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O boală rară este definită ca o condiție care pune viața în pericol 
sau provoacă o invaliditate cronică și afectează mai puțin de 5 
din 10000 de persoane. 

 

Definiția bolilor rare 
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 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 

 > 95% din bolile rare nu au încă tratament nicăieri în lume 

 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! 

 

Bolile rare în cifre: 
 



 Acces limitat la informații relevante și corecte despre bolile rare 

 

 Multe dintre bolile rare sunt nediagnosticate/sunt diagnosticate târziu 

 

 Număr mic de specialişti  

 

 Nu avem registru național de boli rare 

 

 Lipsa  protocoalelor şi a ghidurilor de bună practică 

 

 screening neonatal doar pentru două boli: fenilcetonuria & hipotiroidismul 
congenital  

 
Provocările bolilor rare în România 
 



 Ziua Bolilor Rare este sărbătorită în ultima zi a lunii februarie în fiecare 
an. (29 februarie… o zi rară) 

 

 Ziua Bolilor Rare a fost iniţiată de organizațiile de pacienți și este 
condusă de pacienţi dar, cu implicarea tuturor stakeholderilor; 

 

 Obiectivul principal al Zilei Bolilor Rare este de a sensibiliza factorii 
decizionali şi publicul larg cu privire la bolile rare şi impactul acestora 
asupra vieţii pacienţilor.  

 

 Campania se adresează în primul rând publicului larg, dar în acelaşi timp 
are în vedere conştientizarea factorilor decizionali, autorităţilor publice, 
reprezentanţilor din domeniul industriei farmaceutice, cercetătorilor, 
profesioniştilor din domeniul sănătăţii şi oricărei persoane care manifestă 
un real interes în bolile rare.  

 

Ce reprezintă Ziua Bolilor Rare? 



De ce o zi a Bolilor Rare? 
  Sunt încă puţin cunoscute de către corpul medical şi de către oficialii 

din sistemul de sănătate, particularitate conferită de frecvenţa mică, 

numărul mare şi complexitatea patogenică.  

 Absenţa cunoştinţelor referitoare la aceste maladii generează frecvent 

erori de diagnostic şi întârzierea aplicării îngrijirilor specifice, ceea ce 

constituie o sursă secundară de suferinţă pentru pacienţi şi familiile 

acestora.  

 Majoritatea acestor boli sunt multisistemice, necesitând o îngrijire 

multidisciplinară;  

 Gravitatea bolilor rare este extrem de variabilă, dar deseori ele 

cauzează dificultăţi motorii, psihice şi/sau senzoriale.  

 Bolile rare sunt cronice şi în majoritatea cazurilor nu au un tratament 

specific, ci doar o serie de măsuri paleative care permit ameliorarea 

stării pacienţilor. 

 Stabilirea unui diagnostic corect poate dura luni sau ani de zile! 
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 Înființată în 1997, Organizația Europeană de Boli Rare, EURORDIS 

este o alianță a organizațiilor de pacienți active în domeniul bolilor 

rare. 

 Are ca membri 738 de organizații naționale în 65 de țări – acoperă 

peste 4000 de boli rare diferite 

 

 Viziunea: Asigurarea unei  calități a vieții îmbunătățite și vindecarea 

celor care suferă de boli rare. 

 

 Misiunea: colaborarea transfrontalieră pentru îmbunătățirea calității 

vieții pacienților cu boli rare. 

 

 ANBRaRo a devenit membră  Eurordis în 2007; 

 

 11 ani de Ziua Bolilor Rare: https://www.rarediseaseday.org/ 

 

 #ShowYourRare în 2018!!! 

 

EURORDIS 

https://www.rarediseaseday.org/
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 Înființată în 2007, Alianța Națională pentru Boli Rare din România, 

ANBRaRo este o alianță a organizațiilor de pacienți active în domeniul bolilor 

rare din România 

 Are ca membri organizații de pacienți cu boli rare. 

 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: Creșterea responsabilității comunității față de pacienții afectați de 

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

specialiști și autorități. 

 Obiectiv general: îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu boli rare din 

România.           

 

 ANBRaRo a devenit membră  Eurordis în 2007; 

 

 11 ani de Ziua Bolilor Rare: https://www.rarediseaseday.org/ 

 
              
 

ANBRaRo 

https://www.rarediseaseday.org/


 Necesitatea abordării integrate în managementul bolilor rare 
  
 Asigurarea continuității îngrijirilor complexe a pacienților: managementul 

de caz 
 

 Serviciile preventive de depistare şi consilierea genetică a pacienților şi 
rudelor acestora sunt slab reprezentate ( anunțul diagnosticului) 
 

 Accesul la medicamente orfane, la terapii și servicii de recuperare este 
limitat 
 

 Rețele naționale/ rețele europene de boli rare – în dezvoltare! 
 

 Standardele de codificare pentru Clasificarea internațională a maladiilor şi 
probleme de sănătate asociate – în progres lent.. 

 
Nevoi identificate 
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               TEMA: CERCETAREA 

 

https://www.rarediseaseday.org 

 

Slogan: Arată că ești rar! Arată că îți pasă! 

 

#ZiuaBolilorRare 
 

#ShowYourRare 

                                                    2018 

https://www.rarediseaseday.org/

