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Hemofilie

Recent

advances in haemophilia
care in Romania
The history of preoccupations for haemophilia care in
Romania   is fairly recent. It started after 1990 by the
organization of the Romanian Patients Association (RHA)
and its affiliation to the WFH in 1994 and to EHC; it was
immediately followed by the inauguration of two most
precious   twinning programs (between the RHA and the
Austrian Hemophilia Society -OHG and of the Hemophilia
Center in Timisoara with the Center from Munich). Both
programs proved to be long-lasting beneficial relationships,
giving us model for actions, data for comparing health
status and performances, supporting us in our endeavor
for initiating imbursement of  the replacement therapy for
persons with hemophilia (PwH). We have likewise succeeded
the introduction of haemophilia on the list of National
Health Programs in 1997. It was the starting moment for the purchase of factor concentrates - 0,5 IU/
capita/year increasing slowly to 0,8 IU/capita/year in 2007, dropping afterwards again to 0,5 IU, by losing
the competition with other, better promoted and supported, rare disorders. The initiate a new twinning
program with the Hungarian Hemophilia Association led to the improvement of our association capacity
for development and actions. The frame of our new family, the EU, we succeeded to obtain in EDQM
meetings a definition of what ”adequate” replacement means in Europe , and considered that the decided
consumption of 3 IU /cap/year should also be our future goal.
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A turning-point in our battle for improvement of haemophilia care, which seemed to remain unsuccessful,
was the year 2013. The organization for the second time, of the conference of EHC in Romania, offered the
opportunity to share efforts. Daniel Andrei, president of RHA supported by Brian Mahoney, president of
EHC, changed the attitude of our decision-makers; understanding that replacement of the missing factor
is life- and limb-saving ,the president  of our National Insurance House dr. Cristian Busoi and the Minister
of Health, Eugen Nicolaescu declared hemophilia a priority for our health system and accepted a National
Board  for its promotion; despite changing the leading  personalities of the two decisive institutions  the
promised  measures have been kept: the budget was substantially increased, so that the historical decision
of prophylaxis in persons with severe haemophilia with an age less than 18 years could be introduced.
Recently, after several actions at health committees of the Parliament of Romania, the Ministry of Health
led by Dr Nicolae Banicioiu and at National Health Insurrance led by Vasile Ciurchea, home-therapy was
approved by law  as an indispensable, cost-effective measure and we are eagerly  looking forward to its
application in our daily life.
We are thankful to the EHC for advocating the cause of our community of PwH in Romania, ranking
last  position in EU with regards to  the factor concentrates consumption and supporting it  for a better,
more righteous care. We need your further help and have understood that the promoted international
family of support can be much more successful, than our solitary voice.
Margit Serban, Prof. Dr
founder and honorary president of RHA

Progrese
România

recente în asistența hemofiliei în

Istoria preocupărilor pentru asistenţa hemofiliei în România este de dată relativ recentă. Ea a demarat
odată cu înfiinţarea Asociaţiei Române de Hemofilie (ARH) şi a afilierii ei, în 1994, la Federaţia
Internaţională de Hemofilie (FIH). Primele măsuri au fost reprezentate de iniţierea a două programe
deosebit de valoroase de parteneriat: ARH cu Asociaţia Austriacă de Hemofilie şi a Centrului de
Hemofilie din Timişoara cu Centrul de Hemofilie din München, două parteneriate ce au evoluat ca
relaţii de colaborare şi de suport, temeinice şi de lungă durată, care ne-au servit ca modele, oferindune, totodată, date şi parametri comparativi de sănătate şi calitate de viaţă a persoanelor cu hemofilie
(PcH), care ne-au demonstrat importanța hotărâtoare a terapiei de substituţie. Demersurile noastre
consecvente au dus la introducerea hemofiliei pe lista Programelor Naţionale de Sănătate în anul
1997. A fost momentul în care a început achiziţia de factori de coagulare, într-o cantitate iniţială de
0,5 UI/capita şi an, crescându-se progresiv la 0,8 UI/capita; evoluţia ascendentă a fost întreruptă în
2007, an caracterizat prin prăbuşirea achiziţiei de factori la 0,5 UI/capita şi an, urmare a pierderii
competiţiei cu alte numeroase boli rare, prioritate de sănătate în UE, mult mai bine promovate şi
susţinute decât hemofilia. Nici noul parteneriat iniţiat de către FIH cu cea mai de succes asociaţie
de pacienţi, Asociaţia Maghiară de Hemofilie (şi-a adjudecat un consum de factori depeste 7-8 UI/
capita şi an) nu a reuşit să schimbe situaţia, continuând să rămânem ţara cu cea mai slabă substituţie
terapeutică în UE, de 0,5 UI. În contextul nou, de apartenenţa noastră la noua familie a ţărilor din
UE, am reuşit la întâlnirile de lucru ale Directoratului de Sănătate al Consiliului Europei (EDQM), să
obţinem definiţia a ceea ce este „adecvat” pentru terapia substitutivă a hemofiliei în acest spaţiu,
considerând că nivelul de 3UI/capita şi an stabilit, trebuie să fie şi obiectivul nostru de perspectivă.
Un moment de răscruce al bătăliei noastre pentru o asistenţă mai bună, ce părea a rămâne fără
succes, a fost anul 2013. Organizarea, pentru a două oară, a conferinţei Consorţiului European
de Hemofilie (EHC) în România, în Bucureşti, a creat oportunitatea unirii forţelor spre realizarea
obiectivelor noastre. Daniel Andrei, preşedinte al ARH, susţinut de Brian Mahoney, preşedinte
al EHC, şi A. Weil, preşedinte al FIH, în cadrul unor întâlniri şi discuţii directe, a reuşit să schimbe
atitudinea factorilor noştri de decizie; înţelegându-se că substituţia cu factori de coagulare este
un tratament salvator de viaţă şi un factor hotărâtor pentru calitatea de viaţă, preşedintele Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate, domnul dr. C. Buşoi, şi ministrul Sănătăţii, domnul E.Nicolăescu,
au declarat hemofilia drept prioritate naţională pentru sănătate publică şi au acceptat un organism
de lucru central pentru promovarea ei; în ciuda schimbării conducerii din cele două instituţii,
succesorii, preşedintele, domnul V. Ciurchea şi ministrul, domnul N. Bănicioiu au respectat
deciziile precedente: au crescut în mod substanţial bugetul (acoperitor pentru un consum de
1,7UI/capita și an), luând hotărârea de importanță istorică a introducerii substituţiei profilactice la
bolnavii cu vârstă de sub 18 ani; de curând, după intervenţiile noastre la comisiile de sănătate ale
Parlamentului şi Senatului României, a fost aprobată legalitatea tratamentului la domiciliu („hometreatment”), ca măsură indispensabilă, cost-eficiență, de care sperăm să ne bucurăm cât de curând.
Suntem recunoscători EHC pentru pledoaria şi intervenţia sa de susţinere a intereselor comunităţii
PcH cu hemofilie din România, pledând în mod convingător pentru o asistenţă mai bună şi mai
dreaptă a acesteia. Este un sprijin ce s-a dovedit a fi de succes şi sperăm să ne bucurăm în continuare
de el, dovedind încă o dată că vocea „familiei de suport” internaţionale are şanse sporite faţă de
vocea noastră izolată.
Prof. Dr. Margit Şerban
preşedinte de onoare al Asociaţiei Române de Hemofilie
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Interviu cu
Anders Molander,
președintele Asociației
de Hemofilie din
Suedia
realizat de

Rad R., Iova I., Andrei D.

Descrieţi-vă pe scurt și prezentaţi rolul pe
care îl aveţi în cadrul Asociaţiei de Hemofilie.
Mă numesc Anders Molander. Sufăr de
hemofilie severă de tip A, am 55 de ani,
sunt casătorit şi locuiesc într-un orăşel din
Suedia. Am fost ales președintele asociației
în anul 2012, după ce am avut diferite funcții
în cadrul asociaţiei naţionale și al filialelor locale.
Ca inginer de sisteme, trebuie să călătoresc foarte
mult, ceea ce merge mână în mână cu activităţile la
nivel naţional din asociaţia noastră.
Care este situaţia persoanelor cu hemofilie din
Suedia?
Deşi asociaţia lucrează încă la îmbunătăţirea
calităţii vieţii tuturor membrilor ei, atenţia noastră
în cursul ultimului deceniu s-a îndreptat către
problemele mai rare de coagulare, persoanele cu
inhibitori etc. Datorită sistemului de sănătate,
majoritatea persoanelor care suferă de hemofilie
sunt norocoase că pot trăi vieţi normale. Asociația
noastră are 500 de membri care suferă de hemofilie
severă. Suedia are o populaţie de 9,5 milioane şi ar
trebui să aibă în jur de 950 de persoane care suferă
de hemofilie, însă, deoarece fiecare dintre cele trei
centre ţine o evidenţă separată, nu avem numărul
exact al acestor persoane. Încercăm să creăm un
registru naţional.
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Cum se prezintă realitatea pentru hemofilicii cu
inhibitori și a tratamentului lor?
Modul de abordare adoptat de sistemul nostru de
sănătate este acela de a limita, pe cât posibil, nivelul
de inhibitori al fiecărui pacient, individualizând
tratamentul. Disponibilitatea tratamentului este
în general bună. Dificultatea principală constă
în faptul că inhibitorii sunt imprevizibili, ceea ce
duce la o scădere a calităţii vieţii acestui grup de
pacienţi.
Suedia deţine primul loc, în Europa, ca număr de
unităţi de factor VIII/cap de locuitor. Care este
secretul acestui succes şi care au fost lucrurile care
au contribuit la acesta?
Sunt câţiva factori care pot fi menţionaţi. În anii
’50, cercetătorii suedezi Margareta Blombäck,
Birger Blombäck şi Inga Marie Nilsson au făcut
unele dintre cele mai importante descoperiri în
ceea ce priveşte producţia de factori concentraţi
pentru tratarea hemofiliei. Aceştia au susţinut, de
asemenea, acordarea de măsuri preventive cât mai
curând posibil, chiar de la început. În acea perioadă,
economia suedeză crescuse vertiginos. În jurul anului

1970, oportunităţile de export ale companiei —
împreună cu influenţa excelentă a noilor organizaţii
de pacienţi – au dus la standardizarea măsurilor
preventive pentru toţi cei care suferă de hemofilie.
Aceasta a rămas calea preferată a sistemulului
nostru de sănătate până astăzi. Desigur, costurile au
reprezentat întotdeauna o problemă. Aşa-numitul
proces TLV din 2010, este un asemenea exemplu.
Pe scurt, procesul de achiziție de factor a fost un
succes, permițând accesul produselor pe piață. Acest
proces este un bun exemplu al importanţei pe care
o are aducerea tuturor grupurilor interesate în
negociere.
Ce metode de tratament sunt acordate copiilor
în ţara dumneavoastră? Dar adulţilor? (măsuri
preventive, tratament ambulatoriu, sau altele)
Măsurile de profilaxie, aşa cum am menţionat mai
devreme, sunt oferite tuturor pacienţilor. Sistemul
nostru de sănătate ţinteşte spre un tratament la
domiciliu, nu doar în ceea ce îi priveşte pe hemofilici,
ci şi în alte diagnostice. Asociaţia noastră încearcă
să ajute organizând tabere anuale unde părinţii
şi copiii exersează cum să îşi facă singuri injecţii,
în prezența unei asistente medicale. Factorul
pentru tratamentul la domiciliu este prescris de
un doctor specializat în hemofilie şi trimis la cea
mai apropiată farmacie, de unde poate fi ridicat.
Majoritatea celor care suferă de hemofilie apelează
la un lanţ de farmacii deţinut de stat, însă se poate
merge şi la alţi distribuitori. Cele mai mari spitale
din Suedia deţin şi ele o mică rezervă de factor. În
cazul urgenţelor sunt sfătuite să contacteze unul
dintre cele trei centre de hemofilie, unde se oferă
consiliere 24/7.
Care este relaţia dintre doctori şi persoanele care
suferă de hemofilie?
Mi-ar plăcea să o descriu ca fiind una de încredere,
datorită istoriei unui tratament bun și a celor trei
centre de îngrijire aflate într-o relaţie de cooperare
şi competiţie.
Descrieţi o zi obişnuită din viaţa dumneavoastră.
Ziua mea începe cu mersul pe bicicletă înspre
muncă, câteodată mai târziu decât indicat, din

cauza poziţiei mele din organizaţie, care mă obligă
să răspund la email-uri mai întâi. De obicei primesc
unul, sau două apeluri telefonice în cursul zilei.
De fapt, anul acesta a trebuit să reduc din timpul
de muncă pentru a putea ajunge la zi cu tot ceea
ce aveam de făcut. Desigur, acest lucru a dus la
scăderea salariului, însă voi face acest lucru pentru
o perioadă scurtă de timp; răsplata constă în
dezvoltarea asociaţiei şi în cunoaşterea de oameni
noi, atât la nivel naţional, cât şi internaţional.
Îmi fac profilaxia dimineaţa, la fiecare trei zile.
Deoarece am început să îmbătrânesc, mă îngrijorează
faptul că, într-o bună zi, nu voi mai fi capabil să-mi
fac tratamentul singur. Provocările care apar odată
cu vârsta formează noul subiect de discuţie din
cadrul asociaţiei noastre.
Care sunt cele mai mari realizări ale asociaţiei de
pacienţi şi care sunt planurile dumneavoastră de
viitor?
Introducerea profilaxiei este fără nicio îndoială
cea mai mare realizare a noastră. Tratamentul la
domiciliu se află pe locul doi. Aş vrea să clasific
şi cooperarea noastră cu Nepal, pentru că suntem
mândri să spunem că încă continuăm programul de
twinning al Federației Mondiale de Hemofilie care a
început în 1999 şi care original fusese gândit pentru
o perioadă de doar trei ani.
Acum scopul nostru principal este acela de a aduce
în atenţia publicului și femeile cu hemofilie. Anul
acesta am început un proiect cu un singur angajat
cu normă întreagă şi plănuim să continuăm cu acest
proiect pentru încă doi ani. Anul trecut, precum şi
o parte din anul acesta au fost şi sunt dedicate unei
campanii legate de tratamentul pentru hepatita
C. Aproape toţi suedezii care suferă de hemofilie
severă au virusul hepatitiei C. Guvernul a fost parţial
receptiv în ceea ce priveşte nevoia de tratament
pentru acest grup de persoane, deşi eu cred că se
poate mai bine.
Care este atitudinea guvernului suedez faţă de
persoanele care suferă de hemofilie şi cum vă
sprijină?
Atitudinea actuală este „dacă merge, nu repara
nimic”. Tratamentul cu factor este distribuit prin
intermediul celor 16 centre de asistență medicală
ale Suediei, care împart costurile urmând un
principiu de solidaritate. Cele trei centre naţionale
sunt sprijinite de guvern, deşi apar, din când în când,
unele probleme ca urmare a încurcăturilor de la
departamentul de tromboză. În general, guvernele
țărilor nordice au o atitudine bună.
Aş vrea să menţionez şi faptul că organizăm consilii
anuale, unde doctori de la cele trei centre naţionale
vorbesc cu consiliul şi cu reprezentanţii locali ai
asociaţiei noastre. Acesta este un forum extrem de
productiv.
România deţine ultimul loc în Uniunea Europeană, cu
1,04 unităţi/cap de locuitor. Majoritatea persoanelor
care suferă de hemofilie au probleme grave cu
sângerarea, călătoresc cu autobuzul, sau conduc
sute de kilometri pentru a face rost de câteva doze
de factor, iar durerile din articulaţii sunt teribile. Ce
ar trebui să facem ca şi asociaţie? Ce ar trebui să facă

