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Aspecte clinice 
deosebite în 
boli rare 
endocrinologice
Endocrinologia este 
o disciplină medicală 
extrem de interesantă, 
care se ocupă cu 
afecţiunile glandelor cu 
secreţie internă, deci nişte 
organe comune ale căror 
produse (hormonii) se 
varsă direct în circulaţia 
sangvină...  
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Ceremonia de decernare a titlului 
„Legiunea de  onoare”  pentru 
Christel Nourissier,  secretar 
general EURORDIS 
Christel este mama unei tinere de 33 de ani 
care suferă de Sindrom Prader Willi, militantă 
pentru drepturile pacienţilor cu boli rare din 
Europa și “ambasadoare” a pacienţilor cu boli 
rare din România.   pagina 10

A trăi cu o 
boală rară
Prima oară, când am auzit 
de boli rare, era la ora de 
educație civică. La această 
oră era prezentă echipa 
A.P.W.R. Ei ne-au explicat ce 
înseamnă o boală rară. 
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Omul care a pus pe picioare 
Asociaţia Prader Willi din România 
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Partenerii se prezintă

Alianţa Naţională de Boli Rare România 
(ANBRaRo)

VIZIUNEA
Viziunea ANBRaRo este o lume în care se oferă o 
viaţă normală pacienţilor cu boli rare din Româ-
nia. 

MISIUNEA
Misiunea ANBRaRo este aceea de a dezvolta şi 
derula activităţi de lobby şi advocacy pentru  
îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor cu boli 
rare din România.

Creşterea responsabilităţii comunității față 
de persoanele afectate de boli rare prin im-
plicarea actorilor sociali din acest domeniu: 
pacienţi, familii, specialişti și factori decizionali. 

OBIECTIV GENERAL
Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu boli 
rare din România.

OBIECTIVE SPECIFICE
1. Implementarea Planului Naţional de Boli 

Rare în România şi includerea sa în strategia 
naţională de sănătate publică.

2. Sensibilizarea populaţiei şi autorităţilor pri-
vind bolile rare.

3. Implementarea strategiei europene privind 
bolile rare.

4. Promovarea egalităţii de şanse şi acces ne-
limitat la tratament şi servicii sociale, medi-
cale pentru pacienţii cu boli rare.

5. Promovarea imaginii ANBRaRo.

6. Atragerea de fonduri pentru buna desfăşurare 
a activităţii organizaţiei.

7. Stimularea cercetării în domeniul bolilor rare.
8. Colaborarea cu organizaţiile/instituţii simi-

lare.
9. Promovarea dezvoltării de noi servicii pentru 

pacienţii cu boli rare din România.

a. Dezvoltarea unei reţele naţionale formată 
din reprezentanţii cheie ai organizaţiilor de 
pacienţi, specialişti, comunitate și instituţii 
publice;

b. Stabilirea unei strategii comune privind difer-
itele aspecte particulare ale bolilor rare;

c. Organizarea de campanii de informare și con-
siliere privind bolile rare; 

d. Sensibilizarea populaţiei față de problemele 
copiilor și adulţilor cu handicap produs de boli 
rare, pentru protejarea acestora și integrarea 
lor în societate;

e. Colaborarea cu organizaţii și persoane private 
din țară și străinătate, preocupate de aceeaşi 
problematică;

f. Influenţarea structurilor administrative și eco-
nomice în vederea adoptării de decizii respon-
sabile față de viitorul persoanei cu handicap 
produs de boli rare.

g.  Stimularea cercetării ştiinţifice - pentru iden-
tificarea și implementarea celor mai eficiente 
terapii și metode de îngrijire;

h. Promovarea măsurilor de diagnos-
tic precoce prin metode specifice în 
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Partenerii se prezintă
funcţie de boală (screening neonatal, diag-
nostic presimptomatic, diagnostic antenatal);

i.  Îmbunătăţirea colaborării cu specialiştii impli-
caţi în diagnosticarea și managementul bolilor 
rare;

j.  Sprijinirea și orientarea grupurilor și orga-
nizaţiilor noi;

k.  Furnizarea de servicii de educaţie continuă pen-
tru asistenţi sociali, asociaţii, specialişti etc.

l.  Participarea la elaborarea și implementarea 
Planului Naţional de Boli Rare

CONTExT NAţIONAL
• Pacientul cu o boală rară este încă un orfan 

al sistemului de sănătate din România, de-
seori fără un diagnostic, fără un tratament, 
fără cercetare, prin urmare fără motive de a 
spera.

• Bolile rare sunt boli care ameninţă viaţa sau 
sunt cronice, cu o prevalenţă scăzută şi nivele 
mari de complexitate. Au fost identificate între 
6000 şi 8000 de boli, afectând 25 de milioane 
de cetăţeni europeni. Pacienţii cu boli foarte 
rare şi familiile lor sunt în mod deosebit izolaţi 
şi vulnerabili. Speranţa de viaţă a pacienţilor 
cu boli rare este semnificativ redusă şi mulţi 
au dizabilităţi care devin sursă de discrim-
inare şi reduc sau distrug orice oportunităţi 
educaţionale, profesionale sau 

 sociale.
• Cercetarea bolilor rare este aproape 

inexistentă în România. 
• Lipsa politicilor de sănătate specifice şi rari-

tatea expertizei în domeniu duc la un diag-

nostic întârziat şi la dificultate în accesa-
rea îngrijirii. Serviciile naţionale de sănătate 
pentru diagnosticul, tratamentul şi îngrijirea 
pacienților cu boli rare diferă semnificativ din 
punctul de vedere al disponibilităţii şi calităţii. 
Cetăţenii europeni au acces inegal la servicii 
de sănătate şi la medicamente orfane.

