
Magia Sfântului Crăciun să vă cuprindă şi să vă 
poarte pe aripile sale până când o să atingeţi cu 
degetele bolta cerească şi o să culegeţi un strop de 
binecuvântare pentru a o aduce apoi în casele şi 
inimile voastre! 

Nr. 27    Noiembrie-Decembrie 2011

»pagina 3

degetele bolta cerească şi o să culegeţi un strop de degetele bolta cerească şi o să culegeţi un strop de 

Final de an la APWR

            





Centrul de Informare pentru Boli Genetice Rare
Zalău, jud. Sălaj, str. A. Iancu nr. 29

tel.: +40 360 103200, tel./fax: +40 260 611214, 616585
e-mail: o�  ce@apwromania.ro     www.apwromania.ro 

Oameni Rari 
şi Bolile Rare

ISSN 2066 - 527X

Publicaţie editată de 
Asociaţia Prader Willi 

România

Preşedinte 
Dorica Dan

Director executiv 
Tiberiu Dan

Redactori 
Mihaiela Fazacaş,
Cosmina Feşteu, 

Zsuzsa Almási, Emese Darkó 
Maria Brazdău, Paula Cuibuş,

Emanuela Meleg
 

Colaboratori
Stoica Terezia, Davitoiu Doiniţa,

Horincar Floare, Pop Anica
Gall Sabina, Alexandra Perşa

Delia Ştirb 

Adresa: Zalău, jud. Sălaj, str. A. Iancu nr. 29
tel.: +40 360 103200, tel./fax: +40 260 

611214, 616585
e-mail: doricad@yahoo.com        

www.apwromania.ro

Tipărit la TEHNO-PRINT Zalău
str. Porolissum nr. 9, tel./fax:  0260 611227

Oameni Rari şi Bolile Rare          3

Final de an la APWR
Suntem la sfârşitul unui an în care prima pagină a 
ziarelor a fost ocupată de criza economică mondială 
care a afectat şi activitatea organizaţiilor de pacienţi 
care depind  mereu de fi nanţare, fi nanţare care a fost 
implicit redusă în această perioadă, din acelaşi motiv. 
O altă problemă majoră întâmpinată de mulţi dintre noi 
a fost aceea a incapacităţii asigurării avansării plăţilor 
în proiecte sau a contribuţiei proprii…
În acest context, am trecut prin provocări de tot felul în 
anul 2011, de la alunecări de teren, la construcţia 
Centrului NoRo, la inundaţii, infi ltraţii, lucrări neprevă-
zute, emoţia plăţilor fi nale din proiect, dotarea centrului 
pentru o bună funcţionare, deschiderea centrului şi nu 
în ultimul rând, organizarea activităţilor din centru. 
Nu a fost şi nu este deloc uşor, am realizat că 
funcţionarea centrului necesită importante resurse 
materiale şi umane, dar, bucuria de pe feţele celor care 
vin în centrul nostru merită toate eforturile.
Activitatea noastră este recunoscută naţional şi 
internaţional, acest lucru ne bucură şi ne obligă în 
acelaşi timp, dar ne-am asumat o misiune difi cilă şi 
depinde de întreaga comunitate dacă reuşim sau eşuăm.
Mulţumim tuturor celor care ne sunt alături!
De Craciun, Centrul NoRo vă urează tuturor să aveţi 
sufl etul curat, sănătate, bucurii, multă fericire alături 
de cei dragi! 
Magia Sfântului Crăciun să vă cuprindă şi să vă poarte 
pe aripile sale până când o să atingeţi cu degetele bolta 
cerească şi o să culegeţi un strop de binecuvântare 

pentru a o aduce apoi în casele şi in-
imile voastre!

Crăciun fericit!

Dorica Dan – preşedinte APWR, 
ANBRaRo, ARCrare, 

vicepreşedinte EURORDIS, BoD IPWSO, 
membră EUCERD
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Partenerii se prezintă

Şi lumea mea e minunată!

Dascălul învaţă copiii să scrie, să cânte, să 
danseze, dar stă în puterea lui să modeleze vorba, 
fapta şi însăşi viaţa. Învaţă-i şi pe alţii ceea ce 
ştii, dăruieşte din bucuria ta şi celorlalţi.

În tot ceea ce facem ne sunt călăuze surâsul 
soarelui, veselia naturii şi hărnicia neobositei 
albinuţe. Împărtăşim lumină, culoare şi multă, 
multă veselie.

N-am fi putut rămâne indiferenţi, reci ori 
insensibili la chemarea: „sunt aici”, „primeşte-
mă în jocul tău”. Ne-am pus în rând cu lumea                  
şi-am dăruit frumuseţea dansului popular 
românesc şi al celui medieval, ori de câte ori a 
fost posibil. Ne-am aşezat cu gând bun la marş, în 
speranţa că un pas mic pentru noi va însemna un 
pas uriaş pentru ei.

Dedicându-ne viaţa altora, construim la 
rândul nostru noi vieţi, noi caractere pe care le 
vrem a fi de învingător, de curajos, de cutezător.

Părticică cu părticică formează un întreg, 
picătură cu picătură formează un ocean, iar asta 
e menirea noastră: să creăm, să modelăm, să 
formăm, să naştem. Noi suntem ceea ce suntem 
prin ceea ce am format. Existăm prin însuşi 
trecutul nostru, el reprezintă pentru noi cea mai 
curată oglindă – copiii. Trebuie să fim capabili 
de mândria, demnitatea, nobleţea pe care am   
sădit-o în ei.

Odată cu debutul nostru ca voluntari la 
Asociaţia Prader Willi din România  am descoperit 
o altfel de lume, plină de inedit. Am avut foarte 
mult de câştigat lucrând cu aceşti copii în care 
am descoperit multă gingăşie, căldură, tandreţe, 
lucruri atât de rar întâlnite azi, dar cândva comune 
tuturor copiilor. Lumea lor atât de diferită şi 
pentru noi extraordinară, ne-a reînvăţat, şi educat 
instinctul de a dărui necondiţionat de a asculta şi 
de a fi blânde, răbdătoare, calme, calde.

Constatând că aceşti copii au nevoie de toată 
dragostea pe care noi, semenii lor, le-o putem 
dărui, de parteneri de joacă, de socializare, de 
o viaţă normală, ne-am gândit la derularea unui 
proiect în care să-i implicăm, atât pe ei cât şi pe 
copiii din clasa I şi a II-a de la Şcoala Gimnazială 
„Aurelia şi Lazăr Cosma” – Treznea. 

Considerăm că acest parteneriat are beneficii 
de ambele părţi: copii îşi vor face noi prieteni, 
vor socializa, vor face fapte bune, vor descoperii 
sentimentul de întrajutorare de acceptare, de 

respect, vor învăţa pas cu pas să fie oameni şi 
vor conştientiza că deşi ne-am născut diferiţi 
putem convieţui cu toţii într-un mod armonios şi 
unic. Suntem unici tocmai prin faptul că suntem 
diferiţi.

Elevii  de la Treznea vor putea spune cu 
mândrie şi recunoştintă că au descoperit o nouă 
lume… O lume minunată, cea a copiilor de la APWR, 
care i-a primit cu braţele deschise, deschizându-
le poarta sufletului.

Sperăm că această prietenie care se va înfiripa 
odată cu acest parteneriat, să dăinuie în timp,  
să-şi întindă aripile şi să ne ofere tuturor amintiri 
de neuitat, lacrimi de bucurie şi zâmbete calde.

Motto:
„Binecuvântat eşti tu care îţi faci timp
Să asculţi vorbirea-mi dificilă,
Tu, care mă ajuţi să aflu că dacă perseverez,
Pot fi înţeles.
Binecuvântat eşti tu care niciodată nu-mi 
porunceşti:
-Grăbeşte-te’’
Şi care nu iei sarcinile mele asupra ta,
Pentru că eu adesea am nevoie de timp, mai 
degrabă,
Decât de ajutor.”