guvernul român pentru aceste persoane ca să poată
primi un tratament corespunzător? Este important
să arătăm exemple bune. Descrie-ţi modelul suedez
pentru tratamentul la domiciliu.
Ar putea fi un prag înalt de trecut până va fi permisă
deţinerea de factor acasă de către o persoană care
suferă de hemofilie; este o chestiune de încredere.
Sugerez realizarea unor calcule referitor la banii
care ar putea fi economisiţi de către guvern cu un
astfel de tratament la domiciliu.
Desigur, cred, de asemenea, că ar trebui să îi
sprijiniţi pe doctori. Ei pot fi susţinătorii voştri.
Este foarte important să vă întâlniţi şi să discutaţi.
Găsiţi lectori care pot fi o inspiraţie, încercaţi să
cultivaţi voluntari care pot fi o influnţă pozitivă
pentru cauza voastră, nu uitaţi să împărtăşiţi toate
veştile bune şi încercaţi să nu răscoliți prea mult
veştile rele. Realizaţi comparaţii internaţionale
şi puneţi accent pe calitatea vieţii realizată de
tratamentul la domiciliu.
Nu în ultimul rând, susţinerea şi sfaturile bune ale
unui fizioterapeut nu sunt scumpe şi pot fi mai uşor
de obţinut de la guvern.
Din experienţa dumneavoastră de pacient suferind
de o formă severă de hemofilie, puteţi să ne spuneţi
care este cantitatea de factor VIII necasară unei
persoane cu vârsta de peste 18 ani care suferă de
hemofilie?
Aş recomanda mai mult de 4.000 de unități pe
săptămână. Avem membri care optează pentru
o doză mai mică, dar acest lucru depinde de la
persoană la persoană. Mulţi pacienți optează pentru
o cantitate de 6.000 de IU pe săptămână, sau mai
mult. Cel mai apropiat centru se află la 200 de
kilometri distanţă de mine. În sudul Suediei aceasta
este distanţa obişnuită parcursă de o persoană
care suferă de hemofilie. Toate cele trei centre
ale noastre sunt centre comprehensive, care oferă
fizioterapie ca parte inclusă a îngrjirii pacienţilor.
Majoritatea persoanelor care suferă de hemofilie îşi
administrează singuri tratamentul şi trimit rapoarte
periodice centrelor de care aparţin, vizitând centrul
poate doar o dată pe an. Copiii şi pacienţii cu
inhibitori fac vizite mult mai dese şi tind să se mute
cât mai aproape de centrul care se află în zonă.
Cât de importantă este profilaxia la pacienţii tineri?
Este foarte importantă pentru o persoană care este
în creştere. O articulaţie/încheietură distrusă, va
fi distrusă pe viaţă. Metoda de abordare suedeză
nu tolerează încheieturi sângerânde la copii şi
adolescenţi; este un ţel greu de atins, însă nu
imposibil în zilele noastre. Ştim, în urma sondajelor,
că pacienţii noştri sunt sănătoşi şi că se află puţin
peste media naţională în ceea ce priveşte concediul
medical, precum şi în ceea ce priveşte nivelul
general al educaţiei.
Care ar fi mesajul dumneavoastră pentru românii
care suferă de hemofilie?
Hemofilia care nu este tratată este o boală groaznică.
Ea poate fi tratată. Este important şi corect să
încerci să găseşti tratamentul corespunzător, nu
doar pentru tine, ci pentru toate persoanele din
ţară care suferă de hemofilie.
eng. p.8

5

Interviu cu
Prof. Octavian Dumitriu,
bolnav de hemofilie,
77 de ani
realizat de

Daniel Andrei

Mă adresez dumneavoastră, ca de obicei, cu Domnule
Profesor. Ştiu că aţi predat mai bine de 40 de ani.
Cum s-a împăcat hemofilia cu meseria de profesor?
Pentru persoanele cu hemofilie este de mare
importanță alegerea meseriei. Este recomandat
ca cei cu hemofilie să-şi aleagă meserii unde să nu
depună efort mare. Acum, de când cu minunea asta
de Factor (tratament injectabil pentru hemofilici),
lucrurile s-au schimbat în bine. Am absolvit
Facultatea de Matematică la Institutul Pedagogic
din Iaşi, timp de 3 ani, fiind numit ulterior profesor
calificat, cu definitivatul luat în 1968. Această
profesie se împacă de minune cu hemofilia. Nu cere
efort fizic mare, iar persoanele cu hemofilie, unele
dintre ele, au o compensare din partea naturii la
nivelul gândirii raţionale şi li se potrivesc meserii cu
iz intelectual. Când nu aveam hematoame, puteam
desfăşura activitatea de predare lucrând la tablă,
în picioare, iar dacă apăreau probleme, în special
la coate, scoteam la tablă elevii mai buni, care
scriau cele spuse de mine. Nu am avut probleme
cu gleznele sau şoldurile, dar la genunchi am avut
foarte multe hemartroze care au lăsat, cu timpul,
sechele. Nu exista tratamentul cu factor, de astăzi.
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Când şi în ce împrejurări aţi fost diagnosticat cu
hemofilie?
La vârsta de 13 ani, venind de la şcoală, mă jucam
cu ceilalţi copii, iar unul dintre ei, dorind să arunce
în alt băiat o piatră, m-a nimerit pe mine, drept în
cap, iar hemoragia a fost puternică. Părinţii m-au
dus repede la Spitalul Orăşenesc din Vaslui, unde
am stat 3 zile. Am umplut cu sânge toate pernele şi
cearşafurile. Doctorul de atunci m-a trimis la Iaşi, unde
m-au văzut alţi medici, inclusiv chirurgi. Aici am
fost diagnosticat. La 13 ani, ce cifră cu ghinion! Nu
se ştia ce este hemofilia. Mi-au făcut multe perfuzii
cu sânge.
Cum aţi gestionat situaţiile de boală în anii când nu
apăruse, în România, Factorul VIII.
Cu greu. Tinerii de astăzi sunt norocoşi că au
acest tratament şi nu mai fac sechele. Un bolnav
de hemofilie, după părerea mea, are nevoie de 3
specialiști în jurul lui: de 1 hematolog, 1 psiholog
(pentru că cei tineri trebuie încurajaţi, este greu
cu această boală) şi 1 kinetoterapeut. Am rămas
anchilozat pentru că îmi era frică de efort, să nu
fac hemartroze şi nu am făcut recuperare după
sângerări şi aşa am ajuns anchilozat. Până când a
apărut factorul acesta, am făcut plasmă şi sânge.
De când am făcut prima dată factor, în 1996, l-am
considerat cel mai bun medicament şi de un real
ajutor pentru un hemofilic. Este o minune.

Sunteţi singura persoană cu hemofilie, din România,
care are un stimulator cardiac. Vă rog să-mi spuneţi
mai multe despre acest lucru.
La vârsta de 30 de ani mi s-au descoperit la Iaşi, la
Spitalul Sf. Spiridon, în timp ce aveam probleme cu
un hematom la coapsă, probleme la inimă. Aveam
un blocaj. La vârsta de 50 de ani aveam pierderi
de echilibru şi de cunoştinţă frecvente. Am luat
timp îndelungat pastile, dar degeaba. La 61 de
ani, la București, la Clinica de Cardiologie, mi s-au
făcut anumite investigaţii şi mi s-a pus diagnosticul
de bloc de ramură stângă majoră şi insuficiență
cardiacă. Am făcut tratament câteva luni, dar nu
a dat rezultatele dorite, aşa că am fost supus unei
intervenţii chirurgicale şi am stimulator cardiac din
anul 2000. De atunci m-am simţit foarte bine. L-am
înlocuit în 2009, iar pe data de 20 octombrie 2015
a fost implantat al 3-lea stimulator şi mă simt bine
cu el. În toate cazurile, intervenţia chirurgicală s-a
făcut sub directa grijă a dnei Dr. Valentina Uscătescu,
iar operaţia a fost realizată de Dr. Cristian Căpraru
şi Dr. Sergiu Siposi, cărora le mulţumesc.
Dacă aţi face o radiografie a vieţii de până acum, ce
aţi vedea prin ochii unui om de 77 de ani, bolnav de
hemofilie?
Întreaga viaţă a fost o luptă, atât cu vicisitudinile
vieţii, cât şi cu boala, pe care am numit-o „prietena
mea”. Existenţa mea pe pământ se exprimă prin
VOINȚĂ-DRAGOSTE-VIRTUTE!
Dragostea
pentru
familie, pentru matematică, pentru copii, pentru
albine (30 de ani am fost apicultor), pentru

fotografie, rebus şi pentru oameni, mi-a dat acea
PUTERE de a-mi depăşi condiţia, de a merge mai
departe, de a lupta şi de a învinge. Toate acestea au
făcut din mine acel învingător de ieri.

am şi 5 nepoţi, 2 băieţi şi 3 fete. Atât fiicele, cât
şi nepoţii nu sunt purtători de hemofilie şi nici în
familia părinţilor mei nu au existat persoane cu
hemofilie.

Este clar că sunteţi un învingător. Aşa vă şi simţiţi
din moment ce aţi dat numele cărţii scrise de
dumneavoastră — Destinul unui Învingător. Ce aţi
urmărit să transmiteţi prin această lucrare? Despre
ce destin ne vorbiţi? Care sunt secretele acestui
învingător?
Prin această lucrare am dorit să transmit gânduri
de îmbărbătare, de încurajare pentru cei care au
această boală, de a lupta cu greutăţile vieţii şi de
a gândi tot timpul pozitiv. Să nu ne considerăm
niciodată propriii noştri robi, să fim optimişti, să
avem forţa de a depăşi orice obstacol. Să nu uităm că
fiecare este făuritorul propriului său destin. Şi, de
aici, adevărul maximei belgiene: „În suferinţă, până
la urmă, multe se mai pot desăvârşi”. Modul meu de
viaţă, de lupta, de activitate, în direcţiile amintite,
au dus la făurirea unui destin de învingător. Boala
asta neiertătoare putea să mă secere de pe la vârsta
de 40-50 de ani, pentru că m-a însoţit cu cruzime,
dar mi-a şi stimulat voinţa de a merge mai departe.

În anul 2010 aţi celebrat nunta de aur.
Da. Viaţa de familie nu a fost uşoară în acele timpuri
de restricţie din timpul comunismului. Ca să schimb
o butelie îmi trebuia o zi şi o noapte. Salariul era
mic. După 50 de ani, viaţa este privită prin ochii
unor bătrâni care văd multe, dar fac puţine. Vica
mea, aşa îi spun, a fost o bună gospodină, iubitoare
de copii şi de soţ. O neîntrecuta în arta culinară.
Momentele grele le-am trecut împreună, cu răbdare
şi înţelegere. Am iubit viaţa în ciuda morţii ce-mi
dădea târcoale deseori din cauza bolii. Nu-mi venea
să cred că au trecut 50 de ani de căsnicie.