• Din 1999, Uniunea Europeană a luat măsuri 
pentru a milita pentru bolile rare şi pentru a 
lupta împotriva impactului pe care acestea îl 
au asupra vieţii pacienţilor şi a făcut din bolile 
rare o prioritate în programele de sănătate 
publică:
• Regulamentul UE privind produsele medi-

cinale orfane (1999)
• Regulamentul UE privind medicamentele 

pediatrice (2006)
• Regulamentul UE privind terapiile avan-

sate (2007)
• Programul de Acţiune Comunitară în do-

meniul sănătăţii publice  (1999-2003)
• Programul de Acţiune Comunitară în do-

meniul sănătăţii publice  (2007-2013)
• Programul Cadru 7 UE  pentru cercetare 

(2007-2013)

Alianţa Naţională pentru Boli Rare România          
s-a înfiinţat în august 2007 și a început elabo-
rarea unui Plan Naţional pentru Boli Rare. Au 
fost invitaţi în grupurile de lucru reprezentanţi ai  
Ministerului Sănătății, Muncii, Educaţiei, ANPH, 
ANM și au fost implicaţi grupuri de experţi din 
țară și străinătate. S-au organizat activități de 
dezbatere publică și informare.

Principalele 
activități ale 
Alianţei Naţionale 
de Boli Rare sunt:
• organizarea 
 Campaniei    
 Ziua Bolilor Rare
• susţinerea 
 Planului   
 Naţional
• instruirea 
 membrilor   
 alianţei

Dorica Dan, 
Preşedinte Alianţa 

Naţională de Boli Rare 
(ANBRaRo)
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Rubrica Specialistului

Endocrinologia este o disciplină medicală 
extrem de interesantă, care se ocupă cu 
afecţiunile glandelor cu secreţie internă, 
deci nişte organe comune ale căror 
produse (hormonii) se varsă direct în 
circulaţia sangvină. 

Activitatea lor este vitală pentru organism, 
iar tulburările funcţionale mai mult sau 
mai puţin severe duc la o varietate infinită 
de modificări clinice. Bolile endocrine sunt 
mai mult sau mai puţin severe, dar unele 
deosebit de interesante.

În acest articol aș dori să descriu câteva aspecte 
clinice foarte interesante, deosebite, spre a 
demonstra variabilitatea infinită a naturii  și 
importanța sistemului endocrin în echilibrarea 
stării de sănătate a fiecăruia dintre noi. Ţin să 
precizez că sunt cazuri excepţionale sau aspecte 
foarte rare fiind vorba de boli rare endocrine, în 
marea majoritate a cazurilor ele fiind tratabile. 
De asemenea este vorba numai de unele aspecte 
„interesante” privind afecțiunea respectivă. 

Acromegalia
Este o tumoră benignă (necanceroasă de obicei) 
a glandei hipofize – aflată în centrul cutiei 
craniene, care secretă în exces hormoni de 
creştere la vârsta adultă. Cartilagiile de creştere 
fiind închise, bolnavul nu mai crește în lungime, 
ci numai extremităţile au posibilitatea de a se 
mai dezvolta. Astfel cresc mâinile, picioarele, 
nasul, bărbia, arcadele deasupra ochilor. Bol-
navul schimbă numărul de la pantofi cu 3-4 
numere, de asemeni are nevoie de pălării din ce 
în ce mai mari. Este o boală tratabilă. 

Gigantismul
Este vorba de aceeaşi afecţiune, apărută în 
copilărie când organismul mai are potenţial 
de creştere în lungime astfel apar tineri cu 
înălţime de peste 2 metri, mulţi dintre ei devin 
baschetbalişti de renume mondial.

Pubertate precoce
După cum sugerează și denumirea acestei 
afecţiuni, din diferite motive hormonii sexuali 
sunt produşi de către ovare sau testicule la 
o vârstă fragedă. Copii ajung să fie complet 
dezvoltaţi sexual nu numai organic ci și mental 
deci au comportament sexual, se pot reproduce. 
Mămica cea mai tânără suferind de această boală 
a avut numai 5 ani și a născut prin operaţie de 
cezariană, un copil sănătos.

Diabetul insipid
Este o afecţiune în care pacientul consumă o 
cantitate imensă de lichide, preferabil  apă rece. 
Nu are nimic în comun cu diabetul zaharat. 
Bolnavul are o senzaţie de sete permanentă, şi 
ajung să consume 30-40 litri de apă pe zi. În lipsa 
apei sunt în stare să-și bea și propria urină.

Sindromul Prader Willi
În cazul acestei afecțiuni bolnavii nu suferă 
de sete ci de foame permanentă imperioasă. 
Pe când la diabetul insipid există tratament, 
în cazul sindromului Prader Willi numai prin 
supraveghere permanentă se pot opri pacienţii 
de la consumul excesiv de alimente. Unii sunt în 
stare să fure mâncare, chiar dacă au parte de o 
educaţie adecvată. 

Aș putea continua exemplele caracteristice 
și deosebite, dar cred că am reuşit să vă 
sensibilizez în legătură cu marea varietate a 
simptomatologiei bolilor rare să realizaţi că 
aceste persoane sunt absolut deosebite și 
necesită o atenţie sporită din partea celor care 
au oportunitatea de a-i cunoaşte, de a-i îndrăgi 
și de a-i înţelege.               

Dr. Székely Aurelia

Aspecte clinice  deosebite în boli rare 
endocrinologice
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Mărturisiri

Mesaj de pe un nor! 

Nu-mi trebuie decât un cuvânt, 
Ca să pot zbura spre tine. 

Se scurg zorii între genele timpului, 
Iar eu respir parfumul vântului. 

Mă rog să-ţi aminteşti de chipul meu, 
Spre a-ţi da dovada iubirii mele. 

Nu-mi trebuie decât un surâs, 
Pentru ca ochii mei să rostească acelaşi dor, 
De durere şi de lacrimi atârnă greu inima  
Spre a putea să ajungă  în sufletul tău, 

Nu-mi trebuie decât o privire pură.

Norii plâng!

Din norii grei se năpustesc 
Lacrimi mari de amărăciune, 
Norii plâng cu lacrimile mele, 

Ce curg din inima mea tristă şi pustie. 
Norii plâng pentru a te înştiinţa 

Că undeva, în noapte, 
O fată, într-o cameră pustie, 

A uitat să uite, dar ştie să iubească! 

