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BOLILE RARE:
formeaz  una dintre cele mai mari comunit i de pacien i din lume

BR reprezinta o
amenin are pentru sanatatea
cet tenilor UE in masura in care
ele:
-sunt boli care pun in pericol viata
sau
-provoac o invaliditate cronic ,
-avand o prevalent redus si un
grad ridicat de complexitate.
In ciuda raritatii acestora, exist
atat de multe tipuri diferite de
boli rare, incat milioane de
oameni sunt afectati.

Conferinta Ziua Bolilor Rare 2017



BOLILE RARE 
ÎN 

EUROPA

Se estimeaz  c  
in prezent exist  

intre 
5 000 si 8 000 de 

boli rare, ele 
afectand intre 6 % 

si 8 % din 
populatie in 
cursul vietii. 
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BOLILE RARE SUNT O PROBLEM  MAJOR  
de s tate public  

• BR sunt o problem de s tate public pretutindeni în lume (una
dintre cele mai mari comunit i de pacien i din lume);

• Persoanele cu BR au NEVOI SPECIALE;
• NECESIT îngrijiri medicale ultraspecializate (de înalt calitate i

sigure), servicii sociale i sprijin specific;

BR sunt o PRIORITATE
în strategiile de s tate na ionale dar i o  STRATEGIE GLOBAL
bazat  pe cooperare, colaborare i reglementare la nivel mondial ( 

reunirea expertizei i utilizarea eficient  a resurselor 
disponibile).
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“One day, I wish everyone dealing with the pain and misery of
the 7,000 rare disorders will have access to a treatment that will
alleviate their symptoms. The reason I wrote this book was to show that
individuals did not have the political power to solve this problem, but
working together rare disease patients represent millions of people who
can be a formidable political force. And the accomplishments of patient
led charities in the USA served as a model for the rest of the
industrialized world. Together we became the “Global Crusade” for
people with rare disorders.”

Abbey Meyers

Founder and past President of 
the National Organization for Rare Disorders (NORD)

De la SUFERINTA SOLITAR  LA
AC IUNEA SOLIDAR
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1983 1990 1993 1994 1995 1997 1998 1999

S.U.A

JAPONIA AUSTRALIA 

EUROPA
Regulamentul pentru

medicamentele
orfane

Orphan drug act (ODA) 1983
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ORPHAN DRUG ACT (ODA) 1983

S-a creat un cadru legal care a avut ca scop 
furnizarea compensa iilor i stimulentelor financiare, cum 

ar fi asisten  pentru protocol i exclusivitate pe pia  
pentru sponsorii care dezvolt i comercializeaz  

medicamente orfane.
Conferinta Ziua Bolilor Rare 2017



POLITICA de s tate european  pentru 
bolile rare

1. reducerea morbidit ii semnificative i evitarea
unei mortalit i premature;

2. îmbun irea calit ii vie ii pacien ilor cu BR;

3. îmbun irea poten ialului socio-economic al
persoanelor afectate.

SCOP:
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https://www.e
uractiv.com/se
ction/health-

consumers/inf
ographic/rare-

diseases-in-
the-eu/
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• Comunicarea Comisiei din
24 noiembrie 1993 

privind cadrul de actiune in
domeniul sanatatii publice a
identificat, pentru prima data,
bolile rare ca un domeniu de
actiune prioritar in Uniunea
European . In urma
comunicarii, o serie de
proiecte au beneficiat de
sprijin si a fost creat Grupul
special (Task Force) in
domeniul bolilor rare.

• Comisia, in Cartea sa alba,
intitulat „Impreun pentru
sanatate: O abordare
strategic pentru UE 2008-
2013” din

23 octombrie 2007,
care defineste strategia UE in

materie de sanatate, a inscris
bolile rare printre domeniile
de actiune prioritare.

POLItica de s tate european  pentru bolile rare 

SURSA: Raport privind punerea in aplicare a Comunicarii Comisiei intitulate „Bolile rare: o provocare pentru Europa” [COM(2008) 679 final] si a 
Recomandarii Consiliului din 8 iunie 2009 privind o actiune in domeniul bolilor rare (2009/C 151/02), 2014
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SURSA: Raport privind punerea in aplicare a Comunicarii Comisiei intitulate „Bolile rare: o provocare pentru Europa” [COM(2008) 679 final] si a 
Recomandarii Consiliului din 8 iunie 2009 privind o actiune in domeniul bolilor rare (2009/C 151/02), 2014

POLItica de s tate european  pentru bolile rare –
PROGRAME DE AC IUNE COMUNITARA 

Decizia nr. 1295/1999 Decizia nr. 1350/2007

CE a Parlamentului 
European si a Consiliului 
din 29 aprilie 1999 de 

adoptare a unui program 
de actiune comunitar  
cu privire la bolile rare 
in cadrul actiunilor din 

domeniul sanatatii 
publice (1999-2003). (JO 
L 155, 22.6.1999, p. 1).