Spuneaţi că fiecare om este făuritorul propriului sau
destin. Are Dumnezeu vreun rol în tot acest angrenaj
al destinului?
Are. Toată cartea mea este cuprinsă de această
credinţă în Dumnezeu. Există în viaţa mea un
triunghi al fericirii, format din: DUMNEZEUFAMILIE-DOCTOR. Am avut întotdeauna CREDINŢĂDRAGOSTE-RECUNOŞTINŢă. Credinţa este de mare
ajutor. Credinţa se păstrează prin afirmaţii repetate
pentru a fi recepţionate de Îngerul păzitor, adică
subconştientul, prin autosugestie. Un om religios
poate combate durerea prin credinţă. Prin rugăciune,
emisfera dreaptă a creierului devine foarte activă
şi astfel se stimulează mecanismele de blocare ale
durerii. De multe ori, când aveam dureri din cauza
hematoamelor, mă rugam şi spuneam Tatăl Nostru.
Fiind un om credincios, am reuşit să depăşesc multe
momente grele din viaţa mea.
Sunteţi numit de cea care vă scrie prefaţa cărţii,
doamna Cleopatra Ravaru, „un om al vieţii”. Cum
vedeţi viaţa la vârsta de 77 de ani?
Frumoasă întrebare! Cu zâmbet va spun că o văd ca
la 25 de ani. Mă simt, intelectual, în putere, am
multă voinţă, gândesc pozitiv, îmi place să vorbesc
mult, să dau sfaturi, să ascult durerile celor din jurul
meu, să-i îndrum pe drumul cel bun. Mă consider un
om al vieţii.
Aveţi o familie frumoasă. Copii şi nepoţi. Iar în carte
descrieţi o parte a familiei din care proveniţi şi multe
crâmpeie din viaţa dumneavoastră.
În anul 1959, când am fost numit profesor la
Văleni, am cunoscut o tânără domnişoară cu care
m-am căsătorit în vara anului 1960. Am întemeiat
împreună o frumoasă gospodărie şi o familie cu 3
fete (Genoveva, Daniela şi Cătălina), de la care

Lucraţi intelectual foarte mult. În carte mai faceţi
câteva destăinuiri, cum ar fi, că oboseala intelectuală
o eliminaţi tot prin activităţi intelectuale şi fluieratul
sau fredonarea unei melodii este stimulatorul care
vă dă putere şi vigoare. Râdeți!
Da, râd, pentru că mi le amintiţi. Aşa e şi în viaţă.
Când veneam de la şcoală, noaptea, prin mult noroi,
ba alături de copii, ba singur, drumul părea mai
scurt dacă fluieram sau fredonam vreo melodie.
Mai este un lucru şi cu supărările astea pe care le
ţin un timp scurt după care le dau uitării. Toată
viaţa mea am avut grijă să îmi exprim gândurile
şi gesturile cu atenţie şi în limita bunului simț.
Iar cu prietena mea (hemofilia) m-am purtat cu
binişorul, m-am supus voinţei ei pentru că nu aveam
încotro. Am observant că există o dependenţă a
simptomelor fizice de starea mea sufletească, şi
anume, că hematoamele se formau mai uşor atunci
când eram într-o stare psihică încordată. Odată ieşit
la pensie, mi-am menţinut gândirea proaspătă prin
meditaţii şi lucrând la cele două cărţi, Destinul
unui Învingător, ediţia a II-a, autobiografică, şi
mulţumesc dumneavoastră şi Asociaţiei Române
de Hemofilie pentru că m-aţi ajutat să o public, și
monografia Comuna Văleni, jud. Vaslui – Oameni şi
locuri, publicată în 2015. Apropo, am intrat şi în
politică, între anii 2004-2008. Dezamăgit, am decis
să-mi văd de bătrâneţile mele.
Ce mesaj le-aţi transmite fraţilor dumneavoastră de
suferinţă, persoanelor cu hemofilie din România?
Am toată admiraţia şi dragostea pentru cei care
trăiesc cu o astfel de „prietenă”. Iar îndemnul meu
este să fie tari, luptători şi învingători. Să dăm
uitării clipele grele trăite de cei în vârstă ca mine şi
în durere, multă durere. Înainte de revoluţie, când
nu era factor, era greu, dar acum să păşim cu bucurie
şi încredere pe drumul vieţii ca OAMENI NORMALI!
Doamne ajută-ne!
Şi de n-o fi cu supărare
Pe a undelor cărare,
Primiţi o floare şi un pupic,
Din Moldova, de la un hemofilic!
eng. p.8
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Summary
Interview with the President of the Swedish Hemophilia Society, Mr. Anders Molander.
It presents the different ways of treating patients in the two countries. Sweeden ranks first in the units
factor/capita and Romania holds the last position. It shows the overall picture of a country that has high
medical standards and preocupation for hemophilia care. Mr. Anders staits, thanks to our health care
system, most PWH are fortunate enough to live normal lifes. Factor for home treatment is prescribed
by a hemophilia specialized doctor and sent to the nearest drugstore, where it is available for pick up.
Factor concentrates are distributed through Sweden’s 16 health care chapters. At emergencies they are
advised to contact one of our three hemophilia centers, where 24/7 guidance is offered. „I also think, he
says, you should support your doctors. They can be your advocates. It is all important to meet and discuss.
Find inspiring lecturers, try to grow volunteers that can lobby for your cause, remember to share all good
news and try not to dig too deep into the bad news. Make international comparisions and put focus on the
quality of life available with home treatment. One damaged joint will be damaged for life. The swedish
approach is zero tolerance regarding joint bleeds for children and adolescents; a tough goal but almost
reachable today”.
Summary
We did this interview with Professor Octavian DumitrIu, in order to find out details about his life as a
hemophiliac at the age of 77. He taught mathematics for 40 years. After he retired, he wrote two books
that he published: the autobiography The Destiny of a Champion, second edition, published in the year
2013 and the monography of Văleni village, Vaslui county – People and Places, published in 2015. He also
entered politics between 2004 – 2008, but he was disappointed and decided to take care of himself at his
old age. He is the sole hemophiliac in Romania with a pacemaker. Good-humoredly he related how he was
diagnosed at the age of 13, after he was hit on the head with a rock, in an incident which involved other
children. He did factor for the first time in 1996, and saw it as a miracle. He told us that he is glad that
today’s youths have this treatment possibility, because he was left with scars from his treatment with
blood and plasma. He says that his whole life was a battle against the hardships of life and against his
sickness, which he called “my friend”. His existence is a representation of WILL-LOVE-VIRTUE! He smilingly
and proudly told us that the love for his family, for mathematics, for children, for bees (he worked as an
apiarist for 30 years), for photography and for people, gave him the POWER to surpass his illness and to
continue on his path, to fight and to win. All these transformed him into the winner he is today. Many times
when he was hurting because of the hematomas, he prayed and said The Lord’s Prayer. He considers himself
a believer and that his faith helped him surpass many difficult moments in his life. In the year 1960 he got
married to Vica, for whom he holds all his admiration/appreciation. Together they have three daughters
(Genoveva, Daniela and Cătălina) and a beautiful home. He has five grandchildren, two boys and three
girls. He confesses that this unforgiving illness could have killed him at the age of 40-50, but his problems
increased his desire to live. That is why he considers himself a winner. His final message addressed to those
suffering of hemophilia is for them to be strong, to be fighters and winners.
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luptă neîncetată
cu hemofilia

						
Dragi cititori, vă scriu în calitate de mamă a unui copil bolnav de hemofilie. El se numește David, are 12 ani
și a fost diagnosticat la vârsta de 1 an cu Hemofilie A, formă severă, cu deficit de factor VIII.
Diagnosticul a venit ca un trăsnet asupra familiei noastre. Șocul a durat 2-3 zile, în care nu m-am putut opri
din plâns. Nu puteam comunica cu nimeni.
Întorcându-mă acasă de la Cluj, unde a fost diagnosticat David, mi-am dat seama că trebuie să accept
realitatea așa cum e și am hotărât să lupt pentru copilul meu.
Am alergat la medici, iar norocul nostru a fost să întâlnim un medic pediatru extraordinar de omenos și cu
suflet mare care ne-a înțeles și ne-a ajutat foarte mult. Medicul se numește Dr. Pop Ana, medic pediatru la
Spitalul Județean Zalău. Acest medic ne-a încurajat foarte mult. Factorul VIII lipsea de foarte multe ori, dar,
în ziua în care se primea factor în spital, D-na doctor ne suna acasă și ne chema la spital. Acolo îi administra
o doză de factor și primeam 2-3 flacoane la domiciliu.
Tratamentul la domiciliu contează foarte mult pentru un bolnav cu hemofilie. La primul semn de sângerare,
i se poate administra factorul imediat fără să mai suporte durere.

David, având o formă severă de hemofilie, dacă
nu primește factor profilactic, a treia zi îi apar
sângerări spontane în glezne și coate. Nu mai
poate merge, nu-și mai poate scrie temele.
În jurul vârstei de 7 ani, după nenumărate
sângerări în ambele glezne, lui David au început
să-i apară anumite modificări în articulații. I-am
spus doamnei doctor Pop Ana că o rog să-l consulte
pe David, deoarece a rămas cu un șchiopătat
și nu poate să meargă pe jos decât o distanță
mică. Atunci, doamna doctor a dat dovadă de
un profesionalism desăvârșit. Ne-a recomandat
să-i facem lui David un film la glezne. După ce
ne-am dus cu filmul, l-a chemat în cabinetul
ei pe medicul ortoped pediatru, s-au așezat
împreună la o masă și au analizat filmul, fiecare
spunându-și părerea. De atunci, i s-a recomandat
să poarte tălpici ortopedici care să îi corecteze
piciorul. După aproximativ un an, gleznele au
început să-și revină, să nu mai șchiopăteze, iar
acum chiar merge bine. Acel moment, în care
i-am văzut pe cei doi medici la o masă, n-am să-l
uit niciodată. Este foarte important în tratarea
acestei boli ca medicii care tratează pacientul
să comunice între ei. Lui David i-au făcut foarte
mult bine.
Din luna septembrie 2014, David a intrat în
programul de profilaxie. Trebuie să ne ducem la
Zalău, în fiecare zi de luni a săptămânii, unde
primește o doză de factor, urmând ca, miercuri și
vineri, să fie administrate la domiciliu. Noi locuim
la 40 de km de Zalău, dus-întors sunt 80 km. Este
destul de costisitor, iar eu trebuie să mă învoiesc
de la serviciu. Ar fi un lucru extraordinar dacă
s-ar reglementa prin lege tratamentul profilactic
la domiciliu, adică să primim factorul acasă,

pentru mai multe săptămâni, nu doar pentru o
săptămână. Profilaxia înseamnă administrarea
de factor înainte ca sângerarea să apară. Aceste
doleanțe le adresăm celor ce au puterea de a
decide pentru noi.
Maria Man

Summary
A never ending fight with hemophilia
is the story of a mother whose son has
hemophilia. When David was born and
diagnosed with the disorder Mrs. Man was
devastated. She credits his hematologist
for his professionalism and the doctorpatient relationship she has with him.
Mrs. Man is happy that her son is now
on prophylactic treatment but considers
it extremely necessary of some major
adjustments which will make it easier
for the patient to fully benefit from the
program. Mrs. Man has to go to the hospital
every week which is a hardship for her. “We
live 40 km away from Zalau, round trip it
is 80 km and it is very expensive to travel
so far every week especially since I have to
also miss work. It would be extraordinary
if we could get the factor at home or if we
could get factor for a month instead of a
week”, she said.
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Povestea

mea, ca mamă,
este povestea noastră!
Vreau să încerc să vă descriu pe scurt povestea
noastră, a mea și a copilului meu care suferă de
hemofilie, această boală grea și necruțătoare.
Eu sunt doar o mamă care s-a luptat 18 ani
pentru viața copilului ei, stând prin spitale
săptămâni la rând. Avem șapte caiete de internări.
Fiul meu suferă de aceasta boală numită Hemofilie
Tip A, forma severă.
Nu pot exprima în cuvinte durerile atroce cu care s-a
confruntat acest copil. La 9 luni a avut un hematom
pe creier. Am făcut tratament cu plasmă și am stat
multe săptămâni cu acest fel de tratament. De două
ori a intrat în șoc anafilactic.
În anul 2008 a fost operat la spitalul Sf. Ioan de
sinovectomie, având genunchiul drept umflat cât un
cap de copil și cu dureri groaznice. A urmat operația,
recuperare, vacanțe petrecute prin spitale, chin.
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Îmi este foarte greu să vă descriu, în câteva rânduri,
cei 18 ani de viață, de suferințe, frustrări, cu „nu
ai voie asta, nu ai voie cealaltă”, spuse copilului.
În luna iunie 2015 fiul meu a împlinit 18 ani. Ce
frumos, nu ? Dar numai noi știm cum a trecut
acest timp, așteptând pe la uși, milogindu-ne
pentru un flacon sau două de Factor Vlll și câte
umilințe am îndurat pentru acest medicament
de care depindea viața unui om, a unui tânăr.
La asta se rezumă viața unui hemofilic în țara noastră.
Noi am prins programul de profilaxie cu Factor
Vlll din octombrie 2014 până în mai 2015. Atât!
Deoarece în momentul în care a împlinit 18 ani, GATA!
Deși fiul meu are deficitul de 0,4% Factor Vlll, deci
sub 1%, având forma severă, el nu mai beneficiază
de profilaxie, fiind scos din program. Cum puteți,
domnilor doctori, să băgați într-un copil 12 flacoane
lunar și după, pauză. Ne lăsați la cheremul unui
doctor care îți dă după cum dorește sau după cât
cotizezi??
La atâtea congrese si întruniri ale hemofilicilor toate
mamele cu care am discutat se plângeau de acest lucru.
Cât de puțin factor primești dacă esti adult! Noi, din
iulie 2015, am primit numai 5 flacoane de Factor Vlll.
Să îți faci atât de puțin tratament în doar 5 luni cred,
domnilor doctori, că este insuficient pentru un tânăr
de 18 ani care este încă elev în clasa a Xl-a. Și de
parcă nu ar fi suficient, se mai adaugă o altă problemă
gravă, când ajungi cu copilul în comisia de evaluare
si expertiză medicală îți trebuie dosar nou, ești caz
nou. Nu se mai ține seama că timp de 18 ani, 18
comisii au evaluat că este caz grav. Domnilor doctori
care luați decizii, contra vieții unor oameni, peste
noapte, fiul meu nu s-a vindecat, el este tot bolnav
de o boală rară care necesită un tratament costisitor
pentru tot restul vieții și pe care, din păcate, nu îl are.
Acum comisia a considerat că suntem bine și ne-a
dat gradul accentuat.

Eu aș fi foarte bucuroasa dacă într-adevăr copilul meu
ar fi sănătos și nu ar avea nevoie de factor, nici de
tipurile dumneavoastră de gradații ale acestei boli.
Mă refer aici la acei domni și doamne doctor care
fac criteriile pentru această boală. Cum se gândesc
dumnealor când iau aceste decizii?
Dacă stăm să ne gândim, suma de 600 RON, cât ar
fi pensia de handicap, este o sumă infimă din care,
în mod normal, nici nu poți trăi. Dar 270 RON? Bineînțeles că am fi avut nevoie în continuare de cele
12 foi de drum ce se dau la gradul grav pentru a
merge să facem controalele, analizele, internările
necesare și tratamentul acestei boli.
Aceasta este povestea unui tânăr care are viața în
față, care are nevoie de tratament pentru a termina
procesul de învățământ ca să își poată împlini visul.
Sunt profund nemulțumită de deciziile pe care le luați
în această privință, vă jucați cu viața unor oameni care
și așa se confruntă cu atâtea probleme de sănătate,
această boală fiind una foarte grea, gravă, care te
macină pe dinăuntru și provoacă atâtea complicații.
Un bolnav operat costă mai mult statul român decât
dacă i s-ar da tratament după nevoie.
Ce se va întâmpla cu copiii noștri? Rog toate mamele
cu copii care au formă severă de boală și au peste 18
ani să ia atitudine, să mergem împreună la Ministerul
Sănătății și la toți cei care iau aceste decizii pentru
a remedia toate nedreptățile și încălcările flagrante
făcute acestor bolnavi și pentru rămânerea în
programul de profilaxie. Trebuie să li se dea și gradul
grav.
Atâtea comisii au dat grad grav unor oameni sănătoși,
iar copiilor noștrii care sunt cu adevărat bolnavi li se
face o mare nedreptate.
Vă doresc tuturor sănătate și multă putere.
O mamă!