Anca Cîra

În luna februarie 2010, APWR a desfăşurat 
o gamă variată de acţiuni premergătoare 
Zilei Bolilor Rare. Le-am făcut şi eu cunoscute 
la nivel local în rândul persoanelor cu care 
am intrat în contact, am distribuit pliante şi 
fluturaşi în şcoala unde îmi desfăşor activitatea. 
Un punct important al implicării mele în 
campania din acest an a fost desfăşurarea unei 
lecţii cu colectivul de elevi pe care îl conduc - 
clasa a II-a B. Am pornit în această activitate 
de la motto-ul Campaniei Naţionale lansată cu 
ocazia Zilei Bolilor Rare - „Sănătoşi şi bolnavi-
parteneri pentru viaţă”. 

A fost de departe o activitate foarte bine 
primită de către şcolari, particularizată la nivelul 
vârstei lor dar în acelaşi timp foarte complexă. 
Totul a pornit de la definiţia de boală rară şi 
exemplificări de boli rare.

S-a continuat cu diferite exerciţii practice care 
i-au pus pe copii în situaţia de a fi măcar pentru 
o clipă un copil cu o boală rară. Totul a fost 
inedit pentru ei, creativitate şi inovaţie au fost 
cuvintele cheie, în desprinderea unor concluzii 
în legătură cu atitudinea noastră, a celor relativ 
sănătoşi, faţă de cei bolnavi, iar dacă la început 
totul a fost privit ca un joc, spre surprinderea 
mea, la sfârşitul activităţii acei copii de 8-9 ani 
de la început mi-au părut a fi cu totul alţii. Lecţia 
desfăşurată a avut un impact emoţional deosebit 

asupra elevilor, acest lucru mi l-au confirmat şi 
părinţii care abia au reuşit să urmărească acasă 
entuziasmul copiilor când le-au împărtăşit din 
experienţa lor. 

Atunci mi-am întărit o convingere mai veche 
a mea, că schimbarea mentalităţii trebuie 
începută de la vârste fragede deoarece e mult 
prea greu de făcut acest lucru cu adulţii, dar 
bineînţeles nu imposibil.

Cred că elevii mei au învăţat multe lucruri 
în legătură cu greutăţile, nevoile sau bucuriile 
şi chiar aspiraţiile unui copil cu dizabilităţi şi 
datorită faptului că se întâlnesc periodic cu o 
clasă de copii de la C.S.E.I. SPERANŢA cu care 
suntem în parteneriat.

Finalitatea lecţiei a constat în alcatuirea unor 
compuneri cu titlul ,,A trăi cu o boală rară “. Au 
fost extraordinare, fiecare având ceva special 
printre rândurile scrise datorită faptului că au fost 
scrise cu emoţie dar şi cu entuziasm. Copiii au 
înţeles că trebuie să preţuim viaţa şi sănătatea 
şi că cel mai mic gest al nostru făcut pentru 
o persoană cu dizabilităţi poate să-i facă mai 
uşoară lupta de zi cu zi pe care o duce cu boala. 
Iar pentru acest lucru, ei au fost premiaţi.

Prof. Înv. Primar,
BÂRJAC SANDA-MARIANA

Școala gimnazială „POROLISSUM” Zalău

„Faptul că nu poţi face totul 
nu e o scuză ca să nu faci nimic! “



„Chiar de la lansarea ideii organizării 
acestei conferinţe dedicate tuturor 
pacienţilor din România, evenimentul 
s-a bucurat de un real succes şi a 
beneficiat de sprijinul şi aprecierea 
celor invitaţi să i se alăture. Astfel, 
Conferinţa Naţională a Pacienţilor se 
bucură de prezenţa a peste 35 de 
asociaţii de pacienţi înscrise până 
în acest moment la eveniment, 
precum şi de participarea a peste 
100 de speakeri”, a declarat Simona 
Wist, PR Manager al companiei 
Sănătatea Media Group. APWR a 
fost repezentată de Dorica Dan care 
a susţinut lucrarea Planul Naţional 
de Boli Rare.

Desfăşurată sub sloganul „Comunicare pentru 
sănătate. Sănătate pentru pacienţi”, conferinţa 
a fost structurată pe parcursul a trei zile de 
dezbateri tematice. Temele de dezbatere au fost 
susţinute de reprezentanţii autorităţilor statului 

din domeniul sănătăţii, reprezentanţii asociaţiilor 
de pacienţi din întreaga ţară, precum şi de unii 
dintre cei mai renumiţi medici şi farmacişti din 
România. 

Dorica Dan, Preşedinte APWR

Evenimente
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În data de 9-10 martie 2010, Porumb Darius în 
calitate de asistent social al Asociaţiei Prader 
Willi din România a participat la Târgu Mureş, la 
invitaţia Fundaţiei Alpha Transilvană la conferinţa 
internaţională intitulată „Importanţa deschide-
rii pieţei de muncă libere pentru persoanele cu 
dizabilităţi”. 

Conferinţa a fost organizată în cadrul proiectului 
„PASS IT ON! – de la sensibilizare până la piaţa 
liberă de locuri de muncă pentru persoane cu 
dizabilităţi prin formare profesională şi strate-
gii continue” cu sprijinul Direcţiei Generale de 
Educaţie şi Cultură al Comisiei Europene, proiect 
derulat în parteneriat cu 8 ţări: Belgia, Olanda, 
Austria, Malta, Republica Cehă, Bulgaria, Unga-
ria şi România. 

Evenimentul s-a adresat în primul rând ma-
nagerilor de resurse umane şi administrato-
rilor ai potenţialilor angajatori şi unităţilor pro-
tejate, cât şi reprezentanţilor organizaţiilor 
care intermediază angajarea persoanelor cu 
dizabilităţi pe piaţa liberă a muncii.

Scopul dezbaterilor a fost acela de a veni în 
sprijinul potenţialilor angajatori prin  oferirea de  
informaţii privind  metodele de lucru prin care 
pot angaja persoane cu dizabilităţi care pot să 
se integreze, cât şi metode prin care pot veni în 
sprijinul persoanelor cu dizabilităţi angajate.

În acest sens la conferinţă s-au prezentat de 
către parteneri, materialele de training elabo-
rate şi testate în următoarele proiecte Leonardo 
da Vinci: Conversion, Atlas, Socrates - Grudtvig: 
Model de Educaţie Inclusivă şi Mo.bi.le. 