CE a Parlamentului 
European si a Consiliului 
din 23 octombrie 2007 
de instituire a celui de 
al doilea program de 
actiune comunitar in 

domeniul sanatatii 
(2008-2013) (JO L 301, 

20.11.2007, p. 3).
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Documentul Grupului la nivel
inalt pentru serviciile de 

sanatate si de ingrijire medical
in 2005. 

• Cross-border healthcare 
purchasing and provision
• Health professionals
• Centres of reference
• Information and e-health 
(including data protection)
• Health impact assessment 
and health systems impact 
assessment
• Patient safety

Concluziile Consiliului din 2 iunie
2006 privind valorile i

principiile comune în cadrul
sistemelor de s tate ale UE

• Accesul la îngrijiri medicale de 
calitate; 

• echitate.
• solidaritate. 

SURSA: Raport privind punerea în aplicare a Comunic rii Comisiei intitulate „Bolile rare: o provocare pentru Europa” [COM(2008) 679 final] i a Recomand rii 
Consiliului din 8 iunie 2009 privind o ac iune în domeniul bolilor rare (2009/C 151/02), 2014

POLItica de s tate european  pentru bolile rare 
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COMISIA COMUNITATILOR EUROPENE
Bruxelles, 11.11.2008 COM(2008) 679 final

COMUNICAREA COMISIEI CATRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, 
COMITETUL ECONOMIC SI SOCIAL EUROPEAN SI COMITETUL REGIUNILOR

Bolile rare: o provocare pentru Europa

{SEC(2008)2713} {SEC(2008)2712}

POLItica de s tate european  pentru bolile rare 
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COMUNICAREA COMISIEI CATRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, 
COMITETUL ECONOMIC SI SOCIAL EUROPEAN SI COMITETUL REGIUNILOR

Bolile rare: o provocare pentru Europa

COMISIA EUROPEAN  de S TATE: 

propunere de recomandare pentru Consiliul Europei 
privind o ac iune european  

în domeniul bolilor rare:

O STRATEGIE   GENERAL  
pentru  ameliorarea   accesului  i  egalit ii cet enilor europeni care 

sufer  de boli rare 
la profilaxie, diagnostic i tratament

POLItica de s tate european  pentru bolile rare 
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OBIECTIVE:
• Îmbun irea recunoa terii

i vizibilit ii bolilor rare 
• Sprijinirea politicilor privind

bolile rare în statele
membre

• Dezvoltarea cooper rii, 
coordon rii i reglement rii
privind bolile rare la nivel
european

AC IUNI:
• Definirea bolilor rare 
• Clasificarea I codificarea

bolilor rare 
• Diseminarea cuno elor I

a informa iilor privind bolile
rare 

• Re ele de informare privind
bolile

POLItica de s tate european  pentru bolile rare 

COMUNICAREA COMISIEI CATRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL 
ECONOMIC SI SOCIAL EUROPEAN SI COMITETUL REGIUNILOR

Bolile rare: o provocare pentru Europa
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Bolile rare: o PROVOCARE pentru EUROPA
11 ACTIUNI OPERATIONALE 

PENTRU SPRIJINIREA COOPERARII EUROPENE I IMBUNATATIREA 
ACCESULUI LA ASISTENTA MEDICALA DE INALTA CALITATE PENTRU BOLILE 

RARE ( crearea unui cadru legislativ uniform i durabil )

POLItica de s tate european  pentru bolile rare 
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Bolile rare: o provocare pentru Europa

ACTIUNI OPERATIONALE :
1.Îmbunatatirea accesului universal la asistent medical de inalt
calitate pentru bolile rare, in special prin intermediul dezvoltarii de
centre de expertiz la nivel national/regional si al instituirii de retele
de referint europene.
2.Acces la servicii sociale specializate;
3.Acces la medicamente orfane;
4.Programe de uz compasional
5.Dispozitive medicale
6.Stimulente pentru dezvoltarea de medicamente orfane
7.Proceduri de screening
8.Gestionarea calitatii laboratoarelor de diagnosticare
9.Prevenire primar
10.Registre si baze de date
11.Cercetare si dezvoltare

POLItica de s tate european  pentru bolile rare 
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Recomandarea Consiliului (2009/C 151/02) din 8 
iunie 2009 privind o actiune efectiv in domeniul

bolilor rare.

