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Cuvânt înainte

Între noi părinţii
Cu toţii ne dorim să avem copii frumoşi, sănătoşi şi cu mult succes în viaţă… Sigur, lucrurile
nu se întâmplă întotdeauna chiar aşa. Unii se mulţumesc cu puţin, alţii vor să cucerească lumea.
Se spune că pentru a fi un părinte bun trebuie să fii un părinte fericit… cum am putea să fim
fericiţi dacă copilul nostru este bolnav?
Uneori avem nevoie de foarte mult timp pentru a pune întrebări, pentru a ne exprima temerile
privind boala copilului nostru. Doctorul ne poate da informaţii şi sfaturi, dar într-un cabinet medical
aglomerat nu este întotdeauna timp pentru discuţii. S-ar putea să fii şocat să descoperi că tocmai
copilul tău are o boală rară, la care nici specialiştii şi nici ştiinţa nu au prea multe răspunsuri. Va
trebui să-i găseşti pe cei care au mai trecut prin astfel de experienţe, să stai de vorbă cu ei şi să
înţelegi ce anume ai putea face.
Ghidul nostru încearcă să scurteze timpul căutărilor tale, să-ţi arate calea pe care ai putea păşi
alături de noi sau de alţi părinţi care au trecut prin situaţii similare. Vino să fii un părinte informat,
să înveţi să-ţi depăşeşti temerile şi să visezi din nou, să regăseşti fericirea lângă copilul tău!
Reacţiile negative apar atunci când oamenilor le e teamă de boală sau nu o înţeleg. Considerăm
că sinceritatea e modul cel mai bun de a combate orice stigmat care însoţeşte boala. Vei descoperi
că majoritatea oamenilor sunt înţelegători şi de ajutor dacă ştiu cum să ajute.
Nu pretindem că avem răspuns la toate întrebările, ceea ce promitem însă este că împreună
putem găsi mai multe răspunsuri.
Dorica Dan
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1.
Bolile rare în România
O boală rară este boala care afectează mai puţin de 5 persoane din 10.000. Ele se mai numesc
şi orfane sau orfeline pentru că sunt încă în mare măsură orfane de tratament, recunoaştere şi
îngrijire adecvată.
În lume se cunosc peste 8.000 de astfel de boli diferite, sunt deci foarte numeroase, complexe,
puţin cunoscute de către populaţie, corpul medical şi oficialii din sistemul de sănătate.
Ele se pot manifesta de la naştere sau din primii ani ai copilăriei. În peste 50% dintre bolile
rare, primele semne clinice se instalează la vârsta adultă şi se asociază, în general, cu dificultăţi
motorii şi/sau senzoriale, care sunt grave şi determină un important handicap.
Considerate nerentabile de către laboratoarele farmaceutice, bolile rare fac puţin sau deloc
obiectul cercetării, nu dispun decât în mică măsură de tratament iar diagnosticarea lor se poate
întinde pe mai mulţi ani. Susţinerea economică şi socială a acestor boli rămâne lacunară.
80% dintre bolile rare sunt de cauză genetică. Ele sunt în general ereditare şi sunt transmise
de la o generaţie la alta. Pot fi, de asemenea, rezultatul unei mutaţii spontane, noi, fără ca în familie
să fi existat înainte un caz asemănător.
Printre celelalte 20% din boli se includ boli infecţioase şi altele de diverse cauze (factori de
mediu etc).
• O boală rară este boala care afectează mai puţin de 5 persoane din
10.000;
• Se cunosc peste 8.000 de astfel de boli diferite, 80% dintre bolile
rare au cauză genetică.
Cunoaşterea medicală şi ştiinţifică a acestor boli este încă în faza embrionară. Din cele 8.000
de boli recenzate, doar o mică parte beneficiază de o înţelegere mai profundă a mecanismelor
fiziologice interesate. Cele mai multe nu beneficiază astăzi de un tratament specific. Doar pentru
câteva boli, măsurile de îngrijire permit ameliorarea calităţii vieţii bolnavilor.
Întrucât bolile rare afectează peste 25 milioane de persoane în Europa, comisia de sănătate
a UE pare din ce în ce mai preocupată de revigorarea cercetării în acest domeniu, de crearea unui
climat de educaţie a corpului medical, a bolnavilor şi a populaţiei generale, cu scopul declarat de
a se asigura condiţii pentru diagnosticul corect şi precoce al acestor boli, evitarea recurenţei lor în
familie şi asigurarea unei vieţi mai bune pentru aceşti bolnavi.
În lume există diverse forme de organizare a pacienţilor, de la grupuri foarte mici, la organizaţii
foarte mari, care pot fi concentrate pe sprijinirea pacienţilor afectaţi de o singură boală sau de mai
multe, au membri dintr-o ţară sau sunt organizate la nivel european sau mondial.
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Într-o astfel de organizaţie, pacienţii îşi unesc eforturile în strângerea informaţiilor despre
boală, tratamente accesibile, servicii medicale şi specialişti existenţi în lume, iar experienţa fiecăruia
dintre ei este preţuită la adevărata ei valoare.
Apreciind că în România frecvenţa bolilor rare este de 6-8%, la fel ca în restul ţărilor europene,
aceste boli afectează în ţara noastră aproximativ 1.300.000 de persoane, dintre care aproximativ
1.250.000 nu au încă diagnosticul corect sau complet şi nici tratament şi îngrijire adecvată.
Asociaţia Prader Willi din România a demarat în anul 2006 un proiect finanţat de CEE Trust
pentru înfiinţarea Alianţei Naţionale a Bolilor Rare România (ANBRaRo) şi dezvoltarea Planului
Naţional de Boli Rare.
Prin proiectul Parteneriat Norvegiano-Român (NoRo) pentru progres în bolile rare,
finanţat în cadrul Programului Norvegian de Cooperare pentru creştere economică şi dezvoltare
sustenabilă în România, am organizat Comitetul Naţional de Boli Rare care se întâlneşte trimestrial
pentru finalizarea acestui plan strategic, în vederea includerii sale în Strategia Naţională de
Sănătate Publică. De asemenea, acest proiect sprijină la nivel naţional crearea de servicii noi de
îngrijire specifice pacienţilor cu boli rare, crearea unei reţele de instruire în domeniu după modelul
FRAMBU (Centru pentru boli rare în Norvegia) şi asigură un schimb permanent de cunoştinţe între
partenerii din cele două ţări.
În susţinerea acţiunilor noastre la nivel naţional pentru Planul Naţional de Boli Rare se
adaugă şi proiectul EUROPLAN, finanţat de Comisia Europeană, proiect prin care am organizat
în perioada 18-19 iunie 2010 Conferinţa Europlan la Bucureşti, la Palatul Parlamentului. Scopul
proiectului este tocmai acela de a oferi autorităţilor naţionale de sănătate instrumente utile în
vederea elaborării şi implementării de strategii naţionale pentru bolile rare.
Ministerul Sănătăţii Publice din România s-a arătat deschis unui parteneriat eficient în
promovarea acestui plan şi derularea activităţilor specifice, în vederea implementării lui.
Împreună, pacienţi, părinţi şi specialişti putem îmbunătăţi calitatea vieţii acestor pacienţi şi
oferi speranţa unei vieţi trăite cu demnitate!
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2.
Relaţia pacientului cu familia
Nu ştii ce diagnostic are copilul tău... ce să faci?
Încotro să te îndrepţi?
Primul şi cel mai dificil obstacol pe care trebuie să-l depăşească bolnavii şi familiile lor
este cel al obţinerii unui diagnostic: este vorba adesea de cea mai disperată luptă. Această luptă
este repetată cu fiecare nou stadiu al unei boli rare evolutive sau degenerative. Lipsa cunoştinţelor
privind boala lor rară pune adesea viaţa bolnavilor în pericol şi antrenează importante derapaje:
întârzieri nejustificate, consultaţii medicale multiple, cu prescrierea de medicamente şi tratamente
inadecvate, chiar nocive.
Pentru că informarea, experienţa, cunoştinţele privind cea mai mare parte din bolile rare sunt
foarte reduse, diagnosticele precise sunt adesea tardive, atunci când bolnavul a fost deja tratat luni
sau ani, pentru o altă boală mai comună. Adesea doar câteva dintre simptome sunt recunoscute şi
tratate.
Proiectul de cercetare EurordisCare 2 privind întârzierea diagnosticului în bolile rare a
relevat faptul că în sindromul Ehler-Danlos, un bolnav din patru a aşteptat mai mult de 30 de
ani pentru a primi diagnosticul corect. 40 % din bolnavii care au participat la anchetă au primit
un diagnostic greşit înaintea celui corect. Printre aceştia: 1 bolnav din 6 a suferit un tratament
chirurgical bazat pe acest diagnostic greşit, 1 bolnav din 10 a fost supus unui tratament psihologic
sau psihiatric bazat pe acest diagnostic greşit.
Consecinţele diagnosticului tardiv sunt tragice: naşterea unui nou copil cu aceeaşi boală,
comportamente inadecvate şi susţinere deficitară din partea familiei, degradarea stării bolnavului
din punct de vedere intelectual, psihologic şi fizic chiar până la deces, pierderea încrederii în
sistemul de sănătate.
În absenţa diagnosticului corect, serviciile medicale sunt în incapacitate de a trata adecvat
bolnavul. Întregul comportament anormal asociat numeroaselor boli rare este frecvent reproşat
mamei, determinând culpabilitate şi anxietate. Neînţelegerea, depresia, izolarea şi anxietatea sunt
manifestări cotidiene ale celor mai mulţi dintre părinţii copiilor afectaţi de boli rare, mai ales în faza
de dinaintea aflării diagnosticului.
Întreaga familie se va retrage, se va marginaliza. Vulnerabilitatea este psihologică, socială,
culturală şi economică. În numeroase cazuri naşterea unui copil afectat de o boală rară antrenează
separarea părinţilor.
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• Cel mai dificil obstacol în bolile rare este diagnosticarea;
• Neînţelegerea, depresia, izolarea şi anxietatea sunt manifestări
cotidiene ale celor mai mulţi dintre părinţii copiilor afectaţi de boli
rare, mai ales în faza de dinainte de a afla diagnosticul.

Ai primit diagnosticul....
Sigur te întrebi de ce ţi s-a întâmplat tocmai ţie?
Să aflaţi că aveţi un copil cu probleme este unul dintre cele mai tulburătoare lucruri
care vi se pot întâmpla ca părinte... să afli că tu însuţi suferi de o boală rară poate fi un
moment extrem de dificil dar, indiferent în care situaţie ai fi, trebuie să înveţi să ai curajul de
a merge mai departe!
Relaţia dintre familie şi copilul care suferă de o boală rară este una dintre cele mai complexe
relaţii din punct de vedere social. Se bazează pe sentimente de dragoste şi respect, la care se adaugă
interferenţe emoţionale, psiho-sociale, educaţionale şi de tradiţie. Ideal este ca toţi membrii familiei,
în mod deosebit părinţii să fie implicaţi în creşterea şi educarea copilului sau în îngrijirea persoanei
cu handicap produs de boli rare.
Legăturile de ataşament stabilite încă din primele momente de viaţă sunt vitale pentru
dezvoltarea armonioasă a copilului. Importanţa acestor legături (cu părinţii, bunicii, alte rude,
vecini, prieteni, etc.) pentru dezvoltarea copilului şi formarea lui ca adult este recunoscută de lege
şi exprimă în mod clar dreptul copilului de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu părinţii,
cu rudele, dar şi cu alte persoane faţă de care a dezvoltat ataşament.
În situaţia familie-copil cu boală rară formarea copilului se realizează adecvat prin informare,
educare şi consiliere prealabilă a familiei. Necesitatea educării familiei pentru a-şi cunoaşte şi
înţelege mai bine copilul este susţinută de argumente ştiinţifice solide. Orice fenomen aparent
nesemnificativ poate schimba cursul evoluţiei copilului: de la faza de bebe, la grădiniţă, la ciclul
primar de învăţământ. În acelaşi timp, este necesar ca familia să înţeleagă cât de importantă este
pregătirea pentru o viaţă independentă şi pentru dobândirea autonomiei individuale care îl face pe
copil/tânăr să fie stăpân pe propriul destin.
Pentru o evoluţie adecvată a copilului sunt necesare stimularea şi siguranţa oferite de mediul
familial şi de mediul înconjurător, de societatea în care trăim. Copilul îşi dezvoltă simţul identităţii
în familie. O relaţie pozitivă şi consistentă cu părinţii, în care aceştia reuşesc să vină în întâmpinarea
nevoilor copilului, îl ajută să capete siguranţă interioară, să-şi cunoască şi să‑şi înţeleagă propriul
trecut, să devină autonom. Familia este primul mediu în care copilul experimentează relaţii şi
el va dezvolta relaţii în afara acestui mediu pornind de la modelele pe care le-a preluat de aici. De
aceea, un copil are nevoie de legături emoţionale stabile, de sentimentul apartenenţei necondiţionate
10
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la un grup de persoane (în esenţă, familia sa), de un mediu securizant care să-i permită experienţe
normale de viaţă.
Când vorbim de familie, ne referim în primul rând la părinţi, dar un loc foarte important îl
are în viaţa copilului, familia extinsă, formată în mod tradiţional din bunici şi rude până la gradul al
IV-lea. Familia extinsă îl ajută pe copil să-şi cunoască rădăcinile, să-şi întregească experienţele de
viaţă de familie, să dezvolte relaţii personale multiple şi complexe. De aceea este foarte important
pentru fiecare copil să îşi cunoască rudele şi să se bucure de relaţii personale cu acestea. În plus,
familia extinsă este principala reţea de suport pentru părinţi. În special bunicii pot fi un sprijin real
pentru părinţi şi, de multe ori, reprezintă principala resursă pentru prevenirea separării.
În situaţia familie – adult cu o boala rară, abordarea este complet diferită. Orice pacient care
s-a îmbolnăvit la vârsta de adult va spune că este mai greu decât dacă s-ar fi născut cu acea boală...
dar, depinde cum priveşti lucrurile. În mod cert, dacă nu ai cunoscut ceva nu ai cum să simţi că ai
pierdut acel ceva. Deci, primul lucru pe care aceşti pacienţi trebuie să-l facă este acela de a înţelege
situaţia nouă în care se găsesc şi de a face eforturi pentru a se adapta.
Au intrat într-o lume nouă, de cele mai multe ori cu frustrări şi limitări impuse de boală şi de
mediu, în care există alte activităţi, alţi oameni, alt program decât cel avut până atunci. Este o mare
schimbare pentru ei.
Adesea apare aspectul legat de neînţelegere - pacientul susţine că cei din jur nu-l înţeleg, nu
se pot pune în pielea lui, nu-l ascultă, nu ştiu ce simte iar ceilalţi membri ai familiei consideră că nu
sunt ei înşişi ascultaţi, că intenţiile lor sunt interpretate greşit, apar probleme grave de comunicare
şi înţelegere. Dacă nu sunteţi atenţi în aceste momente, de altfel extrem de dificile pentru pacientul
adult, dacă nu se intervine în mod profesionist, apare pericolul izolării, înstrăinării, abandonării
luptei pentru reintegrarea în familie şi comunitate. Uneori evităm să discutăm aceste probleme iar
situaţia se agravează. Este important să fiţi deschişi, sinceri cu voi înşivă şi să vă păstraţi speranţa,
continuându-vă viaţa într-un mod cât mai aproape de normal, să încercaţi să vă dezvoltaţi abilităţile
şi propria persoană!
Să nu înţelegeţi greşit că dezvoltarea personală ar fi doar pentru cei cu probleme! Cu toţii
avem nevoie de dezvoltarea propriei personalităţi, nu stăm pe loc chiar dacă am vrea. Uneori
urcăm, alteori coborâm… în mare măsură, depinde de noi ce alegem! Viaţa este o permanentă
transformare.

Probleme şi complicaţii
Problemele pot surveni fie la naştere, din cauza unei boli genetice sau pot apărea pe parcursul
vieţii. Puteţi trece prin emoţii puternice, viaţa trebuie reconsiderată, priorităţile se schimbă, apar
rupturi şi frustrări şi totul pare că se sfârşeşte. Când acest lucru se petrece la naştere, şocul veştii
se amplifică pentru că acest lucru se întâmplă tocmai când aşteptaţi cu nerăbdare o schimbare
pozitivă în viaţa familiei şi constataţi de fapt că toate planurile trebuiesc regândite şi ajustate la
noua situaţie...
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Complicaţiile şi sechelele pot fi de natură emoţională, mentală sau fizică şi variază în funcţie
de gravitate. Bolile rare pot fi extrem de dificil de diagnosticat la naştere din cauza complexităţii
şi bolilor asociate: pot avea manifestări de tip autistic, pot avea malformaţii congenitale, retard
în dezvoltarea neuromotorie, probleme metabolice etc. Pot apărea probleme de comportament,
de învăţare, de limbaj, retard psihic, crize de epilepsie, surditate, ambliopie sau orbire, retard în
dezvoltarea motorie şi multe altele. Indiferent despre ce boală rară este vorba, aceşti copii sau
adulţi (dacă boala a intervenit mai târziu) au nevoie de îngrijiri speciale şi de asistenţă specializată.
Tratamentul şi recuperarea pot include multiple paliere de dezvoltare: recuperare fizică, logopedie,
terapie ocupaţională, terapie comportamentală sau alte intervenţii sociale şi psihologice adăugate
la un tratament medicamentos.
• Indiferent despre ce boală rară este vorba, aceşti copii sau adulţi
(dacă boala a intervenit mai târziu) au nevoie de îngrijiri speciale
şi de asistenţă specializată: recuperare fizică, logopedie, terapie
ocupaţională, terapie comportamentală, intervenţii sociale,
psihologice şi uneori tratamente medicamentoase.

Cum faceţi faţă noii situaţii?
„Nu există boli, există pacienţi” este o sintagmă care ne arată că fiecare caz este diferit şi
necesită o abordare individualizată. Modul în care vă veţi descurca depinde de felul în care evaluaţi
şi interveniţi în fiecare situaţie în parte. Există diferenţe între tipul şi severitatea problemei, precum
şi diferenţe între modurile de a face faţă. Chiar atunci când discutăm despre pacienţi cu aceeaşi
boală, aceştia învaţă să se acomodeze diferit, în funcţie de situaţia personală, de specialiştii care se
ocupă de caz, de reţeaua de suport pe care o au în cadrul familiei şi în comunitate.
Uneori trebuie să facă faţă respingerii celorlalţi dar, copilul însuşi şi familia trebuie să înveţe
să se accepte pe ei şi să solicite ajutorul sau intervenţia celor din jur. Părinţii pot să îi ajute să
facă faţă acestor atitudini din partea celorlalţi. Cum? Alegând cu grijă calea către integrarea în
comunitate, chiar dacă, de cele mai multe ori este şi cea mai dificilă opţiune: grădiniţe şi şcoli
potrivite, un loc de muncă adecvat. Menţinerea aşteptărilor la un anumit nivel este importantă,
pentru că în final, „Atitudinea este totul!”.
Copiii afectaţi de boli rare trebuie să fie ajutaţi să-şi găsească parteneri de joacă şi prieteni.
Trebuie să încercăm să evaluăm situaţia corect şi să stimulăm dezvoltarea abilităţilor existente
pentru că altfel ei nu ştiu de ce sunt capabili sau pot presupune că nu pot şi nu ştiu face nimic.
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Relaţia copilului cu familia
Pentru a traversa cu bine procesul îngrijirii copilului dumneavoastră, aveţi nevoie de consiliere
genetică şi de sprijinul specialiştilor. Trebuie să înţelegeţi ce s-a întâmplat şi de ce. Aveţi nevoie de
informaţii despre starea copilului, despre evoluţia bolii pentru a fi pregătiţi să răspundeţi în mod
eficient nevoilor lui.
Mai aveţi şi alte nevoi: de încurajare şi de respect, să fiţi tratat atât dumneavoastră, cât şi
copilul, cu demnitate, intimitate, confidenţialitate, să ştiţi că nu sunteţi vinovaţi şi că nimeni nu este
vinovat de fapt, aveţi nevoie de suportul şi înţelegerea celor din jur, de experienţa persoanelor care
au avut sau au aceeaşi experienţă cu a dumneavoastră.
Cum vă comportaţi cu copilul dumneavoastră? Dar în familie?
E bine să aibă informaţii despre ce s-a întâmplat şi ce se poate întâmpla cu el, să fie tratat cu
respect. Este nevoie să-i stimulaţi abilităţile, să-şi dezvolte personalitatea, să aibă şansa să înveţe
din experienţă chiar dacă uneori are probleme, trebuie să aibă şansa de a dobândi maximum din
ceea ce poate achiziţiona. Să fie valorizat ca om, să fie ajutat pentru a putea face faţă realităţii. Să ai
şansa de a învăţa din propriile greşeli este un „privilegiu” care nu poate să-i fie refuzat cuiva doar
pentru că suferă de o boală rară.
Fiecare părinte îşi doreşte ce este mai bine pentru copilul lui. Cum procedăm? Primul pas ar
fi să înţelegem că nu este vina nimănui pentru ceea ce s-a întâmplat. Este important ca familia
să rămână împreună şi să încerce să depăşească problema ca o familie. Să nu vă fie ruşine, să
nu încercaţi să „ascundeţi” copilul pentru că nu aşa se rezolvă problema! Aveţi nevoie de multă
răbdare şi înţelegere! Aveţi nevoie de acceptare!
Apoi să adunaţi cât mai multe informaţii despre întrebările care vă îngrijorează. Cu cât
adunăm mai multe informaţii şi fapte, cu atât încrederea că putem să-l ajutăm, creşte.

Ca orice mamă aflată în situaţia mea, am trecut şi eu prin toate
fazele: negare, neacceptare a diagnosticului, învinuire, tristeţe,
furie etc... Dar e foarte important să te mobilizezi cât mai repede,
rămânând în acest labirint periculos nu-ţi ajuţi cu nimic copilul.
Am început să mă informez în legătură cu diagnosticul, tratamente
medicamentoase, metode de terapie etc. Am luat legătura cu alţi
părinţi, am încercat să găsesc centre pentru terapie, am devenit
conştientă de faptul că fără o intervenţie terapeutică nu vor apărea
progresele. Recuperarea unui copil cu dizabilităţi depinde de
mulţi factori, gradul de afectare fiind diferit chiar pentru copiii cu
acelaşi diagnostic. De aceea şi intervenţia terapeutică trebuie făcută
diferenţiat. Chiar acasă, orice exerciţiu făcut pentru a stimula
copilul, care de multe ori ni se poate părea ceva banal, poate
dezvolta abilităţi care cu timpul se pot transforma în deprinderi.
Sanda Bârjac, mama unui copil cu autism
| Ghid pentru parinti şi pacienti
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Ca părinte, atunci când ne gândim la programul de adaptare şi readaptare pentru copilul cu
boli rare ar trebui să ţinem cont de acele măsuri care sprijină autonomia personală şi poate
asigura la un moment dat independenţa sa economică şi integrarea sa socială. Acest lucru
presupune un ansamblu de măsuri fundamentale şi complementare, dispoziţii, servicii de facilitare
care stimulează confortul fizic şi psihologic pentru copil şi familie.
Atunci când copilul este „diferit”, acesta se adaptează greu la relaţiile interpersonale şi de
aceea părinţii trebuie să joace rolul de tampon, de mediator între copil şi persoanele străine, chiar
şi atunci când copilul a devenit adult.
Datorită acestui rol suplimentar de mediator, reacţiile părinţilor în faţa unui copil cu deficienţă
capătă o importanţă majoră. Părinţii pot reacţiona prin supraprotecţie, acceptare, negare sau uneori
respingere.
Într-o familie echilibrată acceptarea este mai rapidă şi acţiunile întreprinse în favoarea
celui bolnav sunt mai eficiente. După ce cunosc situaţia reală, ei îşi reorganizează viaţa în aşa fel
încât să acorde atenţia cuvenită celui afectat, îşi reajustează planurile şi îşi regândesc valorile.
Când avem de-a face cu o problemă de natură fizică, retard motor sau alte probleme care
limitează accesul în mediul extern, nu depinde doar de familie integrarea copilului în comunitate.
Cu toate acestea, este important şi de dorit să insistăm pe participarea sa la activităţile sociale
obişnuite, integrarea sa în şcoala de masă şi eventual, găsirea/crearea unui loc de muncă mai târziu,
pentru a-i asigura independenţa şi stima de sine.
Dacă problemele sunt mai complexe şi implică şi un retard psihic, abordarea în familie şi
intervenţia sunt diferite, dar au în final acelaşi scop: stimularea unei vieţi cât se poate de normală
pentru copil.
Părinţii trebuie să înveţe: ce este necesar? când şi cum trebuie oferit sprijinul? ce, cum
şi cât de mult se poate cere copilului afectat de o boală rară? Aceste reguli constituie un adevărat
ghid al comportamentului faţă de copil şi dacă vrem să avem un copil sănătos trebuie să îl
tratăm ca pe un copil sănătos.
Dacă copilul are şansa să crească într-o familie echilibrată, trebuie să aibă drepturi şi obligaţii
egale, oricât de greu ar fi să facem acest lucru. Trebuie să aibă relaţii de reciprocitate şi de egalitate
cu fraţii şi cu surorile sale, să se simtă ”ca toată lumea”. Dacă se simte egal în familie, el va ajunge
să se simtă egal şi în societate.
FAMILIA ESTE MEDIUL în care pacientului cu o boală rară i se oferă şansa de a-şi găsi
locul sau de a şi-l păstra, şi de a se adapta/readapta la situaţia în care se află.
Anthony Robbins în cartea sa “Descoperă Forţa din tine” spune că pentru a realiza o
schimbare de durată trebuie îndepliniţi trei paşi:
1. Ridică-ţi ştacheta! Începe să ceri mai mult de la tine, notează-ţi lucrurile pe care nu vrei
să le mai accepţi în viaţa ta, pe care nu vrei să le mai tolerezi şi acţionează în această direcţie!
2. Schimbă-ţi crezurile limitative! Crezurile modelează fiecare decizie, fiecare faptă în parte,
fiecare gând şi fiecare sentiment pe care îl trăim. Ca urmare, schimbarea crezurilor limitatoare stă
la baza oricărei transformări reale şi de durată.
3. Schimbă-ţi strategia! Dacă îţi vei stabili un standard mai înalt şi îţi vei schimba crezurile
cu siguranţă vei găsi şi strategia care funcţionează optim în noile condiţii.
În concluzie: adaptarea nu este o opţiune, este o necesitate. Poţi alege să te transformi în mod
14
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conştient sau poţi lăsa viaţa să o facă în locul tău, aşa cum va vrea ea… şi după cum puteţi bănui,
această variantă nu este întotdeauna plăcută. Viaţa îşi joacă rolul, ea este o continuă devenire.
Joacă-ţi-l şi tu pe al tău şi te vei bucura şi mai mult de ea!
Dacă faceţi planuri pentru un an, plantaţi orez.
Dacă faceţi planuri pentru zece ani, plantaţi un copac.
Dacă faceţi planuri pentru o viaţă, educaţi-vă copilul!
                   Proverb chinezesc

• Responsabilizarea întregii familii în educaţia şi integrarea în
comunitate este esenţială pentru reuşită!!!
• Un părinte nu trebuie să creadă NICIODATĂ că nu mai este nimic
de făcut pentru copilul lui!!!
• Un părinte trebuie să creadă că ÎNTOTDEAUNA mai este ceva de
făcut pentru copilul lui!!!

Perioade dificile, de tranziţie
Copilul mic:
Perioada de aşteptare după naştere: Va merge? Va vorbi? Va gândi? Va fi un copil “normal”?
Dacă aţi observat sau ştiţi că este o problemă NU este timp de pierdut: apelaţi la specialişti
pentru recuperare şi initiaţi activităţi de stimulare cu copilul dumneavoastră. Nu uitaţi că sunt copii,
iar stimularea trebuie făcută în joacă, ca activitate de bază în viaţa copilului!
Unii copii s-ar putea să aibă nevoie de servicii şi tratamente de recuperare toată viaţa!!! NU
DISPERAŢI! Copilul nu are nicio şansă dacă abandonaţi lupta!!!
Educaţia:
1. Putem integra copiii cu dizabilităţi produse de boli rare în şcolile de masă?
2.	Au profesorii şi învăţătorii pregătirea psihopedagogică necesară integrării într-o şcoală
publică a acestor copii?
3. Sunt părinţii pregătiţi să accepte şi să înţeleagă aceste schimbări ale procesului
educaţional?
4. Putem schimba într-un timp scurt mentalităţile adânc înrădăcinate care guvernează de
decenii modul de gândire al personalului didactic?
5.	Asigurarea şanselor egale tuturor copiilor poate implica o anumită tensiune prin fapul că
unii au ritmuri de învăţare diferite şi abilităţi socio-afective reduse?
Ca părinţi, trebuie să încercăm să găsim un răspuns sincer pentru cele cinci întrebări de
mai sus, să înţelegem ce abilităţi de învăţare are copilul nostru şi să acţionăm în consecinţă...
Legislaţia permite în acest moment să alegem, trebuie doar să alegem ceea ce este bine pentru
copilul nostru.
| Ghid pentru parinti şi pacienti
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Integrarea în muncă:
1. Recunoaşteţi tot ceea ce este pozitiv, valoros şi unic la copilul dumneavoastră!
2.	Fiţi convinşi că acesta poate învăţa şi poate reuşi!
3. Dezvoltaţi talentele copilului dvs. şi căutaţi să aflaţi ce abilităţi de muncă are copilul
dumneavoastră!
4. Există teste de evaluare a abilităţilor care pot sugera direcţia în care vă puteţi îndrepta!
5.	Lăsaţi copilul să greşească pentru că DOAR AŞA VA PUTEA ÎNVĂŢA!
6. Promovaţi respectul de sine şi faţă de cei din jur, arătându-i iubirea dumneavoastră
necondiţionată!
7.	Legislaţia românească oferă facilităţi angajatorilor persoanelor cu dizabilităţi!
8. Există organizaţii nonguvernamentale care se ocupă de angajarea în muncă a persoanelor
cu dizabilităţi, inclusiv cele produse de boli rare (în acest sens ANBRaRo este parteneră a
SSMR în derularea unui proiect care se ocupă de această problemă prin crearea Centrului
Naţional de ocupare a forţei de muncă pentru persoane cu SM şi alte boli neurologice
rare - Acces Abilitate)
9.	În România există mai multe Centre de Intergrare prin Terapie Ocupaţională: Zalău,
Mediaş, Neamţ, Simeria, Târgu-Mureş.
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3.
Managementul zilnic al bolii
Calitatea vieţii
A face faţă bolilor rare, boli cronice şi invalidante, este o mare provocare pentru toţi cei implicaţi
în managementul acestora: pacienţi, familie şi profesionişti din diverse domenii. Chiar şi în condiţiile
existenţei unui tratament majoritatea acestor boli nu pot fi total vindecate, ci doar ameliorate şi ţinute
sub control. Asta nu înseamnă că trebuie să vă resemnaţi şi să staţi pasivi în faţa bolii. Calitatea vieţii
depinde de mai mulţi factori şi nu doar de existenţa sau eficienţa procedurilor medicale.
Potrivit lui Baum et. al (1997, după Gatchel, 2003) calitatea vieţii poate fi evaluată pe mai
multe dimensiuni:
• simptomele fizice experimentate de pacient;
• abilitatea acestuia de a se auto-îngriji şi a se implica în activităţile de zi cu zi;
• abilitatea de a munci (la slujbă sau acasă);
• funcţionarea socială, inclusiv relaţiile interpersonale şi intimitatea;
• starea emoţională a pacientului, anxietatea, stresul şi depresia;
• funcţionarea cognitivă şi intelectuală;
• nivelul general de energie şi vitalitate a pacientului;
• satisfacţia generală cu privire la propria viaţă.
Managementul de zi cu zi al bolilor rare presupune îmbunătăţirea funcţionării pe fiecare din
aceste dimensiuni.

Managementul zilnic al bolii - Aspecte sociale
În acest subcapitol, vom aborda managementul bolilor rare, pornind de la două aspecte
privind apariţia bolii rare în viaţa pacienţilor: primul aspect ar fi acela în care copilul se naşte cu o
boală rară şi al doilea aspect ar fi situaţia în care pacientul, copil sau adult dobândeşte boala rară
pe parcursul vieţii.
a) În cazul în care copilul se naşte cu o boală rară, managementul bolii va consta în felul în
care părinţii se vor organiza pentru a satisface nevoile copilului lor.
b) În cazul în care pacientul dobândeşte boala pe parcursul vieţii, managementul bolii va
consta atât în modul în care se va reorganiza pacientul pentru a-şi satisface nevoile cât şi în sprijinul
pe care familia poate să i-l ofere.
Însă, indiferent de momentul la care apare boala rară în viaţa pacientului, aceasta determină
limitarea îndeplinirii nevoilor umane. Ori managementul bolii se referă tocmai la modul în care
pacientul afectat de o boală rară şi familia acestuia acţionează pentru a-şi îndeplini sau reîndeplini
nevoile umane.

| Ghid pentru parinti şi pacienti
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Referindu-ne la nevoile umane, aşa cum au fost descrise de Maslow, acestea sunt aşezate
într-o anumită ordine ierarhică, şi se presupune că îndeplinirea lor se face pornind de la bază.