Învăţătoare,
Stoica Terezia

Profesor învăţământ primar,
Daviţoiu Doiniţa

Şcoala Gimnazială „Aurelia şi Lazăr Cosma” 
Treznea

E fratele, ori sora mai mare,
E mâna caldă ce poartă neîmblânzitul creion,
E vorba blândă ce dojeneşte uşor,
E pasul de horă ce greu se lasă-nvăţat,
E cheia spre sufletul blând şi curat.
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Voluntariatul – punte între dascăli şi
copiii de la Asociaţia Prader Willi

Era la începutul verii. Elevii noştri porniseră 
pe cărările vacanţei atât de mult aşteptate. Noi, 
dascălii, ne bucuram de primele zile de concediu. 
A fost momentul potrivit pentru a demara un 
proiect despre care vorbisem de multe ori cu d-na 
Dorica. De fapt, ce doream? Să ne implicăm şi să 
implicăm şi alte cadre didactice în activităţi de 
voluntariat la Asociaţia Prader Willi din România.

Suntem membri ai acestei asociaţii de mulţi 
ani şi am participat la multe acţiuni. Am ascultat 
de multe ori cuvinte de suflet spuse cu ocazia 
unor evenimente, dar apoi se aşternea uitarea 
şi ne mai aminteam de cei cu care viaţa a fost 
mai puţin darnice doar la următorul eveniment. 
Ne-am gândit că dincolo de acele manifestări, 
de altfel binevenite, aceşti copii şi familiile lor 
trăiesc zi de zi experienţe mai mult sau mai puţin 
plăcute; se luptă cu o boală şi cu toate acestea 
sunt adevăraţi învingători.

Oare de ce societatea n-ar putea învăţa de 
la ei?... Una din cele mai convingătoare lecţii ar 
fi fapta în locul cuvintelor frumoase. Cu alte 
cuvinte, societatea ar trebui să facă ceva pentru 
a aduce o rază de lumină în sufletul acestor 
copilaşi. Care societate, când din ea fac parte şi 
eu?... Până când  eu  nu voi face ceva, nu pot 
cere societăţii nimic.

Aşa a început povestea voluntariatului care 
avea ca scop implicarea dascălilor în activităţi 
academice. Am adunat în jurul meu dăscăliţe 
minunate şi prin activităţile desfăşurate am 
hotărât să dăruim copiilor în fiecare zi dragostea, 
înţelegerea şi priceperea noastră. Suntem noi, 
Florica Horincar şi Anica Pop, învăţătoare la 
Şcoala Gimnazială Corneliu Coposu Zalău, Viorica 
Maruşca, învăţătoare la Şcoala Gimnazială Peceiu, 
Terezia Stoica şi Doina Daviţoiu, învăţătoare la 
Şcoala Gimnazială Aurelia şi Lazar Cosma Treznea 

şi Bros Monica educatoare la Gradiniţa Pinochio.         
Este o experienţă minunată pe care o trăim 

alături de copii. Cântăm, recităm, dramatizăm, 
desenăm, învăţăm elemente grafice, numărăm, 
socotim, scriem, citim, învăţăm să comunicăm. 
Încet, încet reuşim să ne cunoaştem mai bine şi să 
lucrăm diferenţiat. Suntem la început de drum şi 
nu putem spune că facem minuni aşa cum ne-am 
dori cu adevărat.  Dar important este că ne-am 
răpit din timpul nostru, care niciodată  nu este 
de ajuns, şi l-am oferit acestor copii. O oră şi 
jumătate pe zi suntem împreună cu ei, suntem 
ai lor; le dăm atât de puţin şi în acelaşi timp 
atât de mult! Spunem acest lucru pentru că de 
fiecare dată citim în ochii lor bucuria reîntâlnirii. 
Îmbrăţişări nevinovate, dorinţa de a lucra 
împreună cu noi, „A venit doamna învăţătoare!” 
– iată câteva bucurii pe care nu le-am fi trăit dacă 
nu-i cunoşteam. Şi pentru toate acestea merită să 
le fim aproape. Vom fi surprinşi să descoperim că 
pot fi dascălii noştri cei mai buni, care ne învaţă 
să iubim oamenii în mod dezinteresat. 

Am vrea să subliniem una dintre cele mai 
importante misiuni, pe care copiii o îndeplinesc 
printre noi – cei maturi, aceea de a ne ajuta să 
păstrăm şi uneori să recuperăm tinereţea. Copiii 
sunt purtătorii primăverii, răspândind pretutindeni 
un aer proaspăt; sunt călăuze miraculoase care ne 
poartă prin lume, obligându-ne să o cunoaştem 
mai bine. Stimulaţi de ei şi de dragostea pentru 
ei, devenim mai luminaţi, mai puternici şi mai 
buni. Prin ei ne reluăm întreaga noastră viaţă şi 
activitate, acel anevoios şi splendid efort de 
umanizare.  

Învăţătoare,
Florica Horincar şi Anica Pop,

Şcoala Gimnazială Corneliu Coposu Zalău
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De cele mai multe ori este asociată cu distonia 
cervicală, blefarospasmul (spasme ale pleoapelor 
ochilor) sau cu disfonia spasmodică (afectează 
laringele). Când se manifestă împreună cu 
distonia cervicală poartă denumirea de distonie 
cranio cervicală. Când se manifestă în combinaţie 
blefarospasmul se numeşte sindromul lui Meige.

Aceste simptome afectează cu precădere  
persoanele între 40 şi 70 de ani şi se manifestă 
mai frecvent la femei decât la bărbaţi. 

Cauzele acestei forme de distonie sunt 
necunoscute. În anumite cazuri poate apărea la 
persoanele care au un istoric în familie de diferite 
forme de distonie.  

Perosoanele care suferă de OMD prezintă 
spasme faciale, o frecvenţă crescută a clipirilor, 
parkinsonism (tremur, mişcări sacadate, rigiditate 
şi alte probleme de mişcare). 

Această dereglare poate include muşchii 
implicaţi în masticaţie şi în expresia facială cât şi 
muschii limbii şi ai bolţii palatine.

Mişcările distonice includ încleştarea gurii, 
scrâşnirea dinţilor (bruxism) şi încordarea buzelor, 
deformări ale nasului, contracţii ale muşchilor şi 
ţesuturilor moi ale părţilor inferioare (planşeul 
bucal) şi superioare ale gurii (cerul gurii) sau 
ieşirea limbii.

Aceste spasme pot să ţină mai mult de o 
jumătate de minut. Suplimentar aceste spasme 
prelungite pot fi însoţite de alternări rapide 
ale contracţiei şi  relaxării musculare (mişcări 
clonice). Modificări de vorbire şi de respiraţie pot 
însoţi aceste simptome.

Aceste mişcări distonice se manifestă în 
timpul anumitor activităţi cum ar fi: vorbirea, 
masticaţia, care implică aceşti muşchi. Evoluţia 
bolii poate duce la manifestarea continuă a 
acestor spasme.

Diagnosticul bolii
Distonia oromandibulară este de natură 

variabilă, astfel încât este destul de greu de 
diagnosticat.

Spasmele pot cauza deteriorarea dinţilor prin 
încleştarea gurii. Durerile temporomandibulare 

sunt comune acestei forme de distonie iar unii 
bolnavi acuză şi dureri de cap.

În OMD, muşchii din jurul gurii care sunt folosiţi 
în articularea cuvintelor pot fi afectaţi de spasme 
distonice care duc la denaturarea vocalelor şi a 
consoanelor rezultând o vorbire incoerentă.

