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„În 2018 s-a reali-
zat primul transplant pul-
monar în România, iar fi-
nalul acestui an va aduce 

noutăți în domeniul trans-
plantului. În decembrie 
va fi pusă în transparență 
decizională legea trans-

plantului și vă rog să fiți 
alături de noi pentru a 
susține acest proiect“, a 
spus ministrul Sănătății, 
Sorina Pintea. De aseme-
nea, ministrul a sublini-
at că multe dintre măsu-
rile realizate sau în curs 
de realizare, din acest an, 
în domeniul transplantului 
sunt rezultatul colaborării 
foarte bune cu Asociația 
Transplantaților din Ro-
mânia. Ministrul a mai 
evi dențiat importanța do-

nării de organe, condiție 
principală pentru dezvol-
tarea activității de trans-
plant. „Voi fi mereu în pri-
ma linie a promovării do-
nării de organe alături de 
asociațiile de pacienți”, 
a mai spus ministrul. La 
inițiativa Asociației Tras
plantaților din Româ-
nia, ministrul Sănătății 
a completat și o cerere 
prin care a devenit mem-
bru susținător al acestei 
asociații.  

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea: 

“Finalul acestui an aduce noutăți în domeniul transplantului”
Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a participat, 
în urmă cu doar câteva zile, la o conferință 
organizată de Asociația Transplantaților din 
România. Evenimentul intitulat „Transplantul, 
pacientul pre și post transplant și viața cotidiană 
a acestuia” a fost un bun prilej pentru ministrul 
de resort să treacă în revistă noutățile din 
domeniul activității de transplant în România. 

Încă un pas 
înainte pentru 
îmbunătățirea 
calității vieții 
bolnavilor de 
hemofilie! Cele 
două asociații care 
apără interesele 
pacienților cu 
astfel de suferințe, 
respectiv Asociația 
Română de 
Hemofilie (ARH) și 
Asociația Națională 
a Hemofilicilor 
din România 
(ANHR), cu sprijinul 
Novo Nordisk 
Haemophilia 
Foundation, o 
organizație non-
profit din Elveția, 
au lansat sâmbătă, 
17 noiembrie, 
la București, și 
duminică 18 
noiembrie, la 
Buziaș, Caravana 
de hemofilie. 
Aceasta are ca 
scop îmbunătățirea 
programului 
național de 
tratament.  

Proiectul se va desfă-
șura până în luna decem-
brie a anului viitor. În tot 
acest timp, organizatorii 
șiau propus ca, prin de-
plasări repetate la Bucu-
rești, Buziaș, Iași, Sucea-
va, Râmnicu Vâlcea, Cra-
iova, ClujNapoca, Târgu 
Mureș și Constanța, să 
identifice problemele lo-
cale cu care se confruntă 

persoanele cu hemofilie 
și să caute împreună cu 
pacienții și medicii speci-
aliști din zonă soluții pen-
tru ca programul național 
de tratament al hemofili-
ei să fie condus corect și 
unitar în întreaga țară. În 
momentul de față exis-
tă diferențe majore între 
accesul la tratament și la 
servicii medicale al paci-
enților cu hemofilie care 
locuiesc în anumite cen-
tre urbane mari și alte 
centre de tratament ma-
ri, respectiv al celor din 
orașe mici sau din me-
diul rural, precum și o 
lipsă importantă de infor-
mare, de educație și de 
consiliere de specialitate 
a acestora privind posibi-
litățile de tratament. Din 
păcate, există, în multe 
zone, și o lipsă de ade-
rență și de complianță la 
tratament atât a multor 
adulți cu hemofilie, cât și 
în cazul copiilor cu hemo-
filie, avertizează membrii 
asociațiilor de pacienți. 

Asociațiile de 
pacienți: Toți 
bolnavii trebuie 
să aibă acces la 
tratament! 

“Putem afirma că tra-
tamentul hemofiliei în 
România anului 2018 es-
te un paradox! Din apri-
lie 2017, beneficiem de 
un nou protocol terape-
utic, de nivel european, 
și de o bugetare corectă 
a acestuia, protocol ca-
re ar permite României 
un consum de factor an-
tihemofilic de 4 UI/capi-
ta/an, prin care sar ali-
nia, pentru prima oară, 
nivelului minim cerut de 

Uniunea Europeană. Cu 
toate acestea, aplicarea 
deficitară și anul aces-
ta a tratamentului menți-
ne calitatea vieții și șansa 
la o viață normală a he-
mofilicilor români cât mai 
jos. Până acum, bugetul 
alocat tratamentului he-
mofiliei a fost consumat 
în proporție de mai pu-
țin de 50%, ceea ce in-
dică faptul că în continu-
are tratamentul persoa-
nelor cu hemofilie este 
cel puțin suboptimal. Es-
te și motivul pentru ca-
re lansăm această Cara-
vană a hemofiliei. Misiu-
nea Caravanei este de a 
descoperi și a începe să 

căutăm soluții, întrea-
ga comunitate hemofili-
că, întrun mod unitar, la 
nivel național, având în 
minte un obiectiv foarte 
simplu: împreună pentru 
zero sângerări. Este țin-
ta pe care șiau propuso 
în aprilie 2017, cu ocazia 
Zilei Mondiale a Hemofi-
liei, cele două asociații 
de pacienți. Prin stabili-
rea acestei ținte, ANHR și 
ARH făceau un apel pen-
tru maximizarea potenți-
alului noului protocol te-
rapeutic. Sperăm că de-
zideratele Caravanei de 
hemofilie vor fi atinse cât 
mai curând”, mai spun 
organizatorii proiectului, 

reprezentați de Nicolae 
Oniga, președintele Aso
ciației Naționale a He-
mofilicilor din Româ nia 
și Daniel Andrei, pre șe
dintele Asociației Româ-
ne de Hemofilie. 

Hemofilia 
afectează sute de 
români

Hemofilia este o boa-
lă genetică rară care duce 
la lipsa unei proteine im-
plicată în coagularea sân-
gelui. Aceasta afectea-
ză 450 de copii din Ro-
mânia, 160 dintre aceștia 
prezentând forme seve-
re ale bolii. Deși sau fă-
cut pași importanți spre 
îmbunătățirea modului de 
viață al acestor pacienți, 
copiii, dar și adulții cu 
hemofilie din Româ-
nia au parte de o calita-
te a vieții mai scăzută, în 
comparație cu alte state 
membre ale Uniunii Eu-
ropene, din cauza acce-
sului suboptimal la profi-
laxia sau tratamentul cu 
factor antihemofilic, care 
să prevină sau sau să tra-
teze sângerările. Din cau-
za bolii, în România, ma-
joritatea bolnavilor cu he-
mofilie se pensionează la 
vârste foarte tinere, une-
ori chiar la 30 de ani, cu 
costuri mari atât la nivel 
individual, cât și pentru 
societate.

Caravana de hemofilie: 
“Împreună pentru 0 sângerări!” 

A fost lansată…


