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Helpline NoRo 

  INIȚIAT:  

 2005 odată cu înființarea Centrul de Informare pentru 
Boli Genetice Rare 

 2008 - Membru în Rețeaua Europeană de HL pentru 
Boli Rare    înregistrarea informatiilor se face uniform (de 
către toți membrii rețelei), făcând posibilă compararea 
datelor  și schimbul de informații între statele membre  
ale Rețelei Europene de HL pt Boli Rare. 

 OBIECTIV: 

 Facilitarea accesului la in formaţii pentru 
pacienţii cu boli rare. 

  



De ce este nevoie de HL 
Pacienţii cu boli rare se confruntă frecvent cu lipsa critică de 
informaţii şi de suport.  

La aflarea diagnosticului, sau a suspiciunii, pacienții au nevoie de 
suport psihologic, consiliere genetică, informații cross-border și 
informații cu privire la serviciile medicale și sociale disponibile în 
țară.  

Help Line NoRo este un serviciu care dorește sa răspundă acestor 
nevoi, asigurând accesul la informații și acordând suport 
solicitantului.  

  



Help Line NoRo 
 Facilitarea accesului la informații se efectuează prin formarea unei reţele 
de suport între pacienți și specialiști. 

 

Soluţionare şi / sau  

direcționare către: 

alte servicii ale Centrului NoRo 

specialiști și servicii din țară sau străinătate 

 organizații de  pacienţi / grupuri de pacienți 



Cum ajutăm? 
Oferim informații despre: 

bolile rare; 
proceduri legate de diagnostic şi  
  tratament în anumite boli rare; 
managementul bolii rare. 

 
Orientăm către: 

organizaţii de pacienţi/pacienți cu același diagnostic; 
Specialişti/centre specializate; 
servicii sociale sau medicale existente/accesibile în ţară şi/sau 

străinătate. 
 

  



Ce informații solicităm?  
data înregistrării apelului,  

diagnosticul în cauză și codul ORPHA pentru boala în cauză,  

vârsta solicitantului și vârsta pacientului,  

numele pacientului și al solicitantului,  

categoria solicitantului (pacient, rudă, prieten, specialist etc) 

tipul de contact (telefon, e-mail, facebook, website, scrisoare poștală etc.)  

motivul solicitării, un scor general de evaluare al apelului de la 1-10,  

timpul necesar pentru rezolvarea cazului,  

cum a aflat solicitantul de serviciul de Help Line NoRo,  

date de contact (regiunea de reședință a pacientului, adresa, numărul de telefon, e-
mail). 



Care sunt cele mai frecvente solicitări? 
Orientarea către specialiști sau centre specializate din țară 
sau străinătate; 

Informații despre boală; 

Orientarea către alți pacienți cu același diagnostic; 

Orientare către servicii accesibile în țară și străinătate; 

Acces la tratament. 
 

       



Date de contact 
 Help Line NoRo se poate accesa prin:  

 Telefon: 0260 610 033 

 e-mail:  office@apwromania.ro  și 
office@bolirareromania.ro; 

 Facebook: https://www.facebook.com/NoRoZalau/  

 https://www.facebook.com/anbraromania/ ; 

 Adresa: Zalau, str. 22 Decembrie 1989, nr. 9 
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Registrul NoRo 

Cum? 

• Definirea unui set minim de date necesar și a rezultatelor pe care dorim să 
le obținem 

• Alinierea procedurilor și a metodelor la cele internaționale; 

• Înregistrați la Autoritatea Națională de Supraveghere a prelucrării datelor 
cu caracter personal din 2010. 

Cine? 

 

• APWR – specialist IT, server, condiții de securitate/confidențialitate a 
datelor; 

• Asistent social, operator HelpLine , medici, terapeuti; 
 

Când ? 

• Pe parcursul implementarii proiectului ExpertRARE (lansat în octombrie 
2010) 

• Participanții la grupurile de pacienți + activitățile din centrul de zi 



De ce avem nevoie de Registru la Centrul 
NoRo?  
  Instrument cheie pentru documentarea serviciilor oferite în 
centrul NoRo;  

 Bază de date privind pacienții aflați în servicii, eficientizarea 
planificării resuselor, a impactului social, economic și aupra calității 
vieții pacienților; 

Instrument util pentru evaluarea fezabilității intervențiilor 
terapeutice, dacă și când este cazul; 

 Putem analiza în timp impactul intervențiilor terapeutice din 
centrul NoRo. 

  



Scopul registrului 
Colectarea datelor medicale și sociale și a datelor de 
identificare a pacienților care suferă de boli rare și 
crearea unei baze de date în format electronic;  

Colectarea acestor informații este necesară pentru o 
mai bună urmărire clinică a acestor pacienți și a 
răspunsului la tratament și terapii, pentru a îmbunătăți 
calitatea îngrijirilor. 

 

 

 



Generarea de date statistice semnificative din 
punct de vedere:  
 
 
medical (pentru îmbunătățirea managementului acestor 
pacienți la nivel național)  

științific (pentru o mai bună cunoaștere a acestor afecțiuni și 
a modului în care sunt tratate),  

administrativ (comunicare mai bună cu autoritățile medicale 
prin furnizarea de date corecte, necesare obținerii suportului 
financiar)  
◦ fiind vorba despre afecțiuni rare, este extrem de dificil de strâns date clinice de la un 
număr suficient de pacienți, necesare pentru a cunoaște originea, evoluția și 
tratamentele eficiente și pentru îmbunătățirea calității asistenței medicale a acestor 
pacienți.  
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