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Mesaje la ceas
aniversar
Dragi membri ai Asociaţiei Române de Hemofilie,
În cursul acestui an sărbătorim 15 ani de la înfiinţarea Asociaţiei Române de Hemofilie (ARH), o asociaţie a persoanelor cu hemofilie, a rudelor acestora, susţinută de câţiva
medici, care le sunt cu credinţă alături în rezolvarea problemelor lor de sănătate. Este o
organizaţie care pe parcursul anilor s-a extins şi consolidat, curprinzând membri din toate
teritoriile istorice ale ţării, grupaţi în nu mai puţin de 5 filiale regionale. Ea a devenit parte
integrantă a Federaţiei Internaţionale de Hemofilie, care deja în 1994 a recunoscut-o, a
afiliat-o şi a dat dovada de repetate ori a aprecierii activităţii sale.
ARH s-a maturizat în aceşti ani, făcând cunoscută boala, aducând-o în atenţia corpului medical, a comunităţii civile, a autorităţilor şi a factorilor de decizie, atrăgând atenţia
asupra conseciinţelor dezastruoase ale unui tratament neadecvat.
ARH a înscris în rândurile realizărilor la care a contribuit următoarele:
primul Registru Naţional al Bolnavilor cu Hemofilie
iniţierea şi implementarea unui Program Naţional de Sănătate dedicat hemofiliei (PN 7)
creşterea achiziţiei de factori de coagulare de la 0 la ~ 0,5 UI/capita/an
asocierea în relaţie de parteneriat cu Centrul de Hemofilie din Muenchen şi cu Asociaţia
Austriacă de Hemofilie.
În această perioada de timp s-au editat pentru voi: Cartea de educaţie, Carnetul de
sănătate şi Cardul de identitate pentru Persoane cu Hemofilie. Au fost ani în care pe plan
medical s-a consolidat experienţa intervenţiilor medico-chirurgicale programate (Departamentul de hematologie – Clinica II Ortopedie Timişoara) şi cea de recuperare locomotorie (Centrul de evaluare si recuperare pentru Copii şi Tineri ``Cristian Şerban``, Buziaş).
Toate acestea s-au desfăşurat cu suportul constant al Federaţiei Internaţionale de
Hemofilie, al Consorţiului European de Hemofilie, şi cu deosebire al Centrului de Hemofilie
din Muenchen şi al Asociaţiei Austriece de Hemofilie. Numele Prof. Wolfgang Schramm
(Germania), Hubert Hartl (Austria), Emanuela Chiaranda (Americares SUA), Adriana Henderson (SUA) şi Laurie Kelly (SUA) evocă veritabilii noştri prieteni şi susţinători.
Pe parcusrul celor 15 ani, ARH a crescut şi s-a maturizat, sosind ceasul în care este

înţelept şi constructiv să-i preluaţi conducerea şi gospodărirea, să-i decideţi cu toată
responsabilitatea destinul. La predarea stafetei simt nevoia să vă transmit câteva
mesaje de suflet:
Rămâneţi solidari şi strângeţi rândurile în jurul asociaţiei voastre, pentru ca vocea
voastră comună şi unică să fie mai puternică şi mai convingătoare; nu vă lăsaţi
dezbinaţi pentru că interesele voastre de viaţă sunt aceleaşi, indiferent de locul
vostru de domiciliu, şi rezolvarea lor necesită angajarea voastră, a tuturor; interesul
vostru comun este firesc să vă unească şi nu să vă disperseze fortele!
Daţi conţinut asociaţiei voastre prin angajarea fiecăruia dintre voi în acţiune şi atitudine, prin determinarea şi decizia voastră de creare a unor condiţii medicale, economice, financiare şi emoţionale care să vă asigure o viaţă sănătoasă, productivă,
sursă de satisfacţii personale şi sociale!
Rămâneţi integraţi în comunitatea internaţională a Persoanelor cu Hemofilie pentru a fi în contact cu informaţiile actualizate privind hemofilia şi tratamentul ei, pentru a vă putea adapta obiectivele la cele ale semenilor voştri de pe alte meleaguri,
pentru a putea beneficia de ajutorul şi susţinerea ei!
Păstraţi-vă revista „Factor” ca mijloc eficient şi indispensabil de comunicare: între
voi, cu structurile de decizie guvernamentale şi ale Casei de Asigurări de Sănătate,
cu cei mulţi dispuşi să vă susţină în demersurile voastre!
Nu uitaţi că numai implicându-vă personal şi urmărindu-vă activ scopurile, le puteţi
vedea traduse în viaţă! „Unul pentru toţi şi toţi pentru unul” - reţineţi că binele individual este dependent de binele vostru colectiv; de aceea militaţi ca tratamentul
adecvat să nu rămână o excepţie şi o favoare pentru unii din voi, ci este dreptul
legitim al vostru, al tuturor.
Parcursul celor 15 ani a fost greu; nici anii ce urmează nu vor fi uşori. Dar am
sincera convingere că luându-vă soarta în propriile mâini cu înţelepciune, tărie şi
consecvenţă, veţi reuşi şi visul ``Tratament pentru toţi!`` va deveni o realitate. Vă
doresc din tot sufletul mult succes şi .... rămân alături de voi!
Margit Şerban
Preşedinte de onoare ARH