Atelierele de lucru s-au finalizat prin concluzii 
referitoare la procedura prin care aceste ma-
teriale şi experienţe pot fi adaptate profilului şi 
nevoilor sectorului la nivel naţional.  

Prin vizita la unităţile protejate funcţionale din 
Mureş, participanţii la conferinţă au avut ocazia 
să schimbe impresii şi modele de bune practici 
despre serviciile sociale oferite persoanelor cu 
dizabilităţi şi produsele confecţionate.

Porumb Darius, APWR

Conferinţa internaţională - „Importanţa deschiderii        
pieţei de muncă libere pentru persoanele cu dizabilităţi”

CONFERINţA NAţIONALĂ A PACIENţILOR, 11-13 martie 2010



Evenimente

Miercuri, 24 martie 2010 a fost  organizată pri-
ma întâlnire a grupului de suport pentru părinţii 
a căror copii participă la activităţi de terapie 
personalizată. Deşi numărul participanţilor a fost 
restrâns, aceştia s-au declarat a fi încântaţi de 
iniţiativa specialiştilor de la APWR, de a le oferi 
ocazia să-şi împărtăşească experienţele avute 
alături de copiii lor speciali.

Întâlnirea a fost moderată de către un asistent 
social şi un psiholog, care au orientat discuţiile 
spre copiii celor prezenţi. Fiecare părinte a fost 
încurajat să vorbească despre diferite eveni-
mente din viaţa copilului, împărtăşind astfel 
şi celorlalţi atât experienţe plăcute, cât şi cele 
mai puţin plăcute. Astfel, aceştia au avut ocazia      

să-şi deschidă sufletul, să se simtă înţeleşi, fiind 
în situaţii asemănătoare, să înveţe unii de la alţii, 
cât şi să primească suportul psihologic şi spri-
jinul celorlalţi.

Întâlnirea s-a finalizat prin prezentarea de către 
specialişti a activităţilor care urmează a se rea-
liza cu copiii şi prin completarea chestionarului 
de evaluare a gradului de satisfacţie, din care să 
reiasă dacă aceştia doresc continuarea întâlni-
rilor şi dacă sunt mulţumiţi de serviciile APWR.
Părinţii au fost încurajaţi să vină cu propuneri 
care privesc atât activităţi împreună cu copiii, 
cât şi teme de discuţie pentru următoarele întâl-
niri ale grupului de suport.

Maria Brazdău, asistent social APWR

Grupul de suport pentru părinţi

Forumul Naţional al Asociaţiilor de Pacienţi din 5-7 Martie 2010

Asociaţiile de pacienţi din România s-au reunit 
între 5-7 martie la Bucureşti în cadrul Forumului 
Naţional al Asociaţiilor de Pacienţi. Forumul a fost 
organizat de Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu 
Afecţiuni Cronice din România (C.O.P.A.C).

Scopul principal al Forumului a fost acela de      
a-i aduce împreună pe membrii asociaţiilor de 
pacienţi, pentru a purta un dialog într-un cadru 
adecvat şi a pune bazele unui schimb real de 
experienţă între asociaţii. Forumul a dorit să in-

formeze autorităţile, personalul medico-sanitar şi 
întreaga societate despre activitatea asociaţiilor 
de pacienţi şi să sublinieze importanţa existenţei 
unor astfel de structuri care luptă pentru pro-
movarea şi apărarea drepturilor pacienţilor. Din 
partea organizaţiei noastre au participat: Dorica 
Dan, Dombi Istvan, Maria Brăzdau şi 4 voluntari 
din Timişoara.

Dorica Dan, Preşedinte APWR

Oameni	Rari	şi	Bolile	Rare          �



10          Oameni	Rari	şi	Bolile	Rare

Evenimente

În data de 25 martie 2010, Dorica și 
Tiberiu Dan au participat la Ministe-
rul Sănătății din Paris la decernarea 
titlului “Legiunea de onoare” pen-
tru activitatea în slujba pacienţilor 
cu boli rare, doamnei Christel Nour-
issier, secretar general EURORDIS. 
Christel este mama unei tinere de 
33 de ani care suferă de Sindrom 
Prader Willi, militantă pentru drep-
turile pacienţilor cu boli rare din Eu-
ropa și “ambasadoare” a pacienţilor 
cu boli rare din România.
În zilele de 26-27 martie a avut loc 
întâlnirea boardului EURORDIS. 
S-au analizat rezultatele campaniei 
de Ziua Bolilor Rare, Conferinţa ECRD 
Cracovia şi alte acţiuni ale planului strategic.

Dorica Dan, 
Președinte APWR

25-27 martie 2010 - Paris, Întâlnirea boardului EURORDIS 
şi ceremonia de decernare a titlului „Legiunea de onoare” 
pentru Christel Nourissier, secretar general EURORDIS

Supervizori proiect:  
• Anne Lise Rognlidalen, 
• Randi Alkem Andresen;

Agenda întâlnirii:
1.  Prezentarea participanţilor
2.  Prezentarea proiectului, interfaţa 

proiectului cu activitatea generală a 
organizaţiei 

3.  Prezentarea planşelor clădirii, soluţiei 
arhitecturale și a site-ului; 

4.  Probleme rămase de la raportul inter-
mediar, consecinţe legate de întârzieri 
în implementarea proiectului, termene 
de execuţie și evaluarea riscurilor;

5.  Probleme financiare legate de con-
tribuţia proprie, este suficienta finanţarea de 
la Ministerul Sănătății? Extrase de cont sepa-
rate; raportarea pe conturi separate; versi-
unea în engleză a auditului financiar nu se 
deschide;

6.  Comitetul de management - cum
 funcţionează?
7.  Actualizarea contractului, a planului de ram-

bursare;
8.  Schimbarea scopului parteneriatului cu orga-

nizaţiile norvegiene, a fost revizuit partene-
riatul?

9.  Sustenabilitatea proiectului după terminarea 
implementării proiectului; Întâlnire cu Dl. Pri-
mar şi Dna. Viceprimar;

10. Publicitate – posibilități pentru organizarea 
unor evenimente de publicitate și diseminare 
a rezultatelor proiectului; 

Aprecierile legate de rezultatele vizitei de moni-
torizare au fost foarte pozitive.

