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Bolile rare in cifre:
30.000.000 de oameni afecta i de boli rare in UE,ceea ce reprezinta peste 8% din 
populatie, iar incidenta acestor boli este de 0,05% (5/10,000 europeni). 
au fost identificate intre 6.000 si 8.000 de tipuri de boli rare la nivel mondial.
80% din bolile rare sunt de cauz genetic
75% din aceste boli afecteaz copiii
> 95% din bolile rare nu au inc tratament nic ieri în lume
Potrivit datelor Aliantei Nationale pentru Boli Rare Romania, 9 din 10 pacienti nu 
beneficiaza de un tratament adecvat pe fondul lipsei diagnosticului sau diagnosticarii 
tardive;
In România tr iesc peste 1.000.000 de pacien i cu boli rare (majoritatea înc
nediagnostica i)
Nr. pacien ilor cu boli rare din România este mai mare decât întreaga popula ie a ora elor 
Cluj-Napoca(303.000), Bra ov(275.000), si Timi oara (306.000)
La nivel global, daca to i pacien ii cu boli rare ar locui în aceea i ar , aceasta ar fi a treia 
ar  ca m rime din lume

Bolile sunt rare dar pacien ii cu boli rare sunt 
mul i
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Ziua Bolilor Rare este s rb torit  în ultima zi a lunii februarie 
în fiecare an.
Ziua Bolilor Rare a fost ini iat  de organiza iile de 
pacien i i este condus  de pacien i. 
Obiectivul principal al Zilei Bolilor Rare este de a sensibiliza 
factorii decizionali i publicul larg cu privire la bolile rare i 
impactul acestora asupra vie ii pacien ilor. 
Campania se adreseaz  în primul rând publicului larg, dar în 
acela i timp are în vedere con tientizarea factorilor 
decizionali, autorit ilor publice, reprezentan ilor din 
domeniul industriei farmaceutice, cercet torilor, 
profesioni tilor din domeniul s ii i oric rei persoane 
care manifest  un real interes în bolile rare. 

Ce reprezint  Ziua Bolilor Rare?
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De ce o zi a Bolilor Rare?
În majoritatea cazurilor, afec iunile rare sunt pu in cunoscute ( i implicit recunoscute) de

tre corpul medical i de c tre oficialii din sistemul de s tate, particularitate conferit de
frecven a mic , num rul mare i complexitatea patogenic .
Absen a cuno tin elor referitoare la aceste maladii genereaz frecvent erori de diagnostic i
întârzierea aplic rii îngrijirilor specifice, ceea ce constituie o surs secundar de suferin
pentru pacien i familiile acestora.
Majoritatea acestor boli sunt multisistemice, necesitând o îngrijire pluridisciplinar i au o
etiologie genetic , ceea ce se coreleaz cu riscul de transmitere a muta iei i, implicit a
prezen ei bolii la al i membri ai aceleia i familii.
Gravitatea bolilor rare este extrem de variabil , dar deseori ele cauzeaz dificult i motorii,
psihice i/sau senzoriale.
Bolile rare sunt cronice i în majoritatea cazurilor nu au un tratament specific, ci doar o
serie de m suri paleative care permit ameliorarea st rii pacien ilor.
Cunoa terea medical tiin ific a acestor boli este lacunar , mecanismul patogenic fiind
cunoscut doar în circa 10% din afec iuni. Astfel, nu este de mirare c deseori stabilirea unui
diagnostic corect poate dura luni sau ani de zile, generând cheltuieli inutile familiei i
societ ii.
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Pentru c  ac ionând simultan în întreaga Europ , vocea 
pacien ilor cu boli rare va fi cu siguran  auzit  de mai mul i 
oameni.
Pentru c  bolile rare sunt o prioritate azi în Uniunea European .
Pentru c  o zi concentrat  pe boli rare poate aduce speran i 
informa ie persoanelor afectate de boli rare, apar in torilor lor i 
familiilor lor.
Pentru c  este nevoie în mod constant de o cre tere a nivelului
de con tientizare asupra bolilor rare în rândul factorilor de 
decizie, al profesioni tilor din s tate i al publicului general. 
Informarea este cheia pentru a îmbun i calitatea vie ii pentru 
pacien ii cu boli rare; cre terea con tientiz rii este prin urmare 
unul din principalele noastre obiective.
Ziua Bolilor Rare este un eveniment anual coordonat la nivel 
interna ional de c tre EURORDIS, iar la nivel na ional de c tre 
Alian a National  pentru Boli Rare. 