Summary
As a mother, my story is any mother’s story describes
a mother’s suffering, frustration and anger when
raising a child with hemophilia and who has to live
with the fear of what the next day might bring.
This text is full of emotion. It is a picture of the
reality of many families. She is disappointed that
the program ceases when the child reaches the age
of 18 when she is aware that her son will need the
treatment for the rest of his life. Another issue is
raised when she talks about the fact that her son
cannot receive benefits of a handicapped person
which strips him of social benefits such as monetary
benefits as well as 12 free trips to the hospital. “I am
extremely frustrated with these decisions regarding
the insufficient treatment and the lack of benefits.
You play with people’s lives, especially people who
have such devastating medical problems”, she said.

Problema Tăierii
Gradului de Handicap
Mă numesc Popa Daniela, din București, mama
lui Nicolae Adrian, care suferă de hemofilie A,
forma severă. Adrian are artropatie hemofilică
genunchi drept și glezna dreaptă și a fost operat
de sinovectomie genunchi drept. De asemenea,
are probleme grave din cauza artropatiei la umărul
stâng și prezintă lichid revărsat în tendonul tibolar
glezna dreaptă.
Nemulțumirea noastră ca părinte și pacient se
referă la suferința din cauza bolii și a umilinței
din partea medicilor când ne prezentăm la comisia
pentru evaluarea persoanelor cu handicap. În urmă
cu un an de zile, la împlinirea vârstei de 18 ani
a lui Adrian, doctorii au hotărât de la sine putere
că băiatul meu s-a făcut bine peste noapte, i-au
„tăiat” gradul grav de handicap cu asistent personal
și i-au dat gradul accentuat, motivând că este un
băiat frumos, mare și apt de muncă.
Am scos certificatul de handicap cu gradul
accentuat pe data de 12.05.2014 (Nr.1367), am
depus contestație și la ridicarea acesteia pe data
de 27.06.2014 (Nr. 6830) ni s-a spus că dânșii nu
pot schimba gradul de handicap dat de comisie.
Am apelat la instanța de judecată sperând să ni se
facă dreptate, însă dosarul a fost respins din cauza
stării de sănătate precare a băiatului, neputând să
se prezinte la timp pentru depunerea tuturor
actelor necesare.

În luna Iulie am apelat la doamna jurist Scraba
Cristina, care s-a ocupat de dosar și a depus o
cerere de agravare, însă răspunsul a fost negativ
din partea Domnilor Doctori, motivând că le este
frică să schimbe o hotărâre dată de către comisie.
Suntem total nedumeriți de faptul că am fost scoși
de la gradul grav. Boala prezintă aceleași probleme,
starea de sănătate este precară și copilul meu are
nevoie de ajutor. Nu sunt singura mamă a unui
băiat cu hemofilie în această situație și sper să se
înțeleagă că hemofilia este o boală gravă.

Summary
A Mother’s Pain is another emotional and heart
wrenching story. Adrian has severe hemophilia
A which left him with joint problems. “We are
unhappy as parent and patient because we were
humiliated by our doctors who represented us when
we were evaluated by the commission of persons
with handicap. Last year when Adrian became
18 years old the doctors decided that my son got
better overnight and he did not qualify anymore
to receive the benefits. I could not be his personal
caregiver that had given me until now a small but
necessary allowance so that I could stay at home
and take care of him. They told me that my son was
handsome, good looking and ready to go to work. I
am shocked that my son lost his benefits especially
when his health is in jeopardy and he needs help. I
am not the only mother of a child with hemophilia
in this situation and I hope people will understand
that hemophilia is a serious illness”, she said
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Cât

de scump este
tratamentul hemofiliei?

studiile de economie medicală au un rol esenţial.
În zilele noastre, nu se mai acceptă ca un anumit
tratament să fie numit „scump”, şi pe baza acestui
argument, să nu fie finanţat, elementul-cheie care
trebuie avut în vedere fiind raportul cost-eficienţă
(pe baza indicelui ICER sau raportul cost-eficienţă
incremental).
Astfel, tratamentele care au un ICER scăzut vor fi
finanţate prioritar, în detrimentul celor cu ICER
ridicat, datele fiind obţinute din studiile de economie
medicală, principiu aplicat în multe țări europene.
În ceea ce priveşte tratamentul hemofiliei, s-a
dovedit că puterea economică a unei ţări are un
rol hotărâtor. Totuşi, constatăm cum în ţări cu o
situaţie economică asemănătoare cu cea a României,
consumul de factori de coagulare este net superior
(Ungaria, Bulgaria). Se pune deci problema: oare,
în ţara noastră, alocarea resurselor este judicioasă,
având la bază argumente concrete, de farmacoeconomie?

Hemofilia este o afecțiune înnăscută, din cauza lipsei
unui anumit factor de coagulare, al cărei tratament
există, eficiența sa fiind dovedită fără echivoc de
numeroase studii efectuate de-a lungul anilor și
publicate în literatura de specialitate. Tratamentul
substitutiv profilactic a fost introdus în Suedia,
în anii ´50, şi a devenit standardul de îngrijire în
ţările Uniunii Europene. Administrarea periodică a
factorului de coagulare deficitar duce la prevenirea
complicațiilor, la o speranță de viață asemănătoare
cu cea a persoanelor sănătoase și la creșterea
calității vieții pacienților.
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Auzim adesea că tratamentul hemofiliei este extrem
de scump. De fapt, este ceea ce auzim permanent de
la autoritățile responsabile de alocarea fondurilor în
sistemul medical, ca o justificare permanentă pentru
subfinanțarea acestei afecțiuni în țara noastră.
Într-adevăr, dacă facem o comparație între prețul
preparatelor de factori de coagulare și cel al
altor medicamente, acest fapt este adevărat,
concentratele de factor fiind obținute fie din plasma
umană, fie prin inginerie genetică.
Trebuie însă să subliniem faptul că în prezent,
modalitățile terapeutice moderne permit pacienților
hemofilici să ducă o viață normală, spre deosebire
de situația altor boli cronice, unde tratamentul
existent produce doar o ameliorare a simptomelor,
sau a cărui eficiență nu este dovedită. În plus, o
parte din aceste tratamente, care duc la rezultate
incerte, au, de asemenea, costuri deosebit de mari.
Deoarece, la nivelul unei ţări, fondurile alocate
sănătăţii sunt finite, se pune problema utilizării
judicioase a resurselor financiare. În acest scop,

Pe baza numeroaselor acţiuni întreprinse de către
Asociaţia Română de Hemofilie, de sensibilizare a
autorităţilor responsabile de alocarea resurselor în
ţara noastră, s-a reușit sporirea fondurilor destinate
acestei boli, ceea ce a dus la o creştere a consumului
de factori ai coagulării de la 0,4 UI/capita în 2009 la
1,6 UI/capita în acest an, fapt ce a permis iniţierea
terapiei profilactice primare la copiii cu formă severă
de hemofilie A.
Cu siguranţă că mai sunt încă multe de făcut în
acest domeniu. Să nu uităm că, în ciuda creşterii
fondurilor alocate, România continuă să ocupe unul
din ultimele locuri în Europa, în ceea ce privește
tratamentul hemofiliei. Este necesar ca autorităţile
noastre să înţeleagă că tratamentul acestei boli are
o eficienţă şi siguranţă dovedite şi că este imperios
necesar să ne aliniem celorlalte ţări ale Uniunii
Europene, unde cei afectaţi de această boală duc o
viaţă normală.
Așadar, tratamentul hemofiliei este costisitor, dar,
în același timp, este inacceptabil ca autoritățile
noastre să nu înțeleagă că pacienții hemofilici au
dreptul să beneficieze de un tratament adecvat,
care să le ofere o viață normală, așa cum se întâmplă
în toate celelalte țări ale Uniunii Europene, care au
înțeles și aplicat principiile de economie medicală.
În condițiile în care finanțarea din sistemul medical
rămâne aceeași, trebuie avut în vedere că o
sursă importantă de finanțare rămâne realocarea
resurselor, pe baza principiilor de economie medicală,
prioritate având tratamentele a căror eficiență și
siguranță sunt dovedite, cum este cazul hemofiliei.
De altfel, conform recomandărilor europene din anul
2013, consumul de factor în țările UE trebuie să fie 3
UI/capita, deziderat de care suntem încă departe...
Dr. Maria-Delia Mihailov
vicepreședintele Asociației Române de Hemofilie
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Pacient

de Austria vs
pacient de România!

profilactic, deşi necesitatea ar fi aceeaşi. Continuarea
tratamentului în aceleaşi condiţii ar fi mai mult
decât oportună.
Faptul că adulţii primesc foarte puţin tratament şi
în condiţii de spitalizare ar trebui reglementat de
urgenţă.
Asistența pacienţilor cu inhibitori rămâne în
continuare o problemă și o provocare asupra căreia
trebuie să ne îndreptăm atenția și găsite soluții.
În ciuda multor eforturi pe care le-am făcut până
acum şi departe de practicarea recomandărilor de la
nivel internaţional, situaţia României, în comparaţie
cu alte ţări, este arătată în studiul global, anual,
realizat de Federaţia Mondială de Hemofilie şi
publicat în octombrie 2015, cara arată că România
se situează la 1.016 unităţi/capita, comparativ
cu Polonia – 5.039; Franţa – 7.09; Grecia – 3.721;
Ungaria – 8.418; Irlanda – 8.191. Şi tocmai pentru că
este o boală tratabilă, este inadmisibil ca pacienţii
să-mi spună de multe ori că nu au tratament, care
este esenţial pentru boala noastră.

Viața este oricum dificilă. Dacă mai adaugi presiunea
condiției medicale care-ți dă viața peste cap, poți
spune că vei trăi cu provocări care te vor întări
sau te vor face să cedezi. Condiția de a fi român te
obligă să lupți, lecție învățată de la strămoșii noștri,
așa încât, suntem sortiți să rezistăm. Așa se explică
neîncetata activitate și luptă pe care le ducem
cu sistemul pentru a avea parte de tratament. Nu
suntem diferiți de ceilalți hemofilici din Europa, dar
suntem tratați diferit. Mulțumită campaniei „Pacient
de Romania — 6% pentru sănătate”, organizată de
Coaliția Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România,
s-a putut realiza de către TVR 1, o comparație dintre
doi hemofilici, Richard L. din Austria și Daniel M. din
România. Richi, așa cum îi spunem noi, prietenii,
poate spune că viața este minunată și nu o simte
ca împovărătoare, pentru că este conștient că are
la dispoziție tratament, pe care și-l administrează
acasă sau în orice loc se deplasează, de 3 ori pe
săptămână. Pe când, Daniel afirma, cu durerea ce-i
răzbate din stoicismul învățat de-a lungul anilor
de pe coridoarele spitalelor, că s-a resemnat și la
gândul că poate muri în orice clipă. Singura cheie
pentru hemofilici, spune Richi, este factorul, adică
tratamentul substitutiv ce ajută la coagularea
sângelui. Gândindu-mă la ultimele discuții purtate
cu hemofilici și cu membrii de familie ai acestor
persoane, pot creiona, pe scurt, o realitate prezentă
a contextului în care ne aflăm.
S-a făcut un pas important prin includerea celor 160
de copii în programul de profilaxie (aceasta trebuie
făcută conform standardelor internaționale), iar
acum, cum e şi firesc, următorul pas ar trebui făcut
şi către tinerii care au împlinit 18 ani şi trecând la
categoria adulţi, nu mai beneficiază de tratamentul
eng. p.16

La data de 15 aprilie 2015, Consiliul Europei, la
nivelul Comitetului de Miniştri, a adoptat rezoluţia
conform căreia, la nivelul fiecărui stat membru,
nivelul factorului VIII ar trebui să fie cel puţin la 3
unităţi/capita.
Birocratizarea excesivă privind accesul la tratament
reprezintă un factor de blocaj determinant asupra
căruia trebuie să ne aplecăm de urgenţă şi îndepărtat
orice impediment de acest fel.
Necesitatea unui cadru legislativ care să reglementeze
modul de înfiinţare, organizare şi funcţionare a
Centrelor de Asistenţă Medicală Comprehensivă
(Completă) pentru Hemofilie şi a Centrelor pentru
Tratamentul Hemofiliei, funcționale 24/7.
Şi, pentru că exemplul lui Richard, de la începutul
acestui articol, este unul grăitor, îmi aduc aminte
că, în urmă cu mulţi ani, în tabăra organizată
de Asociaţia Austriacă de Hemofilie, în care am
mers, am învăţat cum să-mi autoadministrez
tratamentul. Şi, de atunci, tot învăţăm pacienţii
cum să-şi administreze tratamentul. De-a lungul
anilor, parteneriatul lor cu Centrul Cristian Şerban
de la Buziaş şi cu Asociaţia Română de Hemofilie
s-a consolidat, iar anual, suntem invitaţi cu tineri
hemofilici să participăm la programele lor de vară.
Nu uităm nici de tabăra O Rază de Speranţă, condusă
de Adriana Henderson din SUA, care, anul acesta, a
împlinit 10 ani de activitate. Am amintit doar câteva
exemple sugestive, pentru a evidenţia că persoanele
cu hemofilie, anual, au parte de programe educative
privind boala lor, de socializare şi petrecerea
timpului într-un mod plăcut şi relaxant, au parte de
asistenţă psihologică şi suport în a învăţa tehnica
auto-administrarii, ceea ce mă determină să spun că
pacienţii îşi cunosc boala şi sunt pregătiţi pentru a
o gestiona. Singurul lucru care lipseşte în această
ecuaţie este accesul la tratament suficient.
Daniel Andrei
președintele Asociației Române de Hemofilie

