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ANBRaRo 2018 

 

Raportul activităților Alianței Naționale pentru Boli Rare din România pentru anul 2018 este 

scris cu SPERANȚĂ și ÎNCREDERE. Cu speranța că, în așteptarea unor viitoare colaborări, vom 

duce la bun sfârșit și cu succes proiectele noastre în curs! Cu speranța că vom fi sănătoși și capabili 

să gestionăm toate activitățile noastre, astfel încât să ne realizăm obiectivele. Cu încrederea că ne 

va rămâne suficient timp pe care să-l putem petrece cu noi înșine și cu familiile noastre, pentru a 

nu uita sau a re/descoperi cine suntem și ce vrem cu adevărat să realizăm! Cu convingerea că 

trebuie să pornim de la nevoile pacienților pe care îi reprezentăm, că trebuie să fim solidari, să 

înțelegem că fără reciprocitate și colaborare nu vom realiza nimic cu adevarat! 

 

 

Anul se încheie dar, provocările rămân: infrastructura în sănătate este deficitară, acces  

încă limitat la informaţii relevante și corecte despre bolile rare, majoritatea pacienților sunt 

nediagnosticați sau diagnosticați târziu, număr mic de specialiști implicați pe domeniul bolilor 

rare, lipsa unui registru național de boli rare, nu există protocoale şi ghiduri de bună practică pentru 

îngrijirea pacienților, pentru majoritatea pacienților nu există încă un tratament aprobat, nu toate 

tratamentele aprobate la nivel european sunt accesibile pacienților din țara noastră, serviciile 

sociale specializate și centrele de expertiză acreditate sunt puține și nu sunt finanțate 

corespunzător, screeningul neonatal se realizează doar pentru două boli rare: fenilcetonuria & 

hipotiroidismul congenital și nu avem Centre de Expertiză în mai multe Rețele Europene de 

Referință. 

 

Pentru anul 2019 ne propunem: actualizarea membrilor CNBR, promovarea Centrelor de 

Expertiză acreditate de către Ministerul Sănătății, inițierea de grupuri de lucru pentru un nou 

PNBR, inițierea de programe de îngrijire holistică a pacienților cu boli rare și a unui program 

național de testare genetică., imbunătățirea comunicării dintre centrele de expertiză acreditate și 

serviciile sociale specializate, crearea unor rețele de colaborare naționale pentru a asigura 

continuitatea îngrijirii, de la diagnosticare, tratament, servicii sociale specializate, instruire și 

informare, până la eficientizarea alocării resurselor pentru îngrijirea medicală și socială, inițierea 

unui Registru național de boli rare, măsuri de îmbunătățire a accesului la echipamente și terapii de 

suport, ghiduri noi de îngrijire a pacienților cu boli rare și creșterea numărului Centrelor de 

Expertiză acreditate și înscrise în Rețelele Europene de Referință.  
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Campania ZBR 2018 

 

Campania de Ziua Bolilor Rare 2018 a fost organizată pe tot parcursul lunii februarie cu 

tema: Cercetarea și sloganul: Arată că ești rar! Arată că îți pasă!  

Printre evenimentele europene la care am participat în campanie, putem enumera: 20 

februarie: Ceremonia de premiere EURORDIS Black Pearl Award organizată la Bruxel și urmată 

în 21 februarie de Workshopul EURORDIS Round Table of Companies. În 28 februarie, 

reprezentanți ai ANBRaRo au participat la evenimentul de deschidere al expoziției de fotografii 

"Rare Lives", care a avut loc la Parlamentul European de Ziua Bolilor Rare.  