Persoanele cu OMD întâmpină dificultăţi la 
înghiţire şi la masticaţie ca rezultat direct al 
spasmelor maxilarului şi limbii. Este indicat ca la 
fiecare îmbucătură, să se mănânce încet cantităţi 
mici de mâncare şi lichide.

Forme de tratament
Cu toate că momentan nu există forme de 

tratament care să vindece complet, sunt posibile 
diferite opţiuni de tratament care să amelioreze 
simptomele. Pentru că fiecare persoană cu 
distonie se manifestă diferit, tratamentul trebuie 
stabilit pentru fiecare individ în parte de către un 
medic neurolog. 

Formele de tratament pot fi următoarele:
1. Tratamente non medicamentoase (ex. 

Gimnastica tradiţională şi cea acvatică, 
terapii ocupaţionale – ergoterapia, etc.)

2. Tratamente medicamentoase
3. Injecţiile 
4. Tratament chirurgical
5. Terapii complementare (technici de relaxare, 

yoga, meditaţia, exerciţii de control al minţii 
şi al trupului, acupunctura, etc.)
Pentru a identifica tipul de distonie este 

important să ţinem cont de următoarele aspecte:
 Vârsta la care au apărut simptomele;
 Părţi ale corpului afectate;
 Posibile cauze;
 Dacă în plus apar şi alte simptome 

neurologice;

În această broşură abordăm pe scurt 
tratamentele medicamentoase, injectabile şi cel 
chirurgical şi care sunt disponibile pentru această 
formă de distonie. De asemenea includem la 
început câteva informaţii privind terapiile 
conservative.

Distonia oromandibulară (OMD)
Distonia oromandibulară (OMD) este o formă de distonie focală care afectează 
diferite părţi ale capului şi ale gâtului: partea inferioară a feţei, maxilarul, 
limba şi laringele. Spasmele pot cauza deschideri şi închideri repetitive bruşte 
ale maxilarului. Vorbirea şi înghiţitul pot fi afectate. 
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Pagina specialistului
Terapiile conservative
Aceste terapii înseamnă folosirea unor metode 

care ajută la îmbunătăţirea simptomelor. Multe 
persoane cu OMD îşi ţin degetul pe buze,   pe 
dinţi sau pe cerul gurii pentru a ajuta deschiderea 
gurii. De asemenea închiderea maxilarului poate 
fi ajutată cu mâna prin atingerea bărbiei.

Terapiile legate de vorbire 
şi de înghiţire pot diminua 
spasmele, pot îmbunătăţi 
mişcările distonice şi fortifică 
muşchii neafectaţi, astfel încât 
aceste procese sunt facilitate.

Medicamentaţia
Anumite medicamente ca: 

anticolinergice (trihexilfenil 
şi benzotropine), baclofen, 
ben zo diazepine (diazepam, 
clo nazepam şi lorazepam) 
şi tetrabenzine pot veni în 
ajutorul pacienţilor.

Injecţia cu toxina botu-
linică

Una din alegerile pacien-
ţilor cu distonie oromandibulară 
este tratamentul cu toxina 
botulinică care este aplicată 
prin injecţii în muşchii distonici 
cum sunt muşchii masticatori 
(maseter  temporalis şi pteri-
goid lateral). Majoritatea 
pacien ţilor au un beneficiu 
satisfăcător la injecţii repetate 
la fiecare trei luni. Injecţiile 
nu sunt dureroase, sunt 
bine tolerate şi nu au efecte 
secundare în cazul în care sunt administrate 
corect. Efectul toxinei apare după 5 – 10 zile de 
la injectare şi se manifestă printr-o îmbunătăţire 
a masticaţiei şi a vorbirii. Ocazional pot apărea 
dificultăţi la înghiţire, o vorbire neclară şi o 
slăbiciune a muşchiului în care s-a injectat toxina 
dar aceste efecte secundare sunt trecătoare şi 
bine tolerate cum s-a indicat şi mai sus. Poate 
avea loc creşterea rezistenţei organismului la 
această toxină după administrări repetate, dar 
acest lucru se înregistrează la un număr scăzut 
de pacienţi.

Toxina botulinică este un complex de proteine 
produs de bacteria Clostridium Botulinum. 
Injectată direct în muşchiul contractat are ca 
efect relaxarea acestuia. Această toxină este 
un „dispozitiv de blocare a nervului”, care 
aderă la capetele nervului şi previne eliberarea 

neurotransmiţătorilor (acetilcolina) care activează 
muşchiul. Neurotransmiţătorii poartă semnalele 
de la creier la muşchi şi cauzează contracţia 
muşchiului. Când aceştia sunt blocaţi, spasmele 
musculare sunt reduse sau eliminate. Comercial 
sunt cunoscute două tipuri de toxină botulinică: 
de tip A (Botox şi Dysport) şi de tip B (Myobloc).

Tratamentul chirurgical
Pentru că această formă de distonie implică 

muşchii masticaţiei, înghiţirii şi ai vorbirii nu 
este indicată intervenţia chirurgicală pentru 
distrugerea nervilor sau muşchilor afectaţi.

traducere Gall Sabina

Această broşură a fost adaptată după: broşura 
Fundaţiei de Cercetare  Medicală a distoniei din  
Chicago (Dystonia Medical Research Foundation 
– web site: www.dystonia-foundation.org), 
articolul cu titlul „Neuromodulation in Dystonia: 
Current aspects of Deep Brain Stimulation” scris 
de H-H.Capelle, J.K. Krauss  apărut în vol. 12, nr. 1 
în 2009 al revistei Neuromodulation: „Technology 
at the neural interface” şi din revista „Dystonia 
dialogue” din 2007, 2008 şi 2010.
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În cadrul acestui seminar, medici de elită: 
Prof. Dr. Memet Ozek, de la clinica Acibadem din 
Istambul, Dr. Sorin Târnoveanu, de la Spitalul 
Clinic de Urgenţă pentru Copii „Marie S. Curie”, 
din Bucureşti, împreună cu kinetoterapeutul 
Ozcan Kalkan, din cadrul Acibadem Hospitals 
Group au consultat copii cu paralizie cerebrală şi 
spasticitate în data de 1 noiembrie 2011.

Centru Pilot de Referinţă pentru Boli Rare- 
NoRo, unde am şi eu plăcerea de a lucra pe 
postul de fiziokinetoterapeut se confruntă şi 
cu copii diagnosticaţi cu aceste boli. Împreună 
cu conducerea centrului nostru şi cu acordul 
părinţilor, am decis să trimitem filmuleţe cu copii 
suferinzi de aceste afecţiuni, cu speranţa că aceşti 
copii vor fi aleşi pentru a fi consultaţi gratuit de 
către Prof. Dr. Memet Ozek. În urma vizionării 
filmuleţelor de către specialiştii turci, copii 
selectaţi de noi au fost aleşi pentru a participa 
gratuit la aceste consultaţii. În total au fost alese 
trei cazuri diagnosticate cu paralizie cerebrală.

Pe parcursul consultaţiei copii au fost 
examinaţi de către medicul neurochirurg turc şi 

de către kinetoterapeutul turc, aceştia împărtăşin-
du-ne unele metode de lucru folosite de către ei 
în Clinica Acibadem din Istambul, oferindu-le de 
astfel şi răspunsuri la întrebările puse de către 
părinţii copiilor respectivi.

După ce au luat sfârşit consultaţiile, la care 
au participat un numar de 22 copii din toată 
ţara, a avut loc partea teoretică a seminarului, 
unde Prof. Dr. Memet Ozek a ţinut un discurs 
despre tratamentul chirurgical al spasticităţii la 
copii, proceduri endoscopice-descriere, chirurgia 
epilepsiei la copii, iar dr. Sorin Târnoveanu,      
ne-a vorbit despre etiologii rare în hemoragiile 
cerebrale nontraumatice infantile.

