centrele dedicate îngrijirii BII / Clinici de 
gastroenterologie – trimis către 14 centre, spitale, secții din țară - martie-mai 2022  

• Analiză a datelor existente și a legislației aplicabile, în vigoare. 
 

PRINCIPALELE CONCLUZII:  
 

• La nivelul unităților medicale participante la sondajul ASPIIR au fost identificate 
până în 20 de cazuri la adulți în ultimii 3 ani, majoritatea cazuri complexe, cu 
evoluție nefavorabilă. Din nefericire se înregistrează și un număr însemnat de 
cazuri la copii (8-10 cazuri raportate la nivelul Spitalului Clinic de Urgență 
pentru Copii Louis Țurcanu Timișoara).  

 

 
1 https://rarediseases.org/rare-diseases/short-bowel-syndrome/ 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

• Se estimează creșterea numărului de cazuri, având în vedere prevalența în 
creștere a bolii Crohn.  

• Speranța de viață a pacienților, în prezent considerată redusă din cauza gradului 
de complexitate a cazurilor și a provocărilor de sistem,  va crește odată cu 
acordarea de îngrijiri medicale specializate pentru sindromul de intestin scurt, cu 
dezvoltarea de noi molecule și de tehnici chirurgicale sau transplant.  

• Cazurile sunt gestionate în principal de echipe multidisciplinare (gastroenterolog, 
chirurg, ATI), însă expertiza din centre/secții cu privire la SBS este limitată.  

• Pacienții au beneficiat de tratament și nutriție parenterală în spital, însă există 
provocări majore în gestionarea și îngrijirea acestor pacienți la domiciliu.  

• Nu există o claritate legislativă/de protocoale terapeutice privind îngrijirea 
pacienților și programele în baza cărora pot beneficia gratuit de nutriția parenterală.   

• Costurile asociate îngrijirii pacienților sunt greu de cuantificat, atât la nivel de 
spital, cât și la domiciliu și la nivel social. Cu toate acestea, medicii estimează aceste 
costuri a fi ridicate.  

 



 
 

 

• 60% dintre pacienții cu Boli Inflamatorii intestinale au auzit de Sindromul de 
Intestin Scurt, însă informațiile sunt încă puține. Din răspunsurile deschise ale 
acestora reiese că înțelegerea și cunoștințele lor asupra acestei boli sunt 
limitate.   

• Cei mai mulți dintre cei care au auzit de SBS au declarat că sursa a fost fie 
internetul, fie comunicările ASPIIR.  

• Peste 78% ar dori să afle mai multe informații despre SBS. Principalele informații pe 
care le-ar dori: 
 

 

 
 
 
 
 
 

• 62% dintre pacienți sunt sau au fost îngrijorați ca ar putea ajunge în situația de a 
avea Sindrom de Intestin Scurt 

• 11% susțin că au fost diagnosticați cu SBS, însă acest procent ar trebui analizat cu 
atenție, luând în considerare răspunsurile ulterioare care dovedesc o înțelegere 
limitată a ceea ce înseamnă această boală.  

• 90% dintre pacienți cred că ar trebui să existe un Program Național de Tratament 
și Nutriție destinat Sindromului de Intestin Scurt, astfel încât acești pacienți sa 
poată avea acces la îngrijire completă gratuită (tratament și nutriție), atât in spital, 
cat si in ambulatoriu sau la domiciliu. 



 

• Dacă în cazul unor intervenții chirurgicale repetate sau rezecții extinse ar ajunge în 
situația de Intestin Scurt, 54% nu ar putea să își cumpere nutriția necesară zilnic 
și 35% nu știu dacă și-ar putea permite acest lucru.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SOLUȚII IDENTIFICATE: 

În baza formularelor completate de medici la nivelul clinicilor/centrelor din țară, au fost 
identificate 8 soluții majore care pot fi implementate pe termen scurt și mediu.               
Pentru cele mai multe dintre acestea este nevoie de susținere financiară din partea 
Ministerului Sănătății și a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, dar și de o mai mare 
conștientizare a nevoilor acestor pacienți la nivelul factorilor de decizie și opiniei publice.  

Resurse:  
• Rezultate chestionar adresat specialiștilor 14 din Centre BII /clinici 

gastroenterologie https://aspiir.ro/sbs/ 
• Rezultate studiu online „Pacienții cu Boli Inflamatorii Intestinale și Sindromul de 

Intestin Scurt”, la care au răspuns 124 de pacienți cu Boli Inflamatorii Intestinale,  
             -        peste 50% dintre aceștia cu vârste 25-44 de ani,  
             -        56% diagnosticați cu Boala Crohn și 32% cu Colită Ulcerativă. 
https://aspiir.ro/wp-content/uploads/2022/06/Rezultate-sondaj-pacienti-SBS.pdf  

 

1. Calificarea profesională a personalului de îngrijire mediu și superior, instruirea 
personalului medical pentru patologia sindromului de intestin scurt (prin cursuri de 
formare profesională). 

2. Crearea unor Referate de necesitate care vor fi înaintate direcțiunii spitalelor pentru 
procurarea medicației/nutriției necesare. 

3. Instituirea unui Program național pentru tratamentul și nutriția Sindromului de 
Intestin Scurt care să includă rambursarea tratamentului, nutriției, managementul la 
domiciliu al pacienților și să răspundă la toate provocările identificate (ca soluție 
provizorie: includerea nutriției parenterale pentru SBS în Programul național existent 
de tratament dietetic pentru boli rare  pentru compensarea alimentației enterale și 
parenterale). 

4. Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu care pot oferi suport pacienților SBS 
echilibrați post spitalizare (echipe specializate de îngrijiri la domiciliu și pentru 
pacienții pediatrici). 

5. Introducerea unor molecule inovative (ex. agoniștii de GPL2) care ar putea reduce 
în timp nevoia de nutriție parenterală în spital și îndeosebi la domiciliu/ Actualizarea 
protocoalelor terapeutice cu molecule noi, dacă acestea devin disponibile.  

6. Înființarea unor centre regionale specializate în managementul pacienților cu 
sindrom de intestin scurt, dezvoltarea de echipe multidisciplinare gastroenterolog-
chirurg, cu expertiză în tehnicile chirurgicale dedicate, inclusiv a transplantului 
intestinal 

7. Înființarea unui centru specializat de transplant intestinal la nivel național.  
8. Instituirea unui Program Național de Transplant Intestinal.  

 

https://aspiir.ro/sbs/
https://aspiir.ro/wp-content/uploads/2022/06/Rezultate-sondaj-pacienti-SBS.pdf