13

Accesul pacienților cronici
la tratament

Radu Gănescu, președintele Coaliției
Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România
(COPAC)

Accesul românilor la tratamente eficiente, sigure și
de calitate continuă să fie una dintre marile provocări
ale sistemului sanitar.
Campania din această toamnă, denumită „Pacient de
Romania”, a fost realizată în parteneriat cu Ordinul
Asistenților Generaliști, Moașelor și Asistenților
Medicali din România, Federația SANITAS, Asociația
Medicilor Rezidenți, Societatea Multidisciplinară
a Medicilor Rezidenți și Federația Asociațiilor
Studenților la Medicină.
Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni
Cronice din România a demarat campania „Pacient
de România — 6% din PIB pentru Sănătate!”, prin
care am încercat să atragem, din nou, atenția
autorităților că Sănătatea are nevoie de o finanțare
corespunzătoare pentru a acoperi principalele
priorități — servicii de calitate, tratament inovativ
și salarizarea personalului medical. Suntem printre
ultimele locuri din Uniunea Europeană cu procentul
alocat Sănătății. Cred că, după 25 de ani, ar fi
cazul să mărim acest procent alocat Sănătății și
să considerăm Sănătatea ca o necesitate, nu o
cheltuială, ca o investiție pe viitor. Suntem printre
cetățenii UE cu cel mai limitat acces la servicii
medicale, la medici, la tratamente, la medicamente
și, după cum s-a observat în ultimele zile, cu un
personal medical nemulțumit din cauza salarizării.
Sunt multe de făcut. Avem nevoie de susținerea
parlamentarilor.
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Promisiunea unei inițiative parlamentare, care să
crească bugetul Sănătății cu 0,5% anual, trebuie să
se concretizeze. Ne-am oprit la procentul de 6%,
uitându-ne la ce alocă celelalte țări europene și
observând că doar România și Bulgaria nu au reușit
să treacă de acest prag. Statul ar trebui să se implice
mai mult în Sănătate și ar fi necesar un studiu pentru
a se afla costul real al serviciilor medicale și nevoia
de fonduri în sistem.
Caravana COPAC a fost prezentă în multe orașe din
țară, în vederea strângerii de semnături privind
alocarea a 6% din PIB pentru Sănătate. Prima oprire
a fost la București, după care a urmat Cluj, Craiova,
Timișoara și Iași. La sfârșitul campaniei, a avut loc
o întâlnire la Palatul Parlamentului pentru a găsi
susținerea acestei inițiative.
Dincolo de discuțiile despre finanțare, am dorit
să aducem împreună pacienții și profesioniștii
din sănătate, de a arăta că sunt și vor fi mereu
de aceeași parte a baricadei și doar împreună pot
schimba lucrurile. Cei care cunosc cel mai bine
realitățile sistemului, problemele, dar și soluțiile,
cei care pot regândi împreună politica de sănătate,
astfel încât să creeze cât mai puține inegalități, sunt
profesioniștii și pacienții. Prin campania derulată am
dorit să aducem în lumina reflectoarelor poveștile

unor pacienți cronici, care reușesc cu tratamentul
potrivit, nu doar să își ducă viața normal, dar să
facă lucruri cu adevărat remarcabile. Acesta este
unul dintre mesajele noastre: nu vrem să fim asistați
social, vrem să fim ajutați să avem o viață normală.
De exemplu, un pacient cu hemofilie din Viena poate
face mai multe lucruri decât ar visa un pacient din
România.
Asociația Română de Hemofilie este membru COPAC
și luptăm împreună ca programele de tratament să
nu mai fie prost finanțate. Știu că, în hemofilie, este
nevoie de un anumit număr de factor per capita,
chiar dacă, în ultimii ani, finanțarea s-a îmbunătățit,
lucrurile nu sunt chiar pe linia de plutire. Este clar
că programul de hemofilie are nevoie de o mai bună
finanțare. Bulgaria a atins pragul minim, iar Ungaria a
ajuns la șapte unități de factor per capita. În schimb,
noi abia avem o unitate-o unitate și jumătate. Iar
condiția minimă, acceptată la nivel european, este
de 3 unități de factor per capita.
În România, să fii pacient înseamnă să nu beneficiezi
de aceleaşi drepturi cu pacienții din alte țări, mai
concret, să te confrunți cu crize ale sângelui dacă ai
talasemie, să nu beneficiezi de o bună diagnosticare
dacă ai o boală rară, să ai acces foarte îngreunat la
radioterapie dacă ai cancer, să nu ai acces la medici
de anumite specialități.
Nu trebuie să mergem în alte țări pentru a lua
procente și a da Sănătății și Educației! Trebuie doar
să ne punem prioritățile în ordine.
Prioritățile unei națiuni, ce face parte din Uniunea
Europeană, nu pot fi decât un popor educat și
sănătos!
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Ziua Mondială

a

Hemofiliei, 2015

În data de 17 aprilie 2015, ca în fiecare an, pacienți cu hemofilie, medici, decidenți și susținători, am marcat
împreună Ziua Mondială a Hemofiliei. Scopul este acela de a crește gradul de informare și sensibilizare
a populației cu privire la această afecțiune. Deși situația s-a îmbunătățit în ultimii ani, există o serie de
probleme de remediat cum ar fi: persistă insuficiența fondurilor alocate, din cauza unei fundamentări
nereale și arbitrare a costurilor tratamentului pentru acești bolnavi, lipsa accesului la tratament suficient
al bolnavilor cu hemofilie cu inhibitori, lipsa unui cadru legislativ care să reglementeze modul de înființare,
organizare și funcționare a Centrelor Naționale/Regionale de Asistență Medicală Comprehensivă (Completă)
pentru Hemofilie și reglementarea și implementarea în mod corespunzător a tratamentului profilactic al
bolnavilor cu hemofilie conform standardelor europene. Deși suntem văzuți ca bolnavi, nu credem că ne
este văzută suferința cât este de mare. Mulți dintre noi merg mai greu și nu se știe motivul. Trecem unii
pe lângă alții și nu se cunoaște suficient de mult prin ce situații dificile ne trec și părinții. Suntem oameni
care ne străduim să avem o viață normală, dar sistemul nu ne ajută. Știm că la nivel mondial, 420.000 de
persoane au hemofilie, iar 120.000 sunt diagnosticate cu Hemofilie A sau de tip B. 94% dintre persoanele
cu hemofilie sunt susținute de membrii familiei sau de parteneri, ceea ce indică gradul de dependență al
bolii. 41% dintre părinții bolnavilor cu hemofilie au raportat experiențe negative când au spus altora despre
copiii lor bolnavi. Cu această ocazie, le-am mulțumit public părinților celor bolnavi de hemofilie, pentru
dăruirea și dragostea cu care se luptă zi de zi pentru copiii lor și îi considerăm niște eroi. De aceea, am
căutat, și prin această întâlnire, să tragem un semnal de alarmă asupra situației prin care trec majoritatea
adulților cu hemofilie, să apreciem introducerea programului de profilaxie la copii și am făcut pledoarie
pentru a se intensifica eforturile ca acel minim de 3 unități/capita, recomandat de Consiliul Europei, să
devină o realitate. La această întâlnire, pe lângă pacienți, părinți și medici, au fost prezenți și Doamna Dr.
Angi Ionescu, medic șef la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, și Dr. Cristian Bușoi, europarlamentar.
S-a reiterat faptul că hemofilia este o boală tratabilă, că trebuie să se înțeleagă că tratamentul hemofiliei
este eficient și și-a dovedit siguranța, iar acordarea terapiei corespunzătoere este mai ieftină decât tratarea
complicațiilor ulterioare.
Le mulțumim colegilor de la Coaliția Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC) pentru sprijinul
și coordonarea eficientă în organizarea acestei zile.
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Summary
HOW EXPENSIVE IS HAEMOPHILIA TREATMENT? Haemophilia is an inherited coagulopathy, having a treatment
with a proved efficiency, documented in numerous studies published in the literature. Prophylactic
substitution of coagulation factor was introduced in Sweden in 1958 and is now the standard of haemophilia
care in many European Union countries, preventing complications and assuring a normal life expectancy
and improving the quality of life.
Haemophilia treatment is very expensive. This is also the permanent explanation of our health authorities
for the insufficient resource allocation. We have to underline that, compared to other chronic diseases,
haemophilia has a safe and effective therapy which offer the patients the chance of a normal life, with
very few or no complications.
Given the magnitude of the finacial challenge in rare diseases, all of them having expensive therapies, but
some of them having poor results, it is mandatory that pricing and reimbursement systems are based on
pharmacoeconomic studies, incremental cost-effectiveness ratios (ICERs) being an important parameter.
In the last years, also as a result of Romanian Haemophilia Association activities, coagulation factor
consumption increased, offering this year the possibility to perform primary prophylaxis in children with
severe haemophilia A. We have to underline that coagulation factor usage in 2015 is still under 2 IU/capita,
so that we ecounter problems with treatment of adult patients and also of haemophiliacs with inhibitors.
We have the right to demand an adequate treatment, just like other haemophilia patients from European
Union countries, in order to have a normal life. According to European Directorate for the Quality of
Medicines, adequate usage in frame of EU is 3 IU/ cap/year (April 2013); for Romania this is a firm wish …

Summary
Austrian patient versus Romanian patient was a TV report that mirrored the treatment of hemophilia
patients between the two countries. This report was featured during a special program called The Romanian
Patient - give 6% for health, organized by the Coalition of Patients with Chronic Illnesses. We made a
step forward by including 160 children on prophilactic treatment as it is requested by the international
standards but now we need to make the next big step which is to include the children who upon reaching
the age of 18 loose their treatment benefits. It is imperative that the treatment should continue for adults
as well. The adults receive very little treatment even when hospitalized which creates a crisis. In addition,
patients who have inhibitors are not covered under this new law and do not receive factor therapies. Trying
to change legislation is a challenge and we will continue to work toward finding a solution. We also have
to work toward setting up Comprehensive Medical Treatment Centers that will funtion 24/7.The excessive
bureaucracy needs to be avoided, declares the author, specifying that the patients know how to deal with
their illness. The most majority of patients have been instructed on how to self infuse and are prepared to
administer the factor themselves if only they would have it available.
Summary
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‘The access of chronic patients’ is the interview title for the ‘Factor’ magazine by Radu Ganescu, the
president of Romanian Patients Coalition of Chronic Disease (C.O.P.A.C.) The Romanian Hemophilia
Association is also a member of C.O.P.A.C. The interview presents the ‘Pacient of Romania’ campaign — ‘6
% of gross domestic product for the medical system!’. The campaign was held in many towns all over the
country, from September till October 2015. Its role was to collect signatures for the government to give
6% of GDP for the medical system. There are only two countries that are under that limit. The first on the
list was Bucharest, the capital of the country, and then cities like Cluj, Craiova, Timisoara and Iasi. Being
a patient in Romania is to not benefit from the same rights as patients from other countries. For example,
a patient from Viena can do a lot more things than a Romanian patient would ever dream of. There was a
meeting at the House of Parliament at the end of the campaign in order to find support for this initiative.
Summary
On April 17, 2015, hemophilia patients, doctors, representatives from National House Insurrance and
supporters joined together to celebrate World Hemophilia Day, an event that is celebrated every year
worldwide. Even though the situation has gotten better lately there are still a number of problems that
need attention. We talked about the situation in Romania versus that of the rest of the countries in EU and
about the need for a minimum of 3 units per capita. We thanked all the patients and their parents for their
heroic fight not only against a serious illness but also against the medical system. At this event participated
patients, parents, doctors most notably Dr. Angi Ionescu from the the National House Insurrance and
Dr. Cristian Busoi from the European Parlament.

Conferința Consorțiului European
2-4

octombrie

2015, Belgrad

de

Hemofilie

A 28-a conferință anuală a Consorțiului European de Hemofilie (CEH) a avut loc la Belgrad, în perioada 2-4
octombrie 2015, și a reunit reprezentanți ai asociațiilor de pacienți, medici și persoane reprezentative în ceea
ce privește problematica hemofiliei. Temele prezentate s-au referit la situația persoanelor cu hemofilie în
Serbia, terapia genică, asistența medicală privind persoanele cu inhibitori, complicațiile hemofiliei, factorul
cu acțiune prelungită. De asemenea, în cadrul conferinței, s-a pus accentul pe îngrijirea persoanelor cu
inhibitori și provocările acestei complicații, fapt pentru care, s-a lansat platforma program privind Rețeaua
Europeană a Hemofilicilor cu Inhibitori. Cu această ocazie s-a lansat un chestionar dedicat hemofilicilor
cu inhibitori și familiilor acestora și dorim să mulțumim tuturor acelora care l-au completat, accesând
pagina de facebook a asociației noastre, asigurând astfel o mai bună vizibilitate a nevoilor reale cu care
se confruntă aceste persoane, la nivelul întregii Europe, arătând astfel ce fel de acțiuni și programe sunt
necesare pentru a fi desfășurate. Se dorește o mai mare implicare și angajament pentru această categorie de
persoane, iar în viitorul apropiat, se vor organiza diferite evenimente având acest subiect. Pentru două zile,
s-a desfășurat programul pilot de dezvoltare a tinerilor și viitorilor lideri în asimilarea competențelor privind
managementul organizațional, la care a participat, ca tânăr dornic să învețe și să fie un sprijin real pentru
pacienți și pentru asociație, Ionuț Iova, hemofilic cu inhibitori. Astăzi, mai mult decât în trecut, asociațiile
de pacienți trebuie să-și dezvolte capacitățile de organizare și acțiune, așa încât să vină în întâmpinarea
nevoilor persoanelor cu hemofilie și să promoveze standarde de calitate privind asistența acestor bolnavi.
Adunarea generală a Consorțiului European de Hemofilie a votat țara care va organiza a 30-a conferință a
CEH, aceasta fiind Lituania. De asemenea, s-a votat, în unanimitate, realegerea Domnului Brian O’Mahony,
ca președinte al CEH, pentru următorii 4 ani. Felicitări, dragă Brian!

