


Fenilcetonuria este o boala metabolică genetică, moștenită de la ambii părinți.
Administrarea dietei cu un conținut scăzut de fenilalanină este principalul tratament în cazul acestei boli. 

Fiecare nou născut trebuie testat prin screening neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei.
Pacienții cu Fenilcetonurie din România au nevoie permanentă de un tratament personalizat, cu un buget solid și 

stabil, asigurat din fonduri publice. 
Nu ne putem mulțumi doar cu depistarea precoce a bolii la nou-născut, ci trebuie înțeles pe termen lung și integrat 

corect tratamentul PKU, deoarece tratamentul PKU este obligatoriu pe toată durata vieții.
De aceea, vizăm ca Programul Național de Sănătate să vină în sprijinul pacienților PKU și să asigure Programul de 
precomandă, astfel încât cheltuielile să fie focusate în funcție de necesarul fiecărui pacient, nu impuse din start, 

fără a se ține cont de particularitățile acestuia.

Dacă un copil cu fenilcetonurie nu este tratat sau este tratat neadecvat apar manifestări clinice neuropsihice 
severe, precum microcefalie, hipo- și hiper-excitabilitate ori convulsii. Odată cu vârsta, dezvoltarea intelectuală și 

comportamentală este sever afectată, copiii prezentând anxietate, agresivitate, autism, IQ scăzut, dificultăți în 
procesarea informației, deficiențe de memorie



Prezentare concept tip e-shop
Utilizat pentru comanda 
alimentelor speciale - dieta PKU



1. FLUX

Utilizator

Beneficiar subvenție, 
identificat prin adresa 
email / telefon si parola

Medic

Medic curant pacient 
cu PKU 

Administrator tehnic
platforma online

Admin

1.1. Tipuri utilizatori



1. FLUX

1.2. Asociere utilizatori - medic

Fiecare medic poate avea arondati mai multi utilizatori.
Asocierea se va realiza de catre userul de tip Admin.



1. FLUX

1.3. Achizitie

Utilizatorul se logeaza
in platforma

Utilizatorul alege
produsele din 

interfata si plaseaza o 
comanda

Medicul primeste
comanda spre

aprobare

Daca este cazul - Medicul discuta cu 
pacientul si poate face modificari pe

comanda inainte de plasare

Comanda se plaseaza
catre farmacia spitalului –
centralizata pe furnizori

Farmacia face comanda
catre furnizori

Comanda este livrata
catre pacienti conform 
comenzilor individuale

Furnizorul livreaza
catre farmacie



2. PREVIEW

Interfata utilizatorului - tip shop

Produsele vor fi afisate pe
categorii cu posibilitatea filtrarii
similar cu un e-shop clasic.



2. PREVIEW

Interfata utilizatorului - tip shop

Dupa adaugarea produselor pe
lista de comanda – utilizatorul va
avea un overview(prezentare
generala) al comenzii si date 
despre bugetul alocat versus cel
disponibil



2. PREVIEW

Interfata medic + Interfata admin

Utilizatorii de tip medic / admin se 
pot loga in interfata de 
administrare specifica prin
intermediul adresei de email si a 
unei parole unice.



2. PREVIEW

Interfata medic

Medicii pot vizualiza lista
comenzilor cu informatii minimale
pe un interval de timp si pot 
gestiona aceste comenzi.



2. PREVIEW

Interfata medic

Medicii pot edita comenzile deja
plasate inainte de a le marca
finalizate.



3. Beneficii

Utilizator Medic

• Transparenta si Trasabilitate in tot procesul de gestiune fonduri allocate pentru pacienti
• Rapoarte centralizate pentru orice criterii

• Reducerea timpului de procesare a comenzilor
• Rapoarte centralizate – pacienti
• Rapoarte centralizate – comenzi
• Rapoarte centralizate – furnizori

• Interfata web - Acces de oriunde la platforma
• Istoric – pacient – furnizor - comenzi

Minister

• Posibilitatea alegerii directe a produselor de interes
• No waste(fara risipa) – se vor comanda numai

alimente necesare
• Transparență – pacientul este in control asupra sumei

disponibile



Asociatia Pku Life Romania le ureaza multa energie,rabdare si incredere
tuturor celor afetati de boli rare .

De asemene ,speram ca autoritatile sa constientizeze problemele prin care 
trec pacientii si familiile lor si sa accelereze demersurile legate de 
sprijinirea concreta a tuturor celor care sufera de aceste boli rare !



SANATATEA SI ZAMBETUL UNUI COPIL NU 
TREBUIE SA AIBA PRET!!!
Va multumesc pentru atentie!
Va dorim o primavara frumoasa!

RO-410161 Oradea str. Şirul Canonicilor 21
Tel.: +40-(0)744-595-021

+40(0)742-046-093
Cont Bancar: RO05BTRL00501205726108XX 

Banca Transilvania Oradea
www.pku-romania.ro

pku.liferomania@yahoo.ro
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