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Rețelele europene de referință (ERN) pt bolile rare 

• Adreseaza nevoia de cunoaștere a distribuției în întreaga UE a servicilor 
și expertizei în bolile rare 

• Centrele din ERN, trebuie sa aducă cunoștințe actualizate, să contribuie 
la cele mai recente descoperiri științifice, să asigure tratarea pacienților 
din alte state membre și să garanteze disponibilitatea unităților de 
tratament ulterior, în cazul în care este necesar.  

• Initiativa începută de UE în 2005 

• Proces finalizat în 2016 

• http://www.ernithaca.org/  

 

http://www.ernithaca.org/


Reţeua Europeană de referinţă pentru malformaţii 
congenitale cu sau fără dizabilitate intelectuală 
Ro-NMCA-ID (RoNetwork Multiple Congenital Abnormalities with ID): 

• Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Louis Ţurcanu” Timişoara Timişoara 
(Centrul Regional de Genetică Medicală Timiş); 

• NoRo Centru de referinţă pilot pentru Boli Rare Zalău; 

• Spitalul de Urgenţă Craiova (Centrul Regional de Genetică Medicală Dolj); 

• Spitalul de Pediatrie “Sfânta Maria” Iaşi, Crentrul de Genetică Medicală; 

• Spitalul ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea (Centrul Regional de Genetică Medicală Bihor) 
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Ro-NMCA-ID (coordonat Prof/ Puiu Maria) e bazat pe 
5 structuri existente, cu colaborări anterioare.  

 

Spitalele au expertiză în proceduri de diagnostic, prevenţie şi tratament a 
patologiilor genetice, în timp ce Centrul NoRo oferă terapie, educaţie şi suport. 

 

 Centrul din Timişoara (coordonat Prof Puiu Maria) aduce o vastă experienţă cu 
pacientul pediatric şi   echipamente de înalta calitate pentru realizarea SNP array 
şi secventiere NGS. 

Centrul din Craiova (coordonat Conf Ioana Mihai) aduce expertiză în diagnosticul 
prenatal şi prevenţia bolilor genetice rare. 

Departamentele de Genetică din Iaşi (Coordonat de Prof Rusu Cristina) şi Oradea 
(coordonat Prof Bembea Marius) au expertiză largă în dismorfologie. 

 Centrul NoRo (coordonat Dan Dorica) completează reţeaua cu servicii de suport 
medical şi social, de abilitare a pacientului/familiei, alături de eforturi de 
sensibilizare a populaţiei în legătură cu bolile rare.  



•Ce avem … 

•Ce nu avem … 

 

                           in centrul din Timisoara ?? 
pentru a oferi ingrijire de excelenta pentru pacientii cu boli rare 



Rețeaua ITHACA 

•38 de centre de expertiză  

•din 14 țări membre 
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Reteaua ITHACA- scop 

1. Rețea centrată pe pacient care să răspundă nevoilor celor cu sindroame cu 
malformații congenitale rare și dizabilitate intelectuală, diagnosticate și 
nediagnosticate -TeleHealth 

2. Formarea infrastructurii pentru diagnostic, colectare și gestionare securizată 
a datelor pacienților - REGISTRE 

3. Impărtășirea celor mai bune practici și ghiduri pentru optimizarea și 
îmbunătățirea îngrijirii pacienților-GHIDURI 

4. Formarea și consolidarea capacităților în domeniu, prin cercetare activă și 
colaborare pentru elaborarea testelor diagnostice și a terapiilor viitoare – 
CERCETARE & TRIALURI CLINICE 

5. Crearea de oportunitati de formare suplimentară în centrele bine dezvoltate 
EDUCAȚIE 
 



1. TeleHealth 

• dezvoltarea sistemului clinic de management al pacientului  și 
pilotarea utilizării clinicilor virtuale. 

