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România are cea 
mai mare prevalență 
a infecției VHC din Eu-
ropa (2,5%), cu peste 
550.000 de persoane vi-
remice. Pentru a preveni 
complicațiile care pot du-
ce la deces, SRGH a de-
marat un proiect care va 

asigura accesul larg al 
populației la testarea ra-
pidă și gratuită, precum 
și accesul imediat la tra-
tament al persoanelor 
depistate ca infectate cu 
VHC din regiunile de dez-
voltare București-Ilfov, 
Nord-Est, Centru, Vest și 

Nord-Vest. „Ca urmare a 
caracterului asimptoma-
tic al infecției, majorita-
tea pacienților infectați 
nu au cunoștință despre 
statusul lor VHC+. De 
asemenea,  mai puțin de 
5% dintre persoanele in-
fectate sunt diagnostica-
te și numai 1% dintre ele 
primesc tratament anu-
al în lume (în România, la 
sfârșitul anului 2015, rata 
de diagnostic era de 10-
20%. Rata de tratament 
de aproximativ 2%)”, in-

formează Societatea Ro-
mână de Gastroenterolo-
gie și Hepatologie. La ni-
velul regiunii București – 
Ilfov, proiectul se derulea-
ză în parteneriat cu Insti-
tutul Clinic Fundeni, așa 
că doritorii se pot adre-
sa specialiștilor respecti-
vei unități sanitare. Pro-
iectul se desfășoară, în-
să, la nivel național. Pen-
tru locuitorii altor județe, 
programul a fost demarat 
în colaborare cu Centre-
le de Gastroenterologie și 

Hepatologie din Iași, Cluj-
Napoca, Timișoara, Ro-
manian Association for 
Liver Diseases (RoALD). 
Deoarece proiectul se 
desfășoară și în parteneri-
at cu Asociația Pacienților 

cu Afecțiuni Hepatice 
(APAH), cei care doresc 
informații suplimentare 
despre hepatita C, depis-
tarea și tratarea ei, se pot 
adresa și reprezentanților 
acestei asociații.   

Testare gratuită și rapidă pentru 
hepatita C, la Institutul Fundeni 
Grație unui proiect inițiat de Societatea Română 
de Gastroenterologie și Hepatologie (SRGH), 
persoanele cu risc crescut de hepatită C își pot 
face gratuit testul de depistare și diagnosticare 
precoce și la Institutul Clinic Fundeni, din Capitală. 

Pe lângă felicitările 
dedicate românilor care 
înfruntă zilnic suferințele 
unei boli rare, Custodele 
Coroanei a ținut să adre-
seze gândurile sale de 
apreciere și încurajare tu-
turor celor ce apără drep-
tul acestor oameni la o 
viață mai bună. „Vă feli-
cit pentru tot ce faceți, cu 
atât de multă dedicație, 
devotament și energie, 
pentru oamenii care zi de 
zi trebuie să trăiască cu 
aceste boli foarte dificil 
de vindecat, și aveți ma-
re curaj”, a spus cu acest 
prilej, Majestatea Sa Mar-
gareta, Custodele Coroa-
nei. De altfel, în 2017, 
Majestatea Sa a acordat 
Înaltul Patronaj Alianței 
Naționale pentru Boli Ra-
re din România.  

Ca de fiecare da-
tă, strigătele de ajutor 
ale pacienților cu boli ra-
re s-au făcut auzite de 
către autoritățile partici-
pante prin vocea Doricăi 
Dan, care a pus accent 
pe necesitățile urgente 
ale acestor bolnavi. „Avem 
nevoie de sprijinul tuturor. 
Pacienții cu boli rare nu au 
nici culoare politică și nu 
au nici alte interese de-
cât propria lor îngrijire și 
de aceea avem nevoie de 
sprijinul tuturor, de spriji-
nul comunității, de impli-
carea pacienților, de impli-
carea specialiștilor”, a spus 

