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TEMA 2022: ECHITATEA
Împărtășește-ți povestea! Arată-ți culorile

POVESTEA MEA…

5 in 10000/ 6-8000 boli rare diferite/ > 350000000 de oameni la nivel global
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Socioeconomică

Cum ne intelege lumea?

Colaborare cu SRGM, UMF din 2007
▪ Organizarea Zilei Bolilor Rare din 2008
▪ Materiale informative despre bolile rare: 101 Boli Rare, Alerte medicale in bolile rare,
Romanian Journal for RDs, organizarea de evenimente, instruire, etc.
▪ Consiliere si sfat genetic pentru pacienți
▪ Participarea la grupurile de pacienți la Centrul NoRo
▪ Parteneriate în proiecte
▪ Crearea rețelei RO-NMCA-ID și participarea în ERN ITHACA
▪ Participarea in grupuri de lucru și advocacy la nivel național și internațional
▪ De ce? Pentru că nu doar bolile sunt rare dar și expertiza este rară în acest domeniu
▪ Oameni rari pentru bolile rare!!!

Calendar evenimente Campanie 2022
• Campanie educațională în școli și universități pentru promovarea nevoilor copiilor și adulților cu boli

rare, în perioada 20.02.2022 – 28.02.2022.
•Vom tipări cartea „Împreună în lumea inocenței”
• Organizarea unei serii de webinarii:
•Webinar 1 - RD CODE – 04.02.2022
• Webinarul 2 va fi organizat cu asistenții medicali și asistenții medicali comunitari.
•Data: 21.02.2022, ora 14.00 și în 23.02.2022, ora 14.00.
•Webinar 3- vom organiza o dezbatere online cu studenții din universitățile de medicină ]n parteneriat cu
COPAC si UMF
•Data: 22.02.2022, ora 14.00
• Webinarul 4 va fi organizat cu studenții de la UBB Cluj – Napoca, secția psiho-pedagogie și psihologie.
•Data: 28.02.2022, ora 14.00. La acest webinar vor participa și studenți cu dizabilități și boli
rare dar și profesioniști care lucrează cu persoanele cu boli rare

Conferință de presă online cu reprezentanții autorităților, pacienți, specialiștii din centrele de
expertiză în data de 25.02.2022 de la ora 12,00. Tema conferinței: Sinergia dintre politicile naționale
și internaționale în bolile rare.
Organizarea unei conferințe naționale pentru Ziua Bolilor Rare, in parteneriat cu SRGM.
• Raport MonitoRARE

Evenimente organizate de partenerii nostri
▪ Organizarea Zilei Bolilor Rare la Timișoara
▪ Distribuirea de materiale informative despre bolile rare: pliante, cărți de povești, poveștile
pacienților, MonitoRARE
▪ Iluminarea clădirilor (Opera din Timișoara, UMF Carol Davila și Spitalul Universitar de
Urgență, Primăria Oradea, Centrul NoRo, casele pacienților)
▪ Conferința organizată de UMF Cluj și IOMC București
▪ Evenimente interne ale companiilor
▪ Expoziție de artă la Muzeul din Zalău, Timișoara și Castelul din Carei
▪ Kilometri pentru bolile rare inițiat de Asociatia Coffin Lowry și aleargă în jurul Aradului
inițiat de Cetatea Voluntarilor
▪ Participarea la evenimente internaționale: HUFERDIS, EURORDIS, RDI

Alte evenimente
▪ Adună km pentru bolile rare
▪ Iluminarea clădirilor
▪ Impărtășirea poveștilor pacienților
▪ Conferinte: IOMC, UMF Cluj
▪ MonitoRARE
▪ Pliante, broșură povești, video, concurs povești;
▪ Podcasturi, etc.
▪ Activități în școli și grădinițe

Andreea Maria Szabo - Centrele regionale de genetică au primit fonduri suficiente pentru a testa genetic gratuit bolile rare, printre care și
boala Charcot-Marie-Tooth.
Elena Popa - Romania mobilizeaza savanti in medicina, pentru gasirea unui tratament al bolii Von Hippel Lindau
Adriana Tonsch - avem specialisti care trateaza vezica neurogena la copii si adulti cu Spina Bifida!!
Lacrimioara Vinter - In sfirsit pacientii cu Fenilcetonurie din Romania au acces la tratament personalizat fara limita de buget!!
Alina Tătucu - Copiii cu acondroplazie din România cu vârste între 2 și 15 ani au acces la medicamentul – Voxzogo dezvoltat BioMarin
International Limited Shanbally aprobat in 2021 de către European Medicines Agency (EMA)”
Adrian Croitoru - In Romania avem functional Registrul National Pentru Boli Rare si a fost extinsa reteaua centrelor de expertiză în bolile rare
pentru a asigura pacientilor accesul echitabil la tratamente si servicii medicale de calitate
Kristina Ferencz - "Bolile mitocondriale, cu o incidenta de 1 la 5000 de persoane, au fost incluse in Programul National de Boli Rare„
-

Cresterea plafonului de decontare pentru fotoliile rulante de la 890 lei la 3000 lei pentru a acoperi si carucioarele pediatrice special
adaptate„
- Spitalele sunt obligate sa achizitioneze concentratoare de oxigen, pompe de nutritie enterala si aparate cough assist pentru a le acorda
in custodie pacientilor sub ingrijiri paliative la domiciliu"

Michaela Dan - Ghidul național de îngrijire pentru boala Gaucher, ghid destinat medicilor, este acum în lucru, o colaborare pluridisciplinară a
medicilor din mai multe centre universitare cu participarea reprezentanților pacienților
- CNAS autorizează decontarea serviciilor de perfuzie la domiciliu pentru pacienții eligibili cu boala Gaucher, boala Fabry și boala Pompe!
CNAS dorește să îmbunătățească în mod real calitatea îngrijirilor în România

Mulțumesc!!!

