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Brașov: 5
București: 191
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Anul I: 82
Anul II: 185
Anul III: 52
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Anul V: 31
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De ce este important studiului bolilor rare din punctul vostru de vedere?

• “Consider ca este important studiul bolilor rare, indiferent de specialitate, ca in viitor, cand vom da de anumite simptome care par a fi 
independente, sa ne putem da seama ca de fapt ele sunt legate intre ele si provin dintr-o anumita disfunctie rara.”

• “După cum le spune și numele, acestea se întâlnesc destul de rar, nu e un boala pe care sa o tratezi frecvent pentru a sti ce tratament 
funcționează și ce nu, ce simptome și manifestări clinice are, motiv pentru care ele ar trebui atent studiate, pentru a nu da greș atunci 
când ți se prezintă un astfel de pacient. In plus, e posibil ca multe din acestea sa aibă manifestări cât mai diverse, de aceea indiferent 
de specializarea pe care ne o vom alege, este importantă cunoastea lor.”

• “Este importanta cunoasterea bolilor rare, in cazul in care in timpul carierei noastre ca medici ne vom intalni cu ele. Nu este admisibil 
sa existe diagnosticarea complet eronata din pricina faptului ca nu am auzit de patologia respectiva.”

• “Pentru ca multi pacienti cu boli rare raman nediagnosticati multi ani, sau primesc diagnostic gresit. Boala fiind rara, in facultati nu 
prea se pune accentul pe ele, si uneori medicii ajung sa nu stie despre existenta unei boli, sau sa nu se gandeasca la ea fiind atat de 
rara.”

• “Pentru ca, in contextul in care medicii pot profesa in orice tara, putem ajunge intr-un loc in care boala respectuva este frecventa. In 
plus, chiar si rara fiind in tara noastra, nu trebuie neglijati putinii pacienti cu acele patologii.”

• “Pentru a știi sa diagnostichezi o astfel de boala in stadii precoce care posibil va duce la o crestere a sperantei de viata a
pacientului.”

• “Pentru a nu lasa loc de ,,ghinion”, pentru a nu discrimina, pentru ca facultatea trebuie sa na pregateasca sa ajutam pe toata lumea, 
nu doar majoritatea. ”









Concluzii:

Cunoașterea și studiul mai 
detaliat al bolilor rare pot 

ajuta la diagnostic, 
indiferent de speciliatatea

medicului curant.

Deși sunt cosiderate boli 
rare (din pricina frecvenței 
scăzute la nivel mondial) 
acești pacienți nu trebuie 

ignorați.

Colaborarea 
multidisciplinară a medicilor 
asigură un management mai 

bun al bolii pacienților.

Un diagnostic precoce de 
precizie poate îmbunătății 

calitatea vieții acestor 
pacienți.

Frecvența bolilor rare este 
diferită în fiecare populație, 

iar medicii trebuie să 
cunoască cele mai frecvente 
boli genetice din țara în care 

profesează.

Realizarea testelor prenatale 
în cazul pacienților care 
suferă de o boală rară se 

poate realiza în cazul celor 
care își doresc să devină 

părinți.
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