O piramidă fără bază nu ar putea exista!
1. Îndeplinirea nevoilor fiziologice
De cele mai multe ori, ca pacienţi, ne dăm seama că boala rară de care suferim ne limitează
somnul, respiraţia, posibilitatea de a ne alimenta, de a consuma lichide, acestea fiind nevoi vitale.
Dacă acestea nu sunt satisfăcute, simţim mai puternic boala, simţim iritaţie, durere, discomfort,
iar în anumite situaţii limitarea acestora poate duce şi la deces. Astfel că, în managementul zilnic
al bolilor rare, vom căuta ca şi pacienţi dar şi ca aparţinători, îndeplinirea acestor nevoi sau
compensarea lor.
2. Îndeplinirea nevoilor de siguranţă
Acestea se referă la siguranţa pe care ne-o dă existenţa unei familii, existenţa unei locuinţe,
dar şi la siguranţa financiară.
În cazul copiilor care se nasc cu o boală rară, apar multiple situaţii care limitează sau fac
imposibilă îndeplinirea nevoilor de siguranţă. De exemplu, mame părăsite de soţi din cauză că s-a
născut un copil bolnav; cheltuirea tuturor resurselor financiare sau chiar şi îndatorarea familiei aflate
în căutarea de tratamente pentru copilul afectat de o boală rară, care poate duce până la pierderea
locuinţei sau la imposibilitatea de achiziţionare a uneia, din cauza tratamentelor costisitoare;
renunţarea la locul de muncă a unuia din părinţi accentuând astfel problemele financiare.
În cazul unui pacient la care boala a apărut într-un anumit moment din viaţă, limitarea
îndeplinirii nevoilor de siguranţă poate însemna: pierderea unui loc de muncă care a adus venituri
sau nesiguranţa de a avea la un moment dat propriile sale venituri, dificultatea de a-şi întemeia
propria familie, incertitudinea că va reuşi să păstreze lângă el membrii familiei, nesiguranţa de a
avea propria locuinţă sau o locuinţă adaptată nevoilor sale.
3. Îndeplinirea nevoilor de dragoste şi apartenenţă
În cazul copiilor care dobândesc de la naştere boala rară, părinţii şi familia extinsă (bunici şi
alte rude) sunt cei care pot să ajute la îndeplinirea acestor nevoi, prin reţeaua de suport familial (aşa
cum este specificat şi în capitolul “Relaţia pacientului cu familia”).
18
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Totodată, părinţii trebuie să fie conştienţi de necesităţile copilului de a se juca cu alţi copii, de a
avea prieteni, de a fi parte a unui grup. În cazul pacientului care a dobândit boala pe parcursul vieţii,
pot să apară situaţii dramatice în viaţa acestuia: părăsirea de către partenerul de viaţă, părăsirea
de către prieteni, imposibilitatea menţinerii unor relaţii cu colegii de muncă. În astfel de situaţii,
pacienţii se pot reorienta spre: căutarea de alţi pacienţi care suferă de aceeaşi boală rară, căutarea
de grupuri de suport, căutarea de asociaţii de pacienţi cu boli rare pentru îndeplinirea nevoii de a
aparţine unui grup. Îndeplinirea acestei categorii de nevoi contribuie foarte mult la modul în care
copilul sau adultul suferind de o boală rară îşi va dezvolta propria reţea socială şi abilităţile de
comunicare şi socializare.
4. Îndeplinirea nevoilor de stimă şi respect
Acestea pot fi cultivate de către părinţi şi de către familia extinsă, în cazul unui copil care
se naşte cu o boală rară, dar şi prin sprijin oferit de grupuri de pacienţi şi servicii specializate, iar
în cazul adulţilor care au dobândit o boală rară, aceştia trebuie să conştientizeze aceste nevoi, să
acţioneze pentru a şi le satisface, iar daca este cazul, să apeleze la servicii specializate, sociale şi
psihologice, care pot să-i sprijine în câştigarea stimei de sine şi apoi a stimei celorlalţi.
La fel de importantă este şi dezvoltarea sentimentului de încredere în forţele proprii, dar şi
ca pacientul să înveţe să-şi formuleze aşteptări de la propria persoană, iar familia să contribuie la
formularea obiectivă şi raţională a acestora.
Formularea unor aşteptări mult peste posibilităţile pacientului, poate duce la pierderea
încrederii în forţele proprii şi refuzul de a mai acţiona în vederea îmbunătăţirii fizice şi psihice. Pe
de altă parte, formularea unor aşteptări sub limitele posibilităţilor pacientului sau neformularea lor
pot duce la regrese în starea de sănătate şi implicit la agravarea bolii.
5. Îndeplinirea nevoilor de autorealizare
Îndeplinirea acestor nevoi nu poate să se realizeze fără îndeplinirea nevoilor de stimă de sine şi
autorespect. De fapt, acestea reprezintă motorul de acţiune care poate face posibilă autorealizarea.
După cum sunt prezentate şi în teoria lui Maslow, ele se regăsesc în vârful piramidei, ceea
ce şi demonstrează că până la îndeplinirea acestora trebuie îndeplinite cele prezentate anterior.
Îndeplinirea celor de la bază devine suportul pentru îndeplinirea celor din vârful piramidei.
Astfel că, în cazul copilului afectat de o boală rară, va deveni foarte important felul în care se
va readapta familia şi va redefini autorealizarea. În unele cazuri acest lucru va putea consta în paşi
mici spre viaţă autonomă (a reuşit să se alimenteze singur, a reuşit să se îmbrace singur, va merge
singur la cumpărături, ştie să-şi administreze singur banii, etc.), chiar dacă va exista dependenţa de
o altă persoană pentru anumite activităţi; în alte cazuri, autorealizarea va putea însemna chiar şi
absolvirea de studii superioare şi integrarea într-un loc de muncă.
Dacă pacientul a dobândit boala pe parcursul vieţii, acesta va trebui să-şi redefinească
scopurile sau, dacă este nevoie, să apeleze la ajutor specializat (consiliere psihologică şi socială),
pentru a-şi redefini conceptul propriu de autorealizare şi a-şi reconstrui drumul într-un alt mod care
face posibilă autorealizarea.
| Ghid pentru parinti şi pacienti

19

Ce pot face ca pacient diagnosticat
cu o boală rară?
Nu vrem să susţinem că prin soluţiile oferite mai jos am cuprins toate situaţiile posibile.
Multitudinea şi complexitatea bolilor rare fac greu de realizat acest lucru de multe ori, însă încercăm
să ne referim la câteva soluţii care pot preveni situaţiile de criză şi care se regăsesc în cele mai
multe dintre cazurile cu care ne-am întâlnit până în prezent:
• Ca pacient afectat de o boală rară am şanse mari de a putea obţine un certificat de încadrare
într-un grad de handicap. A deţine un certificat de handicap nu înseamnă a fi „etichetat”
ci înseamnă „facilităţi” care pot duce la decongestionarea unor probleme financiare şi
materiale, acces la servicii socio-medicale gratuite. Paşii care trebuie urmaţi pentru a
obţine un certificat de handicap sunt descrişi în capitolul “Orientarea către servicii”.
• Pentru acces la mai multe informaţii despre boală sau despre managementul bolii, pot să
mă adresez Centrului de Informare pentru Boli Genetice Rare – înfiinţat de Asociaţia
Prader Willi din România, unde pot beneficia de informare, de consiliere socială şi
psihologică, de orientarea către un genetician (dacă este nevoie) sau către alte servicii
medicale.
• Pot încerca să cunosc alţi pacienţi cu acelaşi diagnostic pentru a ne împărtăşi experienţele şi
a căuta împreună soluţii pentru depăşirea dificultăţilor cu care mă confrunt/ne confruntăm
(forumuri de pacienţi, organizaţii de pacienţi etc.)
• Pot să conştientizez nevoia de recuperare cu toate aspectele sale şi să apelez direct la
sprijinul specialiştilor (medici de familie, medici specialişti, psihologi sau asistenţi
sociali). Un certificat de încadrare într-un grad de handicap poate să-mi faciliteze accesul
la servicii socio-medicale gratuite, accesul la educaţie asistată de profesor de sprijin (în
cazul copilului), accesul la muncă în ateliere protejate sau accesul la alte drepturi.
Îndrumările de faţă sunt valabile şi pentru părinţii copiilor afectaţi de boli rare, iar alte
îndrumări se regăsesc în special în capitolul anterior „Relaţia pacient-familie”, dedicat părinţilor
care au în îngrijire un copil afectat de o boală rară.

Cu ocazia acestor întâlniri am avut parte de o serie de învăţăminte
care pur şi simplu mi-au dat „aripi” pentru viitor, aşadar mi
s-au „deschis porţile” (ipotetic vorbind), spre un trai mai bun.
Astfel am fost îndrumat să mă respect pe mine însumi, respect
ce l-am pierdut când societatea a catadicsit că ar fi bine să mă
marginalizeze. Ca o ultimă idee, cu ocazia acestor întâlniri mi-am
recăpătat pofta de a trăi!
Pop Iulian-Paul, pacient cu Scleroză Multiplă
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4.

Accesul la servicii pentru persoAnele cu
dizabilităţi produse de boli rare
A trăi cu o boală rară înseamnă multiple implicaţii în toate aspectele vieţii atât pentru persoana
bolnavă cât şi pentru părinţi şi ceilalţi membri ai familiei. După aflarea diagnosticului, urmează
o perioadă dificilă, în care viaţa persoanei bolnave şi implicit a familiei se schimbă, sistemul
de valori se bulversează, ceea ce păruse fundamental până atunci poate deveni accesoriu şi pot
apărea sentimente complexe: de teamă, de negare, şoc, depresie, anxietate, atitudini de refuz a
diagnosticului, care de fapt sunt un mecanism inconştient de adaptare şi de apărare în faţa suferinţei
provocate de situaţia în care se află persoana bolnavă. Este faza în care situaţia bolnavului şi a
familiei poate părea fără ieşire, însă nu este aşa, alternative şi opţiuni întodeauna există, ele trebuie
căutate, găsite şi valorificate astfel încât să putem realiza maximul din minimul care ni-l putem
permite.
Pentru aceasta este important ca persoana bolnavă şi întreaga familie să accepte diagnosticul,
să-şi găsească resursele interioare şi energia necesară pentru a putea face faţă împreună cât mai
uşor vieţii de zi cu zi şi de a cunoaşte de la început modalităţile cele mai adecvate de adaptare a
mediului la nivelul potenţialităţii persoanei bolnave.
Acest lucru presupune multe semne de întrebare la care trebuie găsit şi dat un răspuns, cum ar
fi: „Care dintre cei din familie sau alte persoane, vor petrece mai mult timp cu persoana bolnavă? În
ce măsură membrii familiei vor tolera şi accepta comportamentul unei persoane cu dizabilităţi? Ce
activităţi zilnice va putea să facă şi de care va trebui să se lipsească? Care sunt „graniţele” spaţiului
în care poate fi în siguranţă? Va putea frecventa o şcoală sau va putea avea un loc de muncă? Unde
vor găsi ajutor? Mai sunt persoane cu aceeaşi boală? Dacă există tratament pentru boala de care
suferă? Cum va fi mai târziu viaţa acestei persoane? Cât va trăi? Ce se va întâmpla cu acea persoană
după ce părinţii nu vor mai fi?” şi altele.
Deci cele mai multe temeri ale părinţilor sunt legate de posibilitatea ca, persoana bolnavă să
nu poată fi cu adevărat independentă niciodată.
Răspunsul la unele dintre aceste întrebări îl vom găsi la specialiştii cu atribuţii în domeniu
(medici, psihologi, psihopedagogi, asistenţi sociali, etc.).

Sfaturi utile pentru părinţi
• Părinţii trebuie să îşi înţeleagă copii sau adulţii bolnavi şi să cunoască informaţiile legate
de diagnostic ca să poată deveni coterapeuţi alături de specialişti pe parcursul activităţilor
şi intervenţiilor din procesul de recuperare;
• Părinţii şi întreaga familie trebuie să ştie că au fost şi rămân sprijinul de bază în viaţa
persoanei bolnave încă de la primirea diagnosticului.
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În aceste situaţii, părinţii au nevoie la rândul lor de ajutor şi sprijin, au nevoie de întâlniri
cu părinţii altor persoane cu acelaşi diagnostic. Aceste întâlniri au un profund caracter terapeutic
datorită faptului că aici este locul unde părinţii pot fi ascultaţi şi sprijiniţi formând grupuri de
suport pentru:
• depăşirea situaţiei de criză după primirea diagnosticului;
• dificultăţi întâmpinate de părinţi în relaţia cu persoana bolnavă;
• managementul stresului;
• temerile legate de viitorul persoanei bolnave;
• schimbările simţite în calitate de părinţi în privinţa înţelegerii, a sensibilităţii şi a capacităţii
de a face faţă dificultăţilor.
Familia afectată de apariţia unei boli rare, se confruntă, de asemenea, şi în plan socio-economic
cu eforturi financiare care depăşesc de multe ori posibilităţile şi resursele pe care aceştia le au.
În majoritatea cazurilor apariţia bolii înseamnă pierderea unui loc de muncă sau a şansei de a
avea un loc de muncă, pierderea unor venituri sau limitarea acestora, atât pentru persoana bolnavă
cât şi pentru cel puţin unul dintre părinţi, care este nevoit să renunţe la locul de muncă pentru a-l
putea îngriji şi a fi alături de cel bolnav. Sunt şi situaţii în care unele familii se destramă, pe motivul
apariţiei unui persoane bolnave.
În consecinţă, atât persoanele cu boli rare cât şi familiile acestora au nevoie de sprijin, ca să
caute şi să aibă acces la resursele necesare integrării cu succes în viaţa socială.

Orientarea către servicii
Având în vedere că majoritatea bolilor rare implică un handicap, acesta trebuie acceptat de
persoana în cauză şi recunoscut prin obţinerea unui certificat de încadrare în grad de handicap.
Încadrarea în grad de handicap a persoanei cu dizabilităţi produse de boli rare, este o opţiune a
familiei însă este util ca aceasta să deţină cunoştinţele referitoare la această procedură, să cunoască
demersurile care trebuie făcute în vederea obţinerii certificatului de încadrare în grad de handicap
şi drepturile ce revin în conformitate cu prevederile legale. A deţine certificat de încadrare în grad
de handicap nu trebuie văzut ca o povară, acest lucru înseamnă înainte de toate „facilităţi” care pot
duce la o mai bună gestionare a unor probleme financiare şi materiale, acces la servicii sociale şi
medicale gratuite, etc.

Noţiuni generale:
Care sunt gradele de handicap?
Gradele de handicap sunt:
• uşor;
• mediu;
• accentuat;
• grav.
22

Ghid pentru parinti şi pacienti |

Cine face încadrarea în grad de handicap?
• Încadrarea în grad şi tip de handicap a copiilor se face de Comisia pentru Protecţia
Copilului.
• Încadrarea în grad şi tip de handicap a adulţilor se face de Comisia de Evaluare a Persoanelor
Adulte cu Handicap.
Criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii
Încadrarea în grad de handicap se face în raport cu intensitatea deficitului funcţional individual
şi prin corelare cu funcţionarea psihosocială corespunzătoare vârstei.
Pentru a se realiza asimilarea pe grade de handicap în cazul diverselor entităţi nozologice
se va ţine seama că nu boala în sine determină severitatea handicapului, ci gradul tulburărilor
funcţionale determinate de acestea, în raport cu stadiul de evoluţie, de complicaţii în activitatea
şi participarea socială, de factori personali etc. Prin urmare, pentru aceeaşi boală - ca premisă a
identificării şi încadrării - încadrarea în grade de handicap poate merge de la gradul uşor la gradul
grav.
Gradul grav de handicap se poate acorda copiilor care au, în raport cu vârsta, capacitatea de
autoservire încă neformată sau pierdută, respectiv au un grad de dependenţă ridicat fizic şi psihic.
În această situaţie, autonomia persoanei este foarte scăzută din cauza limitării severe în activitate,
ceea ce conduce la restricţii multiple în participarea socială a copilului. Drept urmare, copilul
necesită îngrijire specială şi supraveghere permanentă din partea altei persoane.
Gradul accentuat de handicap se poate acorda copiilor la care incapacitatea de a desfăşura
activitatea potrivit rolului social corespunzător dezvoltării şi vârstei se datorează unor limitări
funcţionale importante motorii, senzoriale, neuropsihice sau metabolice rezultate din afecţiuni
severe, în stadii înaintate, cu complicaţii ale unor aparate şi sisteme. În această situaţie participarea
socială a copilului este substanţial restricţionată.
Gradul mediu de handicap se poate acorda copiilor care au capacitate de prestaţie fizică
(motorie, metabolică) sau intelectuală redusă, corespunzând unei deficienţe funcţionale scăzute,
ceea ce duce la limitări în activitate, în raport cu aşteptările corespunzătoare vârstei. În această
situaţie, ele se reflectă în restricţii relativ semnificative ale participării sociale a copilului.
Gradul uşor de handicap se poate acorda pentru cazurile în care impactul afectării asupra
organismului este minim, cu limitare nesemnificativă a activităţii şi nu necesită măsuri de protecţie
specială, participarea socială fiind în limite rezonabile.
Identificarea copiilor cu dizabilităţi se realizează de către medicii specialişti (neuropsihiatrie
infantilă, pediatrie, neonatologie, medicină de familie etc.) din cadrul spitalelor, policlinicilor sau
cabinetelor medicale individuale, de către cadrele didactice din învăţământul special sau de masă,
de către membrii comunităţii locale etc. Evaluarea copiilor se realizează la solicitarea părintelui sau
a reprezentantului legal.
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Încadrarea într-un grad de handicap
Serviciul de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi
Etapele demersului necesar pentru încadrarea în grad şi tip de handicap a copiilor cu
handicap şi obţinerea certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap şi/sau a
certificatului de expertiză şi orientare şcolară.
Prima etapă pe care o va parcurge solicitantul este aceea de a se prezenta la sediul Serviciului
de Evaluare Complexă a Copilului (SECC), unde se va face programarea acestuia pentru întâlnirea
următoare şi va primi un fluturaş conţinând informaţiile necesare întocmirii dosarului, precum şi
formularele de completat.
A doua etapă se referă la întâlnirea programată, în care solicitantul completează o cerere tip
şi înmânează dosarul.
Acte necesare pentru dosar:
1. Copie după certificatul de naştere al copilului;
2. Copie după actul de identitate al părintelui/reprezentantului legal;
3.	Anchetă socială, întocmită de specialişti din cadrul primăriilor de domiciliu a copiilor;
4. Certificatul medical eliberat de medicul specialist;
5.	Fişa psihologică completată de către psihologul care a făcut evaluarea psihologică;
6.	Fişa medicală sintetică, completată de medicul de familie al copilului;
7. Traseul educaţional, completat de specialiştii din unitatea de învăţământ la care este înscris
copilul.
În situaţia în care copilul se află într-o măsură de plasament (familial, în sistem rezidenţial
sau la asistent maternal profesionist) se solicită:
• copie după hotărârea de plasament;
• raport social (de evaluare sau reevaluare), redactat de către un asistent social;
• plan individual de protecţie întocmit de asistentul social manager/responsabil de caz.
Preluarea dosarelor copiilor cu dizabilităţi se face, la data la care a fost programat pentru
evaluare, de către managerul de caz/asistentul social care are sarcina de a se asigura de existenţa
întregii documentaţii la dosar.
În aceeaşi zi copilul va fi evaluat de către specialiştii din cadrul SECC astfel încât, propunerea de
încadrare într-un grad de handicap/orientare şcolară să urmărească interesul superior al copilului.

• Părintele/reprezentantul legal al copilului cu dizabilităţi se adresează
SECC cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea certificatului
de încadrare într-un grad de handicap/certificatului de expertiză şi
orientare şcolară, excepţie făcând doar cazurile noi.
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A treia etapă se referă la întâlnirea membrilor echipei pluridisciplinare care analizează
fiecare caz în parte sub toate aspectele: medical, social şi educaţional, iar în final se stabileşte
o propunere de încadrare în grad de handicap şi se întocmeşte un plan de recuperare. În urma
evaluării complexe se stabileşte severitatea handicapului, iar dosarul care conţine şi raportul final
de evaluare complexă va fi înaintat Comisiei pentru Protecţia Copilului, împreună cu propunerea de
încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, orientarea şcolară sau, dacă situaţia o impune,
stabilirea unei măsuri de protecţie.
A patra etapă este cea în care dosarul este înaintat Comisiei pentru Protecţia Copilului
care se întâlneşte şi analizează propunerile Secretariatului Comisiei, urmând să emită hotărârea de
încadrare într-un grad de handicap/orientare şcolară şi profesională. Această hotărâre, împreună cu
planul de recuperare sunt trimise aparţinătorului legal al copilului.
Planul de recuperare este un document elaborat de echipa pluridisciplinară în care sunt
precizate serviciile acreditate existente în cadrul comunităţii (centre rezidenţiale, centre de zi sau
alte tipuri de servicii) care pot fi furnizate atât de către instituţii de stat cât şi de ONG-uri;
• cuprinde obiective diferenţiate pe domeniile implicate în procesul recuperării (educaţie,
sănătate, psihologic şi altele);
• precizează coordonatele serviciilor de integrare/reintegrare familială şi comunitară.
Evaluarea şi încadrarea într-un grad de handicap nu este un scop
în sine, ele trebuie să ducă la creşterea calităţii vieţii copilului,
prin îmbunătăţirea îngrijirii şi intervenţiei personalizate cu scop
recuperator şi de facilitare a integrării sociale.
Evaluarea complexă a copilului are multiple şi diverse obiective,
toate însă cu scopul final al includerii sociale a copilului cu
dizabilităţi:
• Pentru a stabili cele mai potrivite servicii de terapie, educaţie şi
recuperare, menţionate ca şi obiective în planul de recuperare a
copilului cu dizabilităţi;
• Pentru a acorda drepturile şi serviciile necesare, potrivit legislaţiei
în vigoare;
• Pentru a stabili cerinţele educative speciale ale copilului cu
dizabilităţi şi orientarea către forme de învăţământ adecvate (vezi
cap. Aspecte educaţionale în managementul bolilor rare);
• Pentru a decide ce tip de servicii de asistenţă socială necesită: în
mediu deschis sau în instituţii;
• Pentru a sprijini pregătirea profesională şi pentru a găsi un loc de
muncă în comunitatea locală pentru adolescenţii cu dizabilităţi, ale
căror incapacităţi nu au nici o relevanţă în raport cu exigenţele
locului de muncă respectiv.
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În atenţia părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor cu dizabilităţi:
Pentru a putea beneficia de drepturile acordate copiilor încadraţi într-un grad de handicap este
necesar să faceţi următoarele demersuri:
1. Pentru obţinerea alocaţiei de stat majorată 100% trebuie să vă adresaţi Direcţiei de Muncă
şi Protecţie Socială. Cererea pentru plata alocaţiei trebuie însoţită de actele doveditoare:
Hotărârea şi certificatul de încadrare într-un grad de handicap, eliberate de către Comisia
pentru Protecţia Copilului, în copie xerox;
2. Pentru plata bugetului personal complementar lunar trebuie să vă adresaţi Biroului Prestaţii
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Cererea va fi
însoţită de Hotărârea şi certificatul de încadrare într-un grad de handicap, eliberate de
către Comisia pentru Protecţia Copilului, în original, actele de identitate ale părinţilor şi
certificatul de naştere al copilului în original şi copie xerox;
3. Pentru acordarea tichetelor de călătorie (se acordă doar pentru gradele de handicap grav
şi accentuat) trebuie să vă adresaţi Biroului Prestaţii din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
4. Pentru angajarea ca asistent personal sau obţinerea indemnizaţiei de însoţitor (se acordă
doar în cadrul gradului grav de handicap) trebuie să vă adresaţi primăriei localităţii de
domiciliu.

Serviciul de evaluare complexă a persoanei
adulte cu handicap
Etapele demersului necesar pentru încadrarea în grad şi tip de handicap a adulţilor cu
handicap si obţinerea certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap şi/sau
a certificatului de orientare profesională
Prima etapă pe care o va parcurge solicitantul este aceea de a se prezenta la sediul Serviciului
de Evaluare Complexă a Persoanei Adulte cu Handicap, unde se va face programarea acestuia
pentru întâlnirea următoare şi va primi un fluturaş conţinând informaţiile necesare întocmirii
dosarului, precum şi formularele de completat.
A doua etapă se referă la întâlnirea programată, în care solicitantul completează o cerere tip
şi înmânează dosarul (vezi mai jos documentele care trebuie să se regăsească în dosar).
Cererea şi actele doveditoare se pot depune spre înregistrare de către persoana cu handicap,
familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal sau organizaţia neguvernamentală al cărui
membru este persoana cu handicap, în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanei Adulte
cu Handicap.
Dosarele se depun la sediul DGASPC şi preluarea lor se face de către Secretariatul Comisiei
de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi iar un reprezentant al Serviciului de Evaluare
Complexă a Persoanei Adulte cu Handicap stabileşte data programării persoanei solicitante la
evaluarea psiho-socială şi medicală din cadrul serviciului.
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Acte necesare:
• Act de identitate – original şi copie;
• Adeverinţă de salariu – pentru salariaţi – copie;
• Decizie de pensionare şi ultimul talon de pensie – pentru pensionari – copii;
• Adeverinţă de la circa financiară – pentru cei care nu realizează venituri – copie.
Documente medicale necesare evaluării medicale
• Scrisoare medicală/referat medic specialist – original;
• Referat medic de familie – numai pentru persoanele care depun dosarul pentru prima dată
(cu bolile aflate în evidenţă) – original;
• Documente medicale cu data debutului afecţiunii – după caz, sau la solicitarea
specialiştilor Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanei Adulte cu Handicap (copie
fişa dispensarizare, copie bilet ieşire din spital etc.);
• Investigaţii medicale specifice afecţiunii respective (glicemie, glicozurie, oscilometrie,
spirometrie – original, hemoleucograma, ex.: FO, electroforeză, examen urină, radioscopie
cord – pulmon/radiografie, ecografie, CT, RMN, bilet ieşire spital - copie, etc.).
Acte necesare eliberării certificatului de orientare profesională
• Act de identitate original şi copie;
• Pentru pensionarii cu invaliditate grad III, copie decizie de pensionare şi talon recent de
pensie (copie);
• Pentru cei fără venit, adeverinţă de la circa financiară din care să reiasă că nu realizează
venituri (copie);
• Pentru salariaţi, adeverinţă de salariat (copie);
• Referat cu starea prezentă de sănătate de la medicul de familie (original);
• Referat cu starea prezentă de sănătate de la medicul de specialitate (original);
• Bilet de ieşire din spital (copie);
• Analize medicale (în copie, dacă este cazul);
• Diplomă de studii – ultima (copie, dacă este cazul);
• Cartea de muncă – (copie, dacă este cazul).
Acte necesare acordării măsurii de protecţie persoanelor adulte cu handicap
• Dosarele se pot depune la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
• Cerere;
• Act de identitate (copie);
• Certificat de încadrare în grad de handicap (copie);
• Pentru pensionari, copie decizie de pensionare şi talon recent de pensie (copie);
• Pentru cei fără venit, adeverinţă de la circa financiară din care să reiasă că nu realizează
venituri (copie);
• Pentru salariaţi, adeverinţă de salariat (copie);
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• Referat cu starea prezentă de sănătate de la medicul de familie (original);
• Fişă cu recomandări privind recuperarea balneofizioterapeutică, de la medicul specialist,
pentru persoanele adulte cu handicap, care solicită măsură de protecţie în centrul de
recuperare şi integrare socială (copie);
• Evaluare psihologică pentru persoanele adulte cu handicap, care solicită măsura de
protecţie în centrul de consiliere psihosocială (copie).
A treia etapă se referă la evaluarea complexă a persoanei adulte care solicită eliberarea
certificatului de încadrare în grad de handicap şi/sau orientare profesională care se realizează în
cadrul serviciului de către următorii specialişti:
• Lucrător social: efectuează investigaţii în mediul familial în vederea identificării şi evaluării
statutului şi contextului social în care trăieşte persoana adultă ce solicită încadrarea
într-o categorie de persoane cu handicap şi/sau orientare profesională (tipizat – anchetă
socială);
• Asistent social: identifică restricţiile de participare şi limitarea de activitate din punct de
vedere social a persoanelor evaluate (tipizat - fişă de evaluare);
• Psiholog: efectuează evaluarea psihologică;
• Psihopedagog: efectuează evaluarea vocaţională;
• Medic: efectuează evaluarea medicală.
Evaluarea complexă este realizată de către specialiştii Serviciului de Evaluare Complexă
a Persoanei Adulte cu Handicap şi vizează afectarea funcţională şi restricţiile de participare ale
persoanei adulte care solicită certificat de încadrare în grad de handicap. Astfel, fiecare adult va fi
evaluat de către medic, psiholog, psihopedagog şi asistent social.
Pentru adulţii nedeplasabili se va stabili data evaluării la domiciliul
persoanei.
A patra etapă este cea în care, în urma evaluării complexe, se stabileşte severitatea
handicapului, iar dosarul care conţine şi raportul final de evaluare complexă va fi înaintat Comisiei
de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, împreună cu propunerea de încadrare într-o categorie
de persoane cu handicap, orientarea profesională sau, dacă situaţia o impune stabilirea unei măsuri
de protecţie.
Dosarul este înaintat Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, aceasta îl
analizează şi eliberează:
• Certificat de încadrare în grad de handicap;
• Certificat de orientare profesională;
• Program individual de reabilitare şi integrare socială;
• Decizie de admitere în centre de zi.
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Solicitantul revine pentru obţinerea Certificatului de încadrare în grad
de handicap cu 30 de zile înainte de data expirării Hotărârii anterioare
sau în cazul modificării stării de sănătate.
Odată cu emiterea certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap, comisia de evaluare
are obligaţia de a elabora programul individual de reabilitare şi integrare socială a adultului cu
handicap.
Programul individualizat de reabilitare socială este documentul în care sunt precizate
activităţile şi serviciile de care adultul cu handicap are nevoie în procesul de integrare socială.
Tipuri de locuri de muncă/ocupaţii accesibile pentru persoane cu dizabilităţi
Recomandarea unui anumit loc de muncă este realizată în condiţiile legii, în raport cu
pregătirea şi posibilităţile fizice şi psihice ale persoanei cu dizabilităţi şi pe baza recomandărilor
medicale.
Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR – www.rubinian.com, http://www.go.ise.ro/)
prezintă o varietate mare de ocupaţii/meserii care se pretează muncii persoanelor cu dizabilităţi:
–
orice meserie legată de domeniul IT, care se poate efectua în faţa calculatorului: programator,
web-designer, grafician, etc.;
–
alte ocupaţii posibile: desenator/animator; proiectant/analist de sisteme; grafician
audio-vizual; grafician designer audio; proiectant multimedia; operator calculator; traducător;
compozitor; textier; croitor; psihoterapeut; psiholog; scriitor; artist plastic (pictor, grafician);
muncă la domiciliu (artizanat).
Portaluri specializate în plasarea forţei de muncă: www.ejobs.ro, www.jobfest.ro, www.
jobzone.ro, http://www.bursamuncii.ro, www.jobsite.ro, www.munca.ro, www.anofm.ro
Organizaţiile de pacienţi – pacientul poate afla că nu este singur cu acea boală prin Centrul
de Informare pentru Boli Genetice Rare (www.apwromania.ro), un centru resursă pentru pacienţii
cu boli rare, familiile acestora şi specialiştii implicaţi în diagnosticarea şi managementul bolilor
rare.
Scopul acestui serviciu este de a facilita accesul la informaţiile şi resursele existente privind
bolile genetice rare, respectiv orientarea beneficiarilor către alte surse de informaţii:
• Informaţii despre boli;
• Informaţii despre asociaţii, centre, medici specialişti, experţi, etc;
• Schimb de informaţii/experienţă între persoanele afectate de aceeaşi boală rară sau de
acelaşi sindrom.
Serviciile socio-medicale – pacientul şi aparţinătorii pot afla despre aceste tipuri de servicii
existente la nivel naţional şi judeţean, de la organizaţiile de pacienţi sau de la alte organizaţii care
deţin centre de informare şi consiliere care pot preciza coordonatele acestor tipuri de servicii pentru
pacienţii interesaţi care solicită astfel de informaţii.
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Scopul Centrului de Informare pentru Boli Genetice Rare este de a
facilita accesul la informaţiile şi resursele existente la nivel naţional
privind bolile rare, informaţii despre asociaţii de pacienţi, medici
specialişti, experţi, etc., respectiv orientarea şi facilitarea accesului
beneficiarilor la alte servicii acreditate existente la nivel naţional
(centre rezidenţiale, centre de zi, centre respiro sau alte tipuri de
servicii) care pot fi furnizate de către instituţii de stat sau ONG-uri
(link-uri utile: http://www.apwromania.ro/servicii/index.html; www.
bolirareromania.ro; http://www.acces-abilitate.ro/harta_organizaţii_
de_pacienţi.
Servicii educaţionale: după ce Comisia pentru Protecţia Copilului emite Hotărârea de
încadrare într-un grad de handicap, se eliberează şi certificatul de expertiză şi orientare şcolară/
profesională prin care se stabilesc alternativele educaţionale pentru şcolarizarea persoanei cu
dizabilităţi, conform Legii nr.448/2006:
a) Unităţi de învăţământ special/centre şcolare pentru educaţie incluzivă;
b) Integrarea individuală în unităţi de învăţământ de masă, inclusiv în unităţi cu predare în
limbile minorităţilor naţionale;
c) Grupe sau clase speciale compacte, integrate în unităţi preşcolare şi şcolare de masă;
d) Servicii educaţionale prin cadrele didactice itinerante/de sprijin;
e) Şcolarizare la domiciliu până la absolvirea studiilor liceale, dar nu mai târziu de împlinirea
vârstei de 26 de ani;
f) Educaţia „la patul de spital”, pe durata spitalizării;
g)	Alternative educaţionale.
(vezi cap. Aspecte educaţionale în managementul bolilor rare)
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învăţământului special;
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planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat
de protecţie;
• Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, şi Egalităţii de Şanse şi al Ministrului Sănătăţii
Publice nr. 762/1992/2007, pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza
cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap;
• Ordonanţa de urgenţă nr. 14/2007, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
• Hotărârea nr. 268/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor
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• Hotărârea nr. 430/16 aprilie 2008, pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi
funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
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5.
ASPECTE EDUCAŢIONALE ÎN MANAGEMENTUL
BOLILOR RARE
Dreptul la educaţie
Unul dintre drepturile fundamentale ale oricărei persoane este dreptul la şanse egale în
educaţie, dreptul de a fi susţinut în a-şi valorifica la maximum propriul potenţial. Prin intermediul
educaţiei, persoana cu dizabilităţi produse de boli rare beneficiază de sprijinul necesar pentru a-şi
însuşi anumite cunoştinţe, a-şi forma anumite deprinderi care să o ajute să se adapteze cerinţelor
vieţii de zi cu zi, să depăşească obstacolele cu care se confruntă în procesul adaptării sociale.

