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Bolile rare în cifre
✓ 30.000.000 de oameni afectați de boli rare în UE, ceea ce reprezintă 

peste 8% din populație, 1 din 17 persoane la nivel european

✓Definiție: (5/10.000 europeni)

✓ au fost identificate între 6.000 și 8.000 de tipuri de boli rare la nivel 
mondial

✓ 80% din bolile rare sunt de cauză genetică

✓ 75% din aceste boli afectează copiii

✓ 9 din 10 pacienți nu beneficiază de un tratament adecvat pe fondul 
lipsei diagnosticului sau diagnosticării tardive

✓ În România trăiesc peste 1.000.000 de pacienți cu boli rare

300.000.000 la nivel global!



Health Social

De ce avem nevoie de servicii specializate?



Ce facem in aceasta perioada?



Retele de colaborare



❑ Ce probleme intampinati in aceasta perioada?
1. Pacienti 
2. Organizatie 
3. Experti
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- datele beneficiarilor nu sunt bine protejate –
- lipsa stabilității, a continuității activităților 
obișnuite
- nevoia de adaptare a serviciilor
- limitarea dată de aplicabilitatea soluțiilor 
online la copii – timp scurt, interferență între 
interacțiunea cu copilul/părintele
- lipsa infrastructurii administrative de la birou: 
imprimante, scannere, dosare existente
- lipsa de resurse financiare
- reducerea activității
- limitarea socială, lipsa interacțiunilor directe –
atât la nivel de echipă, cât și la nivel de 
comunitate și beneficiari
- vulnerabilitatea emoțională a fiecăruia
- beneficiarii ar putea pierde din achiziții

- sponsori care ne pot finanța
- o parte din activități se pot transfera in online, 
putem fi creativi
- se deschid posibilități noi, legat de activități noi, 
care acum sunt necesare
- putem diversifica activitatea asociației, ex. activități 
pentru creșterea rezilienței, eventual în grupuri, cu 
consiliere online, inclusiv pe activități terapeutice
- instruirea echipei privind organizarea și folosirea 
întâlnirilor online

- stresul care poate provoca unele conflicte între 
colegi
- flexibilizarea timpului de lucru – factori 
perturbatori din m acasă
- conectarea interpersonală pe online merge mai 
greu
- provocări legate de organizarea timpului / 
echilibrul timp de muncă – timp personal
- lipsa experienței legată de socializarea online
- nu toată lumea este la fel de îndemânatic cu 
tehnologia

- terapeuții noștri sunt creativi și au entuziasm😊
- flexibilizarea timpului de lucru
- nu mai pierdem timp în trafic dimineața și după masa
- posibilitatea de a crea noi rutine personale în timp, în
care să fim mai eficienți în munca de acasă
- posibilitatea de a te concentra mai bine pe individuală
- putem face în continuare instruire și consiliere pentru
părinți, exemple de exerciții (luând în considerare
posibilitățile și resursele fiecăruia, eventual și video-uri
trimise personalizat)
- cu organizațiile de pacienți se pot organiza zoom-uri,
întâlniri online
- se poate comunica online și cu autoritățile în perioada
aceasta
- avem specialiști cu care am putea organiza ședințe
țintite pe anumite probleme specifice din această
perioadă, pentru a diminua stresul, anxietatea
personalului



Thank you





Mulțumesc!!!!

https://www.youtube.com/watch?v=hIgOXHdcLjg

https://www.youtube.com/watch?v=hIgOXHdcLjg