Pe plan național, Campania s-a lansat pe data de 1 februarie printr-o conferință de presă la 

Hotel Ambasador, în prezența noului Ministru al Sănătății, Dna. Sorina Pintea. Pe 2 februarie a 

avut loc la Craiova  Workshopul organizat de Asociația Proiectul Părinților pentru Cercetare și 

Asistență în Distrofia Musculară (APP Romania) cu tema Managementul modern al Distrofiei 

Musculare. În 8 februarie, APWR a organizat  la Zalău workshopul cu tema: Managementul de 

caz în bolile rare. În zilele de 26-27 februarie am organizat la Timișoara, în parteneriat cu APWR, 

SRGM și UMFT trainingul privind managementul Sindromului Prader Willi, model pentru bolile 

rare (https://www.bolirareromania.ro/node/369 ). În perioada 28 februarie – 1 martie am organizat  

Conferința națională de boli rare la București (https://www.bolirareromania.ro/node/370) și am 

susținut toate celelalte evenimente la nivel național: activități în școli, campanii online, conferințe 

(IOMC București, Pediatrie 1 Cluj), seminarii și evenimente de vizibilitate; 

Obiectivele ANBRaRo pentru Ziua Bolilor Rare în 2018 au fost: sensibilizarea factorilor 

decizionali şi a publicului larg cu privire la bolile rare şi impactul acestora asupra vieţii 

pacienţilor prin prezentarea rezultatelor studiilor RareBarometer, conştientizarea factorilor 

decizionali, reprezentanţilor din domeniul industriei farmaceutice, cercetătorilor, profesioniştilor 

din domeniul sănătăţii şi a oricărei persoane care manifestă un real interes în bolile rare”.  

 

Curs în managementul Sindromului Prader Willi, Timișoara, 26-27.02.2018 

Alianța Națională pentru Boli Rare din România în parteneriat cu Asociația Prader Willi din 

România, Societate Română de Genetică Medicală, Societatea Română de Oftalmogenetică și 

UMF Timișoara a organizat în perioada 26-27 februarie 2018 la Timișoara, cursul în 

managementul SPW. 

Prin acest curs ne-am propus să aflăm de la specialiști informații despre sindromul Prader 

Willi de la vârsta de copil până la vârsta de adult. Alături de noi a fost Susanne Blichfeldt, medic 

pediatru și mama unui copil cu SPW, care ne-a împărtășit experiența ei cu privire la acest sindrom: 

https://www.bolirareromania.ro/node/369
https://www.bolirareromania.ro/node/370
https://www.bolirareromania.ro/node/369
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hiperfagia, lipsa vărsăturilor, sufocare/înecare, disfuncție gastrică, reflux, probleme urinare, prag 

de durere crescut, temperatură corporală și febră, intoxicație cu apă, risc de deces, pișcatul pielii. 

 

Winter School for RDs, Paris, 19-23 martie 2018 

Școala de iarnă EURORDIS privind cercetarea științifică în domeniul inovării 

în bolile rare a constat într-un program de formare de o săptămână, 

organizat la Paris, la Institutul Imagine din Spitalul Necker în perioada 

19-23 martie 2018. Subiectele abordate au inclus istoria geneticii, 

diagnosticarea, noile tehnologii din terapia genică și accesul la 

tratament și a inclus și vizitare laboratorului. Participanții instruiți în 

această ediție au fost reprezentanții ePAG- membrii în Rețelele 

Europene de Referință. 

 

Școala Informală de IT, Cluj, 22 aprilie 

22 aprilie 2018 – Sfârșit de săptămână la Cluj unde cuvintele de ordine au fost: tinerețe, 

speranțe, voluntariat, implicare, dăruire, timp, echipa....Nu știam nimic despre Hackathon sau 

despre Școala Informală de IT până acum dar mi-a plăcut foarte mult să fiu acolo și am învățat 

foarte multe din această experiență. Sunt mândră de echipa care a acceptat provocarea noastră 

pentru CARE RD și pentru că aceasta a ales să se numească We care! Pentru că le pasă de cei din 

jurul lor și pentru că doresc să fie de folos comunității! Acest lucru ne ajută să ne păstram 

încrederea și speranța! Mulțumesc Laura Damian pentru că ai prezentat provocarea noastră și ai 

convins echipa! Mulțumesc membrilor echipei: Laura, Sebastian, Adrian, Alina, Roxana, Dănuț 

și Cipri! 