Dorica Dan, Preşedinte APWR

Vizita de monitorizare proiect Parteneriat Norvegiano Roman 
pentru Progres în Bolile Rare 18.03.2010



Pagina voluntarului

Ce v-a determinat să puneţi baza acestei asociaţii?
Dorica Dan: Nu ştiu dacă ştii dar fetiţa mea, 
Oana are sindromul Prader Willi  şi aceasta este 
motivaţia noastră. Sigur, în momentul în care a 
primit diagnosticul aveam impresia că ea este sin-
gurul pacient din România cu acest sindrom. S-a 
dovedit că nu este adevărat şi am dorit să des-
chidem această asociaţie tocmai pentru a-i găsi 
pe ceilalţi pacienţi care sunt afectaţi dar nu sunt 
diagnosticaţi corect în România.
 
Care au fost activităţile cele mai importante realizate 
în cadrul asociaţiei?
D.D.: Deschiderea acestui centru de informare 
în 2005, organizarea celei de a VI-a Conferinţă 
Internaţională PWS în 2007 la Cluj, demararea 
Alianţei Naţionale pentru pacienţi cu boli rare 
şi acţiuni pentru planul naţional de boli rare. 
Scopul asociaţiei este îmbunătăţirea calităţii vieţii 
pacienţilor afectaţi de Sindromul Prader Willi şi 
alte boli genetice rare din România.

Care credeţi că sunt punctele slabe în a fi preşedintele 
unei asociaţii non-profit din România?
D.D.: Atunci când eşti implicat într-o astfel de 
asociaţie cum este cea pentru părinţi sau pentru 
pacienţi cu o anumită boală rară, de exemplu tu 
vii ca și părinte, probabil tu nu eşti calificat în a 
conduce o astfel de organizaţie, și normal este ca 
în orice altă intreprindere să ai abilităţile necesare 
unui preşedinte sau a unui conducător de unitate, 
trebuie să ai cunoştinţe economice, trebuie să ai 
cunoştinţe de manager. În general nu am întâmpi-
nat greutăţi din partea autorităţilor. Că nu au făcut 
întotdeauna tot ce au promis, nu mă refer aici 
neapărat la autorităţile locale, mă refer în general 
la autorităţi, uneori există limite şi pentru ei, nici 
ei nu pot să-şi permită, bugetul este limitat pen-
tru toată lumea, dar în general nu am întâmpinat 
greutăţi.

Care este cea mai mare satisfacţie pe care aţi avut-o?
D.D.: Cea mari mare satisfacţie este atunci când 
vezi că un copil progresează, cele mai mari bucurii 
ale noastre sunt acelea legate direct de beneficiarii 
noştri, de copiii noştri, atunci când ei progresează, 
când zâmbesc, când se joacă. Acestea sunt bu-
curiile noastre.

Cum credeţi că a crescut atât de repede asociaţia, de la 
o singură familie la ceva atât de mare?
D.D.: Am muncit foarte mult dar şi pentru că era 
foarte mare nevoie de asta, ni s-a cerut de la sine 
(ca un bulgăre de zăpadă s-a tot amplificat). 

Aron Anca,  voluntar APWR
clasa a IX-a A, CNS Zalău    

Omul care a pus pe picioare 
Asociaţia Prader Willi din România

Suntem oameni ca și voi,
Dar necesităm nevoi

Mai complexe și speciale,
Decât cele maternale.

Nu suntem noi vinovaţi
Că am fost împovăraţi,
Cu aceste boli mai rare,

Unele ereditare.

Avem suflet și simţim,
Pe toţi oamenii-i iubim.
Si la  școală învățăm,

Lumea  să o respectăm.

Ştim că nu toţi nu iubesc,
Și de noi mulţi se feresc.

Dar noi nu îi judecăm,
Vrem doar să ne integrăm.
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Aceşti copii de care vă feriţi,
Sunt oameni deosebiţi.

Sunt sigură că de-ar putea,
Cu orice v-ar ajuta.

 
Și ei simt și ei iubesc,

Cu alţi copii se-mprietenesc.
Au talent și-s creativi,
Și la jocuri sunt activi.

 
Merită să ne-implicăm,
Să-ncercăm să-i ajutăm.
Căci oricine ar putea,

Să ajungă tot aşa.

Muha Adnana, voluntar APWR

Ca voi!

Gândurile voluntarului
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Atelier de creaţie 
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- PREMIUL I -

Eu cunosc un copil pe care îl cheamă Andrei 
şi care suferă de autism. Eu aş vrea să-l ajut, dar 
nu pot deoarece, din cauza bolii, el trăieşte în 
lumea lui iar eu nu pot pătrunde acolo.

Aş vrea să mă joc cu el, dar el nu e interesat 
să se joace cu mine. El are jucăriile lui preferate. 
Pot doar să-l înţeleg  şi să-l accept aşa cum e el.

Pastor Răzvan, cls. a –II-a B
Şcoala Gimnazială “Porolissum“, 

înv. Sanda Bârjac

- PREMIUL II -
Un nou prieten

Eu nu cunosc nici o persoană cu handicap.
Cum m-aş comporta eu cu o persoană cu handi-

cap de exemplu: un copil imobilizat în scaunul cu 
rotile.

Eu îl văd ca pe un copil normal, poate puţin trist 
pentru faptul că nu poate să facă tot ce facem noi. Dacă 
mi-ar fi prieten mi-aş împărţi timpul în aşa fel încât să 
mă pot juca şi cu el.

Chiar dacă el nu poate merge sau să alerge sunt 
multe jocuri care mi-ar plăcea să mă joc: Monopoly, 
Şah, Nu te supăra frate şi multe altele.

Sechel Teodora, cls. a IV-a 
Şcoala Corneliu Coposu, înv. Laslău Măria

- PREMIUL III -
O prietenă deosebită 

Era o zi frumoasă şi călduroasă. Împreună cu 
mama am plecat în parc. Acolo ne-am întâlnit cu 
o fetiţă care stătea într-un scaun cu rotile. Mama 
o cunoştea şi mi-a spus că are boala oaselor de 
sticlă. Am întrebat-o pe mama ce înseamnă acest 
lucru. Mi-a spus că este o boala a oaselor, adică la 
cea mai mică lovitură oasele se rup.