În urma consultaţiilor şi a seminarului au 
fost alese cele mai complicate două cazuri (un 
caz paralizie cerebrală şi un caz chirurgie cardio-
vasculară) pentru a fi operate gratuit de medicii 
turci, iar părinţii copiilor din centrul nostru au fost 
mulţumiţi deoarece au primit părerile şi sfaturile 
specialiştilor străini.

Alexandra Perşa,
fiziokinetoterapeut Centrul NoRo

Abordări moderne 
în Neurochirurgia Pediatrică

Temele abordate au fost: Ziua Bolilor Rare 
2012 – Tema campaniei va fi „Solidaritatea”. S-a 
prezentat un pachet de informaţii care va ajuta 
alianţele naţionale în pregătirea şi derularea 
campaniei, s-au pus la dispoziţia participanţilor 
elementele vizuale şi s-au prezentat modalităţile 
de comunicare la nivel internaţional. Pagina oficială 
a campaniei este http://www.rarediseaseday.
org.

A 6-a Conferinţă Europeană de Boli Rare va 
fi organizată în 23-25 mai 2012, la Bruxelles. Mai 
multe informaţii se găsesc pe http://www.rare-
diseases.eu.

În proiectul Europlan II se vor organiza 20 
de conferinţe naţionale în perioada 2012-2013, 
pentru a stimula dezvoltarea şi implementarea 
Planurilor Naţionale de Boli Rare în statele 
membre ale Uniunii Europene.

Transpunerea Directivei privind asistenţa 
medicală transfrontalieră în legislaţia ţărilor din 
Uniunea Europeană poate aduce beneficii pentru 
pacienţii cu boli rare. 

Zsuzsa Almási, 
APWR

Întâlnirea Consiliului Alianţelor Naţionale

Acibadem Hospitals Group, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Marie 
S.Curie” din Bucureşti în parteneriat cu Fundaţia „ Preţuieşte Viaţa” au 
organizat seminarul ştiinţific „Abordări Moderne în Neurochirurgia Pediatrică”.

În data de 8 noiembrie 2011 a avut loc întâlnirea Consiliului Alianţelor Naţionale de 
Boli Rare. La sediul Eurordis din Paris au fost prezenţi reprezentanţi din 16 ţări. 
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Noutăţi şi evenimenteNoutăţi şi evenimente

Gala de Excelenţă Medica Academica 2011
Gala Medica Academica, eveniment organizat 

de Tarus Media, sub egida Academiei Oamenilor 
de Ştiinţă din România a premiat şi anul acesta 
excelenţa în sănătatea românească, răsplătind 
activitatea personalităţilor din domeniul medi-
cinii, a cercetătorilor, asociaţiilor de pacienţi şi 
tinerelor talente. În cadrul celei de-a treia ediţii 
a Galei, au fost acordate zece premii, desemnate 
de un juriu prezidat de prof. dr. Victor Voicu.

Dorica Dan a primit „Premiul Vox 
Patientis” – pentru cea mai activă 
Asociaţie de pacienţi din România. Premiul 
reprezintă recunoaşterea activităţilor 
şi a realizărilor Asociaţiei Prader Willi 
din România, Alianţei Naţională de Boli 
Rare din România şi Asociaţiei Române de 
Cancere Rare, precum şi reprezentarea 
pacienţilor români la nivel european 
şi internaţional. Ministrul Sănătăţii, 
Ladislau Ritli, a primit premiul pentru 
„Cel mai bun comunicator din domeniul 
sănătăţii”. Dr. Raed Arafat, Subsecretar 
de Stat în Ministerul Sănătăţii, creatorul 
Serviciului Smurd, a primit „Premiul 
Medica Academica pentru strategii şi 
viziune în sănătate”, înmânat de prof. dr. 
Vasile Candea. Premiul „Dan Setlacec”, 
acordat de Academia Oamenilor de Ştiinţă din 
România şi Medica Academica pentru „Cea mai 
bună realizare în chirurgie” a revenit medicului 
chirurg Victor Tomulescu. 

Medica Academica a acordat două 
premii pentru întreaga activitate, cel dintâi 
academicianului Leon Dănăilă şi cel de-al doilea, 

medicului Virgil Răzeşu, distincţie prezentată 
de actorul şi regizorul Dan Puric care a vorbit 
publicului despre „Conştiinţa Medicală”.

„Premiul Medica Academica de excelenţă 
pentru Leadership – inovaţie şi progres”, prezentat 
de Valentin Ţăruş, preşedintele grupului Tarus, 
a revenit lui Regis Lhomme, director general al 
Amgen România şi preşedinte al Asociaţiei Române 
a Producătorilor Internaţionali de Medicamente 
(ARPIM). 

Premiul acordat de Fundaţia „Nicolae Cajal”, 
pentru cea mai bună realizare în domeniul 
cercetării fundamentale în medicină a revenit 
dr. farm. Flavian Rădulescu. „Premiul Medica 
Academica pentru educaţie medicală continuă”, 
prezentat de redactorul-şef al revistei Medica 
Academica, Delia Budurcă, a fost acordat dr. 
Rodica Tănăsescu, din partea Societăţii Naţionale 
a Medicilor de Familie, Portalului de Educaţie 
Medicală Continuă www.formaremedicala.ro şi 
Oanei Bornaz. Premiul oferit de Fundaţia Gerota 
şi MedicalStudent.ro pentru „Implicare activă în 
proiecte educaţionale studenţeşti şi de cercetare 
ştiinţifică”, prezentat de prof. Ion Gerota şi 
Andreea Moţoc, a revenit lui Ştefan Claudiu 
Mirescu. 

„Premiul Medica Academica pentru 
Management performant” a revenit lui Nicolae 
Marcu, directorul executiv Medlife, iar ”Premiul 
Medica Academica pentru carte medicală„ a fost 
acordat prof. dr. Alexandru Ciurea.

Dorica Dan, 
preşedinte APWR
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 „Un viitor mai bun pentru pacienţii 
diagnosticaţi cu o boală rară”

Noutăţi şi evenimente Noutăţi şi evenimente

Deschiderea conferinţei a fost făcută de către 
Rogers Wilson şi Markus Wartenberg de la Sarcoma 
Patients Euronet (SPAEN) – Sarcom Euronet. Pe 
parcurs au luat cuvântul dr. Jan Bogaerts şi Corneel 
Coens care au punctat aspectele legate de pacienţii 
diagnosticaţi cu sarcom, tumori gastrointestinale 
stromale – GIST sau tumori desmoide. În 
abordările lor au subliniat necesitatea colaborării 
între specialişti, care de altfel reprezintă un pas 
esenţial, pentru a diagnostica aceste forme de 
cancer rare. Atât sarcomul cât şi GIST sunt forme 
de cancer rare care se manifestă diferit şi sunt 
greu de diagnosticat, există diferenţe până şi 
între diferitele tipuri de sarcom, chiar dacă mai 
prezintă şi similarităţi. Pacienţii ajung să fie trataţi 
de specialiştii care au diferite specialităţi, şi de 
multe ori diagnosticul şi tratamentul sunt greşite, 
iar consecinţele acestor lucruri fiind pe măsură. 
De aceea s-a propus ca medicul oncolog să aibă 
rolul de a coordona echipa multidisciplinară în 

tratarea unui pacient cu 
sarcom, GIST sau tumori 
desmoide. S-a menţionat 
şi importanţa trialurilor 
clinice desfăşurate şi 
rezultatele obţinute. 