A urmat perioada de liceu… În opinia mea, aici contează foarte
mult mentalitatea proprie pentru a reuşi să te integrezi mai uşor.
La început a fost mai greu, colegi noi, profesori noi. Dar am
încercat să fiu deschis pe cât se poate, să le explic că am nevoie
de ajutor când merg la toaletă, sau să accesez sălile de clasă şi
alte lucruri de care ei întrebau. M-am împrietenit cu ei. În şcoala
primară şi generală profesorii, dirigintele au avut o contribuţie
importantă în integrarea mea între colegi, dar într-o mare parte a
depins şi de mine.
Veres Robert, pacient cu sindrom Werdnig-Hoffman
În prezent, practica educaţională din România s-a orientat înspre includerea persoanelor
cu dizabilităţi în medii educaţionale şi de viaţă normale pentru comunitate sau cât mai apropiate
de mediile obişnuite. În spiritul unei educaţii pentru toţi şi cu scopul de a creşte calitatea vieţii
persoanelor cu dizabilităţi, preocupările actuale ale şcolii româneşti urmăresc egalizarea şanselor
la educaţie şi normalizarea. Egalizarea şanselor în domeniul educaţiei impune ca şcolarizarea
copiilor cu dizabilităţi să se realizeze, pe cât posibil, în cadrul sistemului general de învăţământ,
iar învăţământul obligatoriu să includă copii cu toate tipurile şi nivelurile de handicap. Asigurarea
egalităţii de şanse este realizabilă dacă şcoala facilitează accesul persoanelor cu cerinţe educative
speciale la condiţii de viaţă cotidiană cât mai apropiate posibil de condiţiile obişnuite şi la anumite
servicii suplimentare, care să fie în concordanţă cu nevoile individuale.
Se doreşte construirea unei societăţi în care valori cheie precum toleranţa, solidaritatea,
convieţuirea şi ajutorarea reciprocă să ghideze relaţiile între oameni.
Art. 15. (1) Persoanele cu handicap au acces liber şi egal la orice formă
de educaţie, indiferent de vârstă, în conformitate cu tipul, gradul de
handicap şi nevoile educaţionale ale acestora. (Legea nr. 448/2006 )
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Alternative educaţionale
Educaţia persoanelor cu dizabilităţi produse de boli rare se realizează în instituţii de învăţământ
incluse în sistemul naţional de educaţie şi coordonate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului. Există mai multe alternative educaţionale pentru şcolarizarea persoanelor
cu dizabilităţi, conform Legii nr. 448/2006:
a) unităţi de învăţământ special / centre şcolare pentru educaţie incluzivă;
b) integrarea individuală în unităţi de învăţământ de masă, inclusiv în unităţi cu predare în
limbile minorităţilor naţionale;
c) grupe sau clase speciale compacte, integrate în unităţi preşcolare şi şcolare de masă;
d) servicii educaţionale prin cadrele didactice itinerante/de sprijin;
e) şcolarizare la domiciliu până la absolvirea studiilor liceale, dar nu mai târziu de împlinirea
vârstei de 26 de ani;
f) educaţia „la patul de spital”, pe durata spitalizării;
g) alternative educaţionale.
În cele ce urmează vom face o scurtă trecere în revistă a opţiunilor pe care le aveţi, menţionând
principalele avantaje ale fiecăreia.

Educaţia timpurie
Educaţia timpurie constituie o primă treaptă de pregătire pentru educaţia formală şi se adresează
copiilor cu vârste de până la 6-7 ani. În această perioadă, educaţia este un proces complex, ce
vizează dezvoltarea motricităţii, a limbajului şi a comunicării, dezvoltarea proceselor de cunoaştere
şi dezvoltarea socio-emoţională a copilului.
Achiziţiile copilului în primii ani de viaţă sunt enorme şi decisive. Experienţele pozitive din
această perioadă de dezvoltare stau la baza formării personalităţii. Fiecare act de îngrijire este un
demers educativ, iar interacţiunea activă cu adultul este definitorie. Dezvoltarea copilului depinde de
oportunităţile de învăţare pe care i le oferă rutina zilnică, de interacţiunile cu ceilalţi şi de organizarea
mediului. La copilul mic, învăţarea se realizează prin explorări şi experienţe, predominant prin joc,
prin imitare, de aceea este de o importanţă covârşitoare parteneriatul educaţional dintre familie
şi profesioniştii competenţi din cadrul creşelor, grădiniţelor, Centrelor Judeţene de Resurse şi
Asistenţă Educaţională şi comunitate.
Deprinderile şi cunoştinţele dobândite devreme favorizează dezvoltarea altor cunoştinţe şi
deprinderi, în schimb, întârzierile în achiziţia anumitor cunoştinţe şi deprinderi a căror recuperare
nu se încearcă de timpuriu, produc mai târziu deficienţe mai mari, oportunităţi ratate sau slab
valorificate. De aceea este foarte important ca tu, în calitate de părinte, să facilitezi accesul copilului
tău la serviciile de educaţie timpurie.
Educaţia timpurie produce câştiguri semnificative în recuperarea şi
evoluţia copilului cu dizabilităţi produse de boli rare.
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Şcolile de masă – integrare, servicii de sprijin
În calitatea ta de părinte poţi să optezi pentru şcolarizarea copilului în cadrul unei şcoli de
masă. Este indicată luarea unei astfel de decizii în cazul în care copilul prezintă deficienţă mintală
uşoară, uşoare dificultăţi de învăţare, dar nivelul achiziţiilor i-ar permite să recupereze întârzierile
în învăţare.
Pentru a contracara dificultăţile de integrare reală a copilului în învăţământul de masă şi
etichetările răutăcioase la adresa copilului dumneavoastră, este necesară o discuţie prealabilă cu
cadrele didactice despre boala şi handicapul copilului, despre trebuinţele lui specifice, pentru ca
acestea, la rândul lor să poată facilita acceptarea lui de către colegi.
Aveţi nevoie de sprijinul consilierului şcolar şi al logopedului (dacă nu există în şcoală, luaţi
legătura cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională pentru a vă orienta către servicii
gratuite de consiliere şi terapia tulburărilor de limbaj). De asemenea, puteţi solicita Comisiei Interne
de Evaluare Continuă din cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă un cadru didactic
de sprijin care să asiste copilul la clasă şi să-l sprijine, în afara orelor de curs, în recuperarea
întârzierilor. Însă, un astfel de cadru didactic are alocate 16 ore pentru o grupă de 12 elevi, aşa că, în
funcţie de cum îşi va organiza grupele de elevi, va putea să vă sprijine copilul în procesul educativ,
maximum 3-4 ore pe săptămână.
Avantajele înscrierii copilului într-o şcoală de masă:
- este favorizată integrarea fizică şi socială a copilului în viaţa „normală”, obişnuită a
comunităţii
- copilul beneficiază de servicii educaţionale suplimentare din partea cadrului didactic de
sprijin, a consilierului şcolar, a logopedului
- este promovată autonomia şi participarea activă la viaţa colectivităţii
- copilul găseşte în colegii lui modele de urmat
- copilul rămâne în familie

Centrele Şcolare pentru Educaţie Incluzivă
Acest tip de instituţii şcolarizează elevi cu deficienţe mintale uşoare, moderate, grave şi asociate
care nu reuşesc să atingă, în cadrul învăţământului de masă, un nivel de educaţie corespunzător
vârstei şi cerinţelor societăţii.
În baza Certificatului de expertiză şi orientare şcolară şi profesională emis de către Comisia
pentru Protecţia Copilului, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
(modul de obţinere a Certificatului de expertiză este descris în capitolul Accesul la servicii pentru
persoane cu dizabilităţi produse de boli rare), puteţi să optaţi pentru înscrierea copilului la un
Centru Şcolar pentru Educaţie Incluzivă.
Avantajele înscrierii într-un astfel de centru sunt:
• se lucrează cu grupe de câte 4-6 elevi, în cazul unor deficienţe mintale severe, respectiv
8-12 elevi, în cazul deficienţelor mintale uşoare şi moderate;
• grupele sunt relativ omogene (în caz contrar, realizarea actului educativ se face în baza
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•

•
•
•

unui plan de intervenţie personalizat, ce ia în considerare potenţialul copilului şi nivelul
achiziţiilor);
centrul beneficiază de personal specializat (psiholog, psihopedagogi, logopezi,
kinetoterapeuţi), care poate răspunde adecvat şi eficient cerinţelor educaţionale speciale
ale unor copii;
conţinuturile de învăţare pun accent pe stimularea proceselor de cunoaştere, stimularea
simţurilor, formarea deprinderilor de autonomie personală şi de interacţiune socială;
se aplică metode şi mijloace didactice specializate, ceea ce oferă eficienţă activităţii de
educaţie şi recuperare (reabilitare) a copiilor deficienţi;
elevii beneficiază de trei mese pe zi şi de rechizite gratuite.

Şcoli pentru anumite categorii de deficienţe (deficienţe neuromotorii,
deficienţe de văz, auz)
O alternativă de şcolarizare o reprezintă şcolile ce se adresează specific anumitor deficienţe,
cum ar fi şcolile pentru nevăzători, şcolile speciale pentru copii cu deficienţe de auz, şcolile speciale
pentru copii cu deficienţe neuromotorii, etc. Acestea funcţionează de regulă în regim de internat
şi dispun de personal calificat ce utilizează metode specifice de educare şi de mijloace de învăţare
adecvate. Înscrierea în aceste şcoli se face tot în baza Certificatului de expertiză şi orientare şcolară
şi profesională emis de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.
Însă aceste instituţii sunt reduse ca număr, şi dacă nu aveţi norocul de a funcţiona în localitatea
dumneavoastră de domiciliu o astfel de şcoală, va trebui să luaţi în calcul apelarea la serviciile de
internat. Dacă doriţi să menţineţi copilul în familie, puteţi opta pentru înscrierea lui într-un Centru
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă şi să apelaţi şi la alte servicii educaţionale existente (serviciile
oferite în cadrul Complexelor de Servicii Comunitare, servicii oferite de anumite ONG-uri de pe
raza localităţii de domiciliu, etc.)
Avantajele şcolarizării într-o astfel de instituţie sunt:
• aceste şcoli sunt specifice, se adresează unui anumit tip de dizabilitate;
• în cadrul procesului instructiv-educativ-recuperativ sunt utilizate metode şi procedee
specifice de educare a dizabilităţii respective;
• aceste şcoli dispun de mijloace de învăţare adecvate dizabilităţii vizate;
• şcolile de acest tip dispun de personal calificat;
• şcolile acestea dispun de internat propriu şi pot asigura cazarea copiilor domiciliaţi în
alte localităţi;
• elevii împărtăşesc experienţa de a trăi cu respectiva dizabilitate cu colegii, care având
aceeaşi dizabilitate îi înţeleg şi îi sprijină.
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Învăţământ la domiciliu
Conform Legii nr. 448/2006, persoanele cu handicap, nedeplasabile, au dreptul la pregătire
şcolară la domiciliu, pe toată durata învăţământului obligatoriu, dar nu mai târziu de împlinirea
vârstei de 26 ani. Aşadar, în cazul în care copilul dumneavoastră nu se poate deplasa şi nu poate face
faţă programului şcolar, puteţi solicita Inspectoratului Şcolar Judeţean un cadru didactic itinerant
care să vină la domiciliu şi să desfăşoare activităţi instructiv-educativ-recuperative, împreună cu
copilul. În acest caz, cadrul didactic va adapta materialele de studiu la particularităţile copilului.
De menţionat că solicitarea dumneavoastră trebuie însoţită de un act medical care să dovedească
imposibilitatea de deplasare a copilului.

Şcoli alternative: Step by step, Montessori, Waldorf
Părinţii pot opta şi pentru alternative de învăţământ care să vină în întâmpinarea trebuinţelor
de dezvoltare şi recuperare ale copilului, precum:
Step by step. Avantajele acestui tip de învăţământ sunt următoarele:
- procesul educativ se desfăşoară într-un mediu organizat pe centre de activitate;
- predarea este individualizată şi axată pe necesităţile şi capacităţile fiecărui copil,
contribuind la dezvoltarea abilităţilor precum şi la acumularea de noi cunoştinţe;
- elevul nu este supus stresului cauzat de evaluarea clasică;
- cadrele didactice îşi pot valorifica imaginaţia, punându-şi amprenta personală în educaţia
elevilor;
- un rol important îl deţine implicarea părinţilor, consolidarea relaţiei părinte-copil.
Şcoala de tip Montessori reprezintă o alternativă pentru copiii foarte tineri, în special copiii
ce prezintă deficienţă mintală din naştere. Principiul care stă la baza acestui tip de învăţământ
alternativ este auto-educarea, aplicarea cunoştinţelor învăţate în practică, imediat ce acestea au fost
asimilate.
Avantajele metodei sunt:
- oferă copiilor cu deficienţă mintală şansa de a progresa şi de a învăţa în ritmul lor;
- facilitează interacţiunea între copii prin împărţirea acestora pe grupe de vârstă;
- copiii se bucură de activităţi comune şi specifice grupei de vârstă căreia îi aparţin;
- încurajează copiii să ia decizii proprii pe care să le respecte;
- mediul fizic al învăţării este aranjat de către copii;
Şcoala Waldorf este bazată pe o serie de noţiuni despre dezvoltarea omului în domeniile
trupesc, sufletesc şi spiritual, ce sunt menite să îi ofere cadrului didactic înţelegere pentru fiinţa
lăuntrică a copilului.
Avantajele acestei alternative educaţionale sunt:
- ia în considerare necesităţile interioare ale fiecărei vârste;
- pregăteşte elevul în vederea dobândirii unei gândiri independente.
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Persoana cu dizabilităţi produse de o boală rară sau, după caz,
familia acesteia ori reprezentantul legal decide pentru ce formă şi tip
de şcolarizare optează, precum şi pentru ce unitate de învăţământ.
În luarea deciziei trebuie să se ţină cont de tipul şi gradul dizabilităţii
şi de nevoile educaţionale, sociale şi psihologice ale copilului.

Accesarea serviciilor educaţionale specifice elevilor
cu cerinţe educative speciale
După cum am văzut în subcapitolul anterior, legislaţia în domeniul învăţământului oferă
persoanelor cu dizabilităţi produse de boli rare şi nu numai, diferite forme şi tipuri de şcolarizare. În
calitate de părinte şi decident trebuie să cunoaşteţi toate alternativele educaţionale de care dispune
copilul dumneavoastră şi să faceţi alegerea care să vină cel mai bine în întâmpinarea trebuinţelor de
dezvoltare ale copilului. Să aveţi mereu în vedere faptul că educaţia unui copil cu cerinţe educative
speciale este un proces complex care necesită participarea, implicarea şi colaborarea mai multor
factori:
-		 copilul
-		 familia
-		 şcoala în cadrul căreia este educat copilul, fie că este o şcoală obişnuită sau o instituţie
şcolară specială
-		 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – Serviciul de Evaluare
Complexă a Copilului
-		 Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă – Comisia Internă de Evaluare Continuă, cadre
didactice de sprijin/itinerante
-		 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională – consilieri şcolari, psihopedagogi,
asistenţi sociali, mediatori şcolari.
Odată ce aţi conştientizat dizabilitatea copilului dumneavoastră este bine să întreprindeţi toate
acţiunile necesare în vederea oferirii unei educaţii adecvate. În tabelul următor sunt redate, într-o
manieră concisă, etapele ce trebuie parcurse până la accesarea serviciilor educaţionale specializate
şi factorii implicaţi în fiecare etapă.
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Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.
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Etape în accesarea
serviciilor

Activităţi

Identificarea unei
dizabilităţi, a unor
dificultăţi de învăţare

Sunt observate anumite semne care
indică prezenţa unei dizabilităţi/a
unei dificultăţi cu care se confruntă
copilul

Familia, cadrele
didactice – educatoarea/
învăţătoarea/profesorul,
consilierul şcolar,
logopedul

- copilul este evaluat sub aspect
medical, psihopedagogic şi social
- se întocmeşte un plan de
intervenţie personalizat
- se eliberează certificatul de
expertiză şi orientare şcolară/
profesională, în care e specificată
forma şi tipul de învăţământ spre
care e orientat copilul în vederea
şcolarizării

Serviciul de Evaluare
Complexă a Copilului din
cadrul Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului

- copilul este evaluat sub aspect
psihopedagogic şi social
- se eliberează recomandarea în
baza căreia copilul poate beneficia
de servicii de sprijin în cadrul şcolii
de masă

Comisia Internă de
Evaluare Continuă din
cadrul Centrelor Şcolare
pentru Educaţie Incluzivă

- sunt elaborate planurile de
intervenţie personalizată
- se furnizează servicii de terapie
educaţională integrată, consiliere
psihopedagogică şi mediere
educaţională

Cadrele didactice de
sprijin/itinerante, cadrele
didactice ale şcolii
integratoare, părinţii
elevului, consilierii
psihopedagogi, asistenţii
sociali, mediatorii şcolari

- evaluează rezultatele intervenţiei
- formulează concluzii şi
recomandări privind traseul
educaţional ulterior al copilului

Cadrele didactice de
sprijin/itinerante, cadrele
didactice ale şcolii
integratoare, părinţii
elevului, consilierii
psihopedagogi, mediatorii
şcolari, Comisia Internă
de Evaluare Continuă

Evaluarea complexă
a copilului (medicală,
psihopedagogică şi
socială)

Intervenţia
educaţională
personalizată

Evaluarea formativă
şi finală/orientarea
şcolară

Responsabili
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Etapele în accesarea serviciilor educaţionale:
• identificarea dizabilităţii/dificultăţii cu care se confruntă
copilul;
• evaluarea copilului sub aspect medical, psihopedagogic şi
social;
• orientarea către serviciile educaţionale adecvate potenţialu
lui şi trebuinţelor copilului;
• opţiunea familiei, care decide forma de şcolarizare pe care o
va urma copilul;
• intervenţia educaţională personalizată;
• evaluarea finală şi reorientarea şcolară/profesională, după
caz.

Educaţia adulţilor şi reconversia profesională
Conform legislaţiei în vigoare, „persoanelor cu handicap li se asigură educaţia permanentă
şi formarea profesională de-a lungul întregii vieţi”(Art. 15, Legea nr. 448/2006). Educaţia adulţilor
cu handicap se realizează printr-o gamă nu foarte variată de alternative:
A doua şansă – este o alternativă la parcurgerea învăţământului obligatoriu şi se adresează
de regulă persoanelor care şi-au întrerupt din diferite motive studiile obligatorii şi au depăşit cu cel
puţin 4 ani vârsta de şcolarizare. Dacă sunteţi într-o astfel de situaţie, trebuie să identificaţi unităţile
de învăţământ din zona de domiciliu în cadrul cărora funcţionează acest program şi să depuneţi o
cerere la secretariatul acestora, în vederea înscrierii.
Învăţământ universitar – Adulţii cu dizabilităţi produse de boli rare care au potenţial şi vor să
se specializeze în anumite domenii, pot urma cursuri universitare, fie la zi, fie la forma de învăţământ
la distanţă. Învăţământul la distanţă este o alternativă oferită de majoritatea universităţilor care
este axată în principal pe studiul individual, acasă, a materialelor de curs puse la dispoziţie de
către profesori şi prezentarea doar la examene. De menţionat că unele universităţi oferă locuri
speciale pentru persoanele cu dizabilităţi.
Cursuri de calificare/specializare/perfecţionare – reprezintă o alternativă educaţională
pentru adulţii cu dizabilităţi care vor să dobândească anumite competenţe pentru a profesa într-un
anumit domeniu. Ei pot urma aceste cursuri la diferite Centre de formare a adulţilor sau în cadrul
altor instituţii abilitate. Înainte de a se înscrie la astfel de cursuri trebuie să se asigure că respectivul
curs este acreditat de către CNFPA, fapt ce le oferă certitudinea că certificatul eliberat la absolvirea
cursului este recunoscut de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului.
Certificarea competenţelor profesionale – Există situaţii în care adulţii cu dizabilităţi produse
de boli rare, fără a urma cursuri de specializare, deţin anumite competenţe care îi fac apţi pentru a
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profesa într-un anumit domeniu. Pentru a face dovada respectivelor competenţe în faţa potenţialilor
angajatori, se poate apela la un Centru de evaluare a competenţelor profesionale care, în baza unei
examinări, va emite un Certificat ce va atesta competenţele deţinute de candidat.
Apelarea la unele dintre aceste alternative educaţionale poate să-i faciliteze adultului cu
dizabilităţi produse de o boală rară încadrarea în muncă.
În cazul în care boala survine ulterior încadrării în muncă a persoanei, se impune cel mai
adesea o redefinire a parcursului profesional, o reconversie profesională. Un curs de respecializare
poate spori şansele de a găsi un loc de muncă şi îl poate ajuta pe adult să facă faţă mai uşor schimbării
cauzate de handicapul produs de boală. Astfel de cursuri pentru reconversia profesională sunt puse
la dispoziţie de instituţii ale statului sau de diverse firme particulare.
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6.
ASPECTE PSIHOLOGICE
ÎN MANAGEMENTUL BOLILOR RARE
Toate familiile au vise. Îşi imaginează un viitor luminos pentru ele şi copiii lor. Boala şi
dizabilităţile care o însoţesc reprezintă un atac, un asalt asupra stabilităţii familiei, şi, asupra stării
de bine a tuturor membrilor ei.
Credinţele şi sistemul de valori al familiei este pus la încercare atunci când aceasta se
confruntă cu boala rară şi dizabilitatea. Familia trebuie, pe de-o parte, să se adapteze noilor nevoi
ale persoanei bolnave, iar, pe de altă parte, să-şi restructureze percepţia asupra viitorului, relaţiilor
cu alţii şi comunitatea.
Dacă luăm în considerare faptul că 75% dintre bolile rare afectează copiii, este evident că o
presiune semnificativă este pusă pe umerii părinţilor aflaţi în dublă ipostază: factor de decizie în
procesul de asigurare a calităţii vieţii propriului copil şi totodată fiinţă umană cu propriile nevoi
şi sentimente. Chiar dacă de multe ori aveţi tendinţa să spuneţi “Nu eu sunt cel bolnav!”, ”Nu eu
am nevoie de ajutor!” nu trebuie să ignoraţi problemele cu care vă confruntaţi. Un părinte obosit,
epuizat sau depresiv nu are puterea de a-i ajuta pe ceilalţi!
Prin urmare, nevoile emoţionale şi psihosociale nu trebuie subestimate, fie că le resimţiţi în
calitate de pacient, părinte sau alt membru al familiei celui bolnav.

Nevoia de intervenţie psihologică
Existenţa umană presupune parcurgerea anumitor perioade de dezvoltare la finalul cărora
omul ar trebui să fie “complet echipat” pentru a face faţă diferitelor provocări ale societăţii în care
trăieşte. În acest proces ereditatea (moştenirea de la părinţi), mediul (condiţiile în care care se
produce dezvoltarea) şi educaţia au o importanţă deosebită.
Bolile rare pot să apară în momente diferite ale existenţei, fie la naştere, fie în perioada
copilăriei, în tinereţe sau chiar în perioada adultă. În funcţie de momentul apariţiei bolii distingem
două posibilităţi de evoluţie a pacientului:
- pentru copilul născut cu o boală rară procesul dezvoltării este diferit-atipic faţă de cel
al unui copil sănătos. Dacă majoritatea copiilor au anumite deprinderi, abilităţi sau
comportamente însuşite (pot să facă anumite lucruri) la o anumită vârstă, o mare parte
din copiii cu boli rare prezintă devieri sau întârzieri marcante în dezvoltare; creşterea şi
dezvoltarea este incompletă. Aceştia din urmă posedă o largă varietate de deficienţe şi
incapacităţi, de la uşoare deficienţe senzoriale (de exemplu, deficienţe de auz sau vedere),
până la deficienţe severe în abilităţile motorii sau cognitive. (vezi spre exemplificare
Sindromul Prader Willi, Sindromul Williams, Sindromul Rett, etc.). Adăugăm aici o serie
de probleme emoţionale şi comportamentale derivate din procesul adaptării la o societate
insuficient de tolerantă şi suportivă;
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- pentru pacientul a cărui boală a debutat după o perioadă de evoluţie şi dezvoltare relativ
normală (de exemplu, boli precum miastenia gravis, coreea Huntington, anumite forme de
distrofii musculare, scleroza multiplă etc.), boala rară modifică procesul evoluţiei personale
producând limitări şi îngrădind accesul la multe din preocupările de altă dată. Tulburările
emoţionale (anixetatea şi depresia) sunt frecvente la persoanele aflate în această situaţie.
În concluzie, principalele probleme psihologice cu care vă puteţi confrunta ca pacienţi cu boli
rare sau membri ai familiilor acestora sunt:
- tulburări de adaptare – dezvoltarea unor simptome emoţionale şi comportamentale ca
răspuns la o situaţie stresantă (ex. adaptarea la diagnosticul de boală rară);
- depresie;
- anxietate;
- stres;
- tulburări de dezvoltare (deficienţe în dezvoltarea intelectuală, tulburări de învăţare, tulburări
de comunicare, tulburări pervazive de dezvoltare, ADHD, tulburări de comportament
etc.).
Factorii psihologici şi comportamentali pot afecta evoluţia şi calitatea vieţii în toate bolile
rare. Până la 20-25% dintre persoanele ce suferă de o boală rară sunt în risc să dezvolte tulburări
depresive, iar riscul de tulburări anxioase este de 10-30%.
• Bolile rare pot produce un dezechilibru emoţional atât
pacientului cât şi familiei acestuia;
• Distingem două categorii de probleme psihologice: probleme
de dezvoltare şi probleme emoţionale şi comportamentale ca
reacţie la boala rară;
• Nu toţi pacienţii cu boli rare sau membrii familiilor acestora
dezvoltă probleme psihologice.

Cum vă puteţi îmbunătăţi viaţa sub aspect emoţional şi psihosocial?
Tratamentul psihologic fie el sub forma consilierii psihologice, psihoterapiei sau intervenţiei
psihologice recuperatorii este o astfel de opţiune.
În ultimii ani se constată şi în România creşterea ofertei de servicii psihologice. Ele sunt
oferite prin cabinetele de psihologie din spitale, psihologii angajaţi de către ONG-uri, psihologii
şcolari, cabinetele private de psihologie etc.
Spre exemplu, Asociaţia Prader Willi din România oferă terapie comportamentală pentru
copiii cu tulburări din spectrul autist cauzate de boli rare, precum şi consiliere psihologică pentru
pacienţii cu boli rare şi familiile acestora.
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Cum îmi dau seama că am nevoie de intervenţie
psihologică?
Nu toate persoanele cu boli rare sau membri ai familiilor acestora dezvoltă probleme
psihologice. Unele persoane dispun de mecanisme şi strategii care le ajută să facă faţă stresului
intens provocat de apariţia bolii rare în viaţa lor.
Amintim astfel orientarea spre rezolvarea de probleme (pacientul şi familia nu se resemnează
în faţa bolii şi caută mereu soluţii), modul de gândire, mecanismele de apărare (ex. a vedea jumătatea
plină a paharului, a aduna informaţii despre boală etc.), căutarea suportului social.
Acceptarea diagnosticului şi adaptarea la boală
Primul mare obstacol pe care îl aveţi de depăşit în relaţia cu boala este acceptarea
diagnosticului. Printre reacţiile ce pot apărea după aflarea diagnosticului de boală rară, fie că sunteţi
pacient şi/sau aparţinător, se pot enumera:
• Reacţia de doliu - Diagnosticul poate crea sentimentul unei pierderi, pierderea controlului
asupra vieţii;
• Negarea - Pacientul şi familia pot ignora boala, sperând că va dispărea după un timp, sperând
că medicii s-au înşelat. Tocmai de aceea este foarte important ca anunţul diagnosticului
să fie însoţit de informaţii relevante despre boală, de o discuţie deschisă (vezi şi capitolul
despre anunţul diagnosticului);
• Furia - Poate fi îndreptată împotriva tuturor celor din jur, cauza fiind neînţelegerea
motivului pentru care el are boala şi ceilalţi nu (de ce tocmai eu?). De asemenea, părinţii
pot simţi furie împotriva propriei persoane (Nu am ştiut să am grija de el, nu sunt un
părinte responsabil), împotriva copilului, a partenerului sau chiar împotriva personalului
medical;
•	�����������������������������������������������������
Sentimentele negative, tristeţea, teama, confuzia şi
altele asemănătoare sunt normale imediat după primirea
diagnosticului.
• Persistenţa pentru o lungă perioadă de timp sau intensitatea
foarte mare a acestora necesită însă intervenţie psihologică
de specialitate.
• Depresia - Tristeţea, oboseala, lipsa de energie şi de speranţă pot să apară în cazul
pacienţilor cu boli rare. De asemenea, părinţii pot trăi aceleaşi stări negative şi pot construi
scenarii negative cu privire la viitorul persoanei bolnave;
• Teama, anxietatea - Teama este legată de diferitele simptome, de reacţiile celor din jur la
aflarea diagnosticului, de evoluţia bolii sau de alte schimbări pe care le implică boala. Acest
sentiment poate apărea atât la pacienţi cât şi la părinţi, care se pot simţi copleşiţi de situaţie;
• Vina - Apar deseori credinţe eronate, pacienţii sau familia pot crede că boala este rezultatul
comportamentului lor neadecvat, boala este o pedeapsă pentru păcatele proprii sau a
celorlalţi.
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Într-o oarecare măsură este normal să trăiţi sentimente negative precum tristeţea, teama,
confuzia şi altele asemănătoare. Persistenţa pentru o perioadă lungă de timp sau intensitatea foarte
mare a acestora necesită însă intervenţie psihologică de specialitate. Tristeţea este un sentiment
firesc la aflarea diagnosticului de boală rară, în timp ce depresia este o emoţie disfuncţională care
blochează procesul adaptării.
Apariţia tulburărilor emoţionale şi comportamentale la persoanele cu boli rare şi
familiile acestora
Orice experienţă pe care o trăim poate fi analizată la patru niveluri:
• afectiv – emoţiile pe care le simţim (pozitive sau negative, adaptative sau dezadaptative);
• cognitiv – modul în care prelucrăm informaţiile despre situaţie;
• comportamental – modul de comportare în situaţia dată;
• fiziologic – toate modificările care au loc în corpul nostru în acea situaţie.
Vom analiza în continuare modul în care procesul adaptării la boala rară poate fi resimţit pe
fiecare din aceste niveluri.
Afectiv - Este evident că o situaţie delicată cum este primirea diagnosticului şi acapararea
vieţii de către boala rară nu poate genera emoţii pozitive. Totuşi, cum de unele persoane reuşesc să
se adapteze noii realităţi aduse de boală, în timp ce altele dezvoltă probleme emoţionale?!
Chiar dacă sunt neplăcute, unele din aceste emoţii au un caracter funcţional, permiţând
adaptarea, în timp ce altele (mult mai intense şi supărătoare) pot bloca acţiunile şi evoluţia
dumneavoastră ca persoană.
Mergând mai departe, la nivel cognitiv, există o serie de modalităţi dezadaptative de gândire,
de abordare a evenimentelor înconjurătoare care favorizează persistenţa acestor emoţii negative
disfuncţionale şi apariţia problemelor emoţionale:
- gândirea de tip alb-negru, plasarea experienţelor de viaţă în categorii diametral opuse (bunrău, frumos-urât, inteligent-prost), fără a exista variante intermediare;
- saltul spre concluzii, persoana trage concluzii fără a avea toate datele problemei (de exemplu,
persoana cu boala rară care are credinţa că va fi respinsă de ceilalţi, fără a căuta dovezi pro şi contra
pentru acest lucru);
- gândirea selectivă, persoana scoate anumite detalii din context în special negative, ignorând
aspectele relevante (de exemplu, pentru un bolnav imobilizat, incapacitatea de a se deplasa este
interpretată ca un argument al faptului că nu e bun de nimic);
- minimizarea sau maximizarea, boala este văzută mai gravă (nu există nimic mai rău decât
…) sau i se acordă mai puţină atenţie decât ar trebui (dacă am răbdare va trece);
- suprageneralizarea, generalizarea unei situaţii particulare la toate situaţiile similare
(exemplu, dacă o persoană nu mă place înseamnă că nu mă place nimeni) etc.
Modul în care noi gândim evenimentele este responsabil pentru stările noastre emoţionale. Să
luăm spre exemplu aceeaşi situaţie primirea diagnosticului de boală rară şi să analizăm modul
în care interpretarea ei creează emoţii diferite:
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Situaţia

Primirea
diagnosticului
de boală rară

Interpretarea situaţiei

Emoţii

E neplăcut ceea ce mi se întâmplă, dar sunt o persoană
puternică şi voi reuşi să merg mai departe.