Voluntariat

și prietenie
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şi pentru a aduce mângâiere! Speranţa că mai este
speranţă pentru un viitor mai puţin întunecat, este
întotdeauna alimentată de asemenea imagini…

„Nu contează să faci multe lucruri, important
este să le faci cu multă dragoste”
și-ar dori să schimbe lumea, dar, deoarece nu
Maica Tereza Mulți
au posibilitatea de a face ceva măreț, renunță rapid,
Uneori observ cu tristeţe cum lumea în care trăim, în
ciuda spectaculoasei explozii ştiinţifico-tehnologice,
decade tot mai tare, se afundă parcă tot mai mult
într-un declin moral fără precedent. Ura, egoismul,
parvenitismul, lipsa de umanitate şi de orice
scrupule, falsitatea, superficialitatea par să pună
tot mai mult stăpânire pe toţi oamenii, pictând în
culori sumbre faţa pământului. Şi, din păcate, chiar
şi unele fapte nobile, de caritate, sunt motivate de
mândrie, de dorinţa de a produce o impresie bună
asupra celor din jur sau din alte motive total greşite.
Ce sentiment înălţător mă cuprinde când văd un
suflet plin de bunătate aducând seninul pe faţa cuiva,
prin zâmbetul luminos şi mâna întinsă pentru a ajuta

uitând faptul că nu e nevoie de abilități speciale
pentru a face ceva special pentru cineva, pentru
a face pe cineva să se simtă special. Nu e nevoie
de bogății pentru a îmbogăți pe cineva, ci doar de
multă dragoste din care să izvorască mici gesturi.
Nu e nevoie de minuni pentru a face viața cuiva
minunată. Sufletul omului e o oglindă care va oferi
zâmbete dacă va primi zâmbete. Doar de dragoste
avem nevoie. Doar ea poate da viață unui suflet și
doar ea îl poate face să înflorească. Iar din dragoste
se naște bunătatea și altruismul. Dragostea nu este
niciodată pasivă, ci întotdeauna face ceva, pentru
cineva, de aceea cred că dragostea față de semeni
este cheia pentru rezolvarea oricărei probleme.

Un chip pe care îl îmbracă adesea această
atitudine (căci dragostea e mult mai mult decât
un sentiment) este voluntariatul. Nu cred că există
bucurie și împlinire mai mare în viață decât să poți
să dăruiești, să te dăruiești, să ajuți, să vezi cum,
datorită ție, lacrimile de tristețe din ochii cuiva se
transformă în lacrimile celei mai pure fericiri, cum
dintr-o încruntare ia naștere un zâmbet divin. Viața
e plină de paradoxuri, iar recent, am descoperit
paradoxul voluntariatului. Cu cât oferi mai mult,
cu atât primești mai mult. De fapt, întotdeauna
primești mai mult decât oferi. Oferi ajutor și
primești recunoștință. Spui o vorbă bună și primești
un zâmbet. Întinzi o mână și câștigi un prieten.
Ce poate fi mai prețios decât prietenia? Ce poate
uni mai bine doi oameni, cu lanțurile prieteniei,
decât un țel comun? Ce scop poate fi mai nobil
decât cel de a ajuta? Voluntarii sunt întotdeauna
binecuvântați cu mulți prieteni, atât din rândul celor
pe care îi ajută, dar mai ales din rândul colegilor.
Așa mi-am făcut cei mai prețioși prieteni, în taberele
de hemofilie, la diferite conferințe și seminarii, și la
multe alte activități de acest fel.
Munca în echipă, pentru a ajuta și a aduce fericire
în viața cuiva, se aseamănă oarecum cu lupta pe
front, singura diferență fiind faptul că războiul este
motivat de ură și egoism, pe când voluntariatul
își are rădăcinile în dragoste și altruism. În rest,
asemeni acțiunilor militare, lupta comună unește
destine, camarazii devin frați, uniți de legături mult
mai puternice decât cele de sânge. Prietenii pe viață
se nasc în spatele baricadelor, se întăresc în toiul
luptelor și sunt gata să se sacrifice oricând. Cei care
au luptat cândva pentru aceeași cauză, motivați de
aceleași simțăminte, nu vor putea uita niciodată
acele momente, ci vor fi legați pe veci de amintiri
nostalgice.
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Din fericire, viața nu contenește să ofere tot mai multe
oportunități de a crește și de a-i ajuta și pe alții să
crească, iar pentru mine, o asemenea oportunitate a
fost conferința organizată de Consorțiul European de
Hemofilie, din această toamnă, de la Belgrad, unde
am fost împreună cu Daniel Andrei, președintele
ARH, și Kiss Lászlo, din partea sucursalei Covasna.
Acolo am cunoscut oameni noi, din țări diferite,
culturi diferite, cu trecuturi diferite și vieți care se
aseamănă prea puțin, pentru că fiecare avea propria
bătălie de purtat, propriile mijloace de a o duce,
visuri proprii, dar toate diferențele au fost acoperite
de scopul nostru, acela de a învăța să ajutăm, să
ne perfecționăm în ceea ce facem, astfel încât, tot
mai mulți să poată beneficia de ajutorul oferit de
noi. Fiecare a împărtășit din experiența proprie,
din metodele utilizate în diferite colțuri ale lumii,
fiecare fiind o culoare ce îmbogățește curcubeul,
podul dintre cer și pământ. Am avut ocazia de a
crește și de a mă dezvolta pe plan personal, dar și
de a-mi însuși deprinderi noi și de a mă perfecționa
în activitățile pe care le desfășor ca voluntar al
Asociației Române de Hemofilie.
De obicei, pentru a lega o prietenie, este nevoie de
valori comune, de preferințe comune, de obiceiuri
comune... dar acolo, în cercul nostru de voluntari,
eng. p.19

toate aceste condiții păleau în fața unei realități: toți
eram motivați de aceeași dorință și aveam sufletele
îngemănate de aceeași dragoste. În mijlocul acestor
oameni am învățat ce este dedicarea, perseverența,
puterea de sacrificiu, fericirea, am înțeles ce este
suferința și am fost cuprins de o dorință crescândă de
a o alina, de a aduce mângâiere, am trăit bucuria de
a mă simți util, de a fi de folos celor din jur, am fost
motivat și inspirat de fiecare în parte și am înțeles
tot mai bine că doar o viață trăită pentru alții este
o viață care merită cu-adevărat trăită. Am înțeles
că am datoria de a fi o oglindă care să împrăștie în
jur lumina pe care am primit-o. Am înțeles că și cel
mai mic gest contează și că, de multe ori, nici nu e
nevoie de fapte mărețe pentru a însenina ziua sau
viața cuiva.
Iova Ionuț

Medical Center for children
“Cristian Serban”, Buziaș

and adolescents

The Romanian Hemophilia Association has a tight collaboration with Cristian Serban Medical Centre of
Buzias due to its specific activities for hemophiliacs but also for the good and effective communication
with the staff. You can get ill and later, get treated in any type of hospital, but at Buzias patients are
offered something completely different of the Romanian medical system, “a bandage for the soul”, as here
many children and teenagers come.
The activities for hemophiliacs that take place here are listed below:
Clinical assistance and hemophilia lab researches, eye testing, electro-cardiology, ultrasound images,
individual and group kinetotherapy, pool and bath tub hydrotherapy, electrotherapy, massage, outdoor
pool.

Theoretical and practical medical instruction, intended for individuals or group learning, is also offered,
both for the patients (children or youngsters) and their families. It is adapted to the patient’s age and
family’s knowledge and level of understanding medical terms.
It is very important to encourage hemophiliacs to learn to prepare and inject their treatment in order to
have independent and self-confident people.
There people have a lot of leisure recreation activities, games and sport competitions (football, table/
field tennis, swimming in the outdoor pool, badminton, chess, basketball)
Newly, patients of Christian Serban Medical Centre are offered free dental care in a cabinet that was put
at their disposal by Christian Serban Foundation.
The psychological office functions from the very founding of the hospital, in September 1997, where
psychological consoling activities , sporting therapy, etc took place. Margit and Viorel Serban did a great
job there and may God bless them for that. You are all kindly invited to visit their web address
www.ccserban.ro.
Summary
About Volunteering and Friendship. Ionut Iova, a person with hemophilia who volunteers with Romanian
Hemophilia Association, describes what volunteering is from a personal point of view. He talks about how
important it is to love those around us, specifying that love is more than a sentiment. Love encompasses
the very idea of volunteering. Life is full of paradoxes, he says, and he recently discovered the paradox
of volunteering. The more you offer the more you get in return. In fact you always receive more than you
give. You offer a nice word and receive back a smile. You reach out to someone and you made a friend.
For Ionut life does not cease to offer him more and more opportunities to grow. Such an opportunity was
offered to him recently when he participated at the European Hemophilia Consortium in Belgrade where he
joined Daniel Andrei, the President of the Romanian Hemophilia Association and Kiss Laszlo, the president
of the Covasna Chapter. Ionut met new people from different parts of the world and from different
cultures. Each person had his own life story and fought his own battles. Each had dreams of their own. But
all had a common cause, they all came together to learn how to help one another. They learned from each
other’s personal experiences and from lessons they learned in their own countries. Together they made a
rainbow of many colors, a bridge between the earth and the sky.
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Medical Center for children and adolescents
“Cristian Serban”, Buziaș, in pictures

Paşi

spre tine

„Mergi cât de departe poţi vedea şi, când ajungi
acolo, du-te mai departe!”, sunt cuvintele, cu efect
mobilizator, pe care mama unui băieţel cu hemofilie
le rostea foarte des pentru a-i folosi acestuia atunci
când greul era foarte greu.
Să trăieşti cu hemofilie înseamnă să duci o povară
în spate, destul de grea, fiind necesară o atenţie
specifică asupra componentei psihologice a bolii.
Prin intermediul scrisului, voi încerca să vă fac
mai atenţi la consecinţele psihologice cu care vă
puteţi confrunta ca urmare a creşterii tensiunii
psihice, propunându-vă, totodată, câteva idei de
autoterapie. Mă gândesc acum la consecinţe precum
lipsa de încredere faţă de voi înşivă, timiditatea,
scăderea spontaneităţii, refuzul contactului cu
anturajul, tendinţa de separare faţă de ceilalţi şi de
izolare în propria familie.
Înfruntarea realităţii te va elibera de cătuşele psihice.
Numai tu poţi şti cum te simţi. Îţi poţi împărtăşi
emoţiile cu alţii, dar ei nu pot simţi niciodată pe
deplin ceea ce simţi tu. Explorarea sentimentelor
tale înseamnă să fii deschis faţă de orice simţi şi să
înveţi să îţi pui întrebările potrivite.

Ştim cu toţii că boala afectează psihicul prin durata
ei, dar şi prin complexele de inferioritate pe care
le creează, în raport cu persoanele sănătoase
de aceeaşi vârstă. Să te cunoşti şi să te accepţi
aşa cum eşti, în loc să încerci să atingi un nivel
nerealist de „perfecţiune”, este esenţial pentru a
dobândi sănătatea mentală şi satisfacţia senină. Este
important să ai o imagine clară a ceea ce constituie
elementele „bune, rele şi urâte din tine”, pentru a
putea şti de unde să începi să le întăreşti pe cele
pozitive şi să le elimini pe cele negative.
Îţi doresc să reuşeşti să îţi găseşti şi să practici
puterea personală, să te accepţi aşa cum eşti, să te
străduieşti să devii propriul tău terapeut, propriul
tău profesor şi prieten, şi să priveşti dificultăţile din
viaţă mai degrabă ca pe nişte provocări, decât ca pe
nişte obstacole.
Adina T.

Gândeşte-te la eul tău emoţional ca la un proiect de
cercetare!
Pentru a merge înainte şi a înfrunta provocările din
viaţa ta, trebuie să fii de acord că eşti la comandă,
că de tine depinde totul, indiferent că îţi place sau
nu. Realitatea pe care ai creat-o pentru viaţa ta este
profund influenţată de perspectiva ta asupra vieţii.
Poţi lua ca exemplu un pesimist şi vei vedea cum
perspectiva lui îi afectează rezultatele a tot ceea
ce face. Dacă eşti prăpăstios, priveşti viaţa printr-o
lentilă amplificatoare. Dacă tinzi să catastrofezi
potenţialul unei situaţii, deformezi realitatea vieţii
tale.
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Summary
Steps to you
In her own personal and sensitive manner, the psychologist Adina T., invites ourselves to
reflect over the notion of ego. „Living with hemophilia, she states, means to have a difficult
burden on your shoulders, therefore a specific attention is being needed on the psychological
component of the disease. So if you want to go forward and face the challenges that come
in your way, you have to realize that everything is under your control, either you like it or
not. We all know that the disease affects the psychic due to its length and the inferiority
complexes it generates in time, beside healthy people of the same age. The only way of
getting mental balance and serene satisfaction is to know and accept yourself the way you
are, instead of achieving an unrealistic level of ‘perfection’. We are called to join others in
the wonderful journey of finding our true selves and also encouraged to look at difficulties as
challenges and opportunities.

Ziua Familiilor de Hemofilici
a Asociaţiei Române de
Hemofilie — Sucursala
Covasna
În data de 17 octombrie 2015, Asociaţia Română
de Hemofilie ‒ Sucursala Covasna a organizat Ziua
Familiilor de Hemofilici la sediul Crucii Roşii din
judeţul Covasna. La această întâlnire au participat
şi reprezentanţi din judeţele Harghita şi Braşov.
De asemenea au fost prezenţi Daniel Andrei,
preşedintele ARH, cât și Péter Nagy şi Gömbös
Erzsébet, membrii bordului Societăţii Maghiare de
Hemofilie din Ungaria.
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Summary
On October 17, 2015, the Romanian Hemophilia
Association Covasna Chapter organized Family
Hemophilia Day. In attendance were persons
with hemophilia and their families from Harghita
and Brasov counties as well as Daniel Andrei, the
President of the Romanian Hemophilia Association,
and Peter Nagy and Gombos Erzsebet, members of
Hungarian Hemophilia Society. This meeting was
organized to strengthen the connection between the
two organizations, the patients and their families.
La aceste manifestări ale Asociaţiei Române de
Hemofilie au participat şi membrii sucursalei locale.