 

 

Dezbaterea ACCES LA SĂNĂTATE, Zalău, aprilie 

Săptămâna pacienților, organizată anual de Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni 

Cronice din România a fost organizată anul acesta și la Zalău, din dorința de a promova poveștile 

de succes, dar, din păcate, și pentru a face cunoscute problemele cu care pacienții se confruntă. La 

Zalău s-a organizat dezbaterea ACCES LA SĂNĂTATE în colaborare cu Alianța Națională pentru 

Boli Rare România și Asociația Prader Willi din România, la Centrul NoRo. Am participat și la 

Forumul pacienților și la aniversarea de 10 ani a Coaliției COPAC la București. 
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Despre protecția datelor cu caracter personal și 

asociațiile de pacienți am vorbit în 28 aprilie la Pacientul 

2.0 / Sănătate în era digitală la invitația lui Lucian Ioniță. 

O dezbatere extrem de interesantă, cu o largă participare 

din partea asociațiilor de pacienți. Un ghid privind GDPR 

pentru asociațiile de pacienți a fost elaborat în cadrul 

aceluiași proiect. 

 

 

Conferința Europeană de boli rare și produse orfane – ECRD, Viena, 10-12 mai 

Alianța Națională pentru Boli Rare România a fost prezentă cu 4 participanți în perioada 10-

12 mai 2018 la ECRD la Viena. Tema evenimentului a fost: Bolile rare 360°- strategii de 

colaborare pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă. Au participat peste 800 de persoane (mai mulți 

decât la oricare din evenimentele anterioare), reprezentând peste 300 de pacienți, peste 100 de 

profesioniști din industria medicală, consultanți, factori de decizie politică, cercetători, 

profesioniști din domeniul sănătății și academicieni, reprezentând 58 de țări din întreaga lume. 

Am prezentat proiectul INNOVCare și serviciile sociale specializate și am participat și la sesiunea 

de postere. A fost o ocazie să ne revedem prieteni și parteneri din întreaga lume, reprezentanți ai 

autorităților, cercetători și sponsori.  

 

 

Ashoka European Changemaker Summit, Berlin, 16-19 mai 2018 

O lume nouă și o mare provocare la nivel personal a constituit-o colaborarea cu Ashoka 

România. Summitul de la Berlin și interviurile pentru selecția de Fellows a reprezentat oarecum 

“cireașa de pe tort”. Am avut de prezentat proiectul printr-un “pich” de 45’ în fața participanților 

la summit si mai târziu, în cadrul panelului pe sănătate am avut 5-6 minute de introducere, urmate 

de dezbatere. In legătură cu procesul de selecție și interviurile din Berlin (dar și întregul proces de 

https://www.facebook.com/anbraromania/?__tn__=kC-R&eid=ARBQxzV2vr0YrJroaFMZPvwT5cj_S7nTelh-ELJyTmhYpVS9q-FLTqTAZA1fKmjvSTDFVECd0S2J0lEg&hc_ref=ARRiEsXXTUlWCWTwZovCkqm575NeS2OGmh8J1UD2tNtmmQZJizo6fnXeLbMbOeDuNhU&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBDNqk5CiQ17vLCgGtFgFMht8HKS_sOZDHXGGGl3IV_XqBoqVV8TpJfB-TZ1Af0oQiYyRrCkOnalb9_wn42LkM0C-0P2tvNfRXYHi-Xp6wHKCLXMtpGHxOV47A6nLJMDBZAAlpuaNxR5ouIVIeTiTZZj_7fW12xufQr5kvgJB26tfChgpJpNMR1-1gfn4mLrqZT2xHje2G2gQGF_J3GBVJQkREhhUNPtD88n6EgPqF-LxocT2EBImBNc3OI-_mzSYB2vkLcN2VNP2uFBtdi5QC3NJ4cc2V8IGujeNpoPlJhI5pZGOrcQw_4e1yIgd5NaXWW
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instruire de care am beneficiat din partea echipei Ashoka România) pot să spun că mi-a clarificat  

cum ar trebui să mă raportez la munca mea și a echipei cu care lucrez, cum să expun problema și 

soluția în fața unui auditoriu nou, cum dezvolt o strategie și multe altele. A fost o ocazie deosebită 

de autoevaluare dar și de audit și evaluare externă din partea unor experți. Am avut 3 interviuri. 