Tristeţe

Nu suport faptul că mi s-a întâmplat tocmai mie asta.

Furie

Acum plătesc pentru greşeli din trecut. E numai vina mea.
Mi-aş fi dorit să fiu sănătos.
De acum încolo urmează ce e mai rău.
Nu trebuia să mi se întâmple mie una ca asta. E dovada că nu
valorez nimic ca persoană.

Vinovăţie
Regret
Anxietate
Depresie

Dacă ne uităm la tabelul de mai sus observăm că aceste emoţii negative au valori diferite,
tristeţea şi regretul sunt neplăcute dar permit orientarea spre rezolvarea de probleme şi adaptarea, în
timp ce furia, vinovăţia, anxietatea, depresia sunt dezadaptative, demobilizând, blocând iniţiativa,
căutarea de soluţii şi acceptarea situaţiei.
Gândind şi simţind într-un anumit fel avem tendinţa de a ne comporta în consecinţă. De
exemplu, atunci când simţim furie avem tendinţa de a ne comporta în mod agresiv, impulsiv,
spunând lucruri pe care le regretăm mai târziu.
Atenţie, problemele comportamentale (comportamentul opozant, agresiv) pot fi semn
al unei suferinţe emoţionale, cum ar fi depresia. Persoana nu are abilităţile necesare pentru a
comunica ceea ce simte sau exprimarea emoţiilor este blocată de către cei din jur şi transmite
mesajul suferinţei într-un mod neadecvat. Formulări de genul: “Nu are rost să-ţi faci griji”, “Trebuie
să fii puternic”, “Băieţii nu plâng” ar trebui înlocuite prin altele mai suportive care încurajează
exprimarea emoţiilor precum: „Înţeleg că eşti îngrijorat, dar să sperăm că vom avea în curând şi
veşti mai bune”, „Ştiu că tratamentul este dureros şi neplăcut pentru tine, dar …” etc. Capacitatea
de exprimare adecvată a emoţiilor este un “antidot” pentru apariţia celor mai multe probleme
comportamentale.
Corpul nostru nu rămâne indiferent la trăirile noastre: ne înroşim de ruşine, devenim albi
ca varul sau tremurăm de frică. De cele mai multe ori problemele emoţionale sunt conştientizate
datorită simptomelor resimţite la nivel fizic, care sunt foarte supărătoare.
Tabelul de mai jos sintetizează principalele simptome ce apar pe cele 4 dimensiuni în anxietate
şi depresie, tulburări emoţionale ce se pot asocia bolilor rare. Recunoaşterea la sine sau la cei din
jur a acestor simptome ar trebui să fie urmată de orientarea spre servicii de specialitate: psiholog,
psihoterapeut, psihiatru.
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Tulburare

Simptome

Depresie

- lipsa de energie, stări de disconfort corporal/durere, pierderea apetitului,
insomnie sau hipersomnie;
- diminuare marcată a plăcerii şi a interesului faţă de activităţi;
- agitaţie sau lentoare motorie, dificultăţi de gândire şi concentrare, tendinţa de
izolare şi retragere socială, plâns frecvent, suspin;
- tristeţe, nefericire, inutilitate, lipsa plăcerii, vinovăţie, uneori mânie, angoasă;
- stimă de sine scăzută, criticism exagerat faţă de propria persoană, gânduri
recurente cu privire la moarte, suicid;
Gânduri de genul: „Sunt singur pe lume”, „Nu mă iubeşte nimeni”, „Nu valorez
nimic”, „Viaţa nu are sens”, “Nu ştiu nici să mă joc, nici să alerg, şi toţi ceilalţi
se descurcă mai bine decât mine” etc.
- tensiune sau incapacitate de relaxare, tulburări de somn, palpitaţii sau paloare,
transpiraţie excesivă, greaţă sau alte stări de disconfort corporal/durere,
constipaţie, enurezis nocturn, tulburări alimentare, dureri abdominale;

Anxietate

- nelinişte, hiperactivitate, iritabilitate, ticuri, tremoruri, nevoia de încurajare
constantă, indecizie, distractibilitate, dificultăţi de concentrare, performanţe
şcolare scăzute, evitarea diverselor situaţii;
- frică, îngrijorare, sentimente ale unui dezastru iminent;
- gânduri: “Nu pot să mă descurc singur” (subestimarea capacităţilor proprii),
“Nu le va plăcea de mine celorlalţi” (supraestimarea unei trăsături), “Voi părea
caraghios!”, “Din cauza mea…”, ”Am să cad…” în situaţii în care acestea nu
sunt justificate (ex. situaţii fără potenţial periculos).

Dezvoltarea atipică la pacienţii cu boli rare
Când vorbim despre dezvoltare atipică ne referim fie la existenţa unor întârzieri în dezvoltarea
copilului, fie la existenţa unor probleme comportamentale, intelectuale, emoţionale sau a unui risc
de a dezvolta astfel de probleme. Pacienţii cu boli rare, boli cronice şi complexe, parcurg un astfel
de traseu de dezvoltare atipică.
Chiar dacă copilul dumneavoastră prezintă deficienţe în anumite domenii aceasta nu înseamnă
că dezvoltarea şi evoluţia nu este posibilă. Aceşti copii au domenii în care dezvoltarea este similară
copiilor tipici sau au capacitatea de a compensa anumite deficienţe (auzul foarte bun la copiii cu
deficienţe de vedere). Unele probleme pot să dispară în timp ce altele necesită supraveghere pe tot
parcursul vieţii.
Copiii cu probleme de dezvoltare au aceleaşi nevoi ca şi cei cu dezvoltare tipică: să comunice,
să se joace, să-şi controleze mediul fizic şi social, să fie iubiţi şi acceptaţi, să se simtă în siguranţă, să
îşi dezvolte abilităţile la maximum de potenţial. Alături de aceste nevoi, ei pot avea nevoi speciale
care vă cer mai mult timp şi mai multe resurse materiale.
Sunteţi părintele unui copil cu boală rară, cum vă puteţi da seama că aveţi de-a face cu un
parcurs de dezvoltare atipică?
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Uneori prezenţa bolii rare este evidentă încă de la naştere (ex. hipotonia copilului cu Prader
Willi) orientându-vă spre investigaţii medicale detaliate în speranţa unui diagnostic rapid şi spre
elaborarea unui program recuperatoriu personalizat. În alte cazuri, un copil aparent sănătos la naştere
este, de fapt, purtătorul unei boli grave care îi poate pune în pericol dezvoltarea (ex. PKU, boală
rară care în lipsa unei diete adecvate conduce la modificări ireversibile în dezvoltarea copilului, dar
care descoperită la naştere permite o evoluţie normală).
Rolul dumneavoastră ca părinte este de a monitoriza evoluţia copilului şi de a apela la ajutor
de specialitate atunci când se observă abateri semnificative de la dezvoltarea normală. Chiar şi în
condiţiile lipsei unui diagnostic de boală rară, constatarea existenţei unei diferenţe marcante între
ceea ce se aşteaptă să facă copilul la o anumită vârstă şi realitate este suficientă pentru demararea
intervenţiei de recuperare.
Mai jos sunt prezentate câteva repere esenţiale în dezvoltarea copilului până la 3 ani. Abateri
de câteva luni pe un anumit domeniu, pot situa copilul în intervalul de normalitate. Aceste repere
au un caracter orientativ, de aceea, pentru a îndepărta orice urmă de îngrijorare sfatul specialistului
este util.
Vârsta

Abilităţi/Achiziţii

Motor - Incapabil să ridice capul. Reacţionează brusc la sunete. Închide ochii la
lumină puternică. Deschide ochii atunci când e ţinut în poziţie verticală.
Social – zâmbeşte în prezenţa mamei.
La naştere
Cognitiv – senzaţia de foame, explorează cu ajutorul simţurilor, semnalizează
nevoi prin plâns.
Limbaj – plâns.
Motor - Ţine capul şi spatele ferm atunci când este aşezat în şezut. Întoarce capul
pentru a privi obiectele. Stabilieşte contact vizual. Ridică capul când este aşezat
pe burtă.
Social – distinge zâmbetul, reacţionează cu plăcere la rutine cunoscute, gângureşte
3 luni
de plăcere.
Cognitiv – creşte interesul faţă de mediu şi joc, poate învăţa să acţioneze prin
lovire o jucărie atârnată deasupra pătuţului.
Limbaj – atent când i se vorbeşte, plâns diferit la nevoi diferite, vocalizează,
gângureşte.

6 luni

Motor – Poate ridica capul şi umerii. Stă cu sprijin. Transferă obiecte dintr-o mână
în alta. Se rostogoleşte.
Social – recunoaşte feţele familiare, poate reacţiona la prezenţa străinilor, zâmbeşte
la propria imagine în oglindă.
Cognitiv – se joacă cu picioarele, imită acţiuni familiare, bagă lucrurile în gură.
Limbaj – gângureşte, silabe duble baba, dada, mama, plânge când este deranjat.

9 luni

Motor – stă nesusţinut, se ridică în picioare sprijinit, prinde obiecte cu pensa
(degetul mare şi arătător), aruncă obiecte şi le urmăreşte cu privirea, se târăşte.
Social – frica de străini, imită două-două, se întinde spre adulţii familiari.
Cognitiv – interes pentru cărţile cu imagini, atenţi la activităţile desfăşurate de
alţii.
Limbaj – vocalizează să atragă atenţia, îi place să comunice prin sunete.
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12 luni

Motor – mănâncă singur mâncare ce poate fi ţinută în mână (biscuiţi, pufuleţi),
utilizează degetul arătător pentru a indica ceva, loveşte două cuburi unul de altul,
pune şi ia obiecte dintr-o cutie, merge în 4 labe, merge ţinut de mână sau pe lângă
mobilă, ridică obiecte mici, stă în picioare nesusţinut pentru câteva secunde.
Social – cooperează la îmbrăcat, face „pa”, înţelege comenzi simple, demonstrează
afecţiune.
Cognitiv – utilizează încercarea şi eroarea pentru a învăţa despre obiecte, răspunde
la comenzi simple, caută obiectul ascuns.
Limbaj – primele cuvinte, înţelege câteva cuvinte, utilizează onomatopee.

18 luni

Motor – se apleacă pentru a ridica obiecte, poate merge singur, arată preferinţa
pentru utilizarea uneia sau alteia dintre mâini, începe să sară pe două picioare,
poate construi un turn din 2-3 cuburi sau poate arunca o minge, mâzgăleşte.
Social – se joacă singur în prezenţa adultului, imită activităţile casnice, încearcă
să cânte, cere afecţiunea mamei, mănâncă singur cu lingura, egoist, nu împarte cu
nimeni, se recunoaşte în oglindă sau fotografii.
Cognitiv – explorează mediul, cunoaşte părţile corpului, identifică un obiect într-o
carte, introduce cercul prin deschizătura rotundă.
Limbaj – 8-10 cuvinte, se uită la persoana cu care vorbeşte.

2 ani

Motor – poate lovi cu piciorul mingi mari, se apleacă cu uşurinţă, se ridică fără a
utiliza mâinile, poate construi un turn din 4-5 cuburi, întoarce una câte una paginile
unei cărţi, urcă scări, face paşi în spate, poate deschide o cutie.
Social – accese de furie la frustrare, conştient de nevoile fizice, rămâne uscat peste
zi, mănâncă cu lingura şi bea din cană, joc simbolic, verbalizează dorinţe.
Cognitiv – spune numele obiectelor, recunoaşte detalii în imagini, vorbeşte despre
sine folosind numele propriu, recunoaşte şi râde când un obiect este denumit
greşit.
Limbaj – propoziţii de 2-3 cuvinte, învaţă rapid cuvinte noi, vocabular de câteva
sute de cuvinte.

3 ani

Motor – deschide uşa, mănâncă singur, ţine paharul cu o mână, se spală singur pe
mâini, îndoaie o hârtie dacă i se arată cum, prinde, aruncă, rostogoleşte mingea,
se îmbracă cu ajutor, urcă scările alternând picioarele, utilizează toaleta cu ajutor,
pedalează pe tricicletă.
Social – foloseşte toaleta, doreşte să ajute la treburi simple, încearcă să-i facă pe
alţii să râdă, râde de lucrurile nostime, se joacă cu alţi 2-3 copii în grup, vorbeşte
despre emoţii, îi e ruşine când greşeşte, împarte roluri în cadrul jocului.
Cognitiv – recunoaşte sunetele din mediu, este atent pentru 3 minute, îşi aminteşte
ce s-a întâmplat ieri, poate sorta în categorii simple, potriveşte un obiect cu imaginea
lui, potriveşte după formă, numără până la 2-3.
Limbaj – propoziţii de 3-5 cuvinte, întrebări scurte, utilizează pluralul, denumeşte
cel puţin 10 obiecte familiare, repetă rime, numeşte cel puţin o culoare corect.
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Când trebuie să vă îngrijoraţi cu privire la evoluţia copilului? Până la vârsta de 3 ani
observarea celor prezentate mai jos ar trebui să fie urmată de o vizită la specialist.
- nu stabileşte contact vizual;
- nu indică cu degetul obiecte sau persoane până la 1 an;
- copilul nu umblă până la 18 luni;
- mersul nu se normalizează la câteva luni după achiziţia acestuia (ex. mers pe vârfuri);
- nu spune câteva cuvinte până la 18 luni;
- nu spune propoziţii simple până la 2 ani;
- nu ştie la ce folosesc obiecte comune din casă (lingură, telefon, piaptăn) la 15 luni;
- nu imită acţiuni sau cuvinte până la 2-3 ani;
- nu urmează comenzi simple până la 2 ani.
Bolile rare pot fi asociate cu/sau pot cauza o mare parte din tulburările de dezvoltare
specifice copilăriei. Tabelul de mai jos sintetizează aceste tulburări şi simptomele care le însoţesc.
Recunoaşterea unuia sau altuia dintre simptome la un copil nu înseamnă neapărat existenţa unei
tulburări, diagnosticul poate fi pus doar în urma evaluării realizate de către un specialist.

Deficienţe în
dezvoltarea
intelectuală

- Există diferenţe între vârsta cronologică şi vârsta mentală (achiziţii
specifice unei vârste inferioare);
- Pot fi uşoare, accentuate şi severe.
Comunicare
- Nu stabileşte contact vizual;
- Pare a fi surd;
- Posturi neobişnuite ale corpului (ex. mers pe vârfuri);
- Ecolalie (repetă sunete/cuvinte);
- Începe să folosească unele cuvinte, apoi nu le mai foloseşte;
- Nu are joc simbolic (de-a mama, la piaţă etc.);

Tulburări din spectru
autist

Relaţii sociale
- Nu arată că observă când intră sau pleacă persoanele din cameră;
- Nu îşi manifestă bucuria sau tristeţea;
- Nu iniţiază jocul sau interacţiunea;
Explorarea mediului
- Fixat asupra unei singure activităţi sau obiect;
- Pare că nu-l doare atunci când se loveşte; nu arată locul lovit;
- Nu anticipează pericolul;
- Se autostimulează: legănatul, flutură mâinile, bate din palme;
- Se joacă în acelaşi fel: învârte o rotiţă, deplasează o maşinuţă.
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- Uituc în activităţile de zi cu zi;
-	Atenţie scăzută pentru detalii, face greşeli din neatenţie (ex. în
sarcinile şcolare);
- Uşor de distras în prezenţa stimulilor externi;
- Dificultăţi în a-şi menţine atenţia concentrată;
-	Îşi pierde lucrurile necesare pentru sarcini sau activităţi;
- Dificultăţi în a urma instrucţiunile, eşuează în definitivarea sarcinilor
primite;
ADHD – tulburarea
cu deficit de atenţie
şi hiperactivitate

- Nu-i place efortul mental susţinut;
- Dificultăţi în organizarea sarcinilor şi activităţilor;
- Vorbeşte excesiv;
- Nervozitate, agitaţie când trebuie să stea într-un loc (ex. în bancă);
- Pare că este “acţionat de un motor”;
-	Îşi părăseşte locul când este de aşteptat să rămână aşezat;
-	Aleargă sau se caţără în locuri/situaţii în care acest lucru nu este
permis;
- Dificultăţi în a se juca în linişte;
-	Îi întrerupe pe ceilalţi;
- Răspunde înainte ca întrebarea să fie finalizată;
- Dificultăţi în a-şi aştepta rândul.

- Dislexia: probleme în achiziţia şi înţelegerea citirii;
Tulburări de învăţare

- Disgrafia: probleme de scriere;
- Discalculia: probleme de calcul.
- Dificultăţi în a se exprima cu ajutorul limbajului – de a vorbi, de
a denumi obiectele din jur, de a formula propoziţii, de a purta o
conversaţie;

Tulburări de limbaj

- Dificultăţi în a înţelege limbajul (cuvintele, proproziţiile emise de
ceilalţi);
- Dificultăţi în a pronunţa corect anumite sunete sau lipsa pronunţiei
anumitor sunete;
- bâlbâiala.
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• Copii cu probleme de dezvoltare au aceleaşi nevoi ca şi
cei cu dezvoltare tipică: să comunice, să se joace, să-şi
controleze mediul fizic şi social, să fie iubiţi şi acceptaţi, să
se simtă în siguranţă, să îşi dezvolte abilităţile la maximum
de potenţial;
• Părinţii trebuie să consulte un specialist dacă observă la
copil abateri de la reperele de dezvoltare normală pe unul
sau mai multe domenii: motor, social, cognitiv, limbaj;
• Indiferent de cauzele care au condus la apariţia întârzierii
în dezvoltare (boală genetică sau alte cauze pre, peri sau
postnatale) intervenţia timpurie susţinută s-a dovedit a fi
eficientă;
• Chiar şi copiii cu deficienţă mintală severă şi profundă,
pot beneficia de pe urma terapiilor recuperatorii (ex.
îmbunătăţirea comunicării şi abilităţilor de autoservire).

Stresul şi epuizarea
Când un membru al familiei se îmbolnăveşte, într-o măsură mai mare sau mai mică se
îmbolnăveşte toată familia. Boala este considerată “o afacere de familie” (şi de altfel familia este
o resursă valoroasă în procesul reabilitării). Astfel, toate resursele sunt aruncate în joc pentru
recuperarea persoanei bolnave, existând adesea riscul extenuării.
Factorii care pun presiune asupra familiei dumneavoastră sunt de natură:
- Financiară – tratamentul este adesea costisitor, anumite intervenţii chirurgicale necesită
sume foarte mari de bani;
- De adaptare – locuinţă, mediul înconjurător trebuie adaptat nevoilor persoanei bolnave;
- Psihică – gravitatea bolii, evoluţia ei, lipsa tratamentului, prognosticul, oboseala îngrijirii
permanente a persoanei bolnave sau efortul preluării atribuţiilor acestora.
În absenţa unor strategii de adaptare adecvate aceşti factori se pot răsfrânge asupra echilibrului
familiei afectândându-vă relaţia de cuplu, cariera şi serviciul, conducând la numeroase conflicte.
Aşa cum am arătat deja, probabilitatea apariţiei unor tulburări precum depresia şi anxietatea
creşte.
Stresul este, de asemenea, o reacţie frecventă a membrilor familiei unei persoane cu boli rare.
Stresul reprezintă o suprasolicitare fizică sau psihică a organismului. Vorbim despre stres atunci
când solicitările venite din exterior depăşesc resursele personale şi sociale pe care dumneavoastră
puteţi să le mobilizaţi.
Care sunt simptomele stresului? Din dorinţa de a ajuta copilul/pacientul cu boală rară,
ceilalţi membri ai familiei, vă asumaţi multiple responsabilităţi, motivaţia şi dăruirea cu care
acţionaţi făcându-vă neatenţi la primele simptome de stres. Apoi într-o zi vă daţi seama că aveţi
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dureri de cap, dureri musculare, nu dormiţi prea bine, nu aveţi poftă de mâncare, nu vă puteţi
concentra şi sunteţi uşor iritabili, simtiţi că nu aveţi energie. De aici până la epuizare (burn-out) nu
mai e decât un pas.
Drumul de la echilibru emoţional la epuizare poate trece prin următoarele etape:
- motivaţia de a da totul pentru persoana bolnavă;
- părinţii muncesc din greu;
- nevoile proprii sunt neglijate;
- apariţia conflictelor;
- revizuirea valorilor (renunţarea la prietenii şi hobby-uri);
- negarea problemelor evidente (atitudini agresive);
- retragerea (reducerea contactelor sociale la minimum, poate apărea abuzul de substanţe);
- schimbările comportamentale devin evidente pentru ceilalţi;
- gol interior;
- epuizare.
Cum puteţi preveni apariţia stresului intens şi a epuizării? Printre mecanismele care s-au
dovedit eficiente amintim:
- identificarea reţelei de suport: depăşirea situaţiilor dificile este facilitată de sprijinul
persoanelor semnificative: familie, prieteni, persoane aflate într-o situaţie similară (vezi grupul
de suport). Cum poate ajuta reţeaua de suport? Prin oferirea de resurse, sfaturi, informaţii, prin
împărtăşirea emoţională, ajutor în rezolvarea unor probleme etc.
- odihnă, relaxare şi somn: odihna şi somnul au rolul de a reduce stresul, de a reorganiza
experienţele stresante, readucând astfel echilibrul. Contrar tendinţelor persoanelor supuse la stres
de a-şi reduce activităţile plăcute şi hobby-urile, aceste activităţi contribuie la relaxarea persoanei,
la creşterea sentimentului de autoîmplinire şi valoare.
- vacanţele: vacanţele au devenit un punct de neatins în multe din familiile afectate de boala
rară. Părinţii sunt adesea asistenţi personali ai copilului, meserie desfăşurată 24 de ore din 24, 365
de zile pe an. Serviciile de tip respiro îşi propun să readucă timp liber şi posibilitatea vacanţei
pentru părinţii şi membrii familiei pacientului.
- reducerea substanţelor energizante: atenţie, cafeaua, tutunul, alcoolul, zahărul, băuturile
energizante crează falsa impresie de forţă, în acelaşi timp însă ele acţionează agresiv asupra corpului,
putând afecta sănătatea.
- exerciţiul fizic, fitness: reduce tensiunea musculară şi insomnia, ajută la păstrarea
sănătăţii.
Ghidul nostru doreşte să reducă nivelul stresului în familie
dar, rămâne doar un instrument util care nu înlocuieşte întâlnirea
dvs. cu psihologul. Sfatul specialistului vă poate ajuta să dezvoltaţi
strategii adecvate de a face faţă stresului şi de a rezolva problemele
cu care vă confruntaţi în managementul de zi cu zi al bolii rare.
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7.
RECUPERAREA ÎN BOLILE RARE
Se impune a deschide acest capitol cu definiţia recuperării. De-a lungul timpului au fost
elaborate numeroase definiţii mai mult sau mai puţin sintetice, dar cea mai concisă şi motivatoare
definiţie rămâne cea elaborată de OMS în 1971:
„Recuperarea este un domeniu complex de activitate - medical, educaţional, social şi
profesional - care urmăreşte restabilirea cât mai deplină a capacităţii funcţionale pierdute sau
nedezvoltate de către un individ în urma unei boli sau a unui traumatism, precum şi dezvoltarea
de mecanisme compensatorii care să-i asigure în viitor posibilitatea de muncă sau autoservire,
respectiv o viaţă independentă economic şi/sau social.”
Pornind de la această definiţie se observă că:
- recuperarea depăşeşte sfera medicală, extinzându-se şi în alte domenii: educaţional,
social;
- se adresează şi acelor cazuri în care deficitul nu mai este reversibil, ajutând pacientul să
compenseze acest deficit, redându-i abilitatea de a trăi şi a munci cu capacitatea restantă,
respectiv să facă tot ceea ce poate cu ceea ce are.
Trebuie amintit şi aspectul că bolile rare sunt de cele mai multe ori boli cronice, progresive, care
conduc la deficienţe multiple, combinate - fizice, psihice, senzoriale, cu consecinţe disfuncţionale
importante şi de aceea în bolile rare, recuperarea medicală va urmări în primul rând reabilitarea
funcţională şi readaptarea socio-profesională. De exemplu, în Boala Duchenne, programul de
recuperare nu va urmări creşterea tonusului muscular pe grupele musculare afectate (unde atrofia
este progresivă şi ireversibilă), ci va ţinti capacitatea de locomoţie (asistată de dispozitive ajutătoare)
şi autoservire (transferuri, îmbrăcare, alimentare). În plus, în bolile rare, pe lângă programele
terapeutice vor fi dezvoltate şi programe profilactice care să urmărească prevenirea sechelelor, a
complicaţiilor, a comorbidităţilor conexe, a handicapului.
În esenţă, recuperarea va începe cu evaluarea clinico-funcţională a fiecărui pacient urmată
de stabilirea de obiective precise, realizabile şi finalizată prin alcătuirea unui program specific de
recuperare aplicabil pe termen scurt şi lung în unităţi speciale sau la domiciliul pacientului.
Pentru alcătuirea unui program de recuperare eficient trebuie respectate câteva principii:

1. Cunoaşterea diagnosticului
În mod ideal, stabilirea planului de recuperare ar trebui realizată după cunoaşterea
diagnosticului exact de boală. Cunoscând diagnosticul se vor putea estima consecinţele fizice,
psihice, funcţionale care decurg din acesta şi vor putea fi stabilite obiective realizabile.
Absenţa diagnosticului nu împiedică însă iniţierea tratamentului de recuperare, întrucât un
bilanţ corect al pacientului va permite stabilirea ariilor de intervenţie.
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Kinetoterapeuta s-a purtat cu mine cu mult profesionalism şi mai
presus de toate, cu prietenie! Nu a trecut mult şi eram îndrăgostit
de kinetoterapie! După 3 săptămâni eram un alt om! Mă simţeam
mult mai bine pe toate planurile.

Pop Iulian-Paul, pacient cu Scleroză Multiplă
Nu este justificată amânarea intervenţiei până la obţinerea diagnosticului, întrucât calitatea şi
durata recuperării funcţionale depinde şi de precocitatea iniţierii tratamentului de recuperare. Este
de la sine înţeles că recuperarea va fi cu atât mai uşoară şi mai favorabilă cu cât tratamentul este
început mai devreme. Pe de o parte acest lucru va preveni complicaţiile, pe de altă parte procesul
de recuperare este mai uşor în primii ani ai copilăriei. La copilul mic, la care nu există experienţă
motorie care să fi creat reflexe anormale sau un stereotip dinamic viciat, precocitatea unui tratament
adecvat este de o deosebită importanţă.
În plus, prezentarea a priori la medicul specialist de recuperare sau la fiziokinetoterapeut
a unui pacient cu deficite funcţionale (spre exemplu, un copil cu hipotonie musculară) ar putea
orienta copilul şi familia acestuia spre medicul genetician pentru diagnostic.

2. Evaluarea corectă a fiecărui pacient
Este cunoscut faptul că bolile rare se caracterizează printr-o mare variabilitate de manifestări
clinice: unele prezente de la naştere sau în mica copilărie, altele manifeste ulterior la adult, unele
staţionare de-a lungul vieţii individului, altele progresive. De asemenea, severitatea afectării fizice
sau psihice este diferită de la un pacient la altul, astfel încât stabilirea programului de recuperare
trebuie să fie individuală. În afara acestor factori intrinseci, care ţin de starea de sănătate fizică şi
psihică a pacientului, recuperarea poate fi influenţată de factori contextuali care pot avea un rol
restrictiv sau dimpotrivă facilitator. Aceşti factori trebuie şi ei evaluaţi înainte de implementarea
planului de recuperare. Printre factorii contextuali amintim: sex, rasă, context cultural, familia ca şi
componenţă, stil de viaţă sau obiceiuri, mediul fizic din imediata apropiere (locuinţa şi accesibilitatea
ei); facilităţi de transport, servicii medicale şi sociale accesibile, atitudini sociale, educaţie, recreere
şi petrecerea timpului liber, etc.
În recuperarea medicală, diagnosticul de boală reprezintă prima etapă de evaluare a pacientului.
Examenul clinic trebuie completat cu aprecierea nivelului funcţional, respectiv:
- aspecte legate de capacitatea de mişcare;
- capacitatea de a desfăşura diverse activităţi în viaţa cotidiană (ADL): capacitatea de a se
hrăni, de a se spăla, de a-şi realiza toaleta intimă, de a se mişca în pat, de a se ridica, de a
se deplasa, de a se îmbrăca, de a folosi utilităţile;
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- posibilităţile de comunicare: receptivitate (înţelegere), expresivitate (exprimare);
- integrarea (interacţiunea) socială;
- statusul psihologic.
La sugar şi copilul mic se va evalua dezvoltarea psiho-motorie, urmărindu-se cele 5 puncte
de referinţă:
- „poziţia păpuşii” – 3 luni;
- postura şezând – 6 luni;
- „reacţia paraşută” – 8 luni;
- ridicarea în ortostatism – 10 luni;
- mersul independent cu echilibru în ortostatism – 15 luni.
Toate protocoalele de terapie sunt dezvoltate prin înţelegerea ierarhică a dezvoltării motorii
neurologice.
În practică sunt utilizate diferite instrumente (scale, grile, teste) de evaluare clinico-funcţională:
unele analitice cu caracter general - bilanţul articular şi muscular, evaluarea sensibilităţii, altele
sintetice, fie cu adresabilitate funcţională specializată (ex. aprecierea nivelului de dezvoltare psihomotorie - scala Bayley; testarea dexterităţii motrice Bruininks-Oseretsky), fie cu adresabilitate
funcţională globală (ex. scale de independenţă funcţională; scale de evaluare a ADL şi IADL, teste
de evaluare a calităţii vieţii).
Testarea este necesară pentru a:
- evalua performanţa funcţională;
- evidenţia deficitele şi severitatea lor şi a alcătui planul de tratament;
- observa evoluţia;
- evalua eficienţa programului de recuperare şi răspunsul la tratament;
- anticipa evoluţia ulterioară.

3. Stabilirea de obiective realizabile
Urmărind scopuri realizabile, trebuie să admitem şi faptul că în unele boli rare nu vom putea
obţine recuperarea completă, trebuind să ne mulţumim cu integrarea socio-familială, ceea ce în
cazurile respective reprezintă un obiectiv deloc neglijabil.
Scopul major al recuperării în bolile rare este acela de a ajuta pacientul să atingă maximum
de potenţial fizic, psihologic, social, educaţional, vocaţional, raportat la boala şi deficitul său, la
limitările ambientale, la dorinţele şi planurile sale de viaţă. Pacientul, familia şi echipa de recuperare
trebuie să stabilescă împreună obiectivele pe termen scurt şi lung. Pentru aceeaşi boală, doi pacienţi
pot avea obiective identice pe termen scurt (ex. menţinerea independenţei în locomoţie), dar pot
avea obiective diferite pe termen lung (ex. constituirea unei familii/completarea educaţiei).
Scopul final al recuperării este acela de a asigura pacientului maximul de independenţă
individuală (autonomie) şi de a contribui la creşterea calităţii vieţii acestuia. Conceptul de “Calitate
a vieţii” (QOL) are un caracter holistic, vizând atât latura biologică, cât şi cea psihologică şi de
relaţionare, înglobând în principal patru dimensiuni:
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- condiţia şi performanţele fizice;
- starea de bine psihologic (inclusiv stima de sine, performanţele cognitive, relaţiile
interpersonale);
- poziţionarea şi relaţiile sociale;
- statusul economic.