Domnul Kiss László, secretarul judeţului Covasna, a
prezentat darea de seamă. Domnul Kiss a subliniat
unitatea celor care suferă de această boală. Asociaţia
trebuie să lupte în continuare, pentru ca tinerii
de astăzi să nu devină persoanele cu handicap de
mâine, nicio persoană cu hemofilie să nu trăiască
Scopul întâlnirii a fost fundamentat de necesitatea în suferinţă, durere, disabilitate sau cu perspectiva
privind întărirea legăturilor între bolnavii care suferă unei vieţi mai scurte.
de această boală şi familiile lor.
Sucursala Covasna a fost întotdeauna o punte între
În deschidere, domnul Trucki Mihály, preşedintele cele două asociaţii naţionale. Odată cu noile alegeri
sucursalei, a salutat pe cei întruniţi la această s-au schimbat foarte multe în asociaţia din Ungaria,
sărbătoare, după care domnul Andrei Daniel, dar la întâlnire s-a afirmat dorinţa de a continua
preşedintele Asociaţiei Naţionale, a prezentat cooperările între reprezentanţii hemofilicilor din
România şi Ungaria.
situaţia hemofiliei din ţară.
Este normal să fim încă nemulţumiţi, spune În continuare, Daniel Andrei, preşedintele ARH, cât
Daniel, totuşi s-a îmbunătăţit simţitor tratamentul şi Péter Nagy şi Gömbös Erzsébet, membrii bordului
medicamentos pentru cei care suferă de această Societăţii Maghiare de Hemofilie din Ungaria, au
boală, în special pentru copii, prin programul de răspuns la întrebările celor prezenţi.
profilaxie, datorită demersurilor şi campaniilor Doamna Gömbös era foarte impresionată de faptul
continue, organizate de Asociaţia Română de că cei mici au profilaxie în România şi ne ţine pumnii
Hemofilie, adresate Guvernului României. A arătat pentru a se reuşi şi cu adulţii acelaşi lucru.
că, deşi hemofilici sunt puţini ca număr, ei pot pune
presiune pe Guvernul României, prin organizarea Partea a doua a întâlnirii a fost destinată bucuriei
de conferinţe şi campanii de sensibilizare a opiniei şi sărbătoririi evenimentului. Familiile au discutat
publice. Acesta a avut cuvinte de apreciere față de despre problemele lor, s-au făcut cunoştinţe şi
activitatea sucursalei noastre și a împărțit cărți și prieteni noi. S-a jucat fotbal.
László Kiss
broșuri privind hemofilia familiilor prezente.

Tabăra O Rază

de

Speranță

la ceas aniversar

Anul 2015 a însemnat aniversarea a 10 ani de când Organizația STAR Children Relief, condusă de Adriana
Henderson, organizează tabere pentru tinerii cu hemofilie și boli oncologice. Tabăra O Rază de Speranță
a însemnat de-a lungul timpului, pentru sute de tineri, realizarea de activități distractive și recreative,
educaționale, de socializare și ateliere de creație. În această tabără, anual, 80 de copii beneficiază de
programe sportive, având tratamentul asigurat cu ajutorul colaborării cu alți parteneri (American Care
si Centrul Cristian Șerban din Buziaș), servicii de consiliere în vederea conștientizării propriei boli și a
creșterii stimei de sine. De asemenea, programe de educație privind cunoașterea propriei boli și învățarea
procedurii de auto-injectare, pentru o independență mai mare sunt importante. De asemenea, atelierele
de creație, le crește copiilor capacitatea de comunicare, atenția și descoperirea potențialului fiecăruia
în parte. Se înceară stimularea fiecărui copil de a-și dezvolta propria personalitate și încurajarea lor în
activitățile de grup. La ceas aniversar, tabăra O rază de Speranță s-a desfășurat atât în România, cât și
în Italia. Experiențele personale ale copiilor ne sunt împărtășite prin ochii câtorva dintre ei, în paginile
revistei, și vă dorim lectură placută.
Alex ne marturiseste: „mă simt cu adevărat un copil normal, să ai o copilărie fericită, să uiţi că ai o problema
de sănătate, să poţi face tot ceea ce doreşti, să nu ai frică că te poţi lovi şi că nu ai tratament. Această
tabără ne oferă posibilitatea de a întâlni persoane deosebite, de a vizita obiective turistice şi de a face
excursii. Pentru mine personal, această tabără a însemnat enorm de mult din toate punctele de vedere.
Mulţumim tuturor sponsorilor, medicilor, asistenţilor, voluntarilor care au fost alături de noi şi fără de care
această tabără nu ar fi avut loc.
Îmi doresc ca această tabără să se organizeze mulţi ani de aici încolo”.
eng. p.16

Alex C., hemofilic, Mirabela A., voluntar

Din

dragoste pentru copiii bolnavi din
și-a deschis „castelul inimii”

O singura săptămână nu poate să-ți schimbe viața iar
pentru mulți dintre noi zilele încep, se termină și se
tot repetă fără progrese majore sau mari descoperiri.
Dar în tabără, timpul pare că se oprește astfel încât
să poți simți că zilele sunt lungi și totodată intense,
iar plecarea are loc înainte de a conștientiza acest
lucru.
De când am început să lucrez, împreună cu surorile
mele, în cadrul rețelei globale “Serious Fun” de
tabere de vară pentru copiii cu boli grave, am tot
visat cu ochii deschiși la desfășurarea unui program
în cadrul familei noastre, lângă Trento, Italia. Familia
mea deține ”Castelul Campo”" din anul 1920, dar o
parte din el a fost locuibil încă din secolul al 12-lea.
Castelul este înconjurat de o pădure unde găsim
multe specii de animale. Este un mediu câmpenesc,
stimulant din punct de vedere fizic, cu acces la
internet.
După aproape un an de discuții și pregătiri cu Adriana
Henderson, fondator al organzației STAR Relief
Relief din SUA, am putut să concretizăm proiectul
„Aventura Italiană” (la Castelul Campo) al taberei
„O Rază de Speranță”, desfășurându-se în luna
august 2015, împreună cu un grup de adolescenți
din România. Motivul a fost aniversarea a 10 ani de
“Camp of Hope”. Deplasarea copiilor a căror viață
este amenințată de boli grave, simplă în aparență,
s-a desfașurat normal după ce s-au depus eforturi
în acest sens. Organizații familiale, ‘Organizatia
Familiara Kleh’ si ‘Klaus Zumwinkel’ care ne-au
furnizat contribuții financiare importante. Echipa de
voluntari a fost formată atât din romăni, căt și din
italieni iar tratamentul cu factor a fost asigurat de o
organizație din America.
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Asadar 25 de persoane cu vârste cuprinse între 11
și 18 au călătorit spre Italia, având alături o echipă
medicală și însoțitori din Romania. Ideea a fost de a
oferi tinerilor experiența unui alt loc dintr-o altă țară
decât Romania și de a petrece o săptămână într-un
castel medieval cu programe creative, sportive
adaptate nevoilor lor.
Programul pe care l-am creat împreună cu surorile
mele, a fost proiectat astfel încat să aibă activități
energetic diversificate, activități care le-ar permite
exprimarea creativității sau altele (ex: jocuri de
ping-pong, relaxare pe iarbă sau să joace un meci
de fotbal amical). Mi s-a spus că cei mai mulți dintre
copiii afectați de hemofilie nu joacă fotbal acasă
deoarece aceasta fiind o activitate cu risc ridicat de
lovire ar putea conduce la apariția hematoamelor și
implicit la durere. Dar, în cadrul taberei, sub atenta
observare și grijă a echipei medicale, acești copii s-au
putut juca și de asemenea, am învățat să ne facem
singuri pizza, i-am provocat pe copii să construiască
rachete din sticle de plastic, pe care să le facă să
zboare pe baza combustibilului special folosit de
NASA. De asemenea, am facut o excursie de o zi la
un lac din apropiere unde am desfășurat activități

România

interactive. Ne-am plimbatul cu hidrobicicleta si de
asemenea, am învățat să folosim placa de surf.
În ultima seară de tabără, toată lumea a participat
la un spectacol în care fiecare ne-am arătat propriu
talent. În acea seară, tinerii și-au înfruntat emoțiile
și au dat dovadă de mult curaj încântându-ne cu
momente memorabile de dans, interpretări de
cântece celebre, recitaluri la pian exact ca Oliver și
Hardy. Mergând și eu, la randul meu în tabere, am
observat că jocul este cea mai facilă metodă de a
aduce oamenii împreună; tineri și bătrâni.
Una dintre cele mai interesante conversații pe care
le-am avut a fost într-o dupâ-amiazâ când ne-am
împărtașit unii altora propriile experiențe privind
condiția medicală a fiecăruia dintre noi. Mulți
dintre copiii cu hemofilie au vrut să înțeleagă mai
mult despre cicatricile celor bolnavi de cancer iar
pacienții oncologici au avut întrebări legate de
injecțiile cu factor pe care adolescenții hemofilitici
le-au primit periodic. Una dintre ultimele zile ale
sesiunii din Italia a inclus și o excursie de o zi la
un parc de aventuri din apropiere, unde copiii au
învățat să traverseze poduri din lemn, să se dea
cu tiroliana. Aceștia se încurajau reciproc pentru a
merge cat mai sus de pe frânghii suspendate. Pentru
mulți dintre ei, simplul fapt ca au reusit să se urce în
copaci, a reprezentat cea mai mare provocare fizică
pe care au depășit-o împreună.
Au fost multe de sărbătorit în ultima seară a
‘aventurii italiene’. Am avut un tort prin care am
celebrat aniversarea a 10 ani de tabere ‘O Raza de
Speranță’ și, de asemenea, eforturile constante ale
Adrianei Henderson, care prin implicarea ei aduce
bucurii și programe speciale adresate copiilor români.
Programul taberei a luat sfârșit printr-o ceremonie
specială unde participanții au primit certificate de
participare și tunici cu emblema Castelului Campo.
După 8 zile, am constientizat că la începutul taberei,
i-am văzut ca un grup de persoane care au pornit spre
pădure dând semnalul de începere al aventurii, iar
acum s-au întors în țara lor natală cu elixirul necesar
momentelor de luptă pe care le au de înfruntat;
cu amintirea că există și alții cu aceleași provocări
de viață sau similare cu ale lor, conștientizând că
sunt mulți cei care se gândesc la ei. Pentru mine și
familia mea, dacă la început i-am privit ca pe niște
simpli oaspeți ulterior i-am simțit făcând parte din
această familie a Castelului Campo și totul a devenit
un basm legendar în care am fost cu toții povestitori
și ascultători. Dificila sarcină de a forma o tabără
internațională de vară într-un decor câmpenesc
Italian, ne-a oferit recompense incredibile, cum ar fi
posibilitatea de a călători înapoi în timp, într-o eră
cu mai puține distracții ale timpului modern dar care
ne-a indreptat atenția către nevoia de a avea curaj
și de a ne forma o armată de războinici care să-și
valorifice puterea de a se lupta cu "boala".
Sofia Rasini

Summary
After nearly a year of planning with Adriana Henderson-founder of USA-Romanian S.T.A.R. Children Relief
Organization- we were able to bring a little idea to life: Camp Ray of Hope’s Italian Adventure, held in
August 2015, and bring an adolescent group of 25 campers from Romania to Castel Campo to celebrate
Camp Ray of Hope’s 10 year anniversary. We knew that relocating minors with life threatening illnesses
would hardly be simple, but pieces began to fall into place soon after we began pooling our efforts.
Two family foundations (Kleh Family Foundation and the estate of Klaus Zumwinkel) generously provided
important financial contributions. A team of volunteers began to form on both the Romanian and Italian
ends, and factor for the hemophilia patients was secured through an American organization.
After 8 days, a group of willing individuals had gone into the woods to head the call to adventure, and was
now returning to their homeland with the elixir for moments of struggle; the reminder that there are others
facing the same or similar challenges, and the knowledge that there are many that care about your own.
And for my family and I, what began as the quest to extend Castel Campo’s protection to others became
a legendary fairy tale in which we were all tellers and hearers. The difficult task of putting together an
international summer camp in a rural Italian mountain setting yielded some incredible rewards, such as
the opportunity to travel back to an era of less distraction and a larger need for bravery, and help to form
a legion of warriors who have harnessed the power what we previously knew only as ‘illness’.
An Anniversary Year for Camp Ray of Hope
In 2015 Camp Ray of Hope celebrated its ten year anniversary. Camp Ray of Hope, a project of STAR
Children Relief founded by Adriana Henderson, is a camp for children with hemophilia and cancer. Through
the years Camp Ray of Hope offered fun, recreational and educational activities for hundreds of children.
Eighty children annually benefit from the camp’s program in such activities as sports where children
with hemophilia can be treated with factor therapies made available through it’s partner AmeriCares in
collaboration with Cristian Serban Center in Buzias. Other camp activities include arts and crafts where
each child learns to develop creativity through their own personal style while also learning to participate
in group activities. At camp children also receive psychological counseling to understand and better cope
with their illness as well as learning how to self infuse. Camp Ray of Hope celebrated this ten year
anniversary not only in Romania but also with a special camp in Italy. You can find more information on this
special Italian Adventure as seen through the eyes of some of the children who attended the Italian camp
in this issue of our magazine.
Alex says.. I truly felt like a normal child having a happy childhood, forgetting that I had a serious illness,
being able to do what I wished without fear that I could get hurt and not have factor therapies available.
This camp gives children with hemophilia the opportunity to meet wonderful people, to go on field trips
and visit touristic sites. For me personally this camp meant everything. I would like to thank the organizers,
the medical personnel, doctors, nurses, all the volunteers who cared for us without whom this camp would
not have been possible. It is my wish this camp would continue for many years.
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Aventura

din Italia

— 2015

Am să vă povestesc aventura pe care am trăit-o în tabăra O rază de speranță, când am mers în Italia, la
Castel Campo, unde am fost primiți cu mare bucurie de către cele trei surori: Sofia, Thea și Olli Rasini.
Totul a început cu invitația doamnei Adriana Henderson, de a participa la această tabără. Nu vă pot spune
cu câtă bucurie am primit vestea. Ne-am întâlnit pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”. Se putea
citi cu ușurință entuziasmul pe care fiecare dintre noi, chiar și doamna Henderson, îl aveam în legătură cu
această călătorie, spre o săptămână plină de activități distractive, lecții despre sănătatea noastră și sport.
Odată ajunși pe aeroportul din Milano, Sofia Rasini, prințesa Castelului Campo, ne-a întâmpinat pentru a
ne duce în locul unde aveam să petrecem o săptămână minunată. După încă un drum de vreo trei ore, am
ajuns la destinația noastră unde am fost primiți cu mare căldură de surorile Sofiei: Thea și Olli. De aici
începe distracția! Cu toții am participat la activitățile distractive ale taberei, glumind, socializând etc. Pe
lângă aceste activități, am avut și câteva momente mai speciale cum ar fi: excursia pe care am făcut-o la
parcul de aventuri, unde am avut parte de multă adrenalină dându-ne cu tiroliana, plimbarea cu placa pe
lac, dar și timpul petrecut prin Milano, în ultima zi din tabără, unde am vizitat Domul din Milano. Astfel, am
descoperit cu toții locuri noi și frumoase, putând să ne distrăm fără să avem mereu grijă de a nu ne lovi sau
accidenta, deoarece în tabără le aveam pe doamnele asistente care aveau grijă de noi, iar în caz de vreun
accident, beneficiam imediat de tratament. Valerio ne-a dat și o lecție de scrimă, în urma căreia am fost
declarați oficial „Apărători ai castelului”. Ziua pe care am petrecut-o în Milano va fi de neuitat. Un oraș
splendid, cu arhitectură desăvârșită, cu oameni politicoși, gata să te ajute dacă ai vreo problemă.
În concluzie, pentru mine personal, această tabără a însemnat foarte mult, nu doar pentru că am cunoscut
persoane minunate și puteam să practic sporturi fără să-mi fie frică, din cauza lipsei de tratament, ci și
pentru faptul că am vizitat un loc nou, pe care nu aș fi putut să-l vizitez fără ajutorul tuturor celor implicați.
Oameni care, prin dragostea și dăruirea lor, îmi dau speranțe, îmi arată că există o altă lume la care eu,
deocamdată, pot doar să visez.
Vă mulțumesc din toată inima!
		