Primul interviu a durat 3 ore și a fost cu Bill Carter, următoarele două au fost mai scurte, cu Gabor 

Levai – Ashoka Ungaria și cu Dragoș Neacșu – Director General, SAI Erste Asset Management 

din România. Am vorbit despre proiect dar și despre modul în care am construit, piesă cu piesă și 

om cu om rețeaua pentru bolile rare. Au vrut să înțeleagă exact mecanismul din spatele deciziilor 

asumate și cum am ajuns să construiesc această strategie și să determin implementarea ei, cum am 

înțeles problema la început și cum o văd astăzi. 

 

Conferința „Sănătatea în societatea digitală”, București, 11 iunie 

Luni, 11.06.2018 am participat la conferința organizată de Camera de Comerț Americană în 

Romania (AmCham Romania), în parteneriat cu Ambasada Statelor Unite ale Americii în 

România, cu tema „Sănătatea în societatea digitală. Modul în care instrumentele digitale pot 

contribui la îmbunătățirea performanțelor sistemului de sănătate din România". Am avut 

ocazia să vorbesc despre inițiativele asociațiilor de pacienți pe care le reprezint în domeniul 

eHealth. 

 

 

Lansarea Asociației Pacienților cu Bola Fabry, București, 15 iunie 

15 iunie 2018 - Lansarea Asociației Pacienților cu Bola Fabry din România la București,   

într-un grup deja numeros, peste 50 de pacienți și specialiști implicați într-o echipă 

interdisciplinară pentru îngrijirea pacienților, sub coordonarea Dr. Ruxandra Jurcuț.  

 

Workshop Rețele Europene de Referință, Zalău, 14-15 iulie 

Workshopul pe tema Rețelelor Europene de Boli Rare a fost organizat de Alianța 

Națională pentru Boli Rare România (ANBRaRo), în parteneriat cu EURORDIS în zilele de 14-

15 iulie 2018 la Centrul NoRo din Zalău.  

La eveniment a participat și Matt Bolz Johnson, director medical EURORDIS, care are o 

experiență vastă în sistemul de sănătate din Marea Britanie și în formarea Rețelelor Europene de 

Referință. A fost prezentă și dna. Sorina Pintea - Ministrul Sănătății, Ligia Marincaș – director 
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DSP Sălaj și dl. Prefect Florin Florian, specialiști din centrele de expertiză acreditate din România 

sau care doresc să își acrediteze centrele, pacienți și reprezentanți ai asociațiilor de pacienți. S-a 

analizat situația actuală din România și s-au făcut propuneri pentru îmbunătățirea accesului la 

tratament și îngrijire, mărirea numărului de Centre de Expertiză care să participe la următoarea 

rundă de înscriere în Rețelele Europene de Referință și multe alte subiecte de interes pentru 

participanți. Vizita doamnei ministru Sorina Pintea la Centrul NoRo din Zalău pentru a discuta 

despre participarea Centrelor de Expertiză din România la Rețelele Europene de Referință ne 

întărește convingerea că putem reuși împreună să avem reprezentanți în toate cele 24 de rețele 

aprobate la nivel european. 

 

Competiția Europeană de Inovare Socială, Cluj, 16-18 iulie 

În acest an, cu ajutorul Ashoka România, Cluj-Napoca a fost gazda Academiei de mentorat 

în cea mai mare competiție dedicată inovatorilor sociali din Europa, competiția europeană de 

inovare socială, organizată de Comisia Europeană. Astfel, pentru 3 zile (16-18 iulie), Clujul a 

devenit spațiul de învățare și incubare pentru creatorii celor 30 de idei semifinaliste. Am fost 

prezentă la eveniment la invitația Ashoka România pentru a-i cunoaște pe cei  30 de inovatori 

sociali selectați care  proveneau din 20 de țări din UE și din țările membre ale programului Orizont 

2020. A fost o experiență interesantă, am întâlnit oamni implicați și dedicați să își pună în aplicare 

ideile. 