4. Dezvoltarea unui plan (program) de recuperare individual, complex
Programul de recuperare este un program individual, adaptat diagnosticului şi potenţialului
fizic şi mental al fiecărui pacient. Limitele sunt dictate de tipul de boală şi faza ei evolutivă, de
patologia asociată, de interesarea sau nu a psihicului şi severitatea acestei interesări, recuperarea
funcţională depinzând în mod nemijlocit de gradul de participare al pacientului.
Planul de recuperare poate include una sau mai multe terapii:
• terapia fizică: kinetoterapia, hidroterapia, electroterapia, masoterapia, termoterapia,
fototerapia, pneumoterapia;
• terapia ocupaţională;
• ortezarea/protezarea;
• logopedia;
• psihoterapia/psihopedagogia;
• audiologia;
• terapia dietetică;
• consilierea educaţională şi vocaţională.

De la o şedinţă de terapie la altă se observau progresele mici dar
constante şi durabile în timp. Progresele au devenit mai vizibile
când „terapia” s-a extins în familie şi prin intermediul meu ca
bunica, la nivelul clasei într-o colaborare rară cu o învăţătoare
dispusă să accepte, să înveţe, să corecteze, să înţeleagă. Am trecut
împreună suişuri şi coborâşuri, am avut reuşite şi eşecuri, dar
toate analizate, cunoscute de către toţi factorii implicaţi: specialişti,
familie, învăţătoare.
Prodan Rodica, bunica lui Marian
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Kinetoterapia
Kinetoterapia este terapia prin mişcare (exerciţii fizice) şi are ca obiective majore:
• relaxarea;
• corectarea posturii şi aliniamentului corpului (alinierea coloanei, a centurilor, a
extremităţilor inferioare);
• creşterea mobilităţii articulare;
• creşterea forţei şi rezistenţei musculare;
• corectarea coordonării, controlului motor şi a echilibrului;
• corectarea deficitului respirator;
• creşterea şi adaptarea capacităţii de efort;
• reeducarea sensibilităţii.
Kinetoterapia se efectuează de persoane calificate (kinetoterapeut, fiziokinetoterapeut) după o
evaluare riguroasă a pacientului şi constituie terapia cea mai importantă în programul de recuperare.
În cadrul programelor de kinetoterapie se stabilesc diverse secvenţe, incluzînd tipuri de exerciţii
fizice statice sau dinamice, care se pot realiza sub controlul şi cu ajutorul kinetoterapeutului,
utilizând şi sisteme moderne de mecano şi scripetoterapie. Programele se desfăşoară atât în sălile
special amenajate cât şi în bazinele de înot, unde se realizează programe de hidrokinetoterapie,
beneficiind în acelaşi timp şi de efectele facilitatorii de tip termic şi mecanic ale apei. Tot în cadrul
kinetoterapiei intră şi tracţiunile sau manipulările, tehnici specifice, cu indicaţii bine definite care
trebuie efectuate de persoane cu o bună pregătire teoretică şi practică.
Celelalte procedee fizice: termoterapia (proceduri calde sau reci), electroterapia (utilizarea
diferitelor forme de curent sau altor forme de energie derivate din curentul electric), fototerapia
(radiaţii infraroşii şi ultraviolete), emisia laser, masajul, pneumoterapia (tehnici de ameliorare a
respiraţiei prin metode fizice şi chimice) sunt forme de terapie utilizate cu efect adjuvant pentru:
stimularea circulaţiei periferice, relaxare sau stimulare musculară şi ameliorarea durerii.
Terapia ocupaţională
Terapia ocupaţională ajută pacientul să-şi câstige (recâştige) capacitatea de autoservire.
Aceasta se poate realiza fie prin dezvoltarea deprinderilor corespunzătoare vârstei sau redezvoltarea
lor, fie atunci când acest lucru nu este posibil prin dezvoltarea de mecanisme compensatorii.
Terapia ocupaţională foloseşte măsuri care ajută pacientul să trăiască cât mai independent posibil
cu dizabilităţile pe care le are.
Metodele de tratament folosite sunt:
• evaluarea şi antrenarea activităţilor de autoîngrijire: hrănirea, igiena personală, îmbrăcatul,
pieptănatul, mobilitatea şi transferul, manipularea obiectelor;
• achiziţionarea şi antrenamentul pentru folosirea dispozitivelor de asistare (placă transfer,
cârje, bastoane, cadre de mers, fotolii rulante, alte dispozitive);
• activităţi casnice;
• activităţi de relaxare;
• activităţi legate de educaţie (activităţi şcolare sau educaţionale) sau muncă (profesiune);
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• antrenarea cu proteze;
• evaluarea şi adaptarea locuinţei;
• transportul în comun;
• adaptări arhitecturale;
• achiziţia şi antrenamentul în folosirea dispozitivelor pentru comunicare.
Programele de recuperare pot fi aplicate în spitale sau centre de profil, în centre de zi sau la
domiciliul pacienţilor (programe de asistenţă la domiciliu), în funcţie de domiciliu.

5. Implicarea în planul terpeutic al unei echipe multidisciplinare
Elaborarea şi implementarea programului de recuperare, pentru realizarea multitudinii de
obiective, necesită efortul colectiv al unui larg grup de specialişti (echipă multidisciplinară): medic
specialist, kinetoterapeut, fizioterapeut, ortezist/protezist, psiholog (eventual şi psihiatru), logoped,
asistent social, asistent medical, dietetician şi alţi profesionişti. Pacientul şi familia sa sunt membrii
activi ai echipei. Echipa trebuie să fie formată din specialişti bine selecţionaţi şi instruiţi, care să
subscrie obiectivelor individualizate pentru fiecare pacient şi să acţioneze complementar. Atunci
când membrii echipei nu aparţin aceleiaşi instituţii de recuperare este imperios necesar să existe o
bună colaborare şi comunicare între ei, să folosească instrumente prin care să poată urmări traseul
pacientului şi tratamentele urmate în diferitele instituţii. În aceste situaţii, medicul de familie
ar trebui să fie familiar cu diferitele intervenţii disponibile, să se constituie ca manager de caz,
îndrumând pacientul şi familia sa spre serviciile de sănătate specializate în mod adecvat.

6. Monitorizarea evoluţiei şi ajustarea permanentă a programului de
recuperare
Pentru multe din bolile rare nu există tratament specific care să ducă la vindecare; de cele
mai multe ori măsurile terapeutice se adresează simptomelor, iar recuperarea medicală are un rol
important în reducerea consecinţelor sau complicaţiilor acestor boli. Programele terapeutice pot
– în funcţie de boală – încetini evoluţia sau pot ajuta pacientul să se adapteze evoluţiei.
Având în vedere modul de evoluţie al bolilor rare – cronic, uneori progresiv, este important ca
programele de recuperare să susţină includerea şi participarea pacienţilor pe tot parcursul vieţii şi
să ia în considerare vârsta pacientului şi transformările ce apar în viaţa acestuia, pentru că nevoile
terapeutice se modifică. Spre exemplu, în primii ani de viaţă terapia se axează pe dezvoltarea
motorie, la vârsta şcolară obiectivele vizează adaptarea la deficit şi educaţia, iar la adult terapia
trebuie axată pe integrarea în comunitate. Pacienţii trebuie reevaluaţi periodic atât din punct
de vedere clinic cât şi funcţional, cu stabilirea altor obiective în funcţie de evoluţie şi reacţia la
schemele terapeutice anterioare. Trebuie reevaluaţi factorii contextuali şi reafirmate sau dimpotrivă
anulate obiectivele pe termen lung pentru fiecare pacient în parte. Astfel, programul de recuperare
trebuie să rămână flexibil, iar specialiştii implicaţi în derularea lui – inclusiv familia – să fie creativi
şi deschişi la schimbare.
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În afara statusului fizic care poate suferi mari schimbări în timp, o variabilă care influenţează
major planul terapeutic este vârsta pacientului.
Copilăria este privită ca o perioadă critică pentru dezvoltarea abilităţilor fizice, cognitive şi
emoţionale care formează fundaţia dezvoltării sănătoase. Terapia trebuie să înceapă în primii ani
de viaţă astfel încât să asigure creşterea, dezvoltarea şi menţinerea abilităţilor. În timp, programul
de recuperare va urmări minimalizarea întârzierilor în dezvoltare, pentru a creşte competenţele şi
a promova funcţionarea adaptată a copilului şi a familiei sale. După vârsta de 5 ani, obiectivele
intervenţiei se mută gradual de pe dezvoltarea motorie spre cea cognitivă. Programele terapeutice
vor urmări în principal promovarea independenţei (îmbrăcatul, spălatul, mâncatul) şi adaptarea
pentru şcoală.
Pentru copiii cu funcţie cognitivă bună, programele kinetice vor fi reduse ca intensitate şi
frecvenţă, accentul fiind pus pe terapia ocupaţională şi intervenţia psihopedagogică. Terapeutul
va ajuta copilul să-şi dezvolte abilităţile motorii fine precum scrisul, desenatul, activităţile de
îngrijire personală, activităţile de joc şi socializare. De asemenea va asista pacientul în folosirea de
dispozitive şi echipamente ajutătoare care să-i permită creşterea participării la activităţile curriculare
şi extracurriculare. O altă sarcină importantă la această vârstă este încurajarea participării la activităţi
sportive regulate în comunitate, în funcţie de capacitatea funcţională a copilului şi posibilităţile
comunităţii în care trăieşte familia.
Perioada de adolescenţă necesită atenţie deosebită, este perioada de transformări fizice,
emoţionale şi sociale semnificative. Terapia va avea drept scop principal menţinerea independenţei,
descoperirea înclinaţiilor şi abilităţilor care îl fac apt pentru o anumită profesie, dezvoltarea de
relaţii sociale şi intime. Consilierea psihologică capătă o importanţă foarte mare, iar asistentul
social trebuie să fie şi el implicat pentru a oferi suport pacientului şi familiei sale.
Pe măsură ce pacientul trece spre viaţa de adult, obiectivele terapeutice se modifică, rolul
programului recuperator fiind acela de a facilita independenţa, participarea socială şi integrarea în
comunitate. În perioada de adult, continuarea kinetoterapiei în mod cronic se impune doar pentru
scopuri funcţionale specifice. De asemenea, se va acorda atenţie sporită managementului efectelor
înaintării în vârstă şi asocierii comorbidităţilor.
Un alt aspect care nu trebuie neglijat este faptul că terapia recuperatorie necesită întotdeauna
timp şi energie şi de aceea programul nu trebuie impus şi nici să devină supărător sau obositor pentru
viaţa de familie. Planul de tratament trebuie să fie asumat şi familia va stabili, după înţelegerea rolului
terapiei, ritmul de aplicare şi modalităţile de reevaluare. Întotdeauna un nivel ridicat al participării
parentale, în special în stadiile timpurii va conduce la rezultate mai bune ale tratamentului. Sarcina
terapeuţilor este să stimuleze această participare şi să planifice împreună cu familia un program
echilibrat. Este importantă explicarea obiectivelor şi a instrumentelor de intervenţie şi de asemenea
se va acorda atenţie şi dezvoltării de deprinderi de către familie, deprinderi care o vor ajuta să
faciliteze repetarea periodică a tratamentului acasă.
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Multe din bolile rare nu beneficiază de tratament curativ astfel că
recuperarea poate constitui un veritabil „medicament” în tratamentul
acestor afecţiuni. Un program de recuperare echilibrat, judicios
alcătuit şi aplicat, contribuie la menţinerea calităţii vieţii bolnavilor,
la maximizarea funcţiilor fizice şi psiho-sociale, la diminuarea
apariţiei complicaţiilor, permiţând o bună integrare a pacientului în
societate. Programul de recuperare este un program activ, creativ,
creeat prin efortul unui grup larg de specialişti, individualizat pentru
fiecare pacient în funcţie de nevoile specifice revelate prin bilanţ
clinico-funcţional. În viziunea modernă, programele terapeutice
urmăresc în primul rând reabilitarea funcţională şi readaptarea
socio-profesională. Planul de recuperare poate include una sau mai
multe terapii, este variabil în timp şi poate fi aplicat în spitale sau
centre de profil, în centre de zi sau la domiciliul pacienţilor.
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8.
ÎMPUTERNICIREA PACIENŢILOR
În data de 9 iunie 2009, Ministerele Sănătăţii din ţările Uniunii Europene au adoptat o
Strategie europeană a bolilor rare. Prin aceasta, statele membre sunt solicitate să implementeze
planurile naţionale pentru boli rare până la finalul anului 2013. Recomandarea Consiliului este
extrem de importantă şi face apel la o acţiune comună, concentrată la nivel european şi naţional.
Printre altele,
Consiliul Europei RECOMANDĂ statelor membre:
•		 „Să se consulte cu pacienţii şi să reprezinte pacienţii cu privire la politicile din
domeniul bolilor rare şi să faciliteze accesul pacienţilor la informaţii actualizate
privind bolile rare;
•		 Să promoveze activităţile organizaţiilor de pacienţi, cum ar fi activităţile de
sensibilizare, consolidarea capacităţilor şi formarea, schimbul informaţiilor şi a
celor mai bune practici, crearea de reţele şi extinderea serviciilor la pacienţii foarte
izolaţi.”
Din anul 2003, reprezentăm bolnavii cu Sindrom Prader Willi şi alte boli rare din România,
precum şi pe familiile acestora şi dorim să înlăturăm teribila izolare în care ne-a lăsat sistemul
sanitar din ţara noastră, mass-media şi cercetarea ştiinţifică.
Asociaţia Prader Willi din România (APWR) s-a înfiinţat în mai 2003 din dorinţa de a
reuni eforturile pacienţilor, specialiştilor şi familiilor pentru a asigura o viaţă mai bună tuturor
persoanelor cu handicap produs de boli rare din România.
Viziunea APWR este o lume în care pacienţii afectaţi de boli rare din ţara noastră au acces la
servicii de calitate şi tratamente eficiente, fiind integraţi în comunitate.
Misiunea APWR este aceea de îmbunătăţire a calităţii vieţii pacienţilor afectaţi de Sindromul
Prader Willi şi alte boli rare din România.
În data de 16 Octombrie 2005 am deschis Centrul de Informare pentru Boli Genetice
Rare. Este primul centru de acest tip din România şi se doreşte a fi un centru resursă pentru pacienţii
cu boli rare, familiile acestora şi specialiştii implicaţi în diagnosticarea şi managementul acestor
boli.
Accesul la informaţii despre diagnostic şi managementul bolii sunt esenţiale, întâlnirea altor
pacienţi care au trecut prin experienţe similare poate conduce la o mai bună acceptare a situaţiei şi
la o abordare mai eficientă a bolii.
Suntem conştienţi că oricât de puternici şi de motivaţi ar fi părinţii, ei nu pot reuşi singuri
să lupte cu boala. Au nevoie de specialişti şi de înţelegerea comunităţii din care fac parte. Cel mai
important obiectiv pe care ni l-am propus în cadrul asociaţiei noastre este acela de a oferi sprijin şi
înţelegere, consiliere şi acces la informaţii pentru ca nimeni să nu mai fie singur.
În august 2007 am iniţiat formarea Alianţei Naţionale pentru Boli Rare şi luptăm pentru ca
Planul Naţional de Boli Rare elaborat de noi în parteneriat cu specialiştii să fie inclus în Strategia
Naţională de Sănătate Publică. În acest sens, prin activităţile de informare urmărim:
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• Conştientizarea şi implicarea autorităţilor locale şi naţionale în promovarea şi apărarea
drepturilor persoanelor care sunt afectate de boli rare în România;
• Înţelegerea naturii şi a mecanismelor procesului decizional la nivel naţional în favoarea
pacienţilor cu boli rare.
Prin Programul Norvegian de Cooperare (proiectul Parteneriat Norvegiano-Român
(NoRo) pentru progres în bolile rare) construim în acest moment un Centru Pilot de Referinţă
pentru Boli Rare la Zalău, centru care va avea o componentă de zi pentru copii cu boli rare din
spectrul autistic şi o componentă rezidenţială pentru grupuri de persoane cu acelaşi diagnostic pe
care urmează să le instruim în managementul bolii şi urmează să demarăm platforma virtuală de
instruire eUniversitate.
În prezent, APWR este acreditată pentru 2 servicii sociale de informare şi consiliere pentru
persoane afectate de boli genetice rare precum şi pentru intervenţie specifică pentru copii cu note
de autism. Suntem autorizaţi prin decizia ANCS nr.9789/10.11.2008 ca unitate cu capacitate
de cercetare, conform HG nr.551/2007, suntem acreditaţi de Colegiul Medicilor din România ca
furnizori de Educaţie Medicală Continuă – (deocamdată avem acreditat cursul de management
al bolilor rare adresat medicilor de familie) şi autorizaţi de către Consiliul Naţional de Formare
Profesională a Adulţilor pentru 5 cursuri specifice de specializare a personalului implicat în
munca cu persoanele cu dizabilităţi produse de boli rare: Lucrător prin arte combinate, Pedagog
de recuperare, Animator socio-educativ, Evaluator de competenţe profesionale şi Asistent
personal al persoanei cu handicap grav. Toate aceste meserii sunt incluse în COR.
Ghidul serviciilor poate fi accesat pe pagina APWR: www.apwromania.ro iar activităţile şi
evenimentele organizate sunt vizibile pe pagina asociaţiei şi pe blogurile noastre: http://anbraro.
wordpress.com, http://ziuabolilorrare.wordpress.com. În prezent, pregătim platforma online
eUniversitate: www.edubolirare.ro care va avea atât o parte de informare, cât şi o parte destinată
formării la distanţă.
APWR – pacienţi cu boli rare diferite, furnizor de servicii
ANBRaRo – proiect APWR, alianţa organizaţiilor de pacienţi cu boli
rare, redactarea unei strategii naţionale pentru bolile rare
Planul Naţional de Boli Rare – demarat de APWR şi ANBRaRo în
parteneriat cu SRGM
Centrul de informare pentru boli genetice rare – Zalău/Helpline
(080-080-11-11)
Servicii sociale acreditate:
1. Informare şi consiliere pentru pacienţii cu boli rare;
2. Intervenţie specifică pentru copii cu note de autism.
Autorizaţi pentru capacitate de cercetare
Acreditaţi de CMR ca Furnizori de Educaţie Medicală Continuă
Autorizaţi de CNFPA pentru 5 cursuri de instruire
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La nivel naţional există în continuare un deficit de informaţie în bolile rare, iar oferta de
formare este aproape inexistentă. Serviciile de calitate pentru pacienţii cu boli rare presupun
formarea unui personal calificat pentru crearea şi oferirea acestora. Pacienţii şi specialişti implicaţi
în managementul bolilor rare au motivaţia pentru a dezvolta aceste servicii, însă nu şi pregătirea
necesară şi nici resurse financiare pentru a accesa cursuri de formare în domeniul bolilor rare.
Asociaţia Prader Willi din România, furnizor de formare autorizat de Ministerul Muncii şi Protecţiei
Sociale, oferă cursuri de formare accesibile pentru profesiile animator socio-educativ şi lucrător
prin arte combinate. Cursurile facilitează integrarea socială a pacienţilor cu boli rare, permiţând
împuternicirea lor prin formarea specialiştilor din rândul pacienţilor.
Începând cu luna octombrie 2009, la Centrul de Informare funcţionează Helpline în colaborare
şi după modelul European – anunţat şi conectat la reţeaua de boli rare Helpline a proiectului
Rapsody.
Materialele informative şi educative sunt elaborate pentru grupuri ţintă (ex. profesori,
asistenti sociali, etc.), edităm 2 reviste, una pentru pacienţi: Oameni rari şi bolile rare şi una pentru
specialişti: Romanian Journal for Rare Diseases (Jurnalul Bolilor Rare din România), cărţi pentru
specialişti şi pentru elevi.
Prin proiectele noastre am organizat activităţi ce vizează împuternicirea pacientului de către
organizaţiile de pacienţi; ex. Rare Diseases Solidarity Project, finanţat de către CEE Trust.
Activităţile de colaboare în reţeaua APWR/ANBRaRo pentru elaborarea şi implementarea unui
Plan Naţional de Boli Rare în România, organizarea campaniilor de Ziua Bolilor Rare, congresele
şi conferinţele naţionale şi internaţionale organizate le considerăm ca fiind cele mai relevante
mecanisme ce pot fi puse în aplicare pentru a sprijini activităţile de împuternicire a pacienţilor şi
reprezentativitatea lor la nivel naţional şi european. Organizarea unor acţiuni simultane la nivel
naţional şi european, în parteneriatul nostru cu EURORDIS, au determinat o mai mare vizibilitate
şi un impact mai puternic.
APWR a întocmit o hartă a serviciilor sociale acreditate din România, servicii care se pretează
lucrului cu persoanele cu dizabilităţi produse de boli rare. Intenţia noastră este de a lua legătura cu
aceste servicii şi de a le comunica că putem să le sprijinim, le putem furniza servicii de instruire şi
suport pentru ca atunci când au pacienţi cu boli rare să poată acţiona eficient.
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9.
PLANUL NAŢIONAL DE BOLI RARE ROMÂNIA
Ce este Planul Naţional de Boli Rare?
Planul Naţional de Boli Rare este un document dezvoltat de către Comitetul Naţional de
Boli Rare pentru a satisface nevoile pacienţilor afectaţi de boli rare din România, urmând şi liniile
directoare existente la nivel european.

Scopul elaborării Planului Naţional de Boli Rare
Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor afectate de boli rare din România prin acces echitabil
la diagnosticare precoce, tratamente de calitate şi servicii de reabilitare a persoanelor cu boli rare.
„SĂNĂTATEA ESTE UN DREPT FUNDAMENTAL AL OMULUI,
FIE CĂ BOALA ESTE COMUNĂ SAU RARĂ”
La nivel European, EURORDIS (European Organization for Rare Diseases) şi alianţele
naţionale ale pacienţilor cu boli rare sunt în centrul procesului de a face cunoscute cererile pacienţilor
privind necesitatea unui cadru legislativ pentru bolile rare. Începând cu succesul înregistrat în urma
Consultării publice asupra bolilor rare din noiembrie 2007, continuând cu adoptarea Comunicatului
Comisiei privind bolile rare din noiembrie 2008 şi cu adoptarea Recomandării Consiliului asupra
acţiunii europene din domeniul bolilor rare, fiecare pas realizat a demonstrat importanţa vitală a
acţiunii europene şi a cooperării dintre statele membre.
La data de 09.06.2009, Consiliul Ministerelor Sănătăţii din Uniunea Europeană a adoptat o
strategie europeană prin care statele membre UE sunt solicitate să implementeze planurile naţionale
de boli rare, până la finalul anului 2013.
Metodologie de lucru
Elaborarea PLANULUI NAŢIONAL DE BOLI RARE a fost realizată în şase etape:
1. Identificarea nevoilor, domeniilor de intervenţie şi a problemelor componente în cadrul
grupurilor de lucru formate;
2. Etapa propriu-zisă de elaborare a planului;
3. Etapa de dezbatere publică şi de ajustare în conformitate cu opiniile exprimate în cadrul
întâlnirilor organizate de Grupurile de Lucru cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii,
Agenţia Naţională a Medicamentelor, ANPH, ANPCA, reprezentanţi ai Ministerului
Sănătăţii Bulgaria şi EURORDIS (European Organization for Rare Diseases), comentariile
formulate de Grupul de experţi Europeni, şi concluziile exprimate în cadrul Conferinţei
Naţionale de Boli Rare, 2-3 Noiembrie 2007: „Bolile rare, de la identificarea nevoilor la
stabilirea priorităţilor”;
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4. Semnarea acordului de parteneriat cu Ministerul Sănătăţii la data de 29.02.2008: “Bolile
rare, o prioritate pentru Sănătatea Publică din România”;
5. Detalierea obiectivelor şi activităţilor Planului Naţional de Boli Rare în cadrul Comitetului
Naţional de Boli Rare;
În urma unei rezoluţii trimise către Ministerul Sănătăţii în iunie 2010 sperăm ca în viitorul
apropiat urmează să fie realizat şi
6. Includerea Planului Naţional de Boli Rare în Strategia Naţională de Sănătate Publică.
Grupuri ţintă:
• Pacienţii cu boli rare – aproximativ 6-8% din populaţia ţării, ceea ce înseamnă aproximativ
1.300.000 de români;
• Specialişti de la toate nivelurile sistemului sanitar, asistenţi sociali, educatori şi alţi
specialişti implicaţi în diagnosticarea şi managementul bolilor rare;
• ONG-uri din domeniu, asociaţiile de pacienţi;
• Comunitatea în general.
Obiective şi activităţi detaliate în Planul Naţional de Boli Rare:
1.	Dezvoltarea cadrului instituţional
1.1.	Înfiinţarea Comitetului Naţional pentru Boli Rare – CNBR;
CNBR reuneşte specialişti, reprezentanţi ai Alianţei Naţionale pentru Boli Rare
România (ANBRaRo), ai Societăţii Române de Genetică Medicală (SRGM), ai
Ministerului Sănătăţii şi ai celorlalte ministere şi instituţii implicate. Comitetul
va inventaria nevoile pacienţilor şi va propune măsuri ce trebuie luate pentru
îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor cu boli rare, va stabili criteriile de desemnare
şi evaluare a centrelor de referinţă/inventarierea resurselor.
1.2. Definirea cadrului instituţional
1.2.1. Centrul de Referinţă este unic pe ţară pentru o boală sau un grup de boli.
1.2.2. Centrele de Competenţă oferă servicii la nivel regional.
1.2.3. Cabinetele medicale judeţene de boli rare
1.2.4. Crearea unor registre naţionale pentru bolile rare
1.3. Etape premergătoare de realizare a cadrului instituţional
1.4. Implementarea în timp a reţelei nominalizate
1.5.	Asigurarea finanţării continue a reţelei
1.6. Evaluarea reţelei
1.7.	Actualizarea cadrului legislativ
2.	Dezvoltarea serviciilor pentru diagnosticul, tratamentul, reabilitarea şi profilaxia în
domeniul bolilor rare
2.1.	Îmbunătăţirea accesului la un diagnostic corect şi rapid
2.2. Dezvoltarea de servicii continue / intersectoriale de tratament şi reabilitare pentru 		
pacienţii cu boli rare
2.3. Servicii sociale specializate
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2.4. Intensificarea eforturilor în favoarea medicamentelor orfane
2.4.1. Asigurarea disponibilităţii medicamentelor orfane şi compensarea costurilor/
compensarea medicamentelor orfane prin sistemul de asigurări de sănătate
2.4.2. Suplimentarea numărului şi a categoriilor de produse incluse în contractul
cadru de asigurări de sănătate; diversificarea dispozitivelor de asistare
2.5. Dezvoltarea de servicii preventive pentru bolile rare
2.5.1. Realizarea unei reţele de screening în bolile rare prin organizarea şi
implementarea programelor de screening populaţional
2.5.2. Ameliorarea accesului la tehnicile de diagnostic genetic şi acordarea de
sfaturi genetice
2.5.3. Participarea la efortul concentrat al Comunităţii Europene de stabilire a unei
politici comune referitoare la screeningul bolilor rare
3. Îmbunătăţirea accesului la informare privind bolile rare
3.1. Promovarea Planului Naţional de Boli Rare în rândul specialiştilor, al pacienţilor, al
organizaţiilor de pacienţi şi al autorităţilor
3.2.	Îmbunătăţirea accesului la informaţii generale cu privire la bolile rare
3.3. Sensibilizarea publicului larg
3.4. Reţele de informare privind bolile rare
4. Dezvoltarea resurselor umane
4.1. Programe de instruire pentru specialiştii din diverse domenii privind abordarea
bolilor rare
4.2.	Asigurarea de personal specializat angajat în sistemul de asistenţă a persoanelor cu
boli rare
5. Stimularea cercetării în domeniul bolilor rare
5.1.	Îmbunătăţirea capacităţii de a accesa proiecte de cercetare pentru boli rare,
parteneriate internaţionale
5.2. Stimularea cercetării ştiinţifice a bolilor rare în România
6.	Creşterea rolului organizaţiilor de pacienţi
6.1. Sprijinirea dezvoltării organizaţiilor de pacienţi, asigurarea sustenabilităţii
organizaţiilor de pacienţi
6.2.	Asigurarea reprezentării organizaţiilor de pacienţi în forurile decizionale la nivelul
instituţiilor publice (naţional şi local)
• Planul Naţional de Boli Rare reprezintă o abordare
complexă a problematicii bolilor rare, implementarea
lui oferind o soluţie reală pentru creşterea calităţii vieţii
pacienţilor;
• Introducerea PNBR în Strategia Naţională de Sănătate
publică este o prioritate pentru organizaţiile de pacienţi
şi avem susţinerea Ministerului Sănătăţii pentru a realiza
acest lucru.
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10.
BOLI RARE
Angioedemul ereditar (AEE)
1. Definiţie
Angioedemul ereditar (AEE) este o boală condiţionată genetic. Clinic, AEE este caracterizat
prin edem subcutanat episodic localizat, edemul mucoasei căilor respiratorii superioare şi edemul
tubului gastrointestinal.
2. Frecvenţa
Prevalenţa bolii este estimată între 1/10.000 şi 1/50.000.
3. Semne clinice majore
Cel mai frecvent: angioedem cutanat fără urticarie.
- abdominale (> 90% din cazuri): greţuri, dureri colicative atroce recurente, ascită
- edem laringian (50% din cazuri), cu risc de deces de 30%.
4. Intervenţii
În atac: concentrat de C1-INH (încă nu este disponibil în România) sau plasmă proaspăt
congelată. Edemul laringian sever poate necesita traheostomie sau intubare. În atacul abdominal se
pot administra antialgice, andiedemice şi perfuzii.
Pentru mai multe informaţii puteţi lua legătura cu Reţeaua Română de Angioedem Ereditar,
www.haenet.ro

Sindromul Asperger
1. Definiţie
Sindromul Asperger este o tulburare de dezvoltare care se caracterizează printr-o afectare a
comportamentului social, a interacţiunii sociale prin existenţa unor preocupări şi interese restrictive,
stereotipe, specifice autismului.
2. Frecvenţa
Prevalenţa este estimată la 1 din 250 de copii. Este mai frecvent la băieţi decât la fete.
3. Semne clinice majore
- poate evita să privească direct în ochii celor din jur;
- poate avea expresii şi posturi aparte;
- lipsa empatiei (capacitatea de a înţelege şi a relata emoţiile celor din jur);
- poate fi preocupat doar de unul sau câteva lucruri despre care ştie foarte multe;
- poate să vorbească mult, de obicei despre subiectul favorit;
- este posibil să aibă o dezvoltare motorie întârziată;
- mulţi au inteligenţa peste medie;
- poate fi extrem de sensibil şi să reacţioneze exagerat la zgomote de intensitate mare, la
lumini, la gusturi intense sau texturi aparte;
- poate avea o capacitate de memorare dezvoltată şi abilităţi aparte în matematică.
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4. Intervenţii
Deoarece fiecare persoană care suferă de sindrom Asperger este unică în ceea ce priveşte
numărul şi severitatea simptomelor, intervenţia trebuie să fie destinată nevoilor individuale ale
pacientului.
Terapia copiilor cu Asperger include, în primul rând, educarea şi pregătirea părinţilor pentru
a învăţa să interacţioneze eficient cu copilul lor. Tratamentul copilului va include: intervenţie
educaţională specializată, training al abilităţilor sociale, terapie ocupaţională şi terapie cognitiv
comportamentală pentru copiii mai mari.