Dorica Dan, președintele 
Alianței Naționale pen-
tru Boli Rare din Româ-
nia (ANBRaRo). Aceasta 
a mai vorbit și despre de-
mersurile pe care le-a fă-
cut Alianța în ultima vre-
me pentru îmbunătățirea 
calității vieții bolnavilor, 
inclusiv despre campania 
lansată pe 28 februarie, 
când a fost marcată Zi-

ua Mondială a Bolilor Ra-
re. De data aceasta, cam-
pania de conștientizare 
s-a desfășurat sub slo-
ganul „Arată că ești rar, 
arată că îți pasă”. „Tema 
din acest an este conec-
tarea serviciilor medicale 
cu serviciile sociale, pen-
tru că pacienții cu boli ra-
re au atât nevoi medicale, 
cât și nevoi sociale, dar și 
educaționale. Este nevoie 
de toate aceste servicii”, 
a adăugat președintele 
 ANBRaRo.

La rândul său, minis-
trul Sănătății, Sorina Pin-
tea, a pus accent pe ne-
cesitatea dezvoltării unor 
centre de excelență și 
crearea unor noi progra-

me dedicate românilor cu 
boli rare. Sorina Pintea a 
amintit și că unul dintre 
obiectivele Președinției 
române a Consiliului Uni-
unii Europene este mobi-
litatea pacienților cu boli 
rare sub 18 ani. „Avem în 
România doi-trei pacienți 
care au o astfel de boală, 
dar producătorii de medi-
camente nu vin pentru ei. 
Am lansat această pro-
vocare la nivel european 
și spre marea mea bucu-
rie avem și susținere. În 
acest moment, molecule-

le noi introduse sunt de-
contate sută la sută. În-
cercăm să continuăm in-
cluderea de noi molecu-
le, gândindu-ne la pro-
blema socială a acestor 
pacienți. Anul trecut am 
introdus 37 de noi mo-
lecule. Printre acestea 
avem și molecule orfane 
pentru pacienții cu  boli 
rare. Vom continua să fa-
cem acest lucru și să îi 
ajutăm. Dar asociațiile au 
un rol foarte important în 
acest moment”, a spus 
ministrul Sănătății. 

Și totuși... 
România este 
codașa Europei 
la tratamentul 
bolilor rare 

Tot mai mulți ro-
mâni sunt diagnosticați 
cu o boală rară. Conform 
statisticilor, 1,3 milioa-
ne de persoane se află în 
evidențele specialiștilor 
cu o suferință care, în ce-
le mai multe cazuri, este 
deosebit de gravă, inva-
lidantă. Până la 8% din 
populația României luptă 
cu o boală rară. Din păca-
te, viața acestor oameni 
este îngreunată nu numai 
de simptomele chinuitoa-
re, ci și de lipsa centre-
lor de expertiză, a servi-
ciilor suport și, mai ales, 
a medicilor specialiști ca-
re să le supravegheze 
evoluția stării de sănă-
tate și să-i îngrijească în 
mod corespunzător. 80% 
dintre bolile rare au cau-
ze genetice. Majoritatea 
pacienților (aproximativ 

75%) sunt copii care au 
manifestări de timpuriu. 
Pentru a evita invalidita-
tea de la vârste tinere, ei 
au nevoie servicii de dia-
gnosticare precoce, acces 
la teste genetice și scree-
ning și, mai ales, de ad-
ministrarea unui trata-
ment corect și cât mai 
devreme. Din păcate, cu 
toate eforturile susținute 
de Alianța Națională pen-
tru Bolile Rare pentru a 
îmbunătăți calitatea vieții 
acestor pacienți, Româ-
nia continuă să fie codașă 
în Europa la tratamentul 
bolilor rare.

Pe 28 februarie, 

Palatul Elisabeta şi-a deschis porţile 
pentru pacienţii cu boli rare 
Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei 
române, a găzduit, în seara zilei de joi, 
28 februarie, seara Palatului Elisabeta, o 
recepție dedicată Zilei Mondiale a Bolilor 
Rare. Evenimentul s-a bucurat de participarea  
membrilor organizațiilor de pacienți cu boli 
rare și a numeroși specialiști din sistemul 
sanitar, inclusiv a ministrului Sănătății, Sorina 
Pintea, și a președintelui Alianței Naționale 
pentru Bolile Rare din România, Dorica Dan. 
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Avem nevoie 
de sprijinul 
tuturor”

președintele 
Alianței Naționale 
pentru Boli Rare 
din România

Dorica Dan


