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Bolile rare: generalit i
• Bolile rare sunt boli cronice, debilitante sau amenin toare de via – în majoritatea cazurilor

mo tenite - cu inciden sc zut , care necesit eforturi sus inute în vederea: 

Reducerii num rului de cazuri de boal

Prevenirea mortalit ii datorate bolii

Prezervarea calit ii vie ii pacien ilor i a impactului socio-economic

• In rile membre EU, orice afec iune care are o inciden mai mic de 5 cazuri /10 000 de 
persoane este considerat boal rar . 

• Se estimeaz sunt înregistrate 5000- 8000 de boli rare care afecteaz aprox. 6-8% din 
popula ie

• Num rul total de pesoane diagnosticate cu o boal rar în EU este estimat ca fiind de 
27-36 milioane (raport Eurostat 2014: popula ia EU la 1 Ianuarie 2014 a fost estimat la 
aprox. 507.4 milioane persoane)

European Commission Rare Disease Policy  available at http://ec.europa.eu/health/rare_diseases/policy/index_en.htm
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Recomand rile EU privind abordarea bolilor rare 
în rile membre

“Stabilirea i implementarea unor planuri sau strategii în 
ceea ce prive te bolile rare la un nivel satisf tor………….
cu scopul de a se asigura c  pacien ii cu boli rare au 
acces la îngrijire de înalt calitate, inclusiv diagnostic, 
tratament, a înv a s  convie uiasc  cu boala i, dac  este 
posibil, s aib acces la medicamente orfane eficiente”Conferinta Ziua Bolilor Rare 2017



Strategia Na ional  de S tate 2014-2020: aliniat  
standardelor EU în privin a bolilor rare

…..În domeniul bolilor rare se dore te, acolo unde 
este posibil, promovarea practicii pe baz  de 
eviden e, precum este cazul tratamentului 
pacien ilor cu hemofilie c rora o abordare 
terapeutic  corect  le poate asigura o speran  de 
via i o calitate de via  asem toare 
popula iei generale sau ca a celorlal i pacien i cu 
hemofilie din UE

4
Strategia Nationala de Sanatate 2014-2020 disponibila pe site-ul Miniterului Sanatatii la http://www.ms.ro accesata in data de 28 ianuarie 2014
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Cele 10 Principii Europene de management a 
hemofiliei

Colvin et al: Haemophilia 2008;14: 361-374

1. Organiza ie Central de Hemofilie cu sus inerea organiza iilor locale 
2. Registru Na ional al Pacien ilor cu Hemofilie  
3. Asigurarea i men inerea Centrelor Comprehensive i a Centrelor de Tratament a Hemofiliei
4. Parteneriat în asigurarea managementului hemofiliei
5. Acces la Concentrate Sigure i Eficiente la nivel optim de tratament
6. Acces la tratament la domiciliu
7. Acces la tratament profilactic
8. Acces la servicii specializate i de Urgen
9. Managementul Inhibitorilor
10. Educa ie i Cercetare
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Acreditarea European  a Centrelor de tratament
EUHANET: European Haemophilia Network

6

EUHANET a dezvoltat un sistem
pentru certificarea modului de 
tratament al pacien ilor cu hemofilie
în Europa

Centrele de tratament sunt invitate s
aplice pentru certificare iar nivelul de 
servicii furnizate vor fi evaluate 
conform criteriilor în care se 
încadreaza: Centru de Tratament
sau Centru Comprehensiv de 
Hemofilie

EUHANET este un proiect care are ca 
scop stabilirea unei re ele de Centre de 
Hemofilie care s colaboreze în vederea
îmbun irii tratmentului pacien ilor cu boli
hemoragice congenitale din Europa.
•

http://www.euhanet.org/
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Avantajele Centrelor Comprehensive i de 
Tratament a Hemofiliei

WFH  “Guidelines for the management of hemophilia”, Editia a 2-a, 2012 disponibil la www.wfh.org

‘’O reducere cu 40% a riscului de deces

observat la persoanele tratate în Centrele

de Tratament a Hemofiliei este cu atat mai

mult remarcabil cu cat aceste centre asigur

tratamentul unui num r mare de pacien i cu 

afectare sever ca i a unui num r 

dispropor ionat de mare de pacien i cu 

afectare hepatic sever , HIV, SIDA-

principalii factori de risc în ceea ce prive te

mortalitatea la aceast popula ie ‘’

Soucie et al Blood 2000; 96: 437

Federa ia Mondial a HemofilieiFedera ia Mondial a Hemofiliei

“Spectrul larg al nevoilor persoanelor cu 

hemofilie i al familiilor  acestora poate 

fi asigurat cel mai bine în centre 

specializate prin furnizarea coordonat  

de asisten  medical  complet de 

tre echipe multidisciplinare, în 

concordan  cu ghidurile na ionale de  

diagnostic i abordare terapeutic .”
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Un EHTC trebuie în mod normal s  asigure asisten  pentru cel 
pu in 10 persoane cu hemofilie sever A sau B sau VWD tip 3.

Furnizeaz îngrijire medical  pentru pacien i, inclusiv diagnostic, 
tratament, urm rire i reabilitare.

Furnizeaz pacien ilor produse pentru tratament sigure i eficace.

Furnizeaz serviciu de 24 ore pentru tratament de urgen .

Furnizeaz  diagnostic ini ial i asisten  de laborator pentru monitorizare
în cursul orelor normale de munc  pentru cele mai frecvente tulbur ri 
hemoragice ereditare.