Autismul infantil
1. Definiţie
Autismul nu este o boală. Tot mai mult se utilizează azi conceptul de “spectru autist”, care
şi-a dovedit utilitatea clinică (simptome uşoare/severe în aceeaşi categorie diagnosticată). Acest
termen – umbrelă reuneşte multe boli diferite, descrise de un fenotip comportamental foarte amplu,
reflectând o cale finală comună de neurodezvoltare atipică.
Clasic, conform taxonomiei recunoscute la nivel internaţional, sub această umbrelă a spectrului
autist vom întâlni: autismul infantil (Kannerian), sindromul Asperger, tulburarea dezintegrativă a
copilăriei (sindromul Heller), sindromul Rett şi autismul atipic (având corespondent în DSM IV ca
PDD-NOS – tulburare pervazivă de dezvoltare, fără altă specificaţie).
2. Frecvenţa
Are o frecvenţă mai mare de 4 ori la băieţi decât la fete.
3. Semne clinice majore
La naştere, copilul este aparent normal, fără anomalii fizice sau neurologice. Debutul acestei
tulburări se instalează înaintea vârstei de 2-3 ani, dar se poate depista chiar în primul an de viaţă.
Dacă debutul autismului este precoce în primul an de viaţă, se remarcă:
- lipsa mişcărilor anticipatorii atunci când sunt luaţi în braţe;
- lipsa zâmbetului ca răspuns la zâmbetul mamei;
- apatia şi dezinteresul pentru ceea ce-i înconjoară;
- nu-şi orientează atenţia către stimulii sociali;
- nu intră într-o rutină de comunicare cu ceilalţi;
Alte semne caracteristice copiilor cu autism:
La nivelul interacţiunii sociale şi al relaţiilor interpersonale:
- incapacitatea de a stabili relaţii de prietenie cu copiii de aceeaşi vârstă;
- copilul nu răspunde când este strigat pe nume;
- lipsa interesului în a împărtăşi bucuria, preocupările sau realizările cu alte persoane;
- lipsa empatiei, persoanele cu autism pot avea dificultăţi în înţelegerea sentimentelor altor
persoane, cum ar fi durerea sau tristeţea;
- probleme semnificative în dezvoltarea abilităţilor de comunicare nonverbală, cum ar fi
privirea ochi-în-ochi, expresii faciale şi posturi ale corpului.
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La nivelul comunicării verbale şi nonverbale:
- întârziere în vorbire sau lipsa acesteia;
- probleme în iniţierea unei conversaţii;
- limbaj stereotip şi folosirea repetitivă a unor cuvinte, ecolalia.
Interes diminuat în diverse activităţi sau în joc:
- o atenţie neobişnuită asupra jucăriilor, copiii mai mici cu autism se concentrează adesea
pe anumite părţi ale jucăriilor;
- preocupare faţă de anumite subiecte;
- nevoie de uniformitate/simetrie şi de rutină;
- comportament stereotip.
4. Intervenţii
-	Logopedie;
- Terapie cognitiv comportamentală: ABA (Applied Behavior Analysis) - Analiza
Comportamentală Aplicată;
- Terapie ocupaţională;
- Kinetoterapie;
- PECS (Picture Exchange Communication System) - Sistem de comunicare prin schimb de
pictograme;
- TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped
Children) - Tratamentul şi Educarea Copiilor cu Autism şi alte Tulburări de Comunicare
Asemănătoare.
Pentru mai multe informaţii puteţi lua legătura cu Centrul de informare pentru Boli
Genetice Rare, înfiinţat de Asociaţia Prader Willi din România, www.apwromania.ro

Blocul Atrio-Ventricular Congenital Total (BAVC)
1. Definiţie
Blocul atrioventricular total congenital reprezintă întreruperea transmiterii impulsurilor de la
nodulul atrioventricular către ventriculi. Afecţiunea a fost descrisă în 1901 şi este asociată cu unele
boli autoimune materne (lupus eritematos, sindrom Sjogren).
2. Frecvenţa
BAVC este o afecţiune rară, cu o incidenţă de 1 la 15.000-20.000 de nou născuţi. Se constată
o incidenţă uşor mai crescută la sexul feminin.
3. Semne clinice majore
- bradicardie, frecvenţa cardiacă ≤ 60-80 pe minut la naştere;
- iritabilitate, letargie, extremităţi reci, cianoză;
- insuficienţă cardiacă congestivă manifestată cu tahipnee, hepatomegalie.
4. Intervenţii
Implantul de pacemaker – minicomputer implantat subcutanat (subclavicular sau abdominal)
conectat la un electrod care trimite ventriculului stimuli electrici asigurând obţinerea unei contracţii
cardiace fiziologice.
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Complicaţii ale implantului de pacemaker:
- fractura electrodului intracardiac;
- stimulare ventriculară insuficientă;
- infecţia regiunii cutanate unde s-a implantat pacemaker-ul.
Pentru mai multe informaţii puteţi lua legătura cu Asociaţia Alexia Oradea.

Sindromul Down (Trisomia 21)
1. Definiţie
Sindromul Down (Trisomia 21) reprezintă o afecţiune cromozomială cauzată de prezenţa
unui cromozom 21 suplimentar.
2. Frecvenţa
Sindromul Down apare la aproximativ 1 din 740 de nou-născuţi.
3. Semne clinice majore
- facies de tip mongoloid;
- fante palpebrale oblice;
- nas mic şi turtit;
- statura scundă;
- macroglosie (limba este mărită ca volum);
- hipotonie musculară (musculatura nu prezintă un tonus normal având un aspect mai
flasc);
- gât scurt;
- hiperlaxitate ligamentară (articulaţiile şi implicit mobilitatea la nivelul acestora este mai
mare, fapt ce conferă o instabilitate articulară în momentul în care se necesită menţinerea
unei poziţii fixe).
4. Intervenţii
Un copil cu Sindrom Down poate necesita terapie adiţională, consiliere sau instruire specială.
Părinţii şi celelalte persoane implicate în îngrijire ar putea avea nevoie de asistenţă în planificarea
unui viitor sigur pentru persoana cu sindrom Down. Diferite tipuri de terapie, precum logopedia,
terapia ocupaţională sunt frecvent utilizate pentru a ajuta persoanele cu Sindrom Down să deprindă
abilităţile de bază şi să fie, pe cât de mult posibil, independente.
Pentru mai multe informaţii puteţi accesa http://database.ngo.ro

Distrofia musculară Duchenne (DMD)/BecKer (DMB)
1. Definiţie
Distrofia musculară Duchenne (DMD) este o boală genetică caracterizată prin degenerescenţa
fibrei musculare striate care determină o atrofie progresivă a celor mai multe grupe musculare, având
drept consecinţă instalarea unui handicap motor variabil, în funcţie de forma şi stadiul evolutiv.
2. Frecvenţa
DMD afectează 1 băiat din 3.500 de nou-născuţi. Prevalenţa bolii în Franţa este de 169
bolnavi la 1.000.000 de locuitori. Se apreciază că DMB este mai frecventă decât DMD.
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3. Semne clinice majore
- mers dezordonat, dificil, legănat cu frecvente căzături (la 3 ani);
- hipertrofia de molet;
- tulburarea mersului;
- slăbirea musculaturii centurilor şi hipertrofierea masei musculare;
- dificultăţi de menţinere a echilibrului şi de redresare de la o poziţie la alta.
4. Intervenţii
Tratamentul este în special paleativ - prevenirea retracţiilor musculare, ajutor tehnic,
kinetoterapie, urmărire cardiacă şi ortopedică.
Tratamente frenatoare - permit încetinirea evoluţiei bolii. Ele sunt:
• Medicamente: sunt propuse numeroase preparate pentru a trata musculatura periferică
dar ele sunt puţin eficiente şi pun adesea probleme prin efectele lor secundare. Unele
medicamente pot controla anomaliile cardiace (palpitaţii, insuficienţă cardiacă).
• Reeducarea prin balneo-kinetoterapie:
- masaje (ameliorarea circulaţiei şi funcţionării musculaturii);
- alte metode de kinetoterapie în funcţie de fiecare caz.
• Chirurgia, care vine în completarea reeducării prin kinetoterapie, dacă aceasta a eşuat. Ea
are drept scop corijarea sau reducerea în măsura acceptabilă a deformaţiilor.
• Măsuri tehnice de imobilizare şi/sau susţinere
• Ventilaţia este utilizată pentru a facilita supleţea cutiei toracice şi a permite oxigenarea
constantă şi cât mai bună a organismului. Comportă o ventilaţie nazală, de noapte şi o
ventilaţie de zi, nazală sau bucală, chiar prin traheotomie, dacă calea nazală/bucală este
greu tolerată sau ineficientă.
• Kinetoterapia respiratorie, permite dezobstrucţia bronhiilor în caz de suprainfecţie.
• Tratamentele nutriţionale, constau în modificarea alimentaţiei pentru evitarea dificultăţilor
create de evoluţia bolii. Se poate realiza o educare a bolnavului în vederea unei masticaţii
eficiente şi a unei deglutiţii corecte.
• Tratamente de viitor - grefele de mioblaşti constau în injectarea de celule musculare în
stadiul nediferenţiat, cu scopul de a coloniza diferiţi muşchi. Din păcate, acest tratament pune
încă probleme tehnice care urmează a fi soluţionate. Genia genică pare mai promiţătoare:
terapia genică constă în injectarea unei porţiuni de ADN (gena DYS) permiţând astfel
fabricarea proteinei care lipseşte, în urma colonizării muşchiului afectat.
Pentru mai multe informaţii puteţi lua legătura cu Parent Project Distrofie Musculară,
www.parentproject
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Distrofia facio-scapulo-humerală (FSHD)
1. Definiţie
Această boală este una dintre cele mai comune distrofii musculare, cu implicarea progresivă
a unor regiuni distincte (faţă, umeri, braţe) şi cu transmitere autozomal dominantă la mai mult de
90% din pacienţi.
2. Frecvenţa
FSHD este considerată o distrofie musculară comună, a treia ca incidenţă în rândul distrofiilor
musculare. Incidenţa estimativă a bolii ar fi de 1/20.000 în populaţia generală. Boala este mai
frecventă la bărbaţi, iar cazurile asimptomatice caracterizează sexul feminin.
3. Semne clinice majore
- balansul omoplatului - acesta se poziţionează mai lateral decât normal la ridicarea spre
înainte sau spre lateral a braţelor;
- afectarea centurii scapulo-humerale apare la mai mult de 82% dintre pacienţi;
- diminuarea dorsiflexiei piciorului, caracteristică este slăbirea muşchiului tibial anterior, în
timp ce muşchii posteriori ai gambei sunt atrofiaţi.
4. Intervenţii
Tratament medicamentos - scopul este de a reduce morbiditatea şi a preveni complicaţiile.
Tratamentul ortopedic: artrodeza scapulotoracică poate fi practicată la pacienţii la care
funcţia deltoidului este păstrată, aceasta poate îmbunătăţi gradul abducţiei dacă scapula este fixată
în rotaţie la 150 – 200.
• Implantarea de electrostimulatoare cardiace în tulburările de conducere severe
• Evitarea obezităţii prin dietă corespunzătoare
• Protezarea auzului
• Readaptarea funcţională şi ergoterapia (terapia prin muncă) au ca obiectiv obţinerea unei
autonomii cât mai mari
Pentru mai multe informaţii puteţi lua legătura cu Asociaţia Distroficilor Musculari din
România, www.admromania.ro

Distrofia musculară Emery– Dreifuss
1. Definiţie
Distrofia musculară Emery - Dreiffus (DMED) este o boală genetică rară cauzată de deficitul
determinat genetic a două tipuri de proteine de citoschelet: emerin şi lamin A şi C.
2. Frecvenţa
Incidenţa acestei forme de distrofie musculară este de 1/100.000 de indivizi.
3. Semne clinice majore
- rigiditatea coloanei vertebrale cervicale;
- mers particular pe vârfuri (digitigrad);
- imposibilitatea de flexie a gâtului;
- pierderea mobilităţii articulare;
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- încordarea aparentă a mişcărilor membrelor.
4. Intervenţii
- Exerciţii fizice regulate;
- Terapie ocupaţională;
-	Medicaţie antiaritmică sau cardiostimulare (pacemaker) la nevoie.
Pentru mai multe informaţii puteţi lua legătura cu Asociaţia Distroficilor Musculari din
România, www.admromania.ro

Distrofia miotonică Steinert (DMS)
1. Definiţie
Sinonime: Distrofia miotonică tip 1, Miotonia atrofică, Boala Steinert.
Distrofia miotonică Steinert (DMS) este o boală ereditară rară care defineşte un tip special de
distrofie musculară progresivă în care este afectată excitabilitatea membranei şi implicit contracţia
fibrei musculare.
2. Frecvenţa
DMS este considerată cea mai frecventă formă de distrofie musculară la vârsta de adult prezentă
în toate etniile, cu o incidenţă de 1/8.000 de persoane, mai mică în cazul formelor congenitale (1/
100.000 nou-născuţi).
3. Semne clinice majore
- cataractă uneori prezentă de la vârsta de 30 ani;
- calviţie (alopecie) frontală precoce;
- tulburări de mers;
- ptoză palpebrală (pleoape căzute);
- tulburări de vorbire;
- manifestări musculare scheletice reprezentate de triada caracteristică: slăbiciune musculară,
miotonie şi atrofie musculară.
4. Intervenţii
Tratamentul se adresează fiecărei manifestări în parte permiţând creşterea calităţii vieţii
persoanelor afectate chiar dacă boala nu se vindecă prin măsurile terapeutice aplicate. Constă în:
- dietă bogată în fibre vegetale (combate constipaţia);
- şcolarizare diferenţiată (copii cu retard mental asociat);
- logopedie (corectează limbajul şi ameliorează deglutiţia);
- kinetoterapie (menţine tonusul muscular şi mobilitatea articulară);
- terapie ocupaţională (ajută la menţinerea forţei musculare şi a dexterităţii);
- atele si orteze la membrele inferioare şi antebraţe (susţin musculatura);
- medicamente diverse pentru controlul miotoniei şi a tulburărilor de ritm cardiac;
- implant de cristalin (cazuri cu cataractă);
- cardiostimulare prin implantare de pacemaker în formele severe de aritmie cardiacă;
- tratamentul diabetului zaharat sau al apneei obstructive de somn.
Pentru mai multe informaţii puteţi lua legătura cu Asociaţia Distroficilor Musculari din
România, www.admromania.ro
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Epidermoliza buloasă
1. Definiţie
Termenul de „epidermoliză buloasă” este impropriu deoarece leziunile „epidermice” se
observă doar la câteva entităţi, la celelalte există leziuni mai profunde, joncţionale sau dermice.
În realitate există un grup heterogen (aproape 30) de afecţiuni ereditare veziculoase interesând
pielea dar şi mucoasele, mai ales mucoasa orală. Veziculele apar mai ales în zona unde a survenit
un traumatism al tegumentului, pentru unele căldura este un factor favorizant, altele se manifestă
prin vezicule ce apar spontan.
2. Frecvenţa
Fiind vorba despre numeroase forme clinice, frecvenţa lor este foarte diferită, de la forme
destul de frecvente până la forme foarte rare.
3. Semne clinice majore
Semnul clinic esenţial este: vezicula, care poate să apară neonatal sau mai târziu, în diferite
regiuni ale corpului, localizat sau generalizat, pe piele sau/şi pe mucoase, poate fi permanentă sau
tranzitorie, se poate vindeca spontan sau poate lăsa plăgi, sinechii şi cicatrici, etc., toate acestea
depind de forma clinică a afecţiunii, dar mai ales de nivelul la care se produce clivajul între straturile
tegumentului.
4. Intervenţii
Problemele terapeutice şi dispensarizarea epidermolizelor buloase variază de la un grup
la altul. Problemele relativ simple ale formelor localizate (antiseptice şi antialgice locale sau
generale) nu se compară cu problemele formelor distrofice, recesive cu afectare difuză, sinechii
ale extremităţilor şi prinderea mucoaselor sau cu cele ale formelor joncţionale, letale care pun
de la început probleme de îngrijire curativă a decolării cutaneo-mucoase sau măsuri paleative de
combatere a durerii.
1. Perioada neonatală în care diagnosticul nu este încă bine precizat. În această perioadă se
vor urmări:
- evitarea pierderilor calorice sau protidice;
- tulburările funcţionale (ex. afectarea mucoasei bucale cu dificultăţi de alimentare);
- problemele septice;
- problemele de creştere;
- stenoza pilorică în forme joncţionale;
- calmarea durerilor (neglijarea durerii poate avea un puternic efect nociv asupra dezvoltării
psihomotorii).
2. Copilăria timpurie în care, de obicei, se defineşte tipul EB; în funcţie de acesta pot surveni
anumite complicaţii:
- probleme nutriţionale;
- sinechii ale extremităţilor;
- retracţia degetelor;
- stenoze esofagiene (forme distrofice);
- miopatii (forme simple).
| Ghid pentru parinti şi pacienti
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Preocupările permanente în această perioadă vizează:
- calmarea durerii;
- asistenţa psihologică;
- integrarea în colectivitate;
- activitatea şcolară.
3. Pubertatea şi vârsta adultă:
- preadolescenţa şi adolescenţa sunt perioade dificile din punct de vedere psihologic;
- supravegherea complicaţiilor iterative (suprainfecţia, sângerarea, stenoza esofagiană);
- supravegherea complicaţiilor acute (dezvoltarea epiteliomului spinocelular invaziv cu
prognostic letal).
Pentru mai multe informaţii puteţi lua legătura cu Mini Debra România, www.minidebra.ro

Boala Fabry
1. Definiţie
Boala Fabry este o boală genetică de metabolism în care deficitul unei enzime lizozomale alfagalactozidaza A determină acumularea patologică a unor particule lipidice (globotriaosylceramide)
în pereţii vaselor de sânge din întregul organism, cu afectarea în mod special a vaselor din piele,
rinichi, inimă, creier şi sistem nervos.
2. Frecvenţa
Boala apare la toate grupele etnice, incidenţa fiind apreciată la 1/40.000 băieţi.
3. Semne clinice majore
La băieţi: Boala debutează în copilărie, prin episoade de durere şi senzaţie de arsură la
nivelul mâinilor şi picioarelor, declanşate de exerciţii fizice, stres, febră, oboseală sau schimbarea
condiţiilor meteorologice. În evoluţie apar angiokeratoamele, care sunt micromacule de culoare
roşu-închis, cu localizare de la nivelul ombilicului până la genunchi şi de densitate mare. Progresia
bolii este foarte lentă, astfel că, între 30 şi 45 ani, apar manifestările clinice legate de afectarea
renală, cardiacă sau neurologică.
La femei: opacităţile corneene (la 70%);
• angiokeratoame;
•
•
•
•
•
•
•
•
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acroparestezii;
anhidroză;
tulburări gastrointestinale;
leziuni vasculare conjunctivale şi retiniene;
afectare renală;
tinitus şi vertij;
afectare cardiovasculară, cerebrovasculară;
oboseală.
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4. Intervenţii
Boala Fabry face parte din categoria bolilor lizozomale (alături de boala Gaucher, MPZ1,
Pompe) care beneficiază de tratament substitutiv enzimatic (din august 2001).
Medicamentul se numeşte Fabrazyme (algazidaza beta, flacoane a 35 mg), este o formă
recombinantă de alfa-galactozidaza umană, produs de compania Genzyme, înlocuieşte enzima
deficitară şi determină reducerea particulelor lipidice acumulate în rinichi, inimă sau piele, cu
efecte benefice asupra funcţiei acestora (cu atât mai eficiente cu cât tratamentul s-a iniţiat în stadiile
precoce ale bolii).
Tratamentul nespecific al bolii Fabry, singurul disponibil înainte de introducerea terapiei
enzimatice de substituţie, se adresa manifestărilor severe de boală. Utilizarea Fenitoinului sau
Carbamazepinei diminua frecvenţa acroparesteziilor şi a crizelor de durere iar dializa şi transplantul
renal erau singurele terapii posibile pentru pacienţii cu insuficienţă renală în stadiu terminal.
Pentru mai multe informaţii puteţi lua legătura cu Fundaţia Română pentru bolile
lizozomale, http://www.boalagaucher.ro/boala_fabry.html

Fenilcetonuria (PKU)
1. Definiţie
Fenilcetonuria este o boală genetică în care lipseşte enzima fenilalaninhidroxilază sau are un
nivel foarte scăzut în sânge (PAH). Această enzimă este necesară pentru convertirea fenilalaninei,
un aminoacid din alimente, în tirozină, un alt aminoacid.
2. Frecvenţa
Frecvenţa PKU la nivel mondial variază în funcţie de zona geografică şi de etnie. În Statele
Unite, fenilcetonuria apare la 1 din 10.000/15.000 de nou-născuţi.
3. Semne clinice majore
Simptomele precoce ale fenilcetonuriei care apar în 50% din cazurile cu această boală sunt:
- mirosul de mucegai al pielii, părului şi urinei;
- voma şi diareea ce duc la scăderea în greutate;
- iritabilitatea;
- afecţiuni ale pielii, precum uscarea sau urticariile cu mâncărimi (eczeme);
- sensibilitatea la lumină (fotosensibilitatea).
4. Intervenţii
Tratamentul pentru fenilcetonurie constă în reducerea permanentă a cantităţii de proteine
din dietă. Proteinele conţin fenilalanina, un aminoacid esenţial pentru creşterea normală şi pentru
dezvoltare. Persoanelor cu PKU le lipseşte enzima care metabolizează fenilalanina.
Fenilcetonuria este singura boală genetică ce poate fi tratată printr-o alimentaţie specială,
şi nu prin medicaţie. Dieta trebuie instituită din prima lună de viaţă a persoanei afectate, unde
proteinele sunt înlocuite cu o mixtură de aminoacizi artificiali fără fenilalanină.
Pentru mai multe informaţii puteţi lua legătura cu Asociaţia PKU Life România,
www.pkuromania.ro
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Boala Gaucher (BG)
1. Definiţie
Boala Gaucher (BG) este o boală monogenică, determinată de deficitul unei enzime, β
– glucocerebrozidaza (β – glucozidaza acidă). Este cea mai frecventă dintre bolile lizozomale,
boli datorate deficitului unor enzime, hidrolaze acide, localizate în lizozomi (microorganite ale
celulei).
2. Frecvenţa
BG are caracter panetnic, statisticile existente menţionând o prevelenţă de 1/50.000 –
1/200.000 locuitori. Excepţie fac evreii Ashkenazi, la care boala Gaucher are o incidenţă raportată
de 1/500 – 1/1.000 de nou născuţi, şi este considerată cea mai frecventă boală genetică.
3. Semne clinice majore
- leucopenia (scăderea numărului de leucocite);
- anemia;
- trombocitopenia;
- suferinţa hematologică;
- splenomegalia;
- suferinţa pulmonară cronică.
4. Intervenţii
Tratamentul nespecific al bolii la care s-a apelat înainte de introducerea terapiei de substituţie
enzimatică, ameliorează numai parţial şi tranzitoriu unele simptome/semne ale bolii. Din această
categorie fac parte: transfuziile cu masă trombocitară sau eritrocitară, medicaţia antialgică şi
tratamentul ortopedic pentru suferinţa osoasă şi splenectomia (contraindicată astăzi, deoarece, în
paralel cu ameliorarea hematologică, agravează boala osoasă şi suferinţa hepatică).
Tratamentul specific constă în terapia de substituţie enzimatică şi terapia de reducere a
substratului. Transplantul medular la care s-a apelat iniţial (măsură terapeutică de mare risc şi cu
rezultate discutabile), nu mai este indicat în prezent.
Pentru mai multe informaţii puteţi lua legătura cu Fundaţia Română pentru bolile
lizozomale,www.boalagaucher.ro

Hemofiliile A şi B
1. Definiţie
Hemofilia A este o afecţiune congenitală cauzată de un deficit de factor VIII activat al
coagulării, hemofilia B este cauzată de o lipsă a factorului IX al coagulării.
2. Frecvenţa
Hemofilia A este cea mai frecventă coagulopatie ereditară şi reprezintă 80% din sindroamele
hemofilice. Incidenţa sa este de 12-13/100.000 de naşteri, iar prevalenţa de 13-18/100.000 de
persoane de sex masculin. Hemofilia A are o pondere de 4-5 ori mai mare decât hemofilia B.

78

Ghid pentru parinti şi pacienti |

3. Semne clinice majore
• persoană de sex masculin cu sau fără antecedente familiale care prezintă fie o sângerare
prelungită, fără tendinţa la oprire spontană, fie o hemoragie profundă provocată cu tendinţa
de oprire tardivă, prin creşterea tensiunii locale şi compresiune vasculară;
• manifestările hemoragice rareori apar din perioada neonatală (6% din cazuri), diagnosticul
precizându-se, de obicei, după vârsta de sugar (32% din cazuri), iar în 30-40% din cazuri
la vârsta de adult;
• 1-2% din nou-născuţii cu hemofilie pot prezenta hemoragie intracraniană, cefal hematomul
putând fi sugestiv la nou-născutul cu antecedente familiale pozitive.
4. Intervenţii
Tratamentul hemofiliei A are ca obiective prevenirea şi combaterea accidentelor hemoragice
în vederea prelungirii vieţii şi a minimalizării dizabilităţilor, cu asigurarea confortului general fizic,
psihic şi social.
Baza tratamentului este substituţia cu factorul VIII, care trebuie să fie cât mai pur, cât mai
concentrat (pentru a evita încărcarea volemică, mai ales la vârstele mici), derivat din sânge şi
inactivat viral sau obţinut prin inginerie genetică (factor recombinant). Dozele de factor VIII care
trebuie administrate depind de forma de boală, de sediul sângerării, de severitatea accidentului
hemoragic, de necesitatea intervenţiei chirurgicale şi de tipul acestei intervenţii.
Tratamentul trebuie realizat într-un centru clinic de hemofilie sau sub supraveghere specializată,
centru care să vizeze o abordare pluridisciplinară a bolnavului, având obligaţia asigurării colaborării
clinicianului hematolog cu medicul ortoped, medicul specialist în boli infecţioase, kinetoterapeutul,
cu stomatologul, psihologul, terapeutul ocupaţional, geneticianul, dieteticianul, asistentul social,
etc.
Pentru mai multe informaţii puteţi lua legătura cu Asociaţia Română de Hemofilie,
www.hemofilic.ro

Miastenia Gravis
1. Definiţie
Boala “invizibilă”, miastenia gravis este o boală cronică neuromusculară care se manifestă
prin oboseală severă la repetarea unei anumite mişcări şi slăbiciunea muşchilor voluntari ai corpului,
însuşi termenul de „miastenia gravis” se traduce prin “slăbiciune musculară severă”.
2. Frecvenţa
Miastenia gravis este considerată o boală rară, frecvenţa cazurilor fiind de 1/10.000 de
persoane. Boala este mai frecventă la femeile între 15 şi 30 ani, bărbaţii sunt afectaţi mai frecvent
după vârsta de 50 de ani. Practic însă, oricine poate fi afectat de boală, chiar şi copiii mici.
3. Semne clinice majore
- slăbiciunea progresivă a muşchilor voluntari;
- afectează diferiţi muşchi, în grade diferite, pe rând, sau mai mulţi deodată, de unde şi
marea variabilitate a simptomelor de la caz la caz dar şi pentru aceeaşi persoană de la un
moment la altul;
- slăbiciunea se agravează la repetarea mişcărilor şi se ameliorează la repaus.
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4. Intervenţii
Deşi nu există un tratament care să vindece complet boala, sunt tratamente eficiente care
permit majorităţii bolnavilor să ducă o viaţă normală. În unele cazuri este posibilă şi ameliorarea
spontană şi chiar remisiunea bolii fără tratament.
Tratamentul este stabilit numai de medicul neurolog curant şi este individualizat de la caz la
caz, în funcţie de gravitatea şi forma bolii, de vârstă, sex etc. Aşa cum simptomele bolii nu sunt la
fel la doi bolnavi, nici tratamentul unuia nu se potriveşte altuia.
Pentru mai multe informaţii puteţi lua legătura cu Asociaţia Naţională Miastenia Gravis
România, www.miastenie.ro

Mucoviscidoza (Fibroza chistică)
1. Definiţie
Mucoviscidoza (MV) sau fibroza chistică este cea mai frecventă anomalie monogenică,
autozomal recesivă, a populaţiilor de origine caucaziană, caracterizată prin pleiomorfism clinic şi
evoluţie cronică, potenţial letală.
2. Frecvenţa
Frecvenţa bolii este de 1/2.500-3.500 de nou născuţi.
3. Semne clinice majore
- suferinţa respiratorie cronică (pneumopatia cronică obstructivă), diareea cronică cu
steatoree şi falimentul creşterii.
4. Intervenţii
În ceea ce priveşte tratamentul, caracterul de boală cronică cu potenţial evolutiv letal şi tabloul
clinic extrem de complex au constituit probleme care au stat permanent în atenţia specialiştilor.
Tratamentul clasic vizează: suferinţa aparatului respirator, insuficienţa pancreatică, managementul
nutriţional, suferinţa hepato-biliară, suferinţa gastrointestinală, diabetul zaharat asociat
mucoviscidozei, afectarea osteoarticulară şi vasculită, creşterea, pubertatea şi fertilitatea, aspectele
psihosociale, îngrijirile terminale. Aceastea se realizează în echipă, în centre specializate.
Pentru mai multe informaţii puteţi lua legătura cu Asociaţia de Fibroză Chistică din
România, www.afcr.ro

Neurofibromatoza tip 1 (NF1)
1. Definiţie
Neurofibromatoza tip 1 (NF1), numită şi boala von Recklinghausen este una din cele mai
frecvente boli genetice. Manifestările constante ale bolii sunt petele tegumentare de culoarea
cafelei cu lapte (numite pete café-au-lait) şi tumorile cutanate situate de-a lungul nervilor periferici
(numite neurofibroame).
2. Frecvenţa
Frecvenţa bolii în populaţie este de 1/3.000 - 4.000 de persoane. Sunt afectate toate populaţiile
indiferent de rasă şi sex.
80
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3. Semne clinice majore
- rareori debutează de la naştere;
- petele apar în 80% din cazuri la vârsta de 1 an, iar până la vârsta de 4 ani apar la toate
cazurile;
- diagnosticul este susţinut de prezenţa a cel puţin 6 sau mai multe pete de cel puţin 1,5
cm;
- pistruii axilari (mai rar inghinali şi perineali) sunt deseori un semn cheie pentru
diagnostic;
- tumorile benigne se dezvoltă din sistemul nervos periferic fiind constituite din matrix
extracelular, celule Schwann-like, fibroblaşti, celule mastoidiene, celule endoteliale,
celule perineurale. Cel mai frecvent ele apar sub forma unor neurofibroame cutanate mici
care cresc apoi sub forma unor noduli pigmentaţi moi. Uneori neurofibroamele sunt de tip
plexiform etalate de-a lungul unui traiect nervos. Rareori, neurofibroamele sunt mari şi
apar de la naştere sau în prima copilărie;
- nodulii Lisch (hamartoamele pigmentate ale irisului) apar după vârsta de 6 ani la 95% din
cazuri şi după 20 ani la 100%.
4. Intervenţii
Posibilităţile de tratament sunt reduse: s-a încercat tratament cu ketotifen pentru rata de
apariţie şi descreştere a neurofibroamelor dar cu rezultate slabe.
- tratament chirurgical în cazul tumorilor;
- tratament ortopedic al fracturilor;
- tratamentul hipertensiunii arteriale (aceasta apare în 3 situaţii: boala reno-vasculară, tumori
secretante de compuşi vasoactivi, coarctaţie de aortă);
- educaţie specială.
Nu sunt semne de laborator, nici detalii histologice şi ultrastructurale în leziunile primare
care să poată fi utilizate ca şi criterii de diagnostic.
Pentru mai multe informaţii puteţi intra pe www.neurofibromatoza.ro

Osteogeneza imperfectă (OI)
1. Definiţie
Osteogeneza imperfectă este o boală ereditară rară a ţesutului conjunctiv, caracterizată prin
fragilitate osoasă. Iniţial s-a numit «boala oamenilor de sticlă» sau «boala oaselor de sticlă». Ea
este, în general, o anomalie de producţie a colagenului, care este principala proteină fibroasă din
os.
2. Frecvenţa
Osteogeneza imperfectă este o boală rară. Prevalenţa sa este estimată la 1/10.000 - 1/15.000.
Această estimare nu include formele moderate de boală care pot trece neobservate. Osteogeneza
imperfectă survine la toate populaţiile şi la ambele sexe.
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3. Semne clinice majore
În afară de fracturi, osteogeneza imperfectă se poate manifesta prin alte semne, cum ar fi:
- curbarea braţelor, a gambelor sau a coloanei vertebrale (scolioză sau cifoză), deformări ale
scheletului, talie scundă;
- facies de aspect triunghiular;
- laxitate crescută la nivelul articulaţiilor, luxaţii, contuzii (hematoame);
- sclere albastre, reducere sau chiar pierdere a auzului;
- malformaţii dentare (dentinogeneză imperfectă);
- insuficienţă a valvelor cardiace;
- astenie importantă (oboseală);
- transpiraţie excesivă.
4. Intervenţii
În acest moment, nu există un tratament curativ pentru OI. În consecinţă, toate eforturile sunt
îndreptate spre tratamente şi măsuri atente de îngrijire care pot evita sau reduce consecinţele şi
complicaţiile acestei boli.
Acestea includ:
- tratamente ortopedice ale fracturilor;
- ameliorarea auzului, intervenţii dentare;
- kinetoterapie, uneori consiliere nutriţională;
- consiliere psihologică, asistenţă socială;
- utilizarea cârjelor şi/sau a scaunului cu rotile şi/sau a altor echipamente.
Atenţie particulară va fi acordată prevenirii osteoporozei pentru că persoanele afectate de OI
sunt mai vulnerabile decât cele normale.
Mai recent au fost utilizate medicamente numite Bifosfonaţi pentru creşterea masei osoase,
aparent cu bune rezultate. Răspunsul la tratament nu este identic la toţi pacienţii şi se recomandă
în formele grave de boală.
Balneoterapia în piscină permite o reeducare musculară blândă.
Tratamentul ortopedic mai permite protejarea osului fragil, prevenind fracturile şi evitând
deformaţiile. Există diverse atele speciale, bandaje care permit imobilizarea cât mai fiziologică
pentru evitarea fracturilor sau vindecarea unei fracturi fără deplasare.
Tratamentele chirurgicale permit conservarea unei anumite elasticităţi osoase, evitând astfel
fracturile. Mijloacele sunt diverse: punerea unei broşe, cui interosos, cui telescopic.
Readaptarea funcţională şi ergoterapia au ca obiectiv obţinerea unei autonomii maxime.
Pentru mai multe informaţii puteţi intra pe www.cono.ro/osteogeneza-imperfecta
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Parkinson
1. Definiţie
Boala Parkinson este o boală degenerativă ce survine în urma distrugerii lente şi progresive
a neuronilor care produc dopamină (substanţă neurotransmiţătoare, responsabilă de capacitatea
organismului de a-şi controla mişcările).
2. Frecvenţa
Este o afecţiune neurologică frecventă, cu o prevalenţă în jur de 1/1.000, putând ajunge la
1/200 la populaţia vârstnică, estimându-se că afectează peste 6,4 milioane de persoane din întreaga
lume.
3. Semne clinice majore
- tremorul mâinilor, braţelor, picioarelor, feţei şi bărbiei, acestea manifestându-se când
membrul afectat este în repaus, putând afecta unul sau mai multe membre;
- rigiditate musculară şi micrografie (scrisul de mână devine mic şi înghesuit);
- lentoare şi dificultate în mişcări;
- instabilitate posturală;
- tulburări de echilibru şi de coordonare.
4. Intervenţii
Deşi nu există un tratament curativ pentru boala Parkinson, simptomele sale pot fi atenuate
cu ajutorul medicamentelor, dar şi prin modificarea stilului de viaţă. În general, simptomele pot fi
controlate cu succes dacă tratamentul este adaptat evoluţiei bolii.
Obiectivul tratamentului constă în controlarea semnelor şi simptomelor pe o perioadă de timp
cât mai lungă, cât şi reducerea efectelor adverse.
În ciuda depresiei şi a anxietăţii cauzate de boala Parkinson, se recomandă menţinerea unui
stil de viaţă activ.
Pentru mai multe informaţii puteţi lua legătura cu Asociaţia AntiParkinson, www.parkinson.
home.ro