 

   

Proiect Understanding Rare Challenges (Înțelegerea provocărilor rare în România), 29-

30 septembrie 

Proiectul URC/ Understanding Rare Challenges  (Înțelegerea provocărilor rare în România), 

a fost finanțat în cadrul Programului PAL Awards la nivel global de către Sanofi Genzyme cu 

scopul de a spori gradul de conștientizare al comunității cu privire la nevoile specifice ale 

persoanelor care trăiesc cu boli rare și de a-și dezvolta capacitatea de intervenție. În data de 29 

septembrie 2018 am participat la maratonul organizat în parteneriat cu Runners Club Cluj și 

Primăria Muncipiului Zalau și am avut foarte multe persoane implicate, inclusiv 4 pacienți care 

au alergat pentru cauza bolilor rare, viceprimarul municipiului Zalău, jurnaliști și voluntari. După 

masă și a doua zi am organizat conferința cu participare internațională privind managementul de 

caz în bolile rare la Cluj. Au participat 115 persoane: pacienți, părinți, specialiști, reprezentanți ai 

DGASPC-urilor din țară, reprezentanți ai autorităților locale și naționale și voluntari. 
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Conferința națională a medicamentelor, București, 20-21 septembrie 

Această conferință a reprezentat un eveniment foarte important pentru toți actorii implicați 

în domeniul sănătății din țara noastră, au participat 2 persoane din partea ANBRaRo și am vorbit 

despre accesul la tratament pentru pacienții cu boli rare din România. 

Farmacovigilența, definită de Organizația Mondială a Sănătății ca fiind „știința și setul de 

activități legate de depistarea, evaluarea, înțelegerea și prevenirea efectelor adverse ale 

medicamentelor”, este una dintre zonele de interes cu cea mai abruptă creștere din domeniul 

medical. Acest domeniu este esențial pentru monitorizarea sănătății publice și pentru 

instituționalizarea utilizării în siguranță a medicamentului. 

  

Curs de dezvoltare organizațională, Zalău, 28-30 octombrie  

Alianța Națională pentru Boli Rare – ANBRaRo a organizat în perioada 28-30 octombrie 

2018, la Zalău, un curs de dezvoltare organizațională adresat organizațiilor mici de pacienți sau 

organizațiilor află la început de drum. La curs au participat reprezentanți ai Asociației Pacienților 

cu Boala Fabry, Asociației Gaucher România și Fundației Române pentru Boli Lizozomale. 

 

 

Temele abordate au fost: 

• ce este dezvoltarea organizațională și de ce este necesară; 

• analiza strategică SWOT a unei organizații; 

• dezvoltare strategică:  planificare, activități, resurse și evaluare/ raportare; 

• dezvoltarea serviciilor sociale de către ONG-uri; 

• sursele de finanțare pentru ONG-uri; 

• comunicarea organizațională; 

• cum formulăm corect un comunicat de presă; 

 

Conferința EUROPLAN, București, 6-7 decembrie 

Scopul conferinței din acest an a fost acela de monitorizare a implementării Planului 

Național de Boli Rare (PNBR) în România și de planificare a colaborării pentru inițierea 

următorului PNBR. Evenimentul a avut loc în perioada 6-7 decembrie la Hotel Capitol, București, 

continuând cu Școala de Boli Rare pentru Jurnaliști, aflată la ediția a VII-a în acest an. 

https://www.bolirareromania.ro/node/376
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Număr de participanți: 118 participanți provenind dintr-o varietate de medii personale și 

profesionale (pacienți, familii ale pacienților, reprezentanți ai ONG-urilor destinate pacienților cu 

boli rare, diverși specialiști - medici, asistenți medicali, psihologi, cadre didactice, funcționari din 

domeniul asistenței sociale, reprezentanți ai autorităților, din care 29 au fost jurnaliști). 

În cadrul conferinței și la sesiunea de monitorizare a implementării Planului Național 

de Boli Rare au fost menționate progresele realizate în România ultimului an dar și lucrurile 

care încă nu funcționează și trebuie îmbunătățite. S-a arătat că: România a realizat progrese 

semnificative, în ultimii ani, în domeniul îngrijirii pacienților cu boli rare. 