Are acces la asisten  multidisciplinar , la nivel local sau în leg tur cu 
EHCCC (fizioterapie i

– ortopedie, chirurgie, asisten  stomatologic , hepatologie, 
boli infec ioase, obstetric i ginecologie,

– echipamente pediatrice dac  sunt trata i copii, genetic , 
psihologie clinic i asistent social).

În colaborare cu EHCCCO ofer tratamente specifice pentru pacien ii cu
inhibitori i toleran imun .

Furnizeaz  servicii de consiliere, inclusiv consiliere genetic , pacien ilor
i profesioni tilor din domeniul s ii.

Promoveaz informa ii i programe de curs despre tulbur rile 
hemoragice ereditare pentru pacien i profesioni tii din domeniul 

ii.

Un EHCCC trebuie în mod normal s  asigure asisten  
pentru cel pu in 40 persoane cu hemofilie sever
Coordoneaz furnizarea serviciilor pentru hemofilie - atât în spitale

cât i în comunitate inclusiv leg tura cu afiliatele EHTC.

Furnizeaz serviciu de 24 ore de consiliere pentru pacien i, familii, 
doctori din spitale, medici generali ti i profesioni ti din 
domeniul s ii din afiliatele EHTC.

Furnizeaz  asisten  de specialitate pacien ilor cu inhibitori, inclusiv
celor care necesit  interven ie chirurgical .

Furnizeaz un serviciu de diagnostic i laborator de referin  cu o
gam  complet  de teste pentru diagnosticul i monitorizarea
tulbur rilor hemoragice ereditare.

Furnizeaz serviciu de 24 ore pentru laborator pentru testarea
factorului de coagulare i screeningul inhibitorilor.

Are acces la serviciu de ortopedie i/sau reumatologie cu asigurarea 
interven iei chirurgicale.

Are acces la serviciu de fizioterapie.

Are acces la serviciu specializat de obstetric i ginecologie pentru
managementul purt torilor de hemofilie i a femeilor cu boala
von Willebrand i alte tulbur ri hematologice ereditare.

Are acces la echipamente pediatrice dac  sunt trata i copii.

Are acces la serviciu de diagnostic genetic, permite i detectarea
purt torilor i asigur  diagnostic antenatal.

Are acces la serviciu stomatologic.

Are acces la serviciu de hematologie i boli infec ioase pentru
pacien ii cu HIV i/sau hepatit  viral .

Ofer  asisten  psihologic profesional .

Are acces la asistent social i servicii de consiliere social .

Cola ioneaz datele (ex. utilizarea medicametelor, datele 
demografice ale pacien ilor).

Particip la cercetare, inclusiv la studii clinice.

Centrul European pentru 
Tratamentul Hemofiliei (EHTC)

Centrul European de Asisten  integral  
a Hemofiliei (EHCCC)
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Principalele diferen e dintre Centrele Comprehensive i
Centrele de Tratament a Hemofiliei

Centru de 
tratament

• Servicii de Urgen

• Tratament periodic i 
consiliere 

• Contact strans cu 
comunitatea “local ” de 
pacien i cu hemofilie

• Tratament la domiciliu i
eliberarea medica iei
profilactice

• Registru de pacien i i 
managementul datelor

Centru 
Comprehensiv

• Indumarea „metodologic “ 
a centrelor de tratament

• Asigurarea unui nivel 
complex de îngrijire a 
pacien ilor

• Tratamentul pacien ilor cu 
inhibitori (inclusiv tratament
ITI)

• Consiliere prenatal i sfat 
genetic

• Centru de referin pentru
cazurile rare/ complicate/ 
care pun probleme

• Toate celelalte
responsabilit i ale 
centrelor de tratament

Giangrande et al The European standards of Haemophilia Centres, Blood Transfus 2014; 12 Suppl 3: s525-30
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Principalele probleme privind tratamentul
pacien ilor cu Hemofilie în Romania 

Implementarea unui management integrat al hemofiliei prin:

Realizarea Registrului Na ional de pacien i cu hemofilie

Centre comprehensive i centre de tratament

Adaptarea bugetului pe baza principiilor de tratament europene
(tratament profilactic, tratamentul pacien ilor cu inhibitori, 
inclusiv ITI)

Implementarea Tratamentul la domiciliu al pacien ilorConferinta Ziua Bolilor Rare 2017
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EUHANET: Re eaua Centrelor de hemofilie în Europa 
(Comprehensive/ Tratament)

http://www.euhanet.org/
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Institutului Clinic Fundeni: Centru Comprehensiv de 
Diagnostic i Tratament al pacien ilor cu Hemofilie

Parte integrant  a Centrului de Hematologie 
Clinic i Transplant medular

Pediatrie: Dr Diaconu Adriana
Adulti : Dr Branza Melen
Laborator: Dr Valentina Uscatescu
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Concluzii: Implementarea unui  Sistem Integrat de
Management a Hemofiliei

Registru de pacien i
Laborator:
- Ecografie
• Coagulare
• Banca de sânge
• Biochimie 

Virologie
• Genetic

Interven ii ortopedice

Fizioterapie

Episoade hemoragice
• Tip/Localizare
• Severitate

Necesarul de factor de coagulare
• Profilaxie
• On demand
• Tratamentul inhibitorilor

Gestionarea vizitelor

Raportul Anual pentru Asigur rile de S tate
(consumul de factor, inclusiv estim rile de buget pentru urm torii ani)

Tratamentul la domiciliu

Educatie
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