În următoarea zi, 
care a fost desemnată 
ca fiind „Ziua dedicată 
tratamentului” ne-a lă-
sat o amprentă aupra 
viziunii noastre cu pri-
vire la modalităţile de 
tratament utilizate.
Trata mentul chirurgical 
pentru Sarcomul Retro-
peritoneal redată în cele 
mai amănunte detalii 
a reuşit să ne insufle o 
speranţă de „am şansa să 
merg mai departe”.

Utilizarea termenilor 
medi cali nu a împiedicat 

să înţelegem că este 
posibilă reconstrucţia structurii osoase sau că tija 
fixă utilizată în anii ‘90 pentru a înlocui o parte 
a structurii osoase, datorită ştiinţei avansate în 
zilele noastre este mai performantă şi poate să 
aibă un rol extrem de important în a prelua o 
parte din funcţiile structurii osoase şi în a evita 
limitarea doar la câteva activităţi zilnice ale 
pacientului. 

Specialiştii au continuat prezentările şi 
discuţiile despre noile metode de tratament pen-
tru sarcom, GIST şi rezultatele obţinute, utilizând 
medicamente ca Nilotinib, Masitinib, Sunitinib, 
Sorafenib, Regorafenib, Placebo, Pazopanib, 
Dasatinib, Imatinib, în trialurile clinice desfăşurate 
sau în curs de desfăşurare. De asemenea o 
abordare aparte a avut şi o prezentare despre 
GIST diagnosticat la copii şi adolescenţi. Au fost 
descrise două forme Carney Syndrome GIST şi 
Carney Stratakis GIST.

Acesta a fost mesajul care m-a întâmpinat la cea de-a doua „Conferinţă 
Internaţională pentru Organizaţiile care reprezintă Pacienţii diagnosticaţi cu 
Sarcom, GIST, Tumori Desmoide” care s-a desfăşurat anul acesta în Germania la 
Berlin, în perioada 17-19 noiembrie 2011. 
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Noutăţi şi evenimente Noutăţi şi evenimente

Ultima zi au fost organizate 5 
mese rotunde cu următoarele teme 
de discuţii: „Accesul la clinici de 
excelenţă” şi „Activităţi de advocacy 
de succes şi grupuri de lucru pentru 
pacienţi”.

Am participat la workshop-ul 
cu privire la „Accesul la clinici de 
excelenţă”. Discuţiile noastre s-au 
focalizat pe orientarea către medicul 
specialist, accesul la diagnostic timpu-
riu, diagnostic şi tratament corect, 
toate acestea având o contribuţie în a 
ajuta pacientul bolnav.

Împreună am identificat că prima 
persoană la care apelează pacientul 
atunci când observă că se confruntă cu 
probleme de sănătate este medicul de 
familie. Pentru ca medicul de familie 
să orienteze pacientul la un medic 
specialist capabil să diagnosticheze 
formele rare de cancer, trebuie să 
recunoască mai întâi simptomele 
acestor boli, prin urmare informarea 
încă din băncile facultăţii de medicină şi 
instruirea continuă cu privire la formele 
rare de cancer este importantă. 

De asemenea s-a pus problema 
de unde ştim dacă un specialist 
este   într-adevăr un specialist şi nu 
se autodeclară că este specialist. A 
fost o propunere care a constat în 
construirea unui chestionar, care să 
fie completat de către aceştia şi să fie postat pe 
site-ul organizaţiilor care sprijină pacienţii cu 
sarcom, GIST, tumori desmoide, cu scopul de a 
filtra specialiştii.

În final este necesară şi instruirea pacientului 
pentru a întreba medicul care sunt întrebările pe 
care trebuie să le adreseze medicului specialist 
cu privire la diagnosticul său. 

După acest workshop a urmat sesiunea cu 
privire la împărtăşirea celor mai bune practici 
ale organizaţiilor de pacienţi. În cadrul acestei 
sesiuni a fost prezentată şi Asociaţia Română de 
Cancere Rare – ARCrare, care a cuprins o scurtă 
istorie despre infiinţare, scop, obiective, activităţi 
desfăşurate până în prezent şi activităţi propuse 
pe viitor. Atitudinea şi aprecierile au spus multe 
despre impactul pozitiv pe care l-a avut asupra 
participanţilor.

„Căile de acces” la diagnostic pot să aibă 
consecinţe asupra calităţii vieţii pacienţilor, 
depinde de noi dacă vrem să îl transformăm 

într-un labirint sau un drum pe care pacientul 
să fie ghidat prin contribuţia adusă de fiecare 
– medicul de familie, specialistul oncolog, echipa 
multidisciplinară, familia, oragnizaţiile de 
pacienţi.

Emese Darkó, 
ARCrare



12          Oameni Rari şi Bolile Rare12          Oameni Rari şi Bolile Rare

Workshop „Reabilitarea auditiv-verbală 
la copiii cu vârste între 0 şi 5 ani”

În data de 12 noiembrie, s-a desfăşurat la sediul 
Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, 
workshop-ul cu tema „Reabilitarea auditiv-verbală 
la copiii cu vârste între 0 şi 5 ani”, organizat de firma 
Cochlear în colaborare cu Catedra de Psihopedagogie 
Specială şi Asociaţia Specialiştilor în Terapia 
Tulburărilor de Limbaj din România (ASTTLR).

În cadrul workshop-ului s-au abordat urmă-
toarele teme:

1. Studiu privind competenţele necesare unui 
specialist debutant în terapia tulburărilor de limbaj, 
proiect Net-Ques prezentat de Conf. univ. dr. Maria 
Anca şi Lect. univ. dr. Carolina Haţegan – Catedra de 
Psihopedagogie Specială

2. Resurse de reabilitare de la Cochlear  
prezentate de Sönke Martin – Cochlear România 

3. Diagnostic şi terapie. Reabilitarea auditivă 
prezentată de Viktorija McDonell - CEE Rehabilitation 

Manager la Cochlear Ltd. 
4. Obiective SMART (Specific, Measurable, 

Achievable, Relevant, Timely) prezentate de Andrew 
Kendrick - Global Rehabilitation Manager la Cochlear 
Ltd.

5. Strategii pentru diagnostic şi terapie. 
Exemple din activitatea de terapeut prezentate de 
Andrew Kendrick - Global Rehabilitation Manager la 
Cochlear Ltd. 

6. Prezentarea resurselor Cochlear susţinută 
Viktorija McDonell & Andrew Kendrick 

7. Întrebări şi răspunsuri. Discuţii pe baza celor 
discutate pe parcursul cursului

Discuţiile au fost interesante, în timpul work-
shop-ului au fost invitaţi să ia parte la dezbateri şi 
participanţii din sală, activitatea fiind interactivă.

Emanuela Meleg,
psihopedagog Centrul NoRo

Noutăţi şi evenimente Noutăţi şi evenimente

Seminarul de Advocacy a Forumului 
Regional al Pacienţilor

Forumul European al Pacienţilor (EPF) în 
colaborare cu Coaliţia Organizaţiilor de Pacienţi 
cu Afecţiuni Cronice din România a organizat Cel 
de-al IV-lea Seminar de Advocacy a Forumului 
Regional al Pacienţilor, care a avut loc la Bucureşti 
în 27-28 octombrie 2011.