M-am apropiat de acea fetiţă:
- Salut! Cum te cheamă?
- Pe mine ma cheamă Alina. Dar pe tine?
- Eu  mă numesc Giulia şi sunt în clasa a IV-a. Tu 

în ce clasă eşti?
- Eu nu pot să merg la şcoală, sunt bolnavă. Pe 

mine mă învaţă mama acasă. 
I-am cerut voie mamei să o plimb cu căruciorul, 

iar apoi ne-am jucat cu mingea. Mai târziu mama 
mi-a spus că trebuie să plecam acasă. 

Mi-am luat „ La revedere” de la Alina şi i-am 
promis ca weekendul viitor o să ne întâlnim iarăşi 
în parc. Ne-am întâlnit des în parc. Am început să 
ne dam telefoane, ne-am scris mesaje şi până la 
urmă am devenit cele mai bun e prietene.     

Pop Giulia, cls. a- IV-a
Şcoala Gimnazială Corneliu Coposu, 

înv. Ciobanca Viorica

- MENţIUNE -
Un copil ca şi mine

Era o zi frumoasă de vară. Împreună cu Laura 
am mers într-o plimbare prin parc. 

Ne-am aşezat pe o bancă şi am privit în jurul 
nostru. Am zărit o fetiţă care nu auzea. Ne-am ap-
ropiat de ea şi am întrebat-o pe mama sa.

- Cum o cheamă pe fetiţă?
-  Ea este Ana.
Ne-am prezentat şi noi. Ana ne-a învăţat lim-

bajul surdomuţilor. Ne-am jucat cu mingea, am 
sărit coarda, ne-am jucat „Ascunsa”.

Mama Anei ne-a spus.
- Mergeţi să culegeţi flori.
Noi am fugit cât de repede am putut şi am în-

ceput să culegem multe flori. Ana a cules cele mai 
frumoase şi mai multe flori. Am felicitat-o şi ea 
ne-a mulţumit prin semne.

 A sosit momentul când trebuia să ne luăm „La 
revedere” de la Ana şi mama ei. Dar i-am promis 
că vom păstra legătura cu ea. Ne-a dat numărul 
de telefon şi noi am invitat-o la noi acasă. A fost 
o întâmplare nemaipomenită. Am învăţat că şi oa-
menii cu probleme sunt la fel ca şi noi.

Gorgan Cătălin, cls. a IV-a D
Şcoala Gimnazială Corneliu Coposu, 

înv. Ciobanca Viorica

Concurs de eseuri - „A trăi cu o boală rară”
Eseuri premiate - ciclul primar
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Atelier de creaţie
- MENţIUNE -

Este greu să fi bolnav

În semestrul I, la şcoală doamna învăţătoare 
ne-a dus în sala festivă. Acolo mi-am dat seama 
cât de tare îl doare pe un singur copil cu o boală 
rară, dar dacă aş aduna durerea din sufletul copi-
ilor din această lume, ar ieşi…

De aceea când am ieşit din acel loc mi-a venit 
să plâng şi în sufletul meu a fost ceva ce nu a mai 
fost până acum. Pur şi simplu a fost ceva unic, iar 
eu am vrut să văd cum este să mergi cu căruciorul 
cu rotile. Oare cum?

Toată ziua am avut febră musculară. Ce tare m-
a durut sufletul pentru copii cu boli rare!  

                                               
Brisc Răzvan, cls. a II-a

Şcoala Gimnazială Corneliu Coposu, 
înv. Florica Horincar

- MENţIUNE -
A trăi cu o boală rară

Prima oară, când am auzit de boli rare, era la 
ora de educaţie civică. La această oră era prezentă 
echipa APWR. Ei ne-au explicat ce înseamnă o 
boală rară. Între timp, eu îmi imaginasem: că oa-
menii sănătoşi fac un cerc, iar între ei se află un 
om cu dificultăţi. 

Iar fiecare dintre noi: îl 
respectă; îl apără; îl ajută; îl 
învaţă; îl protejează; îi ţine 
companie; îl încurajează.

Echipa APWR ne-a explicat 
şi ne-a arătat la tablă că 1 din 
2.000 are o boală rară.  

Prima boală rară despre care am auzit, este 
Sindromul Prader  Willi.

A trăi cu o boală rară înseamnă că suferi de o 
boală care te face să te simţi mai  diferit faţă de oa-
menii sănătoşi din jurul tău. Eu cred că persoanele 
care suferă de boli rare, precum şi familiile şi pri-
etenii lor, au multe probleme şi întâmpină foarte 
multe greutăţi pentru că reuşesc foarte greu să 
îşi facă prieteni. Sunt excluşi din activităţile altor 
copii pentru că nu sunt acceptaţi de către aceştia 
sau de părinţii lor, sunt puşi în situaţii jenante 
pentru că nu li se cunosc problemele.

Când eşti bolnav de o boală rară, trebuie să 
încerci să trăieşti o viaţă normală, să nu te gândeşti 
la boala pe care o ai, ci să-ţi trăieşti viaţa. Ca 
să trăieşti o viaţă normală trebuie să treci peste 
multe obstacole şi trebuie să faci cel puţin o ac-
tivitate pe zi. De exemplu: să te joci cu mingea; 

să faci sport; să călătoreşti;  să desenezi; să dan-
sezi; să citeşti. Acum, că am aflat mai multe de-
spre problemele copiilor cu boli rare, îi privesc pe 
aceştia cu alţi ochi, îmi dau seama că ar trebui să 
ne preocupăm mai mult de ei, să îi facem prietenii 
noştri, să îi ajutăm prin cât mai multe activităţi şi 
jocuri comune. Sper din tot sufletul, că activităţile 
pe care le-am început cu cei de la centrul A.P.R.W. 
să aibă continuitate, pentru ai ajuta cât mai mult 
pe aceştia.