De ce o zi a Bolilor Rare?
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De Ziua Bolilor Rare 2017, mii de oameni de pretutindeni se vor al tura 
pentru a pleda pentru mai mult  cercetare în domeniul bolilor rare. 
De-a lungul ultimelor decenii, fondurile dedicate cercet rii bolilor rare au 
crescut, dar se dore te o continuare a dezvolt rii.
Ziua Bolilor Rare este o oportunitate de a face apel la universit i, 

cercet tori, studen i, companii, firme de asigur ri i clinicieni, de a face 
mai mult  munc  de cercetare i de a con tientiza importan a cercet rii 
în domeniul bolilor rare. În acord cu tema acestui an Funda ia 
BLACKSWAN a lansat o peti ie pentru mai mult suport în cercetarea 
bolilor rare. 
Ziua Bolilor Rare 2017 este de asemenea o oportunitate de a recunoa te 
rolul crucial al pacientului în cercetare. Implicarea pacientului în 
cercetare are ca rezultat dezvoltarea cercet rii, având o orientare mai 
mult spre nevoile pacien ilor. Pacien ii nu numai c  beneficiaz  de 
roadele cercet rii, ei sunt sunt parteneri cu drepturi i aprecia i de la 
începutul pân  la sfâr itul procesului de cercetare.

Scopul campaniei:
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Tema campaniei Ziua Bolilor Rare 2017 este cercetarea.
Cercetarea în domenul bolilor rare este crucial , 

deoarece ofer  pacientului r spunsurile i solu iile de care au 
nevoie, fie c  este vorba de tratamente sau de îmbun irea 
îngrijirii.

Slogan: ”IMPLICAREA PACIENTULUI: CERCETARE”
Cercetarea bolilor rare este esen ial  pentru a oferi 

pacien ilor r spunsurile i solu iile de care au nevoie, fie c  
este vorba de tratament, vindecare sau îmbun irea 
condi iilor de îngrijire.
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La 28 februarie 2017, a zecea edi ie a Zilei Bolilor Rare mii de oameni din 
întreaga lume se reunesc pentru a pleda pentru mai multe cercet ri privind 
bolile rare. De-a lungul ultimelor decenii, fondurile dedicate cercetarii de boli 
rare au crescut. Dar se dore te o cre tere i mai mare a fondurilor pentru 
cercetare.
Ziua Bolilor Rare 2017 este o oportunitate de a face apel la cercet tori, 
universit i, studen i, companii, factorii de decizie politic i medicii, de a face 
mai multe cercet ri i pentru a le face con tien i de importan a cercet rii 
pentru comunitatea de boli rare.
Pacien ii cu boli rare i familiile, organiza iile de pacien i, politicieni, îngrijitori, 
personalul medical, cercet torii i industria se vor al tura pentru a cre te 
gradul de con tientizare a bolilor rare prin mii de evenimente din întreaga 
lume.
Ziua Rare Bolilor 2017 este, o oportunitate de a recunoa te rolul esen ial pe 
care pacien ii îl joac  în cercetare.
Implicarea pacientului în cercetare a avut ca rezultat cre terea cercet rii, care 
este mai bine orientat  spre nevoile pacien ilor. Pacien ii culeg beneficiile 
cercet rii, dar sunt împuternici i i considera i ca parteneri de la începutul pân  
la sfâr itul procesului de cercetare.

Obiective:
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Pacien ii:
Pledeaz  pentru cercetare cu privire la o anumit  boal  sau boli 
interconectate. Ei tiu unde este nevoie de cercetare i implicare 
pentru a influen a organismele de cercetare i companiile s  acorde 
prioritate acestor domenii în cercetarea lor.
Fondul de cercetare. Persoanele fizice sau organiza iile de pacien i, 
cum ar fi AFM-Téléthon, ob in fonduri pentru studii sau proiecte de 
cercetare clinic , pe cont propriu sau în parteneriat cu ini iative de 
finan are privat .
Sunt parteneri în proiecte de cercetare i sunt inclu i în coordonarea 
cercet rii.
Particip  ca subiec i în studiile clinice i, de asemenea, în proiectarea 
studiilor clinice. Prin urmare, contribuie la asigurarea c  dezvoltarea 
unui medicament ia în considerare nevoile reale ale acestora, astfel 
încât perspectiva pacientului nu este trecut  cu vederea.

Obiective2:
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UE contribuie la punerea în comun a resurselor care în prezent sunt 
fragmentate la nivelul statelor membre. Ac iunile comune îi ajut  pe pacien i i 
pe speciali ti s  fac  schimb de cuno tin e i informa ii peste hotare.
O serie de m suri specifice au ca scop:

 asigure o mai bun  recunoa tere i vizibilitate a bolilor rare 
 garanteze c  bolile rare fac obiectul unei codific ri i trasabilit i 

adecvate în toate sistemele de informare privind s tatea
 sprijine planurile na ionale privind bolile rare 
 consolideze cooperarea i coordonarea la nivel european
 creeze re ele europene de referin  care s  stabileasc  leg turi între 

centrele de expertiz i speciali tii din diferite ri pentru a-i ajuta s  fac  
schimb de cuno tin e i s  identifice centrele de specialitate c rora li se pot 
adresa pacien ii pentru investiga ii care nu se efectueaz  în ara lor

 încurajeze cercetarea în domeniul bolilor rare
 evalueze metodele de depistare la care face apel popula ia
 sus in  crearea unor registre privind bolile rare i s  pun  la dispozi ie o 

platform  european  pentru înregistrarea bolilor rare.