• În platformă există o zonă principală ERN, apoi zone diferite pentru 
fiecare ERN 

• Portalul este finanțat de UE și este gratuit  

• Operabil din 2018 



1.Consimțământ informat al pacientului pentru împartasire date  

 



2. Registre de pacienți 

a) Planul de lucru implică identificarea registrelor existente și a 
tipurilor de registre la nivelul membrilor ITHACA 

 

b) Apelul UE pentru proiectele de registre ale pacienților implică 
armonizarea diferitelor tipuri de registre și se concentrează asupra 
datelor introduse de pacient ca o cale finală.  

S-a discutat cum am putea ajuta pacienții să introducă date de înaltă calitate. 



3. Ghiduri management în boli rare 

• Obiectivul curent este de a enumera/număra toate 
ghidurile pe care le folosesc centrele 

 

• De asemenea, începem prin traducerea unor ghiduri 
franceze 



4. Cercetare 

• Obiectivele primului an sunt conservatoare 

 

 

• Multe oportunități, din colectarea cohortelor de pacienți 
identificați cu gene noi prin WES 



4. H2020 Solving The Unsolved  

• Condusă de Tuebingen (Holm Graessner), 

• Preocupările reexaminării pacienților cu exom / genom negativ 
 

• Bioinformatică avansată și studii funcționale 
 

• ITHACA a cerut să contribuie cu pacienți adecvați: entitate clinică 
cunoscută cu dizabilitate intelectuala severa AD,AR -nerezolvate 
(fără mutație, fără cauză cunoscută).  



5. Educație 

Obiectivul principal: Împărtășirea celor mai bune resurse de predare și formare pt: 
• Instruirea prin omogenizare 
• Învățare de la experți 
• Folosirea unor materiale remarcabile 
• Creșterea informațiilor scrise date pacienților 
• Obținerea de cunoștințe despre inițiativele existente 
 
Probleme: 
• Limbi diferite 
• Diferite reguli și reglementări în țări 
• Unele infrastructuri locale nu pot fi transferate altora 
• Necesită participarea tuturor 
• Este necesară o finanțare suplimentară? 



5. Educatie – activitate curentă 

• Foramrea unui director pentru a arăta zonele în care membrii ERN 
sunt activi în educație și formare, + link-uri către resurse gratuite  

• Identificarea centrelor care pot oferi formare cu stagiarii care doresc 
să întreprindă detașări   

- încă sunt în discuții: cine,unde, cât timp, cine plăteste, ce condiții…etc 

• Evaluarea rezultatele dintr-un studiu al centrelor ERN, pacienților și 
profesioniștilor care evidențiază nevoile de formare în domeniul 
specific al malformațiilor congenitale și al dizabilităților intelectuale, 
astfel încât acestea să poată fi prioritizate 



Toate WP 
Preocupările actuale sunt centrate pe: 

• Identificarea persoanelor pentru burse de pregătire 

• Initiative pentru formarea cohortelor de cercetare 

• Creșterea utilizării regulate a portalului IT 

• Redirecționarea ghidurilor pe care le avem  în diferite centre 



Largirea retelei ERN-ITHACA 
 
• Comisia Europeana(CE) a anunțat că noile centre vor putea să depună 

cereri de aderare la ERN la aplicațiile din Dec2017-Mar2018, cu 
decizia de includere în iunie 2018.  

• CE a declarat că nu toți candidații vor avea succes.  

• In rețeaua ITHACA trebuie adăugat cel puțin un membru spaniol și 
Copenhaga, precum și orice solicitanți din țări care nu sunt 
reprezentate în prezent. Noi centre din națiunile existente ar avea 
nevoie de un motiv bun pentru a se alătura. Posibil să fie mai 
rezonabil să se formeze alianțe cu centrele existente. 



 



 Multumesc! 

 

 

Adela Chirita-Emandi   adela.chirita@umft.ro 

Prof Maria Puiu             maria_puiu@umft.to  
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