Fleschin Paula, Clasa a III-a B
înv. Grigoruţ Maria 

Şcoala „Gheorghe Lazăr” Zalău, 

- MENţIUNE -

Este greu să trăieşti cu o boală. Eu cunosc o 
băiat care suferă de hemofilie. Deşi boala nu este 
contagioasă, prietenii şi colegii ei o privesc ciudat, 
pentru faptul că nu poate să participe la anumite 
activităţi sportive sau distractive. Ei nu îşi pot im-
agina lupta pe care trebuie să o porţi zilnic pentru 
a-ţi păstra viaţa. Este dureros să stai deoparte. Tu 
trebuie să eviţi tot timpul să nu te loveşti, să nu 
cazi deoarece o hemoragie internă îţi poate curma 
viaţa. Din păcate sunt mulţi copii bolnavi. Dacă 
noi am şti să preţuim viaţa şi sănătatea la valoare, 
atunci am fi alături de aceste persoane, care au 
nevoie poate, chiar şi de cel mai scurt zâmbet din 
partea noastră.

Astfel, lupta lor continuă pentru viaţă şi 
sănătate ar fi şi mai uşoară.

Toth Tania, cls. A - II-a B
Şcoala Gimnazială „Porolissum“, 

înv. Sanda Bârjac

- MENţIUNE -

Eu am întâlnit o fetiţă cu dizabilităţi. O chema 
Elena şi  făcea multe lucruri chiar dacă era 
surdomută. Era talentată şi desena foarte frumos.
Îi plăcea să facă sport, mergea la innot şi îi plăcea 
foarte mult în parc cu copiii. Adora păsărelele, 
deşi nu le putea auzi, îşi petrecea timpul liber în 
mijlocul naturii şi se bucura de tot ce o înconjura. 
Se vedea pe chipul ei că era un copil fericit, deşi 
nu putea să ne spună acest lucru. Trăia totul cu o 
intensitate maximă. Am învăţat multe de la ea.

Noi, cei care ne-am născut sănătoşi şi suntem 
fără probleme ar trebui să ne preţuim sănătatea, 
căci este o  comoară ce nu se poate vinde sau 
cumpăra.

Igna Mihai, cls. a-II- a B
Şcoala Gimnazială „Porolissum” 

înv. Sanda Bârjac



Actualizare Proiect

Pentru proiect, luna martie a reprezentat perioada 
în care s-a finalizat procedura de achiziţie a lucrărilor 
de construcţie a Centrului Pilot de Referinţă pentru Boli 
Rare, evaluarea ofertelor, soluţionarea contestaţiilor, 
urmând ca la începutul lunii aprilie să demarăm efectiv 
lucrările. 

Luna martie a reprezentat pentru ONG-urile de 
pacienţi o perioadă plină de evenimente, conferinţe și 
seminarii. Am participat la toate evenimentele în vede-
rea promovării activităţilor din proiect și a identificării 
de potenţiali colaboratori la nivel naţional.

Am continuat activitatea de terapie personalizată a 
copiilor afectaţi de boli rare din spectrul autist la Centrul 
de Informare pentru Boli Rare și activităţile de pregătire 
a programei cursurilor și a materialelor informative 
pentru e-University.

În zilele de 11-13 martie 2010 am participat la 
Conferinţa Naţională a Pacienţilor la Bucureşti, unde 
au fost prezenţi peste 35 de asociaţii de pacienţi și 
peste 100 de speakeri. APWR a fost reprezentată de 
Dorica Dan care a susţinut lucrarea Planul Naţional 
de Boli Rare. Desfăşurată sub sloganul „Comunicare 
pentru sănătate. Sănătate pentru pacienţi”, conferinţa 
a fost structurată pe parcursul a trei zile de dezba-
teri tematice. Temele de dezbatere au fost susţinute 
de reprezentanţii autorităţilor statului din domeniul 
sănătăţii, reprezentanţii asociaţiilor de pacienţi din în-
treaga ţară, precum şi de unii dintre cei mai renumiţi 
medici şi farmacişti din România.

Vizita de monitorizare a proiectului “Parteneriat Nor-
vegiano Român pentru Progres în Bolile Rare” a avut loc 
în data de 18.03.2010. Din partea Innovation Norway 
au participat: Anne Lise Rognlidalen, Randi Alkem An-
dresen;

Primul punct abordat pe ordinea de zi a fost punc-
tul legat de sustenabilitatea proiectului. În acest sens a 
fost organizată o întâlnire la Primăria Municipiului Zalau 
împreună cu Dl. Primar Radu Capîlnașiu și Dna. Vicepri-
mar Daniela Coța. 

Dl. Primar si  Dna. Viceprimar au precizat că toate 
aceste probleme au fost dezbătute pe larg și au fost abor-
date foarte serios de către reprezentanţii autorităților 
locale la momentul angajării în acest proiect.

Următorul punct a fost vizitarea locaţiei unde va fi 
Centrul Pilot de Referinţă pentru Bolile Rare, tocmai 
pentru a avea o idee mai clară privind investiţia.

La Centrul de Informare pentru Boli Rare a fost 
prezentată echipa de implementare a proiectului, re-
spectiv cei care sunt implicați în activitatea zilnică în 
Zalău, dar și membrii echipei APWR care nu au sarcini 
în acest proiect.

Au urmat punctele rămase în agenda transmisă de In-
novation Norway în ordine:

•  Prezentarea Proiect NoRo și Asociatia Prader Willi 
din România - Dorica Dan;

•  Scopul prezentării a fost acela de a clarifica poziţia 
proiectului în strategia și activitatea generală APWR, 
faptul că prin acest proiect serviciile organizaţiei se 
vor dezvolta, extinde și profesionaliza. De aseme-
nea, s-au delimitat clar activităţile comune în care 
finanţările se completează, fără a se suprapune. 

•  Prezentarea Centrului Pilot  a fost făcută de  arhitec-
tul Alexandru Strâmbu;

•  Prezentarea a fost concepută în contextul discuţiilor 
legate de problemele ridicate de contestaţii, ceea 
ce determină o eventuală amânare a începerii 
lucrărilor;

Prezentarea:  
Ce s-a realizat până în momentul de față din proiect 
(Centru Pilot) - Camelia Arion și Alexandru Strâmbu;
Au fost prezentate progresele realizate în implementa-
rea proiectului și problemele cu care ne-am confruntat.

Au mai fost lansate întrebări despre relaţia de co-
laborare cu Frambu și APW No?