Mihai Ștefănescu

Summary
I would like to tell you about an adventure I went on recently. It all started when I was invited by
Adriana Henderson to participate at Camp Ray of Hope Italian Adventure at Castel Campo in Italy. I
cannot tell you how excited I was when I heard I was one of the twenty five children with hemophilia
and cancer selected to participate at his camp.
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We all met at the International airport in Bucharest . Our excitement was easily recognizable. We were
all looking forward to a week full of fun activities, sports, and lessons about our illnesses. Once we
arrived in Milan Sofia Rasini, the princess, met us and took us to the enchanted castle. After a three
hour bus ride we arrived at our destination where we were warmly met by Sofia’s sisters, Thea and Olli.
And this is where the fun really started! We joked and played games and socialized with the other kids.
We also had some special treats like going to an adventure park in Italy where we went on different
adventures courses all full of excitement and adrenaline rush. We spent a day at a beautiful lake where
we went on boat rides. Valerio, a professional fencer, taught us how to fence and we became “Defenders
of Castel Campo”.
We spent the last day of camp visiting the city of Milan and it’s impressive Duomo. It was an unforgettable
day. Milan is a gorgeous city with grandiose architecture, polite people ready to help you if you are in
need.
This camp meant everything to me, not only because I met wonderful people and was able to participate
in sports without fear of getting hurt and not have adequate treatment available but also because I was
able to visit so many beautiful places which I would not have been able to visit otherwise. With the help
of so many people and through their love and dedication I am now hopeful that there is a better world,
one that I could only dream it existed.
Thank you from the bottom of my heart!
					

Mihai Stefanescu
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Vacanţă

în

Waldschach, Austria

Era o zi frumoasă de vară. Primisem invitaţia pentru o mini vacanţă de două săptămâni în Austria și începusem
să mă pregătesc pentru plecare. Mama îmi făcea bagajul şi îmi repeta acele reguli pe care trebuie să le
respect pentru a face o impresie bună acelora pe care îi voi întâlni acolo, ce trebuie şi ce nu trebuie să fac.
Gândul îmi zbura deja la vacanţă. Împreună cu mama şi tata am pornit spre Timişoara, locul de întâlnire
pentru plecarea către Austria.
Ne-am întâlnit în autogară cu domnişoara doctor Laura Pescaru şi ceilalţi doi băieţi, ambii cu hemofilie.
Ardeam de nerăbdare să plec în vacanţă, să văd locuri şi să cunosc oameni noi. A fost un drum lung şi
obositor. La ivirea zorilor, am ajuns în Viena şi am traversat-o dintr-un capăt în altul cu metroul, până la
gara unde ne-am urcat în tren pentru a ajunge la destinaţia finală.
Eram frânţi de oboseală când am ajuns, dar a meritat. Un peisaj mirific îţi încânta privirea, căsuţe de lemn
aşezate una lângă cealaltă pe malul unui lac ce parcă se unea cu cerul, bărcuţe albe ancorate la chei ce te
îndemnau parcă să te arunci în ele şi să vâsleşti până la capătul puterilor.
În prima zi am fost evaluați din punct de vedere medical şi ne-am odihnit. În următoarele zile, după
un program bine stabilit, mergeam la sală, la masă şi la o mulţime de activităţi recreative. Am rămas
impresionat de faptul că hemofilicii de aici, din Austria, îşi desfăşurau activităţile la fel ca nişte copii
sănătoşi, nefiind împiedicaţi să facă ceea ce îşi doreau.
Copilăria noastră a fost marcată de cuvintele: „nu ai voie acolo”, „nu face asta”. Lipsa tratamentului şi a
personalului specializat, în zonele din care venim, ne-a îngrădit oarecum o parte din copilărie. Însă, aici, am
putut face ceea ce ne-am dorit. Am înotat, am făcut surf, am urcat pe munte, am văzut animalele la zoo,
am urcat cu telecabina şi am coborât cu bobul.
Într-una din zile am vizitat un muzeu, am fost la picnic şi într-un parc de distracţii.
O zi începea la ora opt cu micul dejun, vizita medicală şi profilaxia, exerciţii pentru recuperarea articulaţiilor,
fotbal, tenis, urma masa de prânz, pe care o serveam la un restaurant de partea cealaltă a lacului, distanţă
ce o parcurgeam fie cu hidrobicicleta, pe jos sau cu bicicleta. Urmau două ore de odihnă, apoi tot felul de
activităţi şi concursuri ce te ţineau mereu activ şi atent. Seara cădeai frânt de oboseală şi aveai impresia că
în următoarea zi nu vei mai fi capabil să te ridici din pat, că picioarele nu te vor mai asculta, dar te înşelai,
pentru că, în ziua următoare, o luai de la capăt cu aceeaşi forţă şi mai mult entuziasm.
Mi-am făcut mulţi prieteni, de la voluntarii veniţi în tabăra până la personalul medical, toţi oameni minunaţi,
dispuşi oricând să ne ajute şi să ne îndrume.
La încheierea taberei, am făcut foc de tabără şi ne-am spus părerea despre tot ceea ce s-a întâmplat aici.
Am plecat spre casă, cu mintea şi sufletul pline de amintiri frumoase, cu gândul că, poate, la anul, ne vom
reîntâlni și ne vom povesti tot ce am trăit până atunci. Se lumina de ziuă, razele soarelui îmi mângâiau faţa,
am deschis ochii, ajunsesem în autogara din Timişoara, unde mă aşteptau părinţii. Ne-am îmbrăţişat şi am
pornit către casă, nerăbdător să le povestesc şi să le arăt şi lor poze cu locurile şi oamenii minunaţi pe care
i-am întâlnit acolo.
28

Zaharia Bogdan

Summary
Bogdan shares with us his memories of the Austria Camp where he went to with some other Romanian
friends. As a cooperation result between the Romanian Hemophilia Association and the Austrian
Hemophilia Association, 4 Romanian children/ teenagers and an accompanying person are invited to the
camp. “In the first day, we were medically checked and got some rest. In the next few days, as we had a
fixed schedule, we went to the gym or to the dining room or we did a lot of fun activities. I was amazed
to see that the Austrian hemophiliacs looked like healthy, normal children and they had no difficulties
in doing what they liked. I would always listen to: ‘You are not allowed to go there.’, ‘Do not do that.’
Due to the lack of medical treatment and specialized staff from the towns we come from, our childhood
didn’t give us so many good memories. In the camp, we could do what we wanted without having any
medical restrictions. We swam, we surfed, we climbed on the mountain, we visited the animals at the
zoo, we rode cable cars and bobsleighs. I made a lot of friends and I went back home with my heart full
of good memories.

Amintire

de

Austria

E noiembrie. Vacanţa de iarnă se aproprie. Altădată mă gândeam deja cum o să profit de acele zile libere,
fără trezitul de dimineaţă, programul zilnic de şcoală şi lecţiile, la cum o să împodobesc bradul şi cum să
împachetez cadourile. Realizez că acum mintea îmi zboară la cu totul altceva, adică la cât de frumoasă a fost
vacanţa de vară şi mai ales cele două săptămâni petrecute în tabăra din Austria. Drumul lung şi obositor pe
care l-am parcurs până la destinaţie, nopţile nedormite, schimbatul mijloacelor de transport, toate acestea
au fost lucruri peste care a meritat să trecem pentru a ajunge într-o ţară cu un grad ridicat de civilizaţie.
Morile de vânt din apropierea Vienei, munţii plini de verdeață, aerul proaspăt şi mai ales curățenia, au fost
lucrurile pe care le-am admirat în mod deosebit. Tabăra în care ne-am cazat a fost, de asemenea, un loc
nemaipomenit, cu oameni demni de laudă, care au încercat să ne adune pe cât mai mulţi copii din locuri
diferite, pentru a ne oferi, în mod egal, tuturor, posibilitatea de a ne bucura de diverse activităţi şi mai ales
de profilaxia cu factor. În acest loc am legat prietenii, am învățat ce înseamnă respectul, solidaritatea şi
ajutorul reciproc — îmi amintesc de momentul în care am salvat un băiat de la înec. De fiecare dată când îmi
fac factor, îmi vine în gând tabăra din Austria. De ce? Răspunsul e simplu. Aici am învățat cum să îmi prepar
şi cum să îmi fac singur tratamentul de care am nevoie zilnic. Ceea ce m-a motivat să realizez acest lucru a
fost exemplul unui copil care, la 7 ani, reuşea să fie independent în tratarea propriei sănătăţi. Un alt lucru
pe care l-am învățat aici este modul corect de a-mi face exerciţiile care îmi antrenează circulaţia sanguină
şi mersul drept de spate. Atâtea lucruri noi învățate spre binele meu, atâtea amintiri frumoase legate de
copiii şi oamenii de acolo, care mă fac să nu uit vreodată această vacanță nemaipomenită!
Mihai Cîrcu

Summary
Mihai shares with us his own
experience of the camp and
completes the its image as
it was described by Bogdan.
Mihai relates to all the
beautiful landscapes he saw
and how much he enjoyed
being there. „In this camp,
he said, I made friends, I
learned what respect, unity
and empathy are. Every
time I make my injections
with factor VIII, I remember
about the camp. Why? The
answer is quite simple. I
saw a 7 year-old child that
was able to prepare and
inject the treatment all by
himself, therefore I became
encouraged and motivated
to learn to do it, too.

29

Club LEO Bucharest
“Sunshine”
Chelner de caritate
Proiectul Chelner de caritate face parte dintr-un demers național al Districtului LEO 124
România de ajutorare a Asociației Române de Hemofilie, început în anul 2012.
Clubul nostru, LEO Bucharest Sunshine, a strâns deja pentru această cauză 16000 RON,
în urma unor evenimente caritabile și a celor 6 ediții “Chelner de caritate” desfășurate în
ultimii 3 ani, însă contactul cu Președintele Asociației Române de Hemofilie ne-a făcut să
ne dorim să facem mai mult.
Cum facem?
Leuții – membrii ai clubului LEO Bucharest Sunshine, pe parcursul unei zile, lucrăm ca și
chelneri, purtând semne distinctive – tricouri cu logo-ul LEO : facem curățenie, pregătim
sala, produsele, preluăm comenzile de la clienți, servim clienții la masă. Toți bănuții strânși
peste nota de plată îi donăm Asociației Române de Hemofilie.
Deci ne străduim să fim cât mai buni!
CE FACEM ÎN PLUS?
Promovăm evenimentul, ne invităm prietenii și cunoscuții în cafenelele partenere,
împărțim voie bună și arătam de ce este frumos voluntariatul.
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Misterul vieții
		

de Aurel Cercelaru

Un mister e viața noastră
Plămădită doar din lut
Emoții și conspirații
Răsturnate prea abrupt.
Un mister e viața noastră
Peste anotimpuri stranii
Uneori „plouă” prea des
Și anii… ni se scurg anii.
Un mister e viața însăși
Cu vise neîmplinite
Ne dorim tot ce au alții
Răscolind gânduri trudite.
Un mister e viața noastră
Suferință și durere
Așteptăm în nopți târzii
Alinare, mângâiere.
Un mister e viața noastră,
Însă Cel ce ne-a ‘ntocmit
Ne-a dat grai doar din iubire
Să comunicăm cinstit.
Un mister e viața însăși.
Dacă poți spune ceva
Spune doar vreo două gânduri,
Dumnezeu e dragostea.
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Mulțumim celor care, în ultimii 2 ani, prin oferirea sprijinului financiar
ne-au asigurat continuitatea și dezvoltarea activităților ARH și prin
aceasta și-au adus aportul la cresterea calității vieții persoanelor cu
hemofilie din Romania.
Mulțumiri:
NovoNordisk, Baxter, Octapharma, Bayer
Lions Club Atheneum Bucharest
Leo Bucharest Sunshine
Electrogrup
Capitulul Isis Nr. 5 - The Order of the Eastern Star

www.wfh.org

Asociația Română de Hemofilie
este singura asociație din Romania
care are calitate de membru cu
drepturi depline în cadrul
Federației Mondiale de Hemofilie
și a Consorțiului European de
Hemofilie.

www.hemofilic.ro
Facebook: Asociatia Romana de Hemofilie

www.ehc.eu