Boala Pompe
1. Definiţie
Boala Pompe este o afecţiune musculară rară, progresivă care poate fi letală. Este o boală
monogenică ereditară care se dezvoltă în urma moştenirii unor mutaţii ale genei care codifică
enzima lizozomală AGA (alfa-glucozidaza acidă).
2. Frecvenţa
Incidenţa este estimată la aproximativ 1/57.000 la adulţi şi 1/138.000 la copii.
3. Semne clinice majore
Forma cu debut infantil: cardiomiopatie cu progresie rapidă spre insuficienţă cardiacă;
- slăbiciune musculară generalizată şi hipotonie (floppy baby);
- hepatomegalie;
Forma cu debut tardiv: progresia bolii este mult mai lentă;
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- miopatie progresivă, în special la nivelul muşchilor proximali de la nivelul centurii
pelviane, respectiv scapulare şi grade variate de afectare respiratorie;
- posibil cardiomiopatie la 4% din pacienţi.
4. Intervenţii
În boala Pompe există tratament de substituţie enzimatică. Medicamentul Myozyme, forma
recombinantă a enzimei umane deficitare, este indicat ca terapie de substituţie enzimatică pe termen
lung la pacienţii cu diagnostic confirmat de boală Pompe. Datorită caracterului multisistemic al
bolii, pacientul va fi urmărit de către o echipă de specialişti, iar îngrijirea va include tratamentul
simptomatic şi suportiv adecvat formei de boală (fizioterapie, suport ventilator, etc.). În boala
Pompe există studii de terapie genică, intervenţie care în viitor poate asigura tratamentul etiologic
al bolii.
Pentru mai multe informaţii puteţi lua legătura cu Fundaţia Română pentru bolile
lizozomale, http://www.boalagaucher.ro/boala_pompe.html

Sindromul Prader Willi
1. Definiţie
Sindromul Prader Willi este o anomalie cromozomială secundară deleţiei unor gene de pe
braţul scurt al cromozomului 15 de origine paternă sau a disomiei materne a cromozomului 15
(ambii cromozomi 15 având origine maternă).
2. Frecvenţa
Sindromul Prader Willi este o boală genetică rară, cu o frecvenţă de 1/15.000, afectează
ambele sexe şi a fost identificat la toate rasele.
3. Semne clinice majore
- facies caracteristic: îngustarea diametrului bifrontal, ochi migdalaţi, gură mică, cu buza
superioară subţire, comisuri bucale coborâte;
- mâini şi picioare mici, mâini înguste în continuarea liniară a cubitusului;
- statură mică;
- salivă vâscoasă;
- retard mintal moderat;
- hiperfagie cu obezitate dezvoltată gradual.
4. Intervenţii
Pacienţii cu sindrom Prader Willi ajung adesea la vârsta adultă, dar, datorită complexităţii
afecţiunii, necesită îngrijiri particulare şi multidisciplinare.
În perioada de sugar, hipotonia se soldează cu supt dificil şi retard motor. Este nevoie de tehnici
speciale de alăptat, uneori de gavaj, adaptări care vor asigura o nutriţie adecvată. Kinetoterapia
poate îmbunătăţi statusul muscular. Criptorhidia se poate rezolva spontan sau necesită intervenţie
terapeutică hormonală sau chirurgicală.
Monitorizarea greutăţii, instituirea unei diete hipocalorice şi a unui program de exerciţii
fizice, limitarea accesului la alimente sunt absolut necesare în contextul hiperfagiei care se poate
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solda cu obezitate. Deficienţele de vorbire trebuie evaluate, iar instituirea unui program educaţional
îmbunătăţeşte statusul comportamental.
În copilărie, terapia cu hormon de creştere normalizează greutatea şi duce la creşterea masei
corporale. Terapia cu calciu este eficientă pentru prevenirea osteoporozei. Tulburările de somn pot
beneficia de terapie medicamentoasă.
La vârsta adultă, obezitatea este elementul definitoriu al sindromului fiind răspunzătoare
de deficienţele cardio-pulmonare, diabetul zaharat tip II, tromboflebite, edeme cronice. Evitarea
obezităţii prin dietă, exerciţii şi programe instituite precoce în prima copilărie se soldează cu o
longevitate normală. Hiperfagia nu poate fi controlată medicamentos.
Pot apărea manifestări psihotice maniaco-depresive la vârsta adultă, care necesită evaluare şi
terapie psihiatrică.
Pentru mai multe informaţii puteţi lua legătura cu Asociaţia Prader Willi din România,
www.apwromania.ro

Sindromul Rett
1. Definiţie
Sindromul Rett este o afecţiune neurologică progresivă, manifestată mai ales la fete şi
caracterizată prin evoluţie normală în primele 6-18 luni, urmată de o perioadă scurtă de stagnare
şi apoi regresie rapidă a limbajului şi a abilităţilor motorii, cu apariţia mişcărilor stereotipe ale
mâinilor.
2. Frecvenţa
Prevalenţa sindromului Rett la fete este estimată la 1/8.000 la vârsta de 15 ani. În SUA
incidenţa a fost stabilită la 1/23.000 persoane. Diferenţele se pot datora includerii sau nu a formelor
uşoare sau atipice de boală.
3. Semne clinice majore
- copilul devine izolat, nu mai comunică, îşi pierde limbajul;
- pierderea capacităţii de a-şi folosi mâinile între 6 luni şi 2,5 ani;
- mişcări repetate ale mâinilor, stereotipe, ca şi cum s-ar spăla;
- atrofia muşchilor şi deformarea mâinilor şi picioarelor.
4. Intervenţii
Deocamdată nu există un tratament pentru sindromul Rett. Măsurile de terapie se adresează
simptomelor. Sunt indicate metode alternative de comunicare. În timpul şedinţelor de terapie, trebuie
evitate agitaţia şi distragerea atenţiei şi se imobilizează uşor mâinile pentru a creşte comunicarea,
iar pentru a stabili contactul vizual, terapeutul se aşează în faţa copilului.
Se recomandă terapia prin muzică.
Persoanele cu Sindrom Rett sunt foarte sensibile la medicamente antiepileptice, de aceea sunt
indicate doze mici.
Pentru spasticitate se poate încerca tratamentul cu toxina botulinică, dar efectul este limitat
în timp. Osteoporoza apare frecvent, de aceea pot fi necesare tratamente cu vitamina D, calciu şi
bifosfaţi.
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Scleroza laterală amiotrofică
1. Definiţie
Scleroza laterală amiotrofică este o boală neurodegenerativă progresivă care implică afectarea
atât a neuronului motor central cât şi a celui periferic.
2. Frecvenţa
Incidenţa anuală a bolii este de 1-3/100.000 locuitori în timp ce prevalenţa se apropie de 48/100.000 locuitori. Vârsta medie la care este diagnosticată este de 56 ani în cazul formei sporadice,
la vârsta de 80 ani incidenţa standardizată la bărbaţi este de 10,2/100.000 şi de 6,1/100.000 la
femei.
3. Semne clinice majore
- deficite cognitive în domeniul atenţiei, abstractizării, planificării şi rezolvării problemelor,
cu păstrarea percepţiei şi funcţiilor spaţiale;
- slăbiciune sau lipsă de precizie (stângăcie) la mâini şi picioare;
- pierderea graduală a forţei mâinilor şi picioarelor;
- incapacitatea controlului voluntar al mâinilor şi picioarelor;
- spasme musculare (fasciculaţii);
- mers rigid, nesigur;
- dificultate la înghiţire, vorbit şi respirat;
- oboseală;
- crampe musculare mai frecvente în timpul nopţii, care pot debuta târziu în evoluţia bolii;
- durere în ultimele stadii ale bolii.
4. Intervenţii
Tratamentul este paliativ, constând din măsuri suportive pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii
pacientului.
Tratament medicamentos: agenţi antiglutamatergici (Rilozol), neurotrofice (IGF1, factori
neurotrofici), antioxidanţi, blocanţi ai canalelor de calciu, imunosupresive, interferon, agenţi
antivirali, creatina şi tratament simptomatic (agenţi anticolinergici, antidepresive triciclice,
antispastice).
Folosirea cârjelor, scaunelor cu rotile, modificarea mobilierului din băi.
Pregătirea adecvată a alimentelor (îngroşarea lichidelor, alimentele solide preparate
ca piureuri), gastrostomă percutanată endoscopică pentru alimentare şi hidratare adecvată.
Managementul nutriţional constituie un factor important de prognostic al bolii.
Kinetoterapia cu exerciţii de intensitate moderată, individualizate, pentru trunchi şi membre
– reduce spasticitatea.
Ventilaţia asistată noninvazivă începută de la apariţia semnelor bulbare creşte rata
supravieţuirii.
Îmbunătăţirea comunicării prin folosirea tăbliţelor cu literele alfabetului sau a computerelor
dotate în prezent cu tastatură comandată prin mişcări oculare.
Folosirea unei doze mici de radiaţii asupra glandelor salivare submandibulare poate reduce
hipersalivaţia, aspirarea salivei secretate în exces, folosirea agenţilor mucolitici.
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Alte terapii utilizate: suplimentarea dietei cu vitamine (E, C, B), seleniu, zinc, coenzima Q,
beta-caroten, N-acetilcisteină, L-metionină, selegilin, preparate naturiste cum ar fi ginseng, gigko
biloba – nu au fost evidenţiate îmbunătăţiri evidente.

Scleroza multiplă (SM)
1. Definiţie
Scleroza multiplă este una dintre cele mai comune boli ale sistemului nervos central. SM
este o stare demielinizantă inflamatorie. Mielina este un înveliş gros care izolează nervii, având
un rol similar cu izolaţia unui fir electric, permiţând nervilor să transmită impulsuri foarte rapid.
Viteza şi eficienţa transmiterii acestor impulsuri nervoase stau la baza mişcărilor line, rapide şi
coordonate fără un efort conştient. În scleroza multiplă, pierderea mielinei (demielinizarea) este
însoţită de o incapacitate a nervilor de a transmite impulsuri electrice de la şi spre creier, acest
fapt producând diversele simptome ale SM. Locurile în care mielina a dispărut (leziuni sau plăgi)
apar ca zone întărite (cicatrici). În scleroza multiplă, aceste cicatrici apar în perioade diferite, în
zone diferite ale creierului şi ale şirei spinării - termenul de „Scleroză Multiplă” însemnând literal
„multe cicatrici”.
2. Frecvenţa
Incidenţa Sclerozei multiple în rândul femeilor este mai ridicată decât la bărbaţi cu aproximativ
50% (adică în proporţie de 3 femei pentru fiecare 2 bărbaţi).
3. Semne clinice majore
Scleroza multiplă este o boală cu multe variaţii, iar simptomele diferă în funcţie de care parte
a sistemului nervos central este afectată. Cele mai afectate sunt:
- vederea;
- coordonarea;
- forţa;
- simţurile;
- vorbirea şi înghiţirea;
- controlul vezicii urinare;
- sexualitatea;
- funcţiile cognitive.
4. Intervenţii
Deşi se poate ca recuperarea unei funcţii să nu fie completă, toate persoanele cu SM ar fi
bine să încerce să-şi optimizeze condiţia fizică, mentală şi socială. După un puseu, poate exista
necesitatea unei recuperări întăritoare. În timpul perioadelor când boala este inactivă persoanele cu
SM ar trebui să participe la programele de terapie de întreţinere pentru a obţine şi a-şi menţine o
condiţie fizică optimă. Această terapie poate include sedinţe de fizioterapie, întinderi, exerciţii de
coordonare, exerciţii de antrenare a vorbirii şi a înghiţirii. Pot fi de asemenea incluse: un tratament
medicamentos, o nutriţie adecvată şi şedinţe de consiliere. În urma unui puseu poate exista nevoia
producerii unor schimbări în stilul de viaţă social şi ocupaţional.
Tratamentul consacrat în cazul intensificărilor acute ale bolii este administrarea de steroizi
care au un efect antiinflamator puternic. Steroizii reduc inflamaţiile în zonele cu demielinizare
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permiţând revenirea rapidă a funcţiilor normale şi reducând durata puseului. Recent a fost aprobată
folosirea în scleroza multiplă a unui număr de medicamente noi (interferon beta şi glatiramer acetat)
care au efect asupra frecvenţei şi severităţii puseelor şi asupra numărului de leziuni care apar la
RMN.
Pentru mai multe informaţii puteţi lua legătura cu Societatea de Scleroză Multiplă din
România, www.smromania.ro

β -Talasemia
1. Definiţie
Talasemiile reprezintă un grup heterogen de boli ereditare caracterizate prin alterarea
producţiei de hemoglobină. Ele se încadrează în grupul hemoglobinopatiilor cantitative, având ca
trăsătură comună deficitul cantitativ de sinteză a unuia din lanţurile polipeptidice globinice fără a
fi afectată structura acestora.
În β-talasemie este afectată producţia lanţurilor β ale globinei conducând astfel la scăderea
HbA1 şi creşterea HbF şi HbA2.
2. Frecvenţa
Boala este mai frecventă în bazinul mediteranean, în nordul Africii, Asia de Sud-Est, India şi
Indonezia - teritorii în care ele reprezintă probleme de sănătate publică prin cuprinderea a 5-20%
din populaţie. Ea poate surveni sporadic în toate grupurile rasiale şi toate ţările, fiind descrisă şi în
ţara noastră unde frecvenţa genei talasemice este de 5%.
3. Semne clinice majore
- retard staturo-ponderal şi pubertar, stări febrile prin infecţii intercurente sau de etiologie
neprecizată;
- un aspect fenotipic particular care se constituie progresiv: facies mongoloid, craniu
voluminos, turiform, hipertelorism, pomeţi proeminenţi, nas scurt şi aplatizat, maxilar
superior hipertrofiat, prognatism, gingii proeminente, dentiţie malimplantată.
4. Intervenţii
Tratamentul în talasemie are drept scop principal menţinerea Hb la valori de 10-12g%, valori
care asigură o stare de bine a bolnavului, creşterea şi pubertatea sunt normale, splenomegalia şi
absorbţia intestinală de fier diminuate.
Datorită riscului mare de hemosideroză, datorat atât bolii cât şi transfuziilor repetate, se
impune asocierea unei terapii chelatoare de fier. Se poate asocia administrarea de acid ascorbic
(vitamina C).
Deoarece splina bolnavului cu talasemie este o splină congestivă şi eritropoietică,
splenectomia nu se recomandă de rutină. Este preferabil să se amâne splenectomia după vârsta de 5
ani şi este obligatorie profilaxia infecţiilor cu penicilină şi vaccin antipneumococic. Poate fi nevoie
de suplimentarea cu vitamina E şi acid folic. Transplantul medular alogenic îşi are indicaţia la
pacienţii bine chelaţi şi la cei lipsiţi de afectare hepatică, condiţie pe care o îndeplinesc cei cu vârste
mici. Terapia genică, care poate corecta talasemia prin transferul unei gene a β-globinei normale în
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celula stem hematopoietică pluripotentă este în stadiu de experiment.
Pentru mai multe informaţii puteţi lua legătura cu Asociaţia Persoanelor cu Talasemie
majoră (APTM), www.thalasemia.ro

