SUMAR CAMPANIE – „BOLILE RARE, O PRIORITATE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ” -2008

Zalău (25.02.08) – Deschiderea oficială a Campaniei „Bolile rare, o prioritate de sănătate publică”;
conferinţă de presă, prezentarea filmului „Oameni rari și bolile rare”, premierea câștigătorilor
concursului „O zi rară pentru oameni foarte speciali”, spectacol oferit de copiii și voluntarii BBBS și
expoziţie de materiale informative;
În toată luna februarie în școlile din mai multe județe se țin lecții de dirigenție pe tema „Educația
incluzivă” – parteneriat cu Inspectoratele școlare; 3 city lights în Bucuresti, Cluj și Iași – (01-29.02.08);
Alte activități în diferite orașe din țară:

Târgu Mureş (19-22.02.08)– workshop „Dezvoltarea unui sistem complex de comunicare între actorii
implicaţi în managementul bolilor rare în România şi Europa”-Universitatea de Medicină şi Farmacie
Târgu Mureş;
Cluj - Napoca (27.02.08)) – Simpozion „Posibilități de diagnostic și tratament al bolilor rare în
România” - Clinica Pediatrie I, SRGM;
Iaşi (28.02.08) - prezentare campanie și prezentări de cazuri (boli rare) la Spitalul de copii și
Maternitatea Cuza Vodă, UMF Iași, Orphanet România;
Oradea – (28.02.08) -Seminar » Prima Zi Europeană a Bolilor Rare»; Parteneri: UMF Oradea,
Societatea de Scleroză Multiplă România, Asociația PKU Life;
Timişoara – (29.02.08) – Seminarul: »Împreună pentru bolile rare»; UMF Timișoara, Asociația
„Salvați copiii/Timiș – distribuire materiale informative la UMF, pe stradă și în piață, Închiderea
festivă a campaniei;
Bucureşti – (29.02.08) Masa Rotundă „Bolile rare – o prioritate de sănătate publică în UE” Ministerul

Sănătății;
Prezentare în cadrul întâlnirii medicilor de familie/Rolul Medicului de Familie în prevenirea,
identificarea și managementul bolilor rare – (29.02.08);
Sesiune de comunicări ştiinţifice pe problema bolilor rare (28.02.08)- Asociația Adulților cu Boli
Congenitale Cardiace, UMF Carol Davila, Institutul de Antropologie, Institutul Victor Babeş, IOMC și
Institutul Cantacuzino;
TVR 2 – Autostrada TVR – (26.02.08), apariții în presă;
Distribuire de materiale informative în 28 de orașe cu sprijinul voluntarilor de la Corpul Păcii.