Scopul seminarului a fost de a consolida 
încrederea şi înţelegerea reciprocă între pacienţi 
şi organizaţiile profesionale de sănătate pentru a 
încuraja cooperarea lor în scena politicii naţionale 
de sănătate. La acest eveniment au participat 
aproximativ 55 de reprezentanţi ai pacienţilor şi 
a organizaţiilor cadrelor medicale (de exemplu: 
medici de familie, medici specialişti, asistente 
medicale, farmacişti) din Bulgaria, România, 
Estonia şi Ungaria. În cadrul acestui seminar 
a fost prezentată „Punerea în scenă: Atunci 
când cooperarea dintre pacienţi şi organizaţiile 
profesioniştilor” prezentare care face o diferenţă 
în elaborarea de politici. În timpul sesiunii din 
prima zi a şedinţei plenare a fost excelent şi 
foarte informativă; într-adevăr a fost un subiect 
de discuţie foarte bun propus pentru ateliere de 
lucru şi grupurile de lucru naţionale. Participanţii 

care şi-au menifestat interesul, au considerat că 
seminarul a oferit informaţii valoroase cu privire 
la modalităţile de a consolida cooperarea dintre 
organizaţiile de pacienţi şi cele profesionale. 
Dorica Dan a susţinut împreună cu dna Prof. 
Dr. Maria Puiu o prezentare despre colaborarea 
organizaţiilor de pacienţi cu boli rare şi 
organizaţiile de profesionişti. 

Seminarul a fost o oportunitate pentru 
participanţi şi pentru organizaţiile lor de a stabili 
dialoguri şi a construi parteneriate cu EPF şi alţi 
pacienţi şi organizaţiile lor profesionale, precum 
şi de a învăţa şi a împărtăşi experienţele lor.

Concluziile şi recomandările seminarului vor 
fi aduse la cunoştinţa tuturor participanţilor şi a 
părţilor interesate şi vor fi utilizate ca documente 
de referinţă în politica EPF şi în programul de 
lucru în cadrul UE în domeniul sănătăţii şi în 
agenda politicii sociale. Prezentările, un raport 
cuprinzător, şi o evaluare iniţială al seminarului 
sunt disponibile pe site-ul: http://www.eu-
patient.eu/Events/EPF-Autumn-Regional-
Advocacy-Seminar-2011---Bucharest

Dorica Dan, preşedinte APWR
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Noutăţi şi evenimente Noutăţi şi evenimente

Aşteptându-l împreună pe Moş Nicolae
În seara de „5 Decembrie” împreună cu copiii, 

părinţii şi echipa APWR am organizat un moment 
artistic pentru a-l surprinde pe cine altcineva 
decât pe Moş Nicolae. 

Scopul activităţii a urmărit organizarea şi 
participarea cu ocazia sărbătorilor de iarnă la 
activităţi şi jocuri interactive, creându-se astfel un 
mediu în care se pot depăşi barierele tradiţionale 
care fac dificilă integrarea socială a persoanelor 
cu boli rare.

Obiectivele s-au focalizat pe implicarea unui 
număr de 35 de copii cu tulburări din spectrul 
autistic şi alte dizabilităţi precum şi implicarea 
unui număr de 8 voluntari ai APWR pentru 
sprijinirea copiilor care să participe la activităţile 
şi jocurile interactive organizate.

Momentul s-a desfăşurat la NoRo – Centrul 
Pilot de Referinţă pentru Boli Rare, începând cu 
orele 1600. Au participat un număr de 34 de copii, 
părinţii acestora, voluntari, invitaţii noştri de la 
Fundaţia Road, echipa de la Sălăjanul TV şi nu în 
ultimul rând echipa APWR, fiind în total un număr 
de aproximativ 80 de persoane.

S-au organizat 5 activităţi interactive pe 
care le-am pregătit cu mult entuziasm în cadrul 
activităţilor socio-educative desfăşurate zilnic la 
centrul nostru.

• Fiecare copil a primit un instrument (tobă, 
xilofon, maracas, tamburină etc.). După care s-a 
început cu următorul cântec „Vă salută grupa, 
grupa, grupa, vă salută grupa, bine v-am găsit!” 

• Activitatea „cântăm/stop” s-a realizat cu 
ajutorul cartonaşelor, iar ca să diversificăm s-a 
introdus comanda „tare” şi „încet” „schimbăm”. 
La „cântăm” toată lumea a cântat la instrument, 
la „stop” ne-am oprit la „schimbăm” am dat 

instrumentul la copilul din dreapta noastră. 
La sfârşitul activităţii fiecare copil şi-a aşezat 
instrumentul înapoi în coş. 

•  Patru copii au primit 4 instrumente (două 
tobe şi două maracasuri). Fiecare grupă de 
4 copii au cântat o strofă din „Un elefant se 
legăna” la instrument, în timp ce toţi copiii, 
personalul APWR şi voluntarii au cântat 
împreună cu ei. Pe urmă instrumentele au 
fost înmânate la următorii 4 copii. Astfel 
încât să ajungă fiecare să cânte. 

• Comenzi simple realizate prin 
imitaţie. Copiii au arătat la comanda 
„Toată lumea arată...!” părţile corpului, 
mai intâi schema corporală generală - cap, 
mâini, burtică, picioare şi pe urmă detaliile 
- păr, ochii, urechile, nas, gura, etc. Alte 
comenzi simple: „mâinile sus!”, „suflă 
vântul!”, „ninge!”, „bate din palme!” „în 
picioare!”, „ne învârtim!”, „tropăim!”. 

• Am inclus şi dansul. Am dansat şi am cântat 
pe „Bat din palme” şi colajul din colinzi care a 
inclus şi colinda „Moş Crăciun”: „facem cercul 
mare”, „ne învârtim”, „stop” (ne oprim), „ne 
învârtim invers”, „adunăm cercul”, „stăm pup”.

Colinzile, decorul cu bradul de Crăciun, 
entuziasmul, emoţiile, zâmbetele şi bineînţeles 
Moşul care nu avea cum să lipsească de la 
momentul nostru, au creat o atmosferă în spiritul 
sărbătorilor de iarnă de care copiii s-au bucurat 
din plin alături de cei dragi.

Emese Darkó, 
psihopedagog APWR
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Întâlnirea 
Comitetului Naţional de Boli Rare

16-17 noiembrie 2011, Bucureşti, Hotel Siqua

Noutăţi şi evenimente Noutăţi şi evenimente

Întâlnirea Comitetului Naţional de Boli Rare - 
CNBR a fost organizată în perioada 16-17 noiembrie 
la Bucureşti, Hotel Siqua, str. Plevnei, nr.59 între 
orele 10.00 - 17.00, cu sprijin financiar din partea 
firmelor Genzyme şi Novartis. În cadrul întâlnirii 
am dezbătut situaţia actuală a bolilor rare în 
România, stadiul de implementare al Planului 
Naţional de Boli Rare în contextul legislativ actual 
la nivel European şi au fost analizate măsurile 
prioritare pentru perioada următoare. 

Întâlnirea a fost realizată cu sprijin 
financiar din partea firmelor:

În introducere Dorica Dan a prezentat 
activităţile asociaţiei începând din anul 2007 
când s-a înfiinţat Alianţa Naţională de Boli Rare 
şi  s-au demarat activităţile pentru un Plan 
Naţional de Boli Rare, schimbările aduse de 
derularea proiectului – Parteneriat Norvegiano-
Român (NoRo) pentru Progres în Bolile Rare şi 
contextul european în care se desfăşoară aceste 
acţiuni. Scopul acestei introduceri a fost acela de 
a familiariza participanţii noi la întâlnirea CNBR 
cu activităţile desfăşurate de către asociaţie. 
În cadrul prezentării s-a menţionat istoricul 
asociaţiei, scopul, obiectivele, motivaţia acesteia, 
participările la  workshop-uri şi seminarii, 
conferinţe naţionale şi internaţionale şi cateva 
aspecte despre funcţionarea Centrului NoRo.

S-a dezbătut fiecare capitol din Planul Naţional 
de Boli Rare, s-au adus completări şi schimbări 

care au fost actualizate şi cuprinse în documentul 
care a fost transmis membrilor CNBR şi apoi, a fost 
prezentat pentru analiza Ministerului Sănătăţii. 

