Program activităţi
Ziua Internaţională a Bolilor Rare
2010

Data
începând cu
01.02.2010
17.02.2010

Oraş

22.02.2010
22.02.2010

Oradea
Zalău

22.02.2010 –
25.02.2010
23.02.2010

Oradea

Ora

Zalău

Zalău

13:00

Eveniment
„Povestea săptămânii, povestea mea” – campanie media. Poveşti
despre BR scrise de pacienţi sau specialişti
Workshop de abilități la Zalău. Asociația Prader Willi și Asociația
Catolică Caritas au organizat un workshop la Școala Corneliu
Coposu din Zalău. Elevii au avut oportunitatea de a experimenta
diferite dizabilități prin intermediul unor activități.
Conferinţă de presă la sediul Asociaţiei Caritas Catolică
Deschiderea Campaniei din Zalău. Va începe cu un marş al
bolilor rare prin oraş pentru sensibilizarea publicului larg. Punctul
culminant va fi un spectacol la Casa de Cultură a Sindicatelor cu
prezentări, filmuleţe, clipuri şi spectacol artistic al unor
grupurilor din comunitate.
Sesiune de informare a tinerilor în unităţi şcolare liceale şi
universitare.
Conferință pentru medicii de familie pe tema bolilor neuromusculare. O conferinţă de o zi, în parteneriat cu Spitalul de
Reabilitare ACASĂ care va avea ca scop informarea medicilor de
familie în România asupra bolilor neuro-musculare; modul de
identificare a acestora şi modul de a asigura asistenţă medicală de

23.02.2010
23.02.2010

Oradea
Zalău

13:00

24.02.2010

Oradea

14:00

26.02.2010

Bucureşti

26.02.2010

Cluj

calitate pentru pacienţii lor.
Şcoala Confesională Romano-Catolică–informare despre BR
Lansarea cărţii de poveşti – material auxiliar pentru educaţie
civică – 10 poveşti despre copii cu dizabilităţi sau boli rare.
Sesiune de dezbatere cu studenţii Facultăţii de Ştiinţe SocioUmane de la Universitatea din Oradea, pe tema
„Boli rare – fenilcetonurie, scleroză multiplă”.
"Sănătoşi şi bolnavi - Parteneri pentru Viaţă" - Alianţa Naţională
de Boli Rare România, în parteneriat cu Centrul Naţional de
Studii pentru Medicina de Familie va sustine o conferinţa numita
"Sănătoşi şi bolnavi - Parteneri pentru Viaţă" Scopul acestui
eveniment va fi de a împărtăşi priorităţile actuale în domeniul
asistenţei medicale în domeniul bolilor rare cu medicii de familie
din România.
Simpozion pe tema bolilor rare la Hotelul City Plaza - organizat
de d-na Prof. Dr. Paula Grigorescu Sido.