Boala Werdnig-Hoffman
1. Definiţie
Boala Werdnig-Hoffman (amiotrofia spinală - Spinal Muscular Atrophy, Type I; SMA1)
este o boală rară a copiilor mici, care se manifestă prin slăbirea muşchilor şi probleme musculare
severe.
Este o boală neuromusculară progresivă, rară, caracterizată prin degenerescenţa neuronilor
motori. În peste 95% din cazuri ea este determinată de deleţii sau anomalii ale genei SMN1,
antrenând un deficit major al proteinei SMN.
2. Frecvenţa
Boala Werdnig-Hoffman se întâlneşte la 1 din 25.000 de naşteri.
3. Semne clinice majore
- tonusul muscular scăzut (hipotonie);
- dimensiuni scăzute ale muşchilor (atrofiere);
- reflexe osteotendinoase diminuate sau absente;
- mişcări slabe ale articulaţiilor (contracţii);
- respiraţie neregulată;
- cutie toracică în formă de clopot;
- mişcare greoaie a degetelor de la mâini şi de la picioare;
- mişcări înainte şi înapoi ale limbii (fasciculaţii).
4. Intervenţii
Nu există în acest moment terapie curativă.
Tratamentul bolii Werdnig-Hoffman se concentrează atât pe ameliorarea simptomelor cât
şi pe reabilitare. Copiii pot beneficia de fizioterapie sau pot utiliza dispozitive ajutătoare pentru
activităţile de zi cu zi. Copiii ai căror muşchi sunt prea slăbiţi pentru a putea respira vor avea nevoie
de ventilaţie asistată.
Urmărirea atentă şi regulată a funcţiilor respiratorii, a statusului articular, permite evitarea sau
retardarea apariţiei complicaţiilor respiratorii (infecţii bronhopulmonare, insuficienţă respiratorie),
a retracţiilor articulare sau rahidiene.
Pentru mai multe informaţii puteţi lua legătura cu Asociaţia Werdnig Hoffman, www.
werdnighoffman.ro
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Sindromul Williams
1. Definiţie
Sindromul Williams Beuren se caracterizează prin trăsături faciale distincte, retard mintal,
profil cognitiv particular, anomalii cardiovasculare la care se adaugă hipercalcemie şi/sau
hipercalciurie.
2. Frecvenţa
Sindromul Williams are o frecvenţă de 1/7.500 de nou născuţi şi s-a identificat la ambele sexe
şi la toate rasele.
3. Semne clinice majore
- facies particular „de spiriduş”: frunte lată, cu îngustare bitemporală, proeminenţa ariei
periorbitale, epicantus, strabism, iris stelat, punte nazală deprimată, nas scurt, vârf nazal
rotund, narine anteversate, hipoplazie malară, filtrum lung; copiii mici au obrajii bucălaţi
şi mici, adulţii au un facies lung, buze groase, gură largă, malocluzie, dinţii spaţiaţi,
hipodonţie, microdonţie;
- comportament particular: extrem de sociabili, memorie auditivă foarte bună, deficit de
orientare vizual-spaţială.
4. Intervenţii
Programul de management trebuie instituit precoce, pentru îmbunătăţirea prognosticului şi
reducerea riscurilor asociate sindromului.
Monitorizarea cardiovasculară anuală trebuie să aibă în atenţie faptul că stenozele se pot
agrava, necesitând intervenţie chirurgicală, în special pentru stenoza aortică şi cea renală. Aceşti
pacienţi pot dezvolta complicaţii secundar anesteziei (inclusiv moarte subită), necesitând un consult
anterior detaliat.
Pentru mai multe informaţii puteţi lua legătura cu Asociaţia Williams Syndrome România,
www.williams-syndrome.ro
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11.
GLOSAR
Termeni din domeniul medical
Aberaţie cromozomială – Alterarea structurii unui cromozom. (Coord. Puiu, M., (2009).
Boli Rare – Sfaturi utile pentru părinţi, Editura Brumar: Timişoara)
Abilitate motorie – Îndemânarea executării unei anumite mişcări. (Coord. Puiu, M., (2009).
Boli Rare – Sfaturi utile pentru părinţi, Editura Brumar: Timişoara)
ADN – O substanţă chimică din care sunt formate genele şi care conţine informaţia necesară
formării şi funcţionării corpului uman. (După dicţionarul original realizat de London IDEAS
Genetic Knowledge Park, 2007, Tradus în Limba Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
Agnozie – Afecţiune a creierului în care pacientul nu poate interpreta corect senzaţiile,
deşi organele de simţ şi nervii care conduc impulsul la creier funcţionează normal. Se datorează
afectării ariilor de asociaţie din lobii parietali. În agnozia auditivă pacientul poate auzi, dar nu poate
interpreta sunetele (inclusiv vorbirea). Pacientul cu agnozie tactilă (astereognozie) este incapabil să
recunoască obiectele prin simpla atingere. În agnozia vizuală pacientul poate vedea, dar nu poate
interpreta simbolurile inclusiv literele. (Oxford Dicţionar de Medicină, 2002)
Alterare genetică – Expresie care desemnează orice modificare a structurii (deleţie, schimbare
de secvenţă, inversie etc.) a unei gene sau cromozom. (Coord. Puiu, M., (2009). Boli Rare – Sfaturi
utile pentru părinţi, Editura Brumar: Timişoara)
Amniocenteză – Un test care constă în a recolta o cantitate de lichid amniotic pentru a analiza
genele sau cromozomii unui bebeluş nenăscut. Bebeluşul este înconjurat, în uter, de un lichid. Acest
lichid conţine câteva celule din pielea bebeluşului. O cantitate mică de lichid amniotic este extrasă
cu un ac foarte fin care puncţionează pielea mamei şi uterul. Lichidul este trimis la laborator pentru
a fi analizat. (După dicţionarul original realizat de London IDEAS Genetic Knowledge Park, 2007,
Tradus în Limba Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
Amiotrofie – (gr. a – priv; mys, myos – muşchi; trophe – hrană, nutriţie) Denumire generică
a unor grupuri de afecţiuni heterogene ce au ca trăsătură comună atrofii musculare evolutive, care
reprezintă consecinţa unor leziuni degenerative ale neuronilor motori din coarnele anterioare ale
măduvei spinării, iar uneori şi din trunchiul cerebral. Ele au un caracter ereditar, cu transmitere
autozomal-recesivă sau dominantă, gena implicată fiind localizată pe braţul lung al cromozomului
5. Alături de forme bine definite clinic au fost descrise şi numeroase forme intermediare, dificil
de clasificat. Mecanismul patogenic este însă comun şi clar: prin degenerarea neuronilor motori,
aceştia nu îşi mai exercită efectele trofice esenţiale pentru muşchiul inervat. În lipsa acestor influenţe
se produc tulburări morfofuncţionale grave ale fibrelor musculare, mergând până la degenerare şi
atrofie. Sin. miatrofie. (Rusu, V., (2004). Dicţionar medical, Editura Medicală: Bucureşti.)
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Amnezie – Pierdere totală sau parţială a memoriei. (Coord. Puiu, M., (2009). Boli Rare
– Sfaturi utile pentru părinţi, Editura Brumar: Timişoara)
Anomalie congenitală – Anomalie instalată în viaţa intrauterină şi prezentă la naştere.
(Coord. Puiu, M., (2009). Boli Rare – Sfaturi utile pentru părinţi, Editura Brumar: Timişoara)
Anomalie cromozomială numerică – Orice modificare a numărului de cromozomi. (Coord.
Puiu, M., (2009). Boli Rare – Sfaturi utile pentru părinţi, Editura Brumar: Timişoara)
Anomalie cromozomială structurală – Anomalie caracterizată prin modificarea structurii
normale a cromozomilor. În raport cu efectul fenotipic (modificarea stării de sănătate) aceasta
poate fi: echilibrată sau neechilibrată. (Coord. Puiu, M., (2009). Boli Rare – Sfaturi utile pentru
părinţi, Editura Brumar: Timişoara)
Anomalie în mozaic – Anomalie genetică caracterizată de prezenţa a două sau mai multe
linii (clone) celulare, care diferă prin numărul de cromozomi. (Coord. Puiu, M., (2009). Boli Rare
– Sfaturi utile pentru părinţi, Editura Brumar: Timişoara)
Anomalie omogenă – Stare caracterizată prin prezenţa anomaliei în toate celulele individului
afectat. (Coord. Puiu, M., (2009). Boli Rare – Sfaturi utile pentru părinţi, Editura Brumar:
Timişoara)
Antagonist – (gr. antagonistes - oponent) 1. Despre un muşchi a cărui acţiune este opusă unui
alt muşchi. 2. Despre un sistem, organ fenomen sau substanţă care se opun unei anumite acţiuni. 3.
Substanţă care, deşi se leagă de un receptor, nu declanşează reacţiile de răspuns celular. (Rusu, V.,
(2004). Dicţionar medical, Editura Medicală: Bucureşti.)
Antecedente familiale – Afecţiuni întâlnite în cadrul familiei, care fac referinţă la starea de
sănătate a rudelor unui pacient. (Coord. Puiu, M., (2009). Boli Rare – Sfaturi utile pentru părinţi,
Editura Brumar: Timişoara)
Aplazia – (gr. a – priv. plasis – modelare; plassein – a forma, modela) Absenţa congenitală
sau dezvoltarea insuficientă, defectuoasă a unui ţesut sau a unui organ. A. poate surveni înainte sau
după naştere şi prezintă forme variate. (Rusu, V., (2004). Dicţionar medical, Editura Medicală:
Bucureşti.)
Apraxie – Incapacitatea de a executa mişcări coordonate şi adaptate unui scop. Este o
tulburare a cortexului cerebral, apărută la pacienţii care nu sunt capabili să-şi organizeze mişcările
mai degrabă decât mişcările grosiere datorate slăbiciunii, pierderilor senzoriale sau frecvenţa bolilor
cerebeloase. Cel mai frecvent se datorează bolilor lobului parietal şi uneori ale lobului frontal al
creierului. (Oxford Dicţionar de Medicină, 2002)
Arbore genealogic – Reprezentare grafică a membrilor unei familii şi a legăturilor de rudenie
dintre aceştia. (Coord. Puiu, M., (2009). Boli Rare – Sfaturi utile pentru părinţi, Editura Brumar:
Timişoara)
Ataxie – (gr. a – priv; taxis - ordonare) – Tulburare motorie nonparalitică ce se caracterizează
printr-o proastă coordonare a mişcărilor, care sunt dezordonate; există trei tipuri: A. ce se manifestă în
ortostatism (statică), în mers (locomotorie) şi în timpul efectuării unei mişcări (cinetică). Sinonimă:
amioataxie. (Rusu, V., (2004). Dicţionar medical, Editura Medicală: Bucureşti.)
Ateroscleroză – (gr. athere – terci, fiertură; sklerosis – îndurare, întărire, de la skleros – tare,
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dur) Proces patologic complex caracterizat prin distrugerea fibrelor elastice ale pereţilor arteriali,
înlocuirea lor cu fibre conjunctive colagene (scleroză), cu depunere de colesterol şi calciu (formare
de ateroame). Forme: A. cerebrală, A. coronariară. (Rusu, V., (2004). Dicţionar medical, Editura
Medicală: Bucureşti.)
Atetoză – (gr. athetos - nefixat) Sindrom caracterizat prin existenţa de mişcări uni şi bilaterale
involuntare, spontane, lente, aritmice, neregulate şi cu amplitudine mică, la nivelul extremităţilor.
Mişcările sunt accelerate de emoţii şi de activitatea intelectuală. Se pot asocia cu modificări de tonus
(hipertonie intermitentă sau hipotonie). Etiologia A. implică leziuni ale sistemului extrapiramidal
(ariile corticale 6, 8, nucleele gri centrale, formaţiunile subtalamice, substanţa reticulată), Sinonimă
cu boala Hammond, (Rusu, V., (2004). Dicţionar medical, Editura Medicală: Bucureşti., p. 226).
Mişcările A. au caracter vermicular (m. de reptaţie). Sunt localizate îndeosebi la nivelul degetelor
de la mâini şi de la picior, dar pot cuprinde şi braţul, antebraţul, unde au caracter de torsiune. Se
accentuează cu mişcările voluntare, se ameliorează în condiţii de repaus, dispar în timpul somnului.
Se întâlnesc în hemiplegiile infantile, conduc la apariţia diformităţii degetelor mâinii – degete în
baionetă; hemiplegia senilă prin scleroză cerebrală; atetoza dublă congenitală – mişcările interesează
şi faţa; diplegia spasmodică (boala Little); în sindroame talamice. (Pendefunda, 1992)
Atrezie – Organ sau parte de organ care lipseşte sau este rudimentar dezvoltat. (Coord. Puiu,
M., (2009). Boli Rare – Sfaturi utile pentru părinţi, Editura Brumar: Timişoara)
Atrofie – (gr. a – priv; trophe – hrană, nutriţie) Diminuarea în volum a unei mase celulare, a
unui ţesut sau a unui organ din cauza unui deficit de aport nutriţional sau de activitate funcţională.
A. se poate produce în cadrul unor procese de involuţie fiziologică (îmbătrânire) sau în cadrul
unor procese patologice. Uneori este reversibilă. (Rusu, V., (2004). Dicţionar medical, Editura
Medicală: Bucureşti.)
Autism – (gr. autos – însuşi) Sindrom patologic, apărut în copilărie, caracterizat printr-o
stare de înstrăinare/retragere, o lipsă de răspuns social şi/sau interes faţă de cei din jur, dificultăţi
de comunicare şi de limbaj, imposibilitatea de a dezvolta un ataşament normal şi existenţa unor
căi bizare de a răspunde la stimulii din mediul înconjurător. (Gherguţ, A., (2005). Sinteze de
psihopedagogie specială, Editura Polirom: Bucureşti.)
Autozomal – Omul are 23 de perechi de cromozomi. Perechile de la 1 la 22 se numesc
autozomi şi arată la fel la ambele sexe. Perechea cu numărul 23 diferă la cele două sexe şi aceşti
cromozomi se numesc cromozomi sexuali. (După dicţionarul original realizat de London IDEAS
Genetic Knowledge Park, 2007, Tradus în Limba Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
Avort spontan – Terminarea unei sarcini înainte ca bebeluşul să supravieţuiască în afara
uterului matern. (După dicţionarul original realizat de London IDEAS Genetic Knowledge Park,
2007, Tradus în Limba Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
Benign – Se referă la o anomalie morfologică, uşor vindecabil, fără gravitate. (Coord. Puiu,
M., (2009). Boli Rare – Sfaturi utile pentru părinţi, Editura Brumar: Timişoara)
Biopsie – Prelevarea unui fragment de ţesut, în vederea examinării histologice a acestuia.
(Coord. Puiu, M., (2009). Boli Rare – Sfaturi utile pentru părinţi, Editura Brumar: Timişoara)
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Boală ereditară – O boală care este moştenită (transmisă într-o familie de-a lungul
generaţiilor). (După dicţionarul original realizat de London IDEAS Genetic Knowledge Park,
2007, Tradus în Limba Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
Boală genetică – O boală cauzată de o anomalie la nivelul unei gene sau a unui cromozom.
(După dicţionarul original realizat de London IDEAS Genetic Knowledge Park, 2007, Tradus în
Limba Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
Boală legată de X – O boală genetică cauzată de o mutaţie (modificare) într-o genă localizată
pe cromozomul X. Bolile genetice legate de X includ hemofilia, distrofia musculară Duchenne
şi sindromul X fragil. (După dicţionarul original realizat de London IDEAS Genetic Knowledge
Park, 2007, Tradus în Limba Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
Boli autozomal dominante – Aceste boli apar când o persoană moşteneşte o copie modificată
(mutaţie) a unei gene. Gena modificată este dominantă faţă de gena normală. (După dicţionarul
original realizat de London IDEAS Genetic Knowledge Park, 2007, Tradus în Limba Română de
Dr. Cristina Skrypnyk)
Boli autozomal recesive – Aceste boli apar când o persoană moşteneşte două copii modificate
(mutaţie) a unei gene (o copie modificată de la fiecare părinte). Persoana care are doar o copie
modificată a unei gene va fi purtătoare neafectată. (După dicţionarul original realizat de London
IDEAS Genetic Knowledge Park, 2007, Tradus în Limba Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
Calitatea vieţii – Ansamblul elementelor care se referă la situaţia fizică, economică, socială,
culturală, politică, de sănătate etc., în care trăiesc oamenii, conţinutul şi natura activităţilor pe care
le desfăşoară, caracteristicile relaţiilor şi proceselor sociale la care participă bunurile şi serviciile
la care au acces, modelele de consum adoptate, modul şi stilul de viaţă, evaluarea împrejurărilor
şi rezultatelor activităţilor care corespund aşteptărilor populaţiei, precum şi stările subiective de
satisfacţie/insatisfacţie, fericire, frustrare etc. (Mărginean, I., 2002)
Cariotip – Analizarea numărului şi structurii cromozomilor unui individ incluzând orice
variaţie de la modelul normal. (După dicţionarul original realizat de London IDEAS Genetic
Knowledge Park, 2007, Tradus în Limba Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
Celulă – Corpul uman este format din milioane de celule. În diferite părţi ale corpului celulele
arată diferit şi au roluri diferite. Fiecare celulă (cu excepţia ovulelor, la femei, şi a spermatozoizilor,
la bărbaţi) conţine două copii ale aceleaşi gene. (După dicţionarul original realizat de London
IDEAS Genetic Knowledge Park, 2007, Tradus în Limba Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
Clonus – (gr. klonos – tumult, dezordine) Serie de contracţii rapide, reflexe cu caracter
„inepuizabil” determinate de întinderea bruscă a unor muşchi în caz de leziuni ale fascicolului
piramidal. Ex. clonusul piciorului este declanşat de ridicarea bruscă a piciorului, C. rotulei –
apare după o tracţiune a rotulei în jos. (Rusu, V., (2004). Dicţionar medical, Editura Medicală:
Bucureşti.)
Colagen – (gr. kolla – clei; gennam – a produce) Proteină complexă, componentul cel mai
abundent al tendoanelor şi dermului. (Rusu, V., (2004). Dicţionar medical, Editura Medicală:
Bucureşti.)
Concepţie – Fuziunea dintre ovul şi spermatozoid cu formarea primei celule a unui nou
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bebeluş. (După dicţionarul original realizat de London IDEAS Genetic Knowledge Park, 2007,
Tradus în Limba Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
Coreice (mişcări) – Sunt mişcări involuntare, bruşte, dezordonate, ilogice, neregulate, de
amplitudine variabilă. Ele diminuă în repaus, dispar în somn, sunt accentuate cu ocazia mişcărilor
voluntare, mers, emoţii. Constituie simptomul principal al unor afecţiuni cum ar fi: coreea
acută Sydenham, coreea cronică Huntington, coreea gravidică şi hemicoreea posthemiplegică,
encefalopatiile infantile sau encefalite, care interesează nucleii extrapiramidali. (Pendefunda,
1992)
Crampă – Contracţie musculară dureroasă, involuntară, tonică, a unui muşchi sau a unui
grup de muşchi scheletici. (Rusu, V., (2004). Dicţionar medical, Editura Medicală: Bucureşti.)
Cromozom inelar – Termen utilizat atunci când capetele unui cromozom se unesc şi
formează o structură în formă de inel. (După dicţionarul original realizat de London IDEAS Genetic
Knowledge Park, 2007, Tradus în Limba Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
Cromozomi – Structuri filiforme care se pot observa la microscop şi care conţin genele.
Numărul normal de cromozomi umani este 46. Un set de 23 de cromozomi îl moştenim de la mama
noastră şi un set de 23 de cromozomi de la tatăl nostru. (După dicţionarul original realizat de London
IDEAS Genetic Knowledge Park, 2007, Tradus în Limba Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
Cromozomi sexuali – Cromozomul X şi cromozomul Y. Cromozomii sexuali determină
sexul unei persoane: feminin sau masculin. Femeile au doi cromozomi X. Bărbaţii au un cromozom
X şi un cromozom Y. (După dicţionarul original realizat de London IDEAS Genetic Knowledge
Park, 2007, Tradus în Limba Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
Cromozomul X – Unul din cromozomii sexuali. Femeile au doi cromozomi X. Bărbaţii au
un cromozom X şi un cromozom Y. (După dicţionarul original realizat de London IDEAS Genetic
Knowledge Park, 2007, Tradus în Limba Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
Cromozomul Y – Unul din cromozomii sexuali. Bărbaţii au un cromozom X şi un cromozom
Y. Femeile au doi cromozomi X. (După dicţionarul original realizat de London IDEAS Genetic
Knowledge Park, 2007, Tradus în Limba Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
De novo – Termen din limba latină, însemnând “pentru prima dată”. Termen utilizat pentru
a descrie gene sau cromozomi care sunt “noi”; părinţii unei persoane cu o modificare “de novo”
au genele şi cromozomii normali. (După dicţionarul original realizat de London IDEAS Genetic
Knowledge Park, 2007, Tradus în Limba Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
Deficienţa – Constă într-o anumită pierdere din punct de vedere structural (anatomic) sau
funcţional (fiziologic, psihic), cu referire la anumite părţi, sisteme sau subsisteme/organe ale
organismului uman care, în aceste condiţii, nu mai funcţionează la parametri obişnuiţi, constataţi
la celelalte persoane, de o manieră cronică şi constantă. (“Clasificare Internţională a deficienţelor,
incapacităţilor şi handicapurilor”- O.M.S.-1, GIBB,C.; DONKERSLOOT,P., 1991)
Deleţie – (lat. deletio – distrugere, de la delere – a distruge) Tip de mutaţie genetică implicând
pierderea de ADN cromozomial. D. poate fi redusă afectând numai o porţiune a unei singure gene,
sau extinsă, afectând mai multe gene. În funcţie de extensia sa D. poate antrena malformaţii. (Rusu,
V., (2004). Dicţionar medical, Editura Medicală: Bucureşti.)
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Diagnostic prenatal – Testarea, în timpul sarcinii, a prezenţei sau absenţei unei afecţiuni
genetice la bebeluş. (După dicţionarul original realizat de London IDEAS Genetic Knowledge
Park, 2007, Tradus în Limba Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
Diplegie – (dis – de două ori; plege - lovitură) – Paralizie care afectează părţi similare,
bilateral: paralizia membrelor superioare sau inferioare (paraplegie), D. facială. (Rusu, V., (2004).
Dicţionar medical, Editura Medicală: Bucureşti.)
Diskinezie – (gr. dys – greu; kinesis – mişcare; de la kinein – a mişca) – 1. În semnificaţia
cea mai generală: perturbări ale mişcărilor, fie voluntare, fie involuntare. În practică, termenul este
utilizat îndeosebi pentru mişcările care nu aparţin unor categorii definite, cum sunt cele din atetoză
sau din coree. 2. Alterarea mecanismelor de reglare a mobilităţii organelor contractile. Termenul se
referă îndeosebi la modificarea sincronicismului funcţional motor al diferitelor segmente ale tubului
digestiv, exprimat prin necoordonare, spasme, pareză etc. Ex. D. biliară, colopatie funcţională
cronică. (Rusu, V., (2004). Dicţionar medical, Editura Medicală: Bucureşti.)
Displazie – (gr. dys – greu, dificil; plasis – modelare, de la plassein – a forma, a modela)
–Termen prin care sunt denumite, în principiu, toate anomaliile de dezvoltare a unui ţesut, ale unui
organ sau ale unei părţi dintr-un organ. În practică se disting: 1. D. care survin în cursul dezvoltării
embrionare (disembrioplazii), manifestate prin malformaţii sau deformaţii fixe şi definitive. 2. D.
produse după naştere la nivelul unor ţesuturi care au conservat capacitatea de reconstrucţie şi de
diferenţiere; aceste displazii sunt dobândite şi reversibile, afectând îndeosebi ţesuturile cu reînnoire
rapidă (D. măduvei osoase, D. cervicouterină). D. care apar după naştere au cauze exogene,
îndeosebi cauze trofice de unde relaţia dintre D. şi distrofii. Datorită diversităţii lor D. stau la
baza descrierii a numeroase boli şi sindroame, multe denumite cu nume proprii. (Rusu, V., (2004).
Dicţionar medical, Editura Medicală: Bucureşti.)
Dispraxii – (gr. dys – dificil, greu; praxis – acţiune, practică de la prattein – a acţiona) 1.
Diminuarea parţială a abilităţii de a executa acţiuni coordonate prin mişcări voluntare, în absenţa
unei pareze sau a ataxiei. 2. În evoluţia psihomotorie a copilului, neîndemânarea, necoordonarea
mişcărilor, dificultăţile în activităţile copilului, pot afecta dezvoltarea afectivă şi psihică în general.
(Rusu, V., (2004). Dicţionar medical, Editura Medicală: Bucureşti.)
Duplicaţie – Repetarea anormală a unei secvenţe a materialului genetic într-o genă sau un
cromozom. (După dicţionarul original realizat de London IDEAS Genetic Knowledge Park, 2007,
Tradus în Limba Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
Ecografie fetală – Un test nedureros care utilizează undele sonore pentru a obţine, în timpul
sarcinii, imagini ale bebeluşului care se dezvoltă. Se realizează prin aplicarea unui transductor
pe pielea abdomenului mamei sau prin aplicare intravaginală. (După dicţionarul original realizat
de London IDEAS Genetic Knowledge Park, 2007, Tradus în Limba Română de Dr. Cristina
Skrypnyk)
Embrion – Primul stadiu al dezvoltării umane. Embrionul se dezvoltă în prima etapă a
sarcinii, dintr-o celulă obţinută după fertilizarea unui ovul de către un spermatozoid. Nu arată ca un
bebeluş, încă, dar este format din celule care ulterior se vor dezvolta şi vor forma un bebeluş. Există
uneori posibilitatea ca, în stadiile iniţiale, embrionul să înceapă să crească în afara uterului matern.
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(După dicţionarul original realizat de London IDEAS Genetic Knowledge Park, 2007, Tradus în
Limba Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
Epicriză – (gr. epi – pe; krisis – concluzie, criză) 1. Concluzii rezultate din observaţia şi
urmărirea completă a unui bolnav. 2. Ansamblu de fenomene survenite după o criză. (Rusu, V.,
(2004). Dicţionar medical, Editura Medicală: Bucureşti.)
Epilepsie – (gr. epilepsia – acces; de la epilambanein – a apuca) Boală neuropsihică cronică
în care apar disfuncţii paroxistice ale creierului ca urmare a descărcărilor excesive ale neuronilor
cerebrali de cauză diversă (E. primară, E. secundară). Manifestarea majoră e criza epileptică
ce prezintă o mare varietate de forme. Epilepsia este subiectul a numeroase clasificări bazate
pe date pur descriptive şi ca urmare nestandardizate. În esenţă în descrierea diferitelor tipuri de
E. se iau în considerare: 1. manifestările clinice ale crizei (motorie, senzorială, reflexă, psihică
sau vegetativă); 2. substratul patologic (ereditară, inflamatorie, degenerativă, posttraumatică,
neoplazică, criptogenetică); 3. localizarea leziunii epileptogene (rolandică, temporală, la nivelul
regiunilor diencefalice); 4. momentul producerii crizei (nocturnă, diurnă, menstruală, etc). (Rusu,
V., (2004). Dicţionar medical, Editura Medicală: Bucureşti.)
Ergoterapie – (gr. ergon – muncă, therapia - tratament) Metodă de tratare a unor boli psihice
prin efort psihic, prin muncă. E. sau terapia prin muncă au drept scop sustrarea bolnavului de la
trăirile sale patologice, favorizarea contactului cu lumea înconjurătoare şi crearea unui climat psihic
favorabil de linişte, de comunicativitate şi sociabilitate. Munca poate contribui la vindecarea, la
consolidarea remisiunilor şi la pregătirea bolnavului pentru reîncadrarea sa în societate. E. aplică
numeroase procedee potrivit cu vârsta, preocupările anterioare, preferinţele bolnavului şi în funcţie
de caracterul bolii. În spitalele de psihiatrie sunt organizate ateliere de muncă pentru bolnavii adulţi
(de ţesături, de covoare, împletituri etc.), iar pentru copiii bolnavi, sub îndrumarea unui personal
educativ-competent, se organizează activităţi instructive, educative şi distractive (traforaj, jocuri
mecanice, desen etc.). Rezultatele excelente obţinute prin E. au determinat extinderea procedeelor
ei şi în alte boli cronice (tuberculoza, reumatism). (Popescu-Neveanu, P., (1978). Dicţionar de
psihologie, Editura Albatros: Bucureşti.)
Făt – Perioada cuprinsă de la sfârşitul fazei embrionare (9 săptămâni după fertilizare) până
la naştere, perioadă în care bebeluşul se dezvoltă. (După dicţionarul original realizat de London
IDEAS Genetic Knowledge Park, 2007, Tradus în Limba Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
Genă – Informaţia necesară corpului uman să existe şi să funcţioneze, stocată într-o formă
chimică la nivelul cromozomilor. (După dicţionarul original realizat de London IDEAS Genetic
Knowledge Park, 2007, Tradus în Limba Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
Genetic – Cauzat de gene, în legătură cu genele. (După dicţionarul original realizat de London
IDEAS Genetic Knowledge Park, 2007, Tradus în Limba Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
Hemiatrofia – (gr. hemi – pe jumătate; a – priv. trophe – hrană, nutriţie) Atrofie limitată la o
jumătate a corpului, a unei regiuni sau a unui organ (Rusu, V., (2004). Dicţionar medical, Editura
Medicală: Bucureşti., p. 527)
Hemiplegie – (gr. hemi – pe jumătate; plege - lovitură) Pierderea mobilităţii voluntare a unei
jumătăţi a corpului, determinată de leziuni centrale ale fascicolului piramidal. Semnele clinice se
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află în relaţie cu nivelul leziunii. Cauzele în ordinea frecvenţei sunt: vasculare, tumorale, encefalitice
sau traumatice (Rusu, V., (2004). Dicţionar medical, Editura Medicală: Bucureşti.)
Hipotrofie – (gr. hypo – mai puţin; trophe – hrană, nutriţie) Dezvoltarea subnormală a unui
ţesut, a unui organ sau a organismului, consecinţă a unui metabolism scăzut local sau în ansamblul
său, în general de cauză nutriţională, circulatorie sau neurohormonală. Tipuri importante: 1. H.
sugarului, caracterizată prin întârziere în dezvoltarea ponderală şi a taliei (care este mai puţin
accentuată decât deficitul de greutate); 2. H. osoasă constă în scăderea volumului (şi numai secundar
a numărului) elementelor componente ale osului-organ şi micşorarea în dimensiuni a osului. (Rusu,
V., (2004). Dicţionar medical, Editura Medicală: Bucureşti.)
Hipoxie – (gr. hypo – mai puţin; oxys – acru, oxigen) Strict sensu: diminuarea aportului de
oxigen la nivelul ţesuturilor, ca o consecinţă a hipoxemiei. În practică, termenul de H. este utilizat
frecvent cu sensul de hipoxemie. În funcţie de mecanism se disting mai multe forme: 1. H. hipoxică,
alterarea hematozei din diverse cauze pulmonare sau extrapulmonare (hipoventilaţie, alterarea
raportului de ventilaţie/perfuzie, sunt intracardiac dreapta-stânga etc.); 2. H. circulatorie care poate
fi determinată de o insuficienţă a mecanismelor vasomotorii (şoc anafilactic) sau de hipovolemie; 3.
H. ischemică, determinată de obstrucţie sau vasoconstricţie arterială sau arteriorală. 4. H. anemică
prin alterarea cantitativă (calitativă) sau calitativă (methemoglobinemii) a transportului sanguin de
oxigen. 5. H. histologică prin blocarea sistemului enzimatic celular, în special a lanţului respirator
(ex. intoxicaţia cu cianuri). (Rusu, V., (2004). Dicţionar medical, Editura Medicală: Bucureşti.)
Homolateral – (gr. homos – acelaşi; lat. lateralis – lateral de la latus - latură) Care este
situat de aceeaşi parte. Sin. ipsilateral. (Rusu, V., (2004). Dicţionar medical, Editura Medicală:
Bucureşti.)
Inserţie – Introducerea unui material genetic adiţional într-o genă sau cromozom. (După
dicţionarul original realizat de London IDEAS Genetic Knowledge Park, 2007, Tradus în Limba
Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
Inversie – O modificare a secvenţei de gene de-a lungul unui anumit cromozom. (După
dicţionarul original realizat de London IDEAS Genetic Knowledge Park, 2007, Tradus în Limba
Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
Malformaţie – (lat. molus – rău; formatio – formare, de la formare – a da o formă;
forma – formă). Anomalie morfologică a unui organ, a unei părţi a corpului sau a ansamblului
corpului uman, care rezultă dintr-o tulburare a dezvoltării embrionare. O M. este deci întotdeauna
congenitală, iar expresia M. congenitală, deşi des utilizată este un pleonasm. Gravitatea M. este
extrem de variabilă, iar cauzele care le provoacă (cunoscute doar în 50-70% din cazuri: anomalii
cromozomiale, ereditare sau legate de sarcină) acţionează îndeosebi între fecundaţie şi a 40 – a zi
de sarcină, adică în perioada formării majorităţii organelor. Spre deosebire de M., deformaţiile sunt
dobândite. (Rusu, V., (2004). Dicţionar medical, Editura Medicală: Bucureşti.)
Malign – (lat. malignus – rău, primejdios, periculos) 1. Caracteristică a unei boli determinată
de un proces de cancerogeneză, cu formarea unei tumori primare ce metastazează ulterior. 2.
Termen folosit impropriu pentru bolile cu evoluţie cronică deosebit de gravă şi cu prognostic foarte
rezervat. (Rusu, V., (2004). Dicţionar medical, Editura Medicală: Bucureşti.)
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Miopatie – (gr. myos – muşchi; pathos - boală) Afecţiune a sistemului muscular, care poate
fi primară (idiopatică) sau secundară (neuropatică). În particular termenul se referă la afectarea
degenerativă a muşchiului, cu localizări diverse în general familiară şi ereditară; unele forme sunt
grave. Forme mai importante:
1. M. primitivă progresivă sau distrofia musculară progresivă cu atrofii musculare simetrice,
îndeosebi la musculatura proximală a membrelor;
2. M. tardivă progresivă, are tablou miopatic, dar se produce tardiv (la adulţi şi la vârstnici).
Recent semnificaţia termenului a fost extinsă de la cea clasică, sinonimă cu distrofie musculară
progresivă la toate afecţiunile musculare, indiferent de natură, îndeosebi în terminologia engleză.
În consecinţă, sub denumirea de M. sunt regrupate în prezent: distrofiile musculare, alterările
musculare secundare de natură endocrină (hipercorticism, hipertiroidie); iatrogene sau toxice
(îndeosebi în alcoolism), metabolice (transmise genetic, cu anomalii biochimice care se opun
derulării normale a contracţiei musculare, fără ca natura erorii metabolice să fie cunoscută. (Rusu,
V., (2004). Dicţionar medical, Editura Medicală: Bucureşti.)
Mutaţie – O modificare într-o genă. Uneori, când gena este modificată, informaţia ei este
afectată, gena nu mai funcţionează normal, ceea ce poate cauza o boală genetică. (După dicţionarul
original realizat de London IDEAS Genetic Knowledge Park, 2007, Tradus în Limba Română de
Dr. Cristina Skrypnyk)
Ovar/ovare – Organe din corpul feminin care produc ovule. (După dicţionarul original
realizat de London IDEAS Genetic Knowledge Park, 2007, Tradus în Limba Română de Dr.
Cristina Skrypnyk)
Ovul – Contribuţia maternă la celula din care se va dezvolta un nou bebeluş. Ovulul conţine
23 de cromozomi; câte unul din fiecare pereche de cromozomi materni. Ovulul se uneşte cu
spermatozoidul pentru a forma o celulă completă. Un bebeluş se va dezvolta din această primă
celulă. (După dicţionarul original realizat de London IDEAS Genetic Knowledge Park, 2007,
Tradus în Limba Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
Paralizie – (gr. para – dincolo de; lângă; lysis distrugere de la lyein – a distruge) Diminuarea
sau abolirea motricităţii unui muşchi, a unui grup muscular sau a unei părţi din corp. Prin analogie,
pentru abolirea funcţiei senzoriale se utilizează termenul de P. senzorială. P. este de numeroase
tipuri, în funcţie de intensitate (P. completă, plegie sau incompletă pareză), topografie (monoplegie,
hemiplegie, paraplegie), evoluţie sau cauze (în general o leziune nervoasă centrală sau periferică).
(Rusu, V., (2004). Dicţionar medical, Editura Medicală: Bucureşti.)
Placenta – Placenta este poziţionată sub peretele uterin al unei femei însărcinate. Bebeluşul
primeşte toate substanţele nutritive prin placentă. Placenta se dezvoltă din ovulul fertilizat şi,
obişnuit, are aceleaşi gene ca şi bebeluşul. (După dicţionarul original realizat de London IDEAS
Genetic Knowledge Park, 2007, Tradus în Limba Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
Proximal – (lat. proximus - cel mai apropiat;) – Care este mai de centru sau de origine. Ex.
în cazul membrelor de articulaţia scapulo-humerală şi respectiv articulaţia coxofemurală. (Rusu, V.,
(2004). Dicţionar medical, Editura Medicală: Bucureşti.)
Purtător – O persoană care, în general, nu este afectată (în momentul evaluării) dar care
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poartă o copie modificată a unei gene. În cazul unei afecţiuni recesive, persoana nu este, în mod
obişnuit, afectată; în cazul unei afecţiuni dominante, persoana poate deveni afectată într-o etapă
ulterioară. (După dicţionarul original realizat de London IDEAS Genetic Knowledge Park, 2007,
Tradus în Limba Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
Purtător – (al unei translocaţii cromozomiale) O persoană care are o translocaţie echilibrată,
în care nu există pierdere sau câştig de material cromozomial şi care nu este, obişnuit, afectată de
aceasta. (După dicţionarul original realizat de London IDEAS Genetic Knowledge Park, 2007,
Tradus în Limba Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
Rezultat negativ – Un rezultat al unui test, semnificând că persoana testată nu are o modificare
(mutaţie) într-o genă. (După dicţionarul original realizat de London IDEAS Genetic Knowledge
Park, 2007, Tradus în Limba Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
Rezultat pozitiv – Un rezultat care arată că persoana testată are o modificare (mutaţie) întro genă. (După dicţionarul original realizat de London IDEAS Genetic Knowledge Park, 2007,
Tradus în Limba Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
Simptom – Manifestare a unei boli semnalată de pacient (are caracter subiectiv, spre
deosebire de semn care este obiectiv). Simptomul patologic este simptomul caracteristic pentru
boala respectivă. (Rusu, V., (2004). Dicţionar medical, Editura Medicală: Bucureşti.).
Sindrom – Asociere de semne şi/sau simptome care alcătuiesc împreună un tablou clinic
distinct, caracteristic pentru o anumită boală. (Oxford Dicţionar de Medicină, 2002).
Spermatozoid – Contribuţia tatălui la celula din care se va forma un nou bebeluş. Fiecare
spermatozoid conţine 23 de cromozomi; câte unul din fiecare pereche de cromozomi ai tatălui.
Spermatozoidul se va uni cu ovulul pentru a forma o celulă completă. Bebeluşul se va dezvolta din
această primă celulă. (După dicţionarul original realizat de London IDEAS Genetic Knowledge
Park, 2007, Tradus în Limba Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
Test de translucenţă nucală – O examinare ecografică a regiunii posterioare a gâtului
bebeluşului, unde, la începutul sarcinii există un spaţiu cu un conţinut lichid. Dacă bebeluşul are o
afecţiune congenitală (spre exemplu sindromul Down), mărimea acestui spaţiu poate fi anormală.
(După dicţionarul original realizat de London IDEAS Genetic Knowledge Park, 2007, Tradus în
Limba Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
Test genetic – Un test care ajută la a identifica o modificare într- o anumită genă sau
cromozom. Obişnuit este vorba despre un test care necesită sânge sau ţesut. Mai multe informaţii
găsiţi în broşura „Ce este un test genetic?” (După dicţionarul original realizat de London IDEAS
Genetic Knowledge Park, 2007, Tradus în Limba Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
Test predictiv – Un test genetic pentru o afecţiune care poate apare sau va apare mai târziu
în viaţă. (După dicţionarul original realizat de London IDEAS Genetic Knowledge Park, 2007,
Tradus în Limba Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
Test presimptomatic – Vezi testarea predictivă.
Testare predictivă – Un test genetic pentru o afecţiune care poate apare sau va apare mai
târziu în viaţă. Dacă este vorba de o afecţiune care va apare aproape cu certitudine la o anumită
vârstă, testul mai este numit şi test presimptomatic. (După dicţionarul original realizat de London
IDEAS Genetic Knowledge Park, 2007, Tradus în Limba Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
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Translocaţie – Un rearanjament al materialului cromozomial. Apare când un fragment dintrun cromozom se rupe şi se ataşează de alt cromozom. (După dicţionarul original realizat de London
IDEAS Genetic Knowledge Park, 2007, Tradus în Limba Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
Translocaţie echilibrată – O translocaţie în care nu se pierde şi nu se câştigă material genetic
cromozomial. Obişnuit, o persoană cu o translocaţie echilibrată nu este afectată de aceasta. (După
dicţionarul original realizat de London IDEAS Genetic Knowledge Park, 2007, Tradus în Limba
Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
Translocaţie neechilibrată – O translocaţie în care rearanjamentul cromozomial conţine
material cromozomial în plus şi/sau în minus. Poate apare la copilul unui părinte cu o translocaţie
echilibrată. (După dicţionarul original realizat de London IDEAS Genetic Knowledge Park, 2007,
Tradus în Limba Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
Translocaţie reciprocă – O translocaţie reciprocă apare când două fragmente rupte din doi
cromozomi diferiţi îşi schimbă locul. (După dicţionarul original realizat de London IDEAS Genetic
Knowledge Park, 2007, Tradus în Limba Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
Translocaţie robertsoniană – O translocaţie robertsoniană apare atunci când un cromozom
se ataşează altui cromozom. (După dicţionarul original realizat de London IDEAS Genetic
Knowledge Park, 2007, Tradus în Limba Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
Trăsături legate de X – Vezi boli legate de X
Tromboză – (gr. thrombos – cheag) Formarea unui cheag (trombus) în sistemul circulator,
adică în vasele sangvine sau în cavităţile cardiace. Clasic în cazul T. venoase se disting tromboflebita
şi flebotromboza. (Rusu, V., (2004). Dicţionar medical, Editura Medicală: Bucureşti.)
Uter – Termenul medical pentru cavitatea în care se dezvoltă bebeluşul în timpul sarcinii.
(După dicţionarul original realizat de London IDEAS Genetic Knowledge Park, 2007, Tradus în
Limba Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
Vagin – Calea de legătură dintre uter şi exteriorul corpului feminin, canalul de naştere. (După
dicţionarul original realizat de London IDEAS Genetic Knowledge Park, 2007, Tradus în Limba
Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
XX – Cromozomii sexuali ai unei femei normale. Fiecare cromozom X este moştenit de la cei
doi părinţi. (După dicţionarul original realizat de London IDEAS Genetic Knowledge Park, 2007,
Tradus în Limba Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
XY – Cromozomii sexuali ai unui bărbat normal. Bărbaţii au un cromozom X şi un cromozom
Y. Un bărbat moşteneşte cromozomul X de la mama lui şi cromozomul Y de la tatăl lui. (După
dicţionarul original realizat de London IDEAS Genetic Knowledge Park, 2007, Tradus în Limba
Română de Dr. Cristina Skrypnyk)
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Termeni din domeniul asistenţei sociale
Potrivit Legii nr. 448 din 18.09.2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, termenii şi expresiile folosite au următoarele semnificaţii:
Acces neîngrădit al persoanei cu handicap - accesul fără limitări sau restricţii la mediul
fizic, informaţional şi comunicaţional;
Accesibilitate - ansamblul de măsuri şi lucrări de adaptare a mediului fizic, precum şi a
mediului informaţional şi comunicaţional conform nevoilor persoanelor cu handicap, factor esenţial
de exercitare a drepturilor şi de îndeplinire a obligaţiilor persoanelor cu handicap în societate;
Adaptare - procesul de transformare a mediului fizic şi informaţional, a produselor sau
sistemelor, pentru a le face disponibile şi persoanelor cu handicap;
Adaptare rezonabilă la locul de muncă - totalitatea modificărilor făcute de angajator
pentru a facilita exercitarea dreptului la muncă al persoanei cu handicap; presupune modificarea
programului de lucru, achiziţionarea de echipament, dispozitive şi tehnologii asistive şi alte măsuri
asemenea;
Angajare asistată – opţiunea de angajare care facilitează munca în locuri de muncă obişnuite
de pe piaţa competitivă a muncii şi care presupune oferirea de sprijin în căutarea locului de muncă
şi la locul de muncă, transport, tehnologii ajutătoare, instruire, specializare;
Asistent personal al persoanei cu handicap grav - persoana care supraveghează, acordă
asistenţă şi îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza planului de recuperare pentru
copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap;
Asistent personal profesionist - persoana fizică atestată care asigură la domiciliul său
îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat, aflat în condiţiile precizate de
lege;
Asistenţa vie - include asistenţa animală, ca de exemplu, câinele-ghid;
Atelier protejat – spaţiul adaptat nevoilor persoanelor cu handicap, unde acestea desfăşoară
activităţi de formare, dezvoltare şi perfecţionare a abilităţilor; poate funcţiona în locaţii din
comunitate, în centre de zi, în centre rezidenţiale şi în unităţi de învăţământ speciale;
Bugetul personal complementar – stabileşte limitele cheltuielilor personale din cursul unei
luni, în funcţie de gradul de handicap, pentru plata taxei de abonament radio/TV, a abonamentului
telefonic cu impulsuri incluse şi a taxei pentru abonamentul la curentul electric;
Căi şi mijloace de acces - elementele prin care se asigură accesul în clădirile publice şi care
asigură posibilitatea deplasării persoanelor cu handicap în interiorul clădirii;
Cerinţe educative speciale – necesităţile educaţionale suplimentare, complementare
obiectivelor generale ale educaţiei adaptate particularităţilor individuale şi celor caracteristice
unei anumite deficienţe sau tulburări/dificultăţi de învăţare, precum şi o asistenţă complexă de tip
medical, social etc.;
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Clădiri de utilitate publică - clădirile aparţinând instituţiilor publice şi private care oferă
populaţiei diferite tipuri de servicii;
Comisie de evaluare a persoanelor adulte cu handicap – organul de specialitate fără
personalitate juridică în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti, ale cărei atribuţii principale sunt stabilite prin prezenta lege;
Contractare - procedura de finanţare/cofinanţare de către autorităţile administraţiei publice
locale a serviciilor sociale publice realizate de furnizorii privaţi de servicii sociale, acreditaţi în
condiţiile legii;
Dizabilitate - termenul generic pentru afectări/deficienţe, limitări de activitate şi restricţii
de participare, definite conform Clasificării internaţionale a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii,
adoptată şi aprobată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, şi care relevă aspectul negativ al
interacţiunii individ-context;
Egalizarea şanselor - procesul prin care diferitele structuri sociale şi de mediu, infrastructura,
serviciile, activităţile informative sau documentare devin disponibile şi persoanelor cu handicap;
Incluziune socială - setul de măsuri şi acţiuni multidimensionale din domeniile protecţiei
sociale, ocupării forţei de muncă, locuirii, educaţiei, sănătăţii, informării şi comunicării, mobilităţii,
securităţii, justiţiei şi culturii, destinate combaterii excluziunii sociale;
Indemnizaţie lunară – prestaţia socială lunară reprezentând sume de bani acordate
persoanelor cu handicap de natură să faciliteze egalizarea de sanse, asigurarea unei vieţi autonome
şi favorizarea incluziunii lor sociale;
Integrare socială - procesul de interacţiune dintre individ sau grup şi mediul social, prin
intermediul căruia se realizează un echilibru funcţional al părţilor;
Insoţitor - persoana care acompaniază persoana cu handicap şi care beneficiază de drepturi
în condiţiile prevăzute de lege;
Loc de muncă protejat – spaţiul aferent activităţii persoanei cu handicap, adaptat nevoilor
acesteia, care include cel puţin locul de muncă, echipamentul, toaleta şi căile de acces;
Manager de caz - membrul echipei pluridisciplinare care coordonează, monitorizează şi
evaluează îndeplinirea planului individual de servicii, precum şi măsurile luate în legătură cu
adultul cu handicap;
Plan individual de servicii - documentul care fixează obiective pe termen scurt, mediu şi lung,
precizând modalităţile de intervenţie şi sprijin pentru adulţii cu handicap, prin care se realizează
activităţile şi serviciile precizate în programul individual de reabilitare şi integrare socială;
Program individual de reabilitare şi integrare socială - documentul elaborat de comisia
de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în care sunt precizate activităţile şi serviciile de care
adultul cu handicap are nevoie în procesul de integrare socială;
Reprezentant legal - părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile
şi să îndeplinească obligaţiile faţă de persoana cu handicap;
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Şanse egale - rezultatul procesului de egalizare a şanselor, prin care diferitele structuri ale
societăţii şi mediului sunt accesibile tuturor, inclusiv persoanelor cu handicap;
Tehnologie asistivă şi de acces - tehnologia care asigură accesul cu şanse egale la mediu al
persoanelor cu handicap fizic, informaţional şi comunicaţional;
Unitate protejată autorizată - operatorul economic de drept public sau privat, cu gestiune
proprie, în cadrul căruia cel puţin 30% din numărul total de angajaţi cu contract individual de
muncă sunt persoane cu handicap.
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