POLItica de s tate european  pentru bolile rare 
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POLITICA de s tate european  pentru bolile 
rare 

1. DEFINIREA, CODIFICAREA SI INVENTARIEREA
ADECVATE BOLILOR RARE

2. PLANURI SI STRATEGII NATIONALE IN DOMENIUL
BOLILOR RARE

ACTIVIT I PRIORITARE:

3. CERCETAREA TIIN IFIC ÎN DOMENIUL BOLILE
RARE
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POLITICA de s tate european  
pentru bolile rare

4. REUNIREA EXPERTIZEI IN DOMENIUL BOLILOR RARE LA
NIVEL EUROPEAN

5. RESPONSABILIZAREA ORGANIZATIILOR DE PACIENTI

6. CENTRE DE EXPERTIZA SI RETELE EUROPENE DE REFERINTA
PENTRU BOLILE RARE

ACTIVIT I PRIORITARE:

7. DURABILITATE
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Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European si a 
Consiliului privind aplicarea drepturilor pacientilor in 

cadrul asistentei medicale transfrontaliere

POLITICA de s tate european  
pentru bolile rare
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DIRECTIVA 2011/24/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A 
CONSILIULUI din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacientilor in 
cadrul asistentei medicale transfrontaliere

• clarificarea drepturilor pacien ilor cu privire la accesul acestora la
asisten medical transfrontalier (asisten a medical furnizat sau
prescris într-un alt stat membru decât statul membru de afiliere) i
rambursarea cheltuielilor;

• garantarea calit ii i a siguran ei asisten ei primite într-un alt stat din
cadrul UE;

• promovarea cooper rii în materie de asisten medical între statele
membre.

Directiva nu vizeaz :

-serviciile de asisten de lung durat ;
-programele de imunizare public .
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Directiva2011/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind
aplicarea drepturilor pacientilor in cadrul asistentei medicale
transfrontaliere (TURISMUL MEDICAL)

• Prezenta directiva stabile te norme care au ca SCOP:
- s faciliteze accesul la o asistent medical transfrontalier sigur

si de inalt calitate in Uniune;
- s asigure mobilitatea pacientilor in conformitate cu principiile

stabilite de Curtea de Justitie;
- s promoveze cooperarea intre statele membre in domeniul

asistentei medicale, respectand totodat pe deplin
responsabilitatile statelor membre in ceea ce priveste definirea
prestatiilor de securitate social in domeniul sanatatii si in ceea ce
priveste organizarea;

- furnizarea de asistent medical , de ingrijiri medicale si de
prestatii de securitate social , in special in caz de boal .

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:RO:PDF
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http://www.businessinsider.com/the-best-health-care-in-europe-2015-1
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• CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE

• CAPITOLUL II - RESPONSABILITATILE STATELOR MEMBRE CU PRIVIRE LA
ASISTENTA MEDICALA TRANSFRONTALIERA

• CAPITOLUL III - RAMBURSAREA COSTURILOR ASISTENTEI MEDICALE
TRANSFRONTALIERE (1) Fa a aduce atingere Regulamentului (CE) nr.
883/2004 i sub rezerva dispozitiilor articolelor 8 si 9, statul membru
de afiliere asigur rambursarea costurilor suportate de o persoan
asigurat care beneficiaz de asisten medical transfrontalier , dac
asistenta medical respectiv se regaseste printre prestatiile la care
are dreptul persoana asigurat in statul membru de afiliere.

• CAPITOLUL IV - COOPERAREA IN DOMENIUL ASISTENTEI MEDICALE 
• CAPITOLUL V - DISPOZITII DE PUNERE IN APLICARE SI DISPOZITII FINALE 

Directiva2011/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind
aplicarea drepturilor pacientilor in cadrul asistentei medicale
transfrontaliere
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Directiva2011/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind
aplicarea drepturilor pacientilor in cadrul asistentei medicale
transfrontaliere

Art.10 - Asistenta reciproc si cooperarea
Art.11 - Recunoasterea prescriptiilor eliberate intr-un alt stat membru
Art.12 - Retelele europene de referint
Art.13 - Bolile rare
Art.14 - e-Sanatatea
Art.15 - Cooperarea privind evaluarea tehnologiei medicale
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Articolul 13 
Bolile rare 

Comisia sprijin cooperarea statelor membre in ceea ce priveste
dezvoltarea capacitatii de diagnosticare si tratament, urmarind in
special:
•(a) sporirea gradului de informare al cadrelor medicale cu privire la
instrumentele care le stau la dispozitie la nivelul Uniunii pentru a le
oferi asistent in vederea diagnosticarii corecte a bolilor rare, in
special baza de date Orphanet, si cu privire la retelele europene de
referint ;
•(b) sporirea gradului de informare al pacientilor, al cadrelor medicale
si al organismelor responsabile cu finantarea asistentei medicale cu
privire la posibilitatile oferite de Regulamentul (CE) nr. 883/2004 de a
trimite pacientii care sufer de boli rare in alte state membre chiar si
pentru diagnosticare si tratamente care nu sunt disponibile in statul
membru de afiliere.

