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BOLILE  RARE (BR) – probleme 

1) BR nu sunt recunoscute/ sunt neglijate:  
Cunoştinţele medicilor sunt limitate; 

      Codificare inadecvată în raportări → nerecunoaştere oficială; 

 Diagnostic întârziat/ greşit; 

 Tratament inadecvat; 

 Reducerea calităţii vieţii, neîncredere în sistem; 
 

2) Puţini specialişti; 
 

3) Accesul bolnavilor la servicii – dificil; 
 

4) Lipsa unei identificări oficiale → nealocare de 

fonduri şi resurse; 
 



ORPHANET 
www.orpha.net 

 Proiect European de anvergură în domeniul bolilor 
rare – colaborare 38 ţări (↑); 

 

 Informaţii pentru profesionişti şi pacienţi;  
 

 Informaţii actualizate în permanenţă; 
 

 Informaţii despre aproximativ 6.000 boli; 
 

 Materiale redactate în 7 limbi (engleză, franceză, 
spaniolă, portugheza, germană, italiană, olandeză); 

 

 Secţiune în limba română (în curs de introducere); 
5.856 boli/ 3.573 gene/ 7.135 centre/ 40.720 teste de diagnostic/ 

3.367 laboratoare/  

20.739 profesionişti (01.03.2018)  





www.orpha.net 









CE   E   NOU ? 



ACTUALIZĂRI   LUNARE 

• Surse: supraveghere sistematică a literaturii, cereri externe, 

actualizarea enciclopediei, revizuirea clasificărilor; 
 

• Decizii privind: 

– Crearea de noi entităţi (nou descrise/ lipsă); 

– Reorganizarea entităţilor; 

– Ştergerea de entităţi (ex duble); 

– Revizuirea clasificărilor; 
 

• Pentru fiecare entitate:  

– Nomenclatură: termeni preferaţi, sinonime, cuvinte cheie; 

– Tip de fenom: grup, boală, subtip; 

– Clasificarea preferată; 

– Date epidemiologice; 

– Conexiuni cu alte baze de date; 



NOU 

• Interoperabilitate  

– Nomenclatură boli: Orpha, UMLS, MeSH, SNOMED CT, 

MedDRA, OMIM si ICD10;  
 

– Nomenclatură gene: Ensembl, Reactome, IUPHAR 
 

• Noi adăugiri: 

– Boli:  noi date epidemiologice (incidenţă/ prevalenţă pe arie 

geografică), vârsta de debut & deces; 
 

– Boli: tipuri de boli (grup, boli, subtipuri etc), transmitere; 
 

– Gene: relaţia genă/ boală (cauzalitate, susceptibilitate, gene 

modificatoare, gene majore în anomalii cromozomice); 
 

– Gene: nume, locus; 
 

– Generare texte automate: s-a mutat la, descris la etc 

 

 



EXPANSIUNEA   RETELEI 



BULETINUL  DE  ŞTIRI 



ALTE 
 PROFESOR:  
 

 Aplicaţie prin care profesionistul îşi actualizează singur datele 
în baza de date; 

 

 Actualizarea este validată de echipa naţională; 
 

 Datele devin vizibile celor ce accesează baza de date; 
 

 Dezvoltarea unei aplicaţii pentru mobil: 
 

 Ghiduri pentru situaţii de urgenţă; 
 

 Specialişti & servicii; 
 

 Introducerea codului Orpha în sistemul de codificare 
naţională; 

 

 Etc 



Echipa Orphanet Romania 

 Prof. Dr. Cristina Rusu – coordonator 

 (abcrusu@gmail.com, 0745 432077); 
 

 

 Şef lucr. Dr. Pânzaru Monica  

 (monica.panzaru@yahoo.com, 0721 798188); 
 



VĂ   MULŢUMESC  ! 

MULŢUMIM 
 

Dlui Prof. Covic M.  - iniţierea Orphanet România (2004) 
 

Ministerului Sănătăţii & Colegiului Medicilor – susţinerea Orphanet România 
 

Profesioniştilor & Asociaţiilor de pacienţi – înregistrarea & actualizarea datelor 