 

Școala de boli rare pentru jurnaliști, ediția a VII a, București, 7-8 decembrie 

În perioada 7-8 decembrie 2018 Alianța Națională pentru Boli Rare România în parteneriat 

cu Asociația Prader Willi din România – APWR și Asociația Română de Cancere Rare - ARCrare 

a organizat la București cea de-a VII-a ediție a Școlii de boli rare pentru jurnaliști. 

Temele abordate au vizat sănătatea digitală, ghidurile clinice, inovația în sănătate, 

implementarea rețelelor europene de boli rare și cum se pot implica jurnaliștii în promovarea 

nevoilor pacienților cu boli rare. De asemenea, au fost prezenți și pacienți care și-au spus povestea. 

În cadrul evenimentului a avut loc și o conferință de presă la care au participat reprezentanți ai 

Ministerului Sănătății, Alianței Naționale pentru Boli Rare, Consiliului Naționale de Boli Rare, 

Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor 

Medicale, Ministerul Muncii, Societatea Română de Genetică Medicală. 

 

Scurt istoric Alianța Națională pentru Boli Rare România 

Alianța Națională pentru Boli Rare din România a fost înființată la inițiativa Asociației 

Prader Willi din  România în august 2007, printr-un proiect finanțat de CEE Trust. Pentru 

înființarea Alianței și-au reunit eforturile  32 de membri fondatori: organizații de boli rare și 

grupuri de pacienți pentru care boala este atât de rară încât nu există o asociație. În prezent 

ANBRaRo reunește 38 de asociații de pacienți cu boli rare la nivel național. 
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Misiunea ANBRaRo este aceea de a dezvolta și derula activități de lobby și advocacy pentru 

îmbunătățirea calității vieții pacienților cu boli rare din România. 

Scopul ANBRaRo este creșterea responsabilității comunității față de pacienții afectați de 

boli rare prin implicarea actorilor sociali din acest domeniu: pacienți, familii, specialiști și 

autorități. 

Obiectiv general este îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu boli rare din România. 

Obiective specifice: 

a) Dezvoltarea unei rețele naționale formată din reprezentanții cheie ai organizațiilor 

de pacienți, comunitate și instituții publice; 

b) Propunerea unei strategii naționale pentru abordarea bolilor rare și implementarea 

ei în colaborare cu Ministerul Sănătății – Plan Național de Boli Rare; 

c) Organizarea unor Campanii de informare privind bolile rare – anual Ziua Bolilor 

Rare, Conferințe, Proiectul Europlan; 

d) Crearea și organizarea unor programe de formare privind abordarea bolilor rare 

(pentru toți actorii sociali implicați); 

e) Colaborarea cu organizații și persoane private din țară și străinătate, preocupate de 

aceeași problematică; 

f) Sprijinirea și orientarea grupurilor și organizațiilor noi. 

  

La nivel național ANBRaRo este membră COPAC – Coaliția Asociațiilor de Pacienți cu 

Afecțiuni Cronice și în CES – Consiliul Economic și Social. 

La nivel European ANBRaRo este membră EURORDIS (Organizația Europeană a 

Organizațiilor de Pacienți cu Boli Rare) și membră în Consiliul Alianțelor Naționale de Boli Rare 

Președintele Alianței, Dorica Dan este membru CNBR (Consiliul Național de Boli Rare – 

Ministerul Sănătății), în boardul EURORDIS și ePAG ITHACA și membră în boardul ITHACA. 

Începând cu anul 2018, Dorica Dan a fost selectată Ashoka Fellow și a devenit membră în Rețeaua 

Globală Ashoka. 

 

 

Date de contact: 

Alianța Națională pentru Boli Rare România 

Adresa: str. Avram Iancu, nr.29, etaj III,  Zalău, jud.Sălaj, 

România 

Persoana de contact: Dorica Dan – președinte 

Telefon: 0260.610.033, 0735.858.667 

  

E-mail: office@bolirareromania.ro 

Website: www.bolirareromania.ro 