Participanţii au fost informaţi cu privire la 
aprobarea de către EUCERD a criteriilor de ca li-
tate pentru desemnarea Centrelor de Exper tiză 
pentru bolile rare în ţările UE. S-a discutat pe 
mar ginea lor şi s-a decis actualizarea planului 
cu aceste criterii şi schimbarea denumirii din 
centre de referinţă în centre de expertiză, 
pentru a uşura aderarea la Reţelele de Referinţă 
Europene în viitor. Reprezentanţii specialiştilor, 
ai SRGM şi ai comisiilor de genetică şi boli rare 
au decis că vor redacta scrisori către celelalte 
comisii de specialitate ale Ministerului Sănătăţii 
pentru a-i informa despre aceste centre de 
expertiză, inventarierea bolilor rare pentru care 
au responsabilităţi şi a resurselor disponibile 
şi că vor pregăti formularele pentru dosarul de 
acreditare.

www.apwromania.ro     www.bolirareromania.ro  http://anbraro.wordpress.com 
www.edubolirare.ro    www.arcrareromania.ro

CNBR este un grup de lucru format din pacienţi şi specialişti 
care colaborează în acest sens din anul 2007.
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Noutăţi şi evenimente Noutăţi şi evenimente

S-a hotărât ca la următoarea întâlnire a 
comisiei de boli rare să participe şi reprezentantul 
Orphanet România – conf. dr. Cristina Rusu şi 
reprezentantul pacienţilor, Dorica Dan. Acest 
lucru s-a şi întâmplat în data de 29 noiembrie. 
Printre măsurile luate recent de către Ministerul 
Sănătatii este şi aceea de numire în comisiile de 
specialitate a reprezentanţilor pacienţilor şi aceea 
de extindere a screeningului la nivel naţional. 

CNBR a decis că este necesară introducerea 

acreditării pentru centrele de screening. A doua zi 
au fost amplu dezbătute metodele şi posibilităţile 
de organizare a centrelor de expertiză şi a 
colaborării viitoare în Reţelele de Referinţă 
Europene şi Campania de Ziua Bolilor Rare din 
2012.

Dorica Dan 
preşedinte APWR / ANBRaRo / ARCrare, 

vicepreşedinte EURORDIS, membră EUCERD  

Au mai fost dezbătute 
subiecte referitoare la Strategia 
Europeană privind bolile rare şi 
încadrarea măsurilor Planului 
Naţional de Boli Rare în această 
strategie, punându-se accentul 
pe: Directiva Cross Border 
şi Acţiunea Comună a UE cu 
statele membre. Se recunoaşte 
internaţional că pe lângă 
tratamentul medicamentos 
de care pacienţii au nevoie 
(pentru care există aceste tra-
tamente, adică o foarte mică 
proporţie), bo li  le rare necesită 
servicii sociale specializate, 
adap tate nevoilor pacienţilor 
cu boli rare, motiv pentru care 
DG SANCO a acceptat un Pachet 
de lucru în cadrul Acţiunii 
comunitare pe domeniul 
bolilor rare pe Servicii Sociale 
Specializate şi unul pentru 
EUROPLAN.



1�          Oameni Rari şi Bolile Rare

Noutăţi şi evenimente Creaţie

Actiuni propuse pentru Ziua Internaţională 
a Bolilor Rare 2012

Scopul: îmbunătăţirea calităţii vieţii pa
cienţilor afectaţi de boli rare prin: acces la 
informare, consiliere, instruire şi terapie, 
lobby şi advocacy

Obiective: 
- Monitorizarea şi evaluarea accesului la trata-

mente de calitate pentru pacienţi;
- Îmbunătăţirea accesului la informaţii privind 

cancerele rare şi bolile rare;
- Crearea premiselor necesare pentru armo-

nizarea politicilor de sănătate adecvate 
nevoilor pacienţilor;

Activitatea 1. Organizarea unei întâlniri 
a Comitetului Naţional de Boli Rare pentru 
pregătirea campaniei de Ziua Bolilor Rare şi 
pentru pregătirea Conferinţei EUROPLAN - 4 
februarie Zalău.

Activitatea 2. Campanie de informare boli 
rare şi cancere rare (4 februarie – 29 februarie 
2012) – în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii; 
Tema campaniei: Solidaritate.

Campania începe în 4 februarie de Ziua 
mondială de luptă împotriva cancerului şi se 
termină pe 29 februarie de Ziua Internaţională 
a Bolilor Rare. Vom organiza în această perioadă 
următoarele activităţi: distribuire de materiale 
informative, conferinţă de presă, teleconferinţe, 
scrisori trimise tuturor membrilor parlamentului, 
ministere, autorităţi locale, europarlamentari 
pentru aprobarea implementării Planului 
Naţional de Boli Rare, lecţii de dirigenţie şi 
educaţie civică speciale, anunţuri speciale (pe 
mijloace de transport, în gări, staţii de autobus, 
etc.), interviuri şi apariţii în presa scrisă şi audio-
video, conferinţă în Bucureşti pentru încheierea 

campaniei, marş la Zalău finalizând cu Galla 
Dinner organizată de EURORDIS la Bruxel.

- Tipărire de materiale pentru campanie 
(pliante, afişe, alte materiale personalizate 
de campanie);

- Conferinţă de presă pentru lansarea 
campaniei (4 februarie – ziua mondială de 
luptă împotriva cancerului) - Vom confecţio-
na brăţări pe care vom inscripţiona boli rare şi 
cancere rare – solidaritate pentru raritate;

- Teleconferinţă pe tema cancerului la 
copii - 14 februarie – Ziua Internaţională 
a cancerului la copii. Participanţii vor fi în 
următoarele locaţii: NoRo, UMF Oradea, 
UMF Timişoara, UMF Cluj, UMF Târgu Mureş, 
UMF Iaşi, IOMC Bucureşti;

- Teleconferinţe pe alte teme: Planul Naţional 
de Boli Rare, Servicii Sociale Specializate 
în Bolile Rare, Centrele de Expertiză şi 
Reţelele de Referinţă; 

- Conferinţa Naţională „Solidaritate pentru 
Raritate” – Bucureşti, 23 februarie 2012; 

Activitatea 3. Organizarea de grupuri de 
pacienţi de 5 zile, pentru instruire şi terapie la 
Centrul NoRo.

Activitatea 4 . Susţinerea celor 2 publicaţii: 
„Oameni rari şi bolile rare” şi „Romanian Journal 
for Rare Diseases”.

Activitatea 5. Organizarea a 2 conferinţe 
internaţionale  în partea a doua a anului 
(septembrie, noiembrie 2012).

EUROPLAN, Cross Border Healthcare
Dorica Dan

preşedinte APWR / ARCrare / ANBRaRo
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Poem de iarnă
La geamul îngheţat,
Al sufletului meu,
Stă liniştit şi singur,
Dumnezeu,
Şi bate-ncet,
Cu mâna tremurândă,
Din zări albastre,
Se aude o colindă.
Vreau să-i deschid,
Şi să-l poftesc în casă,
La mine-n suflet,
Vreau astăzi să se nască,
Şi să-mi aducă,
Pacea Sa divină,
Şi viaţa mea,
S-o umple de lumină.

Delia Ştirb

Dorinţă
Te rog,
Doamne,
Fă o minune,
Şi fă să ningă peste n-treaga lume,
Cu pace şi cu bucurie,
Şi mila Ta cu noi să fie.

Şi fă să fim,
De-a pururi troieniţi,
De flori de liliac,
Şi rugăciuni de sfinţi.
Iar pe copii lumii,
Şi pe-ai mei,
De-a pururea să-i ningă
Doar florile de tei.
Iubirea Ta,
În veci să-i ningă,
Nimic din ce e rău,
Să nu-i atingă.