Directiva2011/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind
aplicarea drepturilor pacientilor in cadrul asistentei medicale
transfrontaliere
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DIRECTIVA 2011/24/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI  A CONSILIULUI din 
9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacientilor în cadrul asistentei medicale 

transfrontaliere

Articolul (54)

Comisia ar trebui s sprijine dezvoltarea con nu a retelelor europene de referin (RER)
între furnizorii de servicii medicale si centrele de expertiz din statele membre.

Retelele europene de referin pot îmbun ti accesul la diagnostic si furnizarea unei
asistente medicale de înalt calitate tuturor pacientilor a c ror situatie medical necesit o
concentrare deosebit de resurse si expertiz si ar putea, de asemenea, constitui puncte
centrale pentru formarea si cercetarea medical , diseminarea informatiilor si evaluare, mai
ales în cazul bolilor rare. Prin urmare, prezenta directiv ar trebui s ofere stimulente
statelor membre pentru a consolida dezvoltarea con nu a retelelor europene de
referin .
Retelele europene de referin se bazeaz pe participarea voluntar a propriilor membri,
dar Comisia ar trebui s formuleze criterii si conditii pe care retelele ar trebui s fie
solicitate s le îndeplineasc pentru a primi sprijin din partea Comisiei.
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RETELELE EUROPENE DE REFERINT
(ERNs)
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SCOP:

Îmbun irea accesului la
îngrijiri medicale
ultraspecializate, de înalt
calitate i sigure.

RETELELE EUROPENE DE REFERINT
(ERNs)
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1. Planuri i strategii în domeniul
bolilor rare:

EUROPLAN:
Recomand ri pentru elaborarea
planurilor i strategiilor na ionale privind
BR ( 2008-2011) i (2012 – 2015).

2.Definirea, codificarea i
inventarierea bolilor rare

3. Cercetarea cu privire la bolile rare Platform europeana privind
înregistrarea BR.

4. Centre de expertiza i re ele europene de referin  în domeniul BR

SURSA: Raport privind punerea în aplicare a Comunic rii Comisiei intitulate „Bolile rare: o provocare pentru Europa” [COM(2008) 679 final] i a Recomand rii
Consiliului din 8 iunie 2009 privind o ac iune în domeniul bolilor rare (2009/C 151/02), 2014

POLItica de s tate european  pentru bolile rare-
ACTIVIT I ale comisiei 
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5.Reunirea expertizei în domeniul
bolilor rare la nivel european

8. Ac iuni de 
ameliorare a calit ii
asisten ei medicale

în domeniul BR

Screeningul
popula iei pt
depistarea BR 

Screeningul
popula iei pt
depistarea BR 

Facilitarea accesului
la produse

medicamentoase
orfane

Facilitarea accesului
la produse

medicamentoase
orfane

Regulamentul
privind produsele
medicamentoase

orfane

Regulamentul
privind produsele
medicamentoase

orfane

6.Responsabilizarea organiza iilor de
pacien i

SURSA: Raport privind punerea în aplicare a Comunic rii Comisiei intitulate „Bolile rare: o provocare pentru Europa” [COM(2008) 679 final] i a Recomand rii
Consiliului din 8 iunie 2009 privind o ac iune în domeniul bolilor rare (2009/C 151/02), 2014

7.Guvernan a i coordonarea
europeana

9. Dimensiunea globala a politicii în
domeniul BR

POLItica de s tate european  pentru bolile rare-
ACTIVIT I ale comisiei 
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RECOMAND RILE COMISIEI EUROPENE: 

 

 

   Commission Expert Group on Rare Diseases 
 
 
 
 

 

 

Recommendation on 

 CROSS BORDER GENETIC TESTING OF RARE DISEASES IN 
THE EUROPEAN UNION 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 November 2015 
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MEDICAMENTELE ORFANE
• Regulamentul (CE) nr. 141/2000 al Parlamentului

European i al Consiliului din 16 decembrie 1999 privind
medicamentele orfane (5) prevede c un medicament
este desemnat drept

„medicament orfan”
atunci cand este destinat diagnosticarii, prevenirii sau

tratamentului unei afectiuni care pune in pericol viata
sau provoac o invaliditate cronic si care afecteaz cel
mult 5 din 10000 de persoane in Comunitate in momentul
introducerii cererii.
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”BR sunt recunoscute ca o prioritate a 
sistemului medical”

AC IUNILE ROMÂNIEI în BR
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AC IUNILE ROMÂNIEI în BR

Parteneriat 
MS 

i 
ANBRaRo

3 martie, 2013 
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ACTIUNILE ROMÂNIEI 
în BR

MS adopt  PNBR
2013
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Fig. 1. Evolution of rare disease policy in Europe (December 2014) [4].
Charlotte Rodwell,  Ségolène Aymé - Rare disease policies to improve care for patients in Europe , 2015
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https://www.euractiv.com/section/health-consumers/infographic/rare-diseases-in-the-eu/
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