Ce m suri ia UE?
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STUDIU “ temporiz rii” ÎN DIAGNOSTICUL PENTRU 
bolile rare în Europa (EURORDISCARE 2') 

• 25% dintre pacien i au trebuit s  a tepte între 5 i 30 de ani 
de la simptome precoce a diagnosticului de confirmare a bolii 
lor. 

• 40% dintre pacien i au primit mai întâi un diagnostic eronat, 
altele a primit nici unul. Acest lucru a dus la interven ii medicale 
(inclusiv chirurgie si tratamente psihiatrice), care s-au bazat pe 
un diagnostic gre it. 
• 25% dintre pacien i au trebuit s  c toreasc  într-o alt  
regiune pentru a ob ine diagnosticul de confirmare, iar 2% au 
trebuit s  c toreasc  într-o alta tara.
• În 33% din cazuri, diagnosticul a fost anun at în termeni sau 
condi ii nesatisf toare. În 12,5% din cazuri, a fost a anun at în 
cele inacceptabile. 
• Natura genetic  a bolii nu a fost comunicat  pacient sau 
familie, în 25% din cazuri. Acest lucru este paradoxal, având în 
vedere originea genetic  a bolilor rare. • A existat consiliere 
genetic  în doar 50% din cazuri.
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Accesul la informa ii relevante si corecte despre/ legate de bolile rare , 
ceea ce cauzeaza dificultati atat pacientilor cat si medicilor
Multe dintre bolile rare sunt nediagnosticate/sunt diagnosticate târziu 
datorit  faptului c  nu sunt cunoscute de medicii din teritoriu
Num r mic de speciali ti / specialisti de genetic  medical i a absen ei 
centrelor specializate de diagnostic;
Lipsa unei re ele na ionale de centre medicale specializate în care s  se 
fac  depistarea, diagnosticarea i monitorizarea pacien ilor cu boli rare
Lipsa  protocoalelor i a ghidurilor de bun  practic
Diagnosticul genetic se efectueaz  in pu ine centre i pentru anumite 
boli; testele de laborator  sunt efectuate frecvent în str in tate / costuri  
foarte mari 

Bolile Rare - azi

Conferinta Ziua Bolilor Rare 2017



Necesitatea abord rii integrate în managementul bolilor rare
Asigurarea continuit ii îngrijirilor complexe a pacien ilor
Serviciile preventive de depistare i consilierea genetic a 
pacien ilor i rudelor acestora sunt slab reprezentate ( anun ul
diagnosticului
Accesul la medicamente orfane, la servicii de recuperare i 
recuperare
Re ele nationale/ re ele europene de boli rare
Standardele de codificare pentru Clasificarea interna ional  
a maladiilor i probleme de s tate asociate – Revizia 10 
– Modific ri australiene (CIM-10-AM) 

Bolile Rare – azi2

Conferinta Ziua Bolilor Rare 2017



Activit i:
asigurarea, în spital i în ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit închis a medicamentelor specifice pentru boli rare
tratamentul bolnavilor cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune: forme cronice (polineuropatie cronic  inflamatorie 
demielinizant , neuropatie motorie multifocal  cu bloc de conducere, neuropatie demielinizant  paraproteinic , sindroame 
neurologice paraneoplazice, miopatie inflamatorie, scleroz  multipl  - forme cu rec deri i remisiuni la copii sub 12 ani, encefalita 
Rasmussen) i forme acute - urgen e neurologice (poliradiculonevrite acute, sindrom Guillain-Barre, miastenia - crize miastenice), 
tratamentul polineuropatiei familiale amiloide cu transtiretin ;
tratamentul bolnavilor cu osteogenez  imperfect ;
tratamentul bolnavilor cu boala Fabry;
tratamentul bolnavilor cu boala Pompe;
tratamentul bolnavilor cu tirozinemie;
tratamentul bolnavilor cu mucopolizaharidoz  tip II (sindromul Hunter);
tratamentul bolnavilor cu mucopolizaharidoz  tip I (sindromul Hurler);
tratamentul bolnavilor cu afibrinogenemie congenital ;
tratamentul bolnavilor cu sindrom de imunodeficien  primar ;
tratamentul bolnavilor cu epidermoliz  buloas ;
tratamentul sclerozei sistemice i ulcerelor digitale evolutive;
tratamentul purpurei trombocitopenice imune cronice la adul ii splenectomiza i i nesplenectomiza i;
tratamentul hiperfenilalaninemiei la bolnavii diagnostica i cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterin  (BH4);
tratamentul sclerozei tuberoase);

2) asigurarea, în spital, a tratamentului specific pentru bolnavii cu HTAP
3) asigurarea, în ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit deschis a medicamentelor specifice pentru boli rare

tratamentul bolnavilor cu scleroz  lateral  amiotrofic ;
tratamentul bolnavilor cu mucoviscidoz ;
tratamentul bolnavilor cu Sindrom Prader Willi;

4) asigurarea, în spital i în ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit închis a materialelor sanitare pentru tratamentul bolnavilor cu 
epidermoliz  buloas

5) asigurarea în spital a tijelor telescopice pentru bolnavii cu osteogenez  imperfect

Programul na ional de tratament 
pentru boli rare CNAS
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Bolile Rare – viitor
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