Răspunsul nu putea fi altul decât acela că avem o 
relaţie foarte bună, s-a realizat schimb de experienţă, 
vizite (chiar mai multe decât cele planificate). Referitor 
la schimbarea scopului parteneriatului și o eventuală 
actualizare a acestuia, Dorica Dan a precizat că s-a 
discutat cu partenerii norvegieni despre acest lucru 
și că împreună au ajuns la concluzia că nu s-a schim-
bat scopul iniţial al parteneriatului, că toate acţiunile 
comune au fost discutate în prealabil și consemnate în 
minutele întâlnirilor sau în corespondență.

Prezentare Plan de publicitate - 2 evenimente majore
Dorica Dan a prezentat evenimente propuse de Irinel 
Radulescu - responsabil PR:
• un eveniment la începerea lucrărilor Centrului
• un eveniment in cadrul conferinţei Europlan 

În ansamblu, concluziile vizitei de monitorizare sunt 
foarte pozitive, impresia legată de activităţile generale 
ale proiectului a fost deosebită, rămân reţinerile legate 
de întârzierea lucrărilor construcţiei. 

Miercuri, 24 martie 2010, a fost organizată prima 
întâlnire a grupului de suport pentru părinții a căror 
copii participă la activități de terapie personalizată. Deși 
numărul participanților a fost restrâns, aceștia s-au de-
clarat a fi încântați de inițiativa specialiștilor de la APWR, 
de a le oferi ocazia să-şi împărtășească experiențele 
avute alături de copiii lor speciali.

În zilele de 26-27 martie a avut loc întâlnirea boar-
dului EURORDIS la Paris. S-au analizat rezultatele cam-
paniei de Ziua Bolilor Rare, Conferinţa ECRD Cracovia și 
alte acţiuni.                 

Dorica Dan, coordonator proiect

1�          Oameni	Rari	şi	Bolile	Rare
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In the project, March was the period in which 
we completed the acquisition procedure for the 
construction of the Pilot Reference Center for 
Rare Diseases, we evaluated the bids, solved the 
contestations, in order to start the actual work in early 
April. 

March was a period full of events, conferences and 
seminars, for the patient organizations. We attended 
all the events in order to promote the project activities 
and to identify potential collaborators nationwide. 

We continued the personalized therapy for children 
affected by rare diseases from the autistic spectrum 
at the Information Centre for Rare Diseases and the 
preparatory activities for the curriculum of the courses 
and the information materials for the eUniversity. 

Between the 11th and 13th of March 2010 we 
attended the National Conference of Patients in 
Bucharest, where more than 35 patient organizations 
and over 100 speakers were present. APWR was 
represented by Dan Dorica who made a presentation 
about the National Plan for Rare Diseases. Held under 
the slogan “ Communication for Health. Health for 
Patients “ the conference was structured in three days 
of thematic discussions. The topics have been debated 
by representatives from state health authorities, 
representatives of patient organizations from all 
around the country and some of the most famous 
doctors and pharmacists in Romania. 

The Monitoring visit of the project “Norwegian 
Romanian Partnership for Progress in the Rare 
Diseases” took place on 3/18/2010. Innovation Norway 
was represented by: Anne Lise Rognlidalen, Rand 
Alkem Andresen; 

The first item on the agenda was related to the 
sustainability of the project. In this connection a 
meeting was held at the Zalau City Hall with the mayor 
Mr. Radu Capîlnașiu and the vice mayor Mrs. Daniela 
Coța. The mayor and the vice mayor stated that these 
issues were debated extensively and were seriously 
addressed by representatives of local authorities when 
they committed as partners in this project. 

The next point was visiting the location where the 
Pilot Reference Center for Rare Diseases will be located, 
just to have a clearer idea on the investment. At the 
Information Center for Rare Diseases we presented 
the project implementation team, those people who 
are involved in daily activity in Zalau, and also those 
members of the APWR team, who doesn’t have tasks 
in this project. 

Followed the remaining agenda items submitted by 
Innovation Norway: 
• Project NoRo and Prader Willi Association Romania 

Presentation - Dan Dorica; 

• The purpose of the presentation was to clarify 
the position of the project in the strategy and 
general activities of APWR, to point out that this 
project will develop, expand and professionalize 
the services offered by the organization. Also were 
clearly marked the joint activities in which funding 
completes each other without overlapping. 

• The presentation of the Pilot Center was made by 
architect Alexandru Strâmbu; 

• The presentation was designed in the context 
of discussions related to issues raised by the 
contestations, which may determine a possible 
postponement of starting the work; 

Presentation: 
What was done until this moment in the project (Pilot 
Center) - Camelia Arion and Alexandru Strâmbu; 

The progress made in the project implementation 
was presented and the problems we faced. 

Some questions were related to the relationship 
and cooperation with Frambu and Norwagian Prader 
Willi Association.

The answer could not be other than that we have 
a good relationship, we had exchange of experiences, 
visits (even more than planned). On a possible 
change of purpose of the partnership agreement and 
its update, Dorica Dan said that she discussed with 
the Norwegian partners about this issue and that 
together they agreed that the initial purpose of the 
partnership did not change, all the shared activities 
were previously discussed and noted in the minutes of 
meetings or correspondence.

Presentation of the advertising plan - two major 
events - Dorica Dan presented the events proposed 
by Irinel Rădulescu - PR responsible: 
• 1 event when we start the work at the Pilot 

Reference Center 
• 1 event during the Europlan conference 

Overall, the findings of the monitoring visit is very 
positive, overall impression of project activities is very 
good, the only concern remains the possible delays 
related to the construction works. 

Wednesday, 24/03/2010 we organized the first 
meeting of the support groups for parents whose 
children attend the personalized therapy. Although the 
number of participants was small, they were excited 
by the initiative of the APWR team to offer them a 
possibility to share the experiences gathered with 
their special child.

March 26 to 27 the board meeting of EURORDIS 
was held in Paris. We have analyzed the results of Rare 
Disease Day campaign, and discussed about the ECRD 
Conference in Krakow and other actions. 

                          traducere, Lazar Zsuzsa 

Norwegian-Romanian Partnership (NoRo) 
for Progress in Rare Diseases - March 2010
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