Când ne trimiţi din cer,
Albi fulgi de nea,
Revarsă peste noi,
Iubirea Ta.
Iubirea Ta şi-al Tău cuvânt,
Să cadă blând peste pământ.
Troiene nesfârşite,
Să se-adune,
Şi să cuprindă lin,
Întreaga lume.

          Delia Ştirb
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Grup de pacienţi 

cu Leucemie Mieloidă Cronică - LMC
21-25 noiembrie 2011

În perioada 21-25.11.2011, la Centrul Pilot de 
Referinţă pentru Boli Rare - NoRo din Zalău au fost 
organizate activităţi de instruire şi recuperare 
pentru un număr de patru bolnavi afectaţi de 
leucemie mieloidă cronică şi alţi bolnavi de cancer. 
Activităţile de instruire au cuprins teme precum: 
drepturile pacienţilor şi drepturile persoanelor cu 
diazabilităţi; integrarea în comunitate; informaţii 
despre tratament şi îngrijire; complicaţii şi 
probleme de sănătate ale bolnavilor de leucemie 
mieloidă cronică. Activităţile de recuperare au 
cuprins o evaluare iniţială, o parte de intervenţie 
individuală şi de grup şi o evaluare finală. Având 
în vedere perioada scurtă de timp petrecută în 
centru, atât partea de instruire cât şi partea de 
intervenţie terapeutică a fost concentrată pe 
conştientizarea pacienţilor asupra problemelor 
cu care se confruntă în viaţa de zi cu zi (în plan 
social, psihologic şi medical) şi asupra căutării 
soluţiilor de rezolvare a acestora.   

Toate activităţile s-au desfăşurat în urma 
unui program prestabilit, însă adaptat nevoilor 
pacienţilor, nevoi care au fost identificate în 
etapa de evaluare iniţială, realizată de către 
specialiştii Centrului NoRo.

Mai jos se regăsesc descrise pe scurt 
acti vităţile desfăşurate de către specialiştii 
implicaţi:

1. Întâlnirea cu medicul specialist / 
hematolog – dr. Andrei Cucuianu

În această săptămână pacienţii au avut ocazia 
să discute cu medicul specialist hematolog. 
Întâlnirea a luat forma unei sesiuni de întrebări şi 
răspunsuri. Temele abordate au fost:
- terapia medicamentoasă (efectele aşteptate 

de la diferite preparate medicamentoase, 
mod de administrare, condiţii de revizuire 
a tratamentului, programul naţional de 
sănă tate de care beneficiază, costurile 
medicamentelor);

- alte tratamente complementare tratamentului 
medicamentos (importanţa kinetoterapiei şi 
ergoterapiei);

- tratamente naturiste (diferite tratamente 
existente pe piaţă, lipsa studiilor clinice care 
să ateste eficienţa lor);

- importanţa unei relaţii de colaborare medic- 
pacient pentru stabilirea celui mai adecvat şi 
adaptat plan terapeutic;

- importanţa grupurilor de suport şi a consilierii 
psihologice, în cadrul spitalelor.

2. Întâlnirea cu medicul specialist / oncolog 
– dr. Pop Ileana

Având în vedere că doi dintre cei patru 
pacienţi prezenţi la activităţile din această 
săptămână sunt din Zalău, iar doctorul oncolog le 
monitorizează starea de sănătate, dr. Pop Ileana 
a participat la o sesiune de întrebări şi răspunsuri 
cu pacienţii. 

Întâlnirea într-un alt cadru, decât acel 
spitalicesc, a dus la discuţii interesante care 
au cuprins şi alte aspecte, decât tratament 
medicamentos. Pacienţii au fost încurajaţi de 
către medic să o contacteze de câte ori este 
nevoie (în cazul celor din Zalău), iar în cazul celor 
din Satu Mare să discute despre problemele cu 
care se confruntă zi de zi.

3. Drepturile pacienţilor şi ale persoanelor 
cu dizabilităţi

Având în vedere că majoritatea celor prezenţi 
în centru, sunt persoane încadrate într-un grad 
de handicap, la această sesiune li s-a prezentat 
pe scurt un extras din legislaţia pentru protecţia 
persoanelor cu handicap. S-a insistat pe drepturile 
privind recuperararea şi accesul la servicii sociale 
şi medicale, precum şi asupra facilităţilor pe care 
aceştia le au ca persoane cu handicap. Partea 
interactivă a constat în discuţii asupra situaţiilor 
particulare cu care beneficiarii s-au confruntat. 
Tot în cadrul acestei sesiuni au fost prezentate şi 
drepturile pacienţilor pe care le prevede legislaţia 
românească.

4. Integrarea în comunitate, acces la 
tratament şi activitate zilnică

Această temă a venit în completarea temei 
menţionate mai sus prin prezentarea hărţii de 
servicii sociale realizată de către organizaţia 
noastră. Aceasta constă în descrierea serviciilor 
sociale acreditate în fiecare judeţ şi a datelor de 
contact al acestora, servicii pe care organizaţia 
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noastră le consideră accesibile persoanelor 
afectate de boli rare.

Astfel că fiecare beneficiar a putut identifica 
ce servicii există în judeţul din care provine şi în 
urma conştientizării nevoilor ştie unde trebuie să 
apeleze.

5. Kinetoterapia şi masajul
Pe parcursul celor 5 zile bolnavii au 

beneficiat de kinetoterapie individuală şi în grup; 
masaj, instruire privind importanţa continuării 
kinetoterapiei la domiciliu. Obiectivele urmărite 
prin această intervenţie au fost:

- Ameliorarea mobilităţii articulare;
- Ameliorarea echilibrului şi coordonării;
- Ameliorarea respiraţiei;
- Normalizarea posturii corporale;
- Ameliorarea mimicii;
- Scăderea în greutate;
- Corectarea posturilor vicioase şi a mersului.
Aceste obiective au fost îndeplinite prin 

următoarele mijloace :
- mobilizări active din: decubit dorsal, decubit 

ventral, decubit lateral, ortostatism, şezut
- variante de mers şi exerciţii de coordonare;
- gimnastică respiratorie;
- exerciţii de mimică;
- exerciţii pe aparate: banda rulantă şi    bi ci -

c  le   ta ergometrică;
- exerciţii cu o contrarezistenţă uşoară;

- exerciţii cu bastonul, minge Bobath, benzi 
elastice;

- exerciţii la spalier.
Chiar dacă perioada de terapie a fost una 

scur tă, s-au obţinut îmbunătăţiri privind postura 
cor porală, mersul, echilibrul, coordonarea şi to-
nu sul muscular au fost uşor ameliorate. Kineto te-
rapeuţii implicaţi în activităţi au insistat asupra 
importanţei efectuării gimnasticii medicale zil-
ni ce şi asupra conştientizării de către pacienţi 
a necesităţii de a continua aceste servicii la 
domiciliu.

7. Terapia ocupaţională 
Activitatea de terapie ocupaţională a 

fost realizată în grup având ca obiective atât 
socializarea cât şi continuitatea activităţii de 
kinetoterapie şi gimnastică medicală. Astfel, prin 
obiectele realizate, pacienţii au avut ocazia de a 
lucra în echipă, de a relaţiona cât mai direct şi de 
a se relaxa şi bucura de rezultatele muncii lor. 

Evaluarea finală realizată pe parcursul zilei 
de vineri a venit să întărească obiectivele propuse 
cu acest grup, făcându-i conştienţi pe fiecare 
asupra terapiilor pe care ar trebui să le urmeze 
în localităţile de unde provin, asupra respectării 
tratamentelor medicamentoase şi a continuării 
gimnasticii medicale la domiciliu. Beneficiarii au 
completat şi chestionare de evaluare a gradului 
de satisfacţie şi de evaluare a stării de sănătate. 

Echipa Centrului NoRo
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