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Rețelele europene de referință (ERN) pt bolile rare

• Adreseaza nevoia de cunoaștere a distribuției în întreaga UE a servicilor
și expertizei în bolile rare

• Centrele din ERN, trebuie sa aducă cunoștințe actualizate, să contribuie
la cele mai recente descoperiri științifice, să asigure tratarea pacienților 
din alte state membre și să garanteze disponibilitatea unităților de 
tratament ulterior, în cazul în care este necesar. 

• Initiativa începută de UE în 2005
• Reguli de definire a rețelelor în 2006
• Noi reguli de definire a rețelelor în 2014
• Proces de identificare a centrelor demarat în 2016



Initial coordonata de Manchester





Din 2019 Coordonator
Prof Alain VERLOES

• Robert Debré University Hospital
• Département de Génétique

APHP Nord-Université de Paris – Hôpital Robert Debré
48 boulevard Sérurier
75019 PARIS
FRANCE

https://ern-ithaca.eu/



Reţeua Europeană de referinţă pentru malformaţii
congenitale cu sau fără dizabilitate intelectuală
Ro-NMCA-ID (RoNetwork Multiple Congenital Abnormalities with ID):

• Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Louis Ţurcanu” Timişoara Timişoara (Centrul
Regional de Genetică Medicală Timiş);

• NoRo Centru de referinţă pilot pentru Boli Rare Zalău;
• Spitalul de Urgenţă Craiova (Centrul Regional de Genetică Medicală Dolj);
• Spitalul de Pediatrie “Sfânta Maria” Iaşi, (Centrul Regional de Genetică Medicală Iasi);
• Spitalul ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea (Centrul Regional de Genetică Medicală Bihor)



Rețeaua ITHACA

•centre de expertiză din 26 țări membre
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1. TeleHealth

• dezvoltarea sistemului clinic de management al pacientului (CPMS)
și pilotarea utilizării clinicilor virtuale.

• În platformă există o zonă principală ERN, apoi zone diferite pentru 
fiecare ERN

• Portalul este finanțat de UE, e gratuit pentru utilizatori si disponibil
din 2018

• Totusi….putin utilizat in RO



1.Consimțământ informat al pacientului pentru împartasire date 



Provocari: 
- sistemul sofisticat de log in?
- proces consummator de timp



Evaluarea primului an de 
CPMS/telemedicina



2. Registre de pacienți

• Registrul ILIAD (International Library of Intellectual disability and Anomalies of Development) 
– e pregatit pentru implementare

• Respecta standardele Europene de protectie a datelor personale dar si
a datelor medicale ale pacientilor. 

• Acces reglementat de vizualizare a datelor intre centre prin Comisia de 
Etica a Registrului

• In lucru aprobarea nationala a Ministerului Sanatatii pentru ca centrele
din RO-NMCA ID sa poata introduce pacienti

Provocari: 
- proces consummator de timp
- Posbil in viitor raportarea pacientilor

se va face prin intermediul registrului





3. Ghiduri management în boli rare

• Obiectivul curent este de a enumera/număra toate 
ghidurile pe care le folosesc centrele

• Mai multe ghiduri sunt deja disponibile



4. Cercetare

• Multe oportunități, pentru colectarea cohortelor de pacienți
pe pagina retelei si prin newsletters 
- se pot propune colaborari legate de anumite gene



4. H2020 Solving The Unsolved 

• Condusă de Tuebingen (Holm Graessner),
• Preocupările reexaminării pacienților cu exom / genom negativ

• Bioinformatică avansată și studii funcționale
• Se pot trimite si cazuri interesante care nu au WGS efectuat (1 trio/retea)



4. Cercetare Acces la Platforma RD-Connect

• De mare ajutor pentru cei care nu au platforma de analiza
bioinformatica – include analiza CNV



5. Educație

Obiectivul principal: Împărtășirea celor mai bune resurse de predare și formare pt:
• Instruirea prin omogenizare
• Învățare de la experți
• Folosirea unor materiale remarcabile
• Creșterea informațiilor scrise date pacienților
• Obținerea de cunoștințe despre inițiativele existente

Probleme:
• Limbi diferite
• Diferite reguli și reglementări în țări
• Unele infrastructuri locale nu pot fi transferate altora



Largirea retelei ERN-ITHACA

Proces de extindere in desfasurare
Putem extinde reteaua RO-NMCA ID, cu cerere catre Consiliul de 
Administratie (fara a trece prin procesul de aderare clasic)



Provocari: Raportarea bianuala
• Numar de pacienti noi inregistrati in Centrele din retea
• Numar de pacienti introdusi in CPMS/Telemedicina
• Numar de paneluri in care participa Centrele din retea in CPMS
• Numar de activitati de educare care au logo ERN +link/upload resurse!
• Numar de activitati de educare acreditate cu credite CMR
• Numar de trialuri clinice la care participa Centrele din retea
• Numar articole cu participare colaborativa din retea+mentionare afiliere Retea

ERN ITHACA
• Numar de Ghiduri la care au participat Centrele din retea
• Numar de congrese/conferinte unde au fost prezentate lucrari cu activitatea ERN



Urmeaza raportare extinsa…

• Raportare a nivelului de satisfactie a pacientului
• Raportare a nivelului de complianta a Centrelor din retea la ghidurile

de management medical
• ? Raportarea numarului de pacienti in registrul ILIAD 





Multumesc!

Adela Chirita-Emandi adela.chirita@umft.ro
Maria Puiu maria_puiu@umft.to

mailto:adela.chirita@umft.ro
mailto:maria_puiu@umft.to

	Rețeaua RO-NMCA ID�parte din ERN ITHACA
	Rețelele europene de referință (ERN) pt bolile rare
	Initial coordonata de Manchester
	Slide Number 4
	Din 2019 Coordonator�Prof Alain VERLOES
	Reţeua Europeană de referinţă pentru malformaţii congenitale cu sau fără dizabilitate intelectuală�Ro-NMCA-ID (RoNetwork Multiple Congenital Abnormalities with ID):
	Rețeaua ITHACA
	Pachete de lucru
	1. TeleHealth
	1.Consimțământ informat al pacientului pentru împartasire date 
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	2. Registre de pacienți
	Slide Number 16
	3. Ghiduri management în boli rare
	4. Cercetare
	4. H2020 Solving The Unsolved 
	4. Cercetare Acces la Platforma RD-Connect
	5. Educație
	Largirea retelei ERN-ITHACA�
	Provocari: Raportarea bianuala
	Urmeaza raportare extinsa…
	Slide Number 25
	 Multumesc!