La multi ani,
Asociaţia
Anul acesta Asociaţia Română de Hemofilie
a împlinit 15 ani de când a luat fiinţă, la început,
ca o asociaţie regională, pentru ca, ulterior, să se
transforme în una naţională, recunoscută pe plan
mondial, prin faptul că a fost afiliată, în anul 1994,
Federaţiei Internaţionale de Hemofilie, iar, apoi, ca
membru, în cadrul Consorţiului European de Hemofilie.
La ora actuală, sunt, de asemenea, constituite filiale
în: Bucureşti, Iaşi, Covasna, Cluj-Napoca, Oltenia.
La 15 ani de la înfiinţarea Asociaţiei Române, pentru activitate continuă, în sprijinul bolnavilor cu
hemofilie din Romania, i-a fost oferit doamnei
profesor dr. Margit Şerban un semn de profundă
recunoştinţă pentru contribuţia sa esenţială, constanta preocupare şi efortul depus la creşterea
calităţii asistenţei medico-sociale a bolnavilor cu
hemofilie, reprezentând model de angajament,
tradus în fapte şi atitudine suportivă faţă de nevoile
şi problemele noastre.
În cei 15 ani de existenţă a Asociaţiei
Române de Hemofilie, s-au făcut paşi semnificativi,
de la ignorarea hemofiliei la acordarea statutului
de boală ce face obiectul unui program naţional

de sănătate.
Asociaţia Română de Hemofilie s-a asociat efortului permanent de a milita pentru asigurarea unei
asistenţe medicale optime, necesare persoanei cu
hemofilie, şi mesajului internaţional prin organizarea Zilei Mondiale a Hemofiliei.
Pe lângă neajunsurile şi limitele asistenţei medicale, este reconfortant să ştim că avem mulţi prieteni, din ţară sau străinătate. Pe lângă prof. dr.
Schramm Wolfgang, dr. Hubert Hartl, Adriana
Henderson, Laureen Kelley sau cei din cadrul
Federaţiei Internaţionale de Hemofilie, sunteţi voi,
medicii, membri ARH, voluntarii. Vă mulţumim
pentru străduinţa şi angajamentul arătat în efortul
justificat de a implementa o politică de sănătate
în favoarea şi pentru binele persoanelor cu hemofilie.
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Îmbunătăţeşte-ţi viaţa
În data de 13 aprilie 2007, la Timişoara, în sala de
conferinţe Viena a Hotelului Timişoara a avut loc celebrarea Zilei Mondiale a Hemofiliei, eveniment la care au
luat parte bolnavii cu hemofilie din toată ţara, medici,
părinţi, participarea ridicându-se la un număr de peste
100 de persoane.
În fiecare an, asociaţiile bolnavilor cu hemofilie din întreaga lume celebrează Ziua Mondială a Hemofiliei pe
data de 17 aprilie. Această dată a fost aleasă în onoarea fondatorului Federaţiei Internaţionale a Hemofiliei,
Frank Schnabel, care s-a născut în această zi.
Scopul comun al acestei zile este acela de a creşte
conştientizarea acestei boli şi îmbunătăţirea îngrijirii acordate acestor persoane. Tema acestui an este
“Imbunătăţeşte-ţi viaţa!” Această temă este construită
pe viziunea strategiei 2006-2013 a Federaţiei
Internaţionale a Hemofiliei - “Tratament pentru toţi“.
Această viziune aspiră către diagnostic, management şi
îngrijire corespunzătoare oferite de echipe multidisciplinare pentru bolnavii cu hemofilie.
Mesajul Zilei Mondiale a Hemofiliei - “Îmbunătăţeşteţi viaţa”- se centrează pe componenta cheie a îngrijirii
comprehensive pentru bolnavul cu hemofilie şi anume:
terapia fizică. Activitatea fizică regulată şi exerciţiile
sunt importante în vederea construirii unui sistem osos
şi muscular sănătos şi întărirea capacităţii musculare în
scopul prevenirii episoadelor de sângerare şi distrugerii
încheieturilor. Astfel, Federaţia Mondială de Hemofilie
a încurajat participarea la celebrarea aceastei zile în
vederea transmiterii mesajului de acces la o abordare
comprehensivă în vederea creşterii calităţii vieţii bolnavilor cu hemofilie.

În ceea ce priveşte prezentarea aspectelor actuale ale asistenţei medicale a persoanelor cu hemofilie
şi ale calităţii lor de viaţă, s-a desprins ideea conform
căreia, România, comparativ cu celelalte ţări din proximitate, nu dezvoltă o îngrijire de calitate pentru bolnavii cu hemofilie. Astfel s-a ajuns la următoarele concluzii:
asistenţa medicală a persoanelor cu hemofilie se
confruntă cu deficienţe serioase
accesul la tratament este inegal
folosirea produselor native din sânge este inadecvată
favorizând transmiterea infecţiilor hepatice şi nu numai.
Ca mijloace de îmbunătăţire a asistenţei medicale, s-au propus următoarele:
alocarea unui buget mai mare pentru asistenţa bolnavilor cu hemofilie, ţinând cont de realităţile actuale
o mai bună organizare
dezvoltarea centrelor regionale pentru o mai bună accesibilitate a tuturor bolnavilor cu hemofilie la tratament
minimal “home therapy” – fiecare bolnav să aibă disponibil 1-2 doze de concentrate de factor pentru
tratarea imediată a oricărei sângerări, după care să se
prezinte la spital şi nu să parcurgă sute de km pentru
fiecare sângerare timp în care situaţia se agravează şi
necesarul de factor de coagulare creşte pentru tratarea
acelei sângerări
creşterea consumului concentrate de factor derivate
din plasmă în România – 0,7 UI/capita/an, comparativ
cu Bulgaria – 1,5, Ungaria – 5,1, Slovacia – 3,7, Macedonia 1, Serbia 1UI/capita /an şi lista ar putea continua
cu procente mult mai mari la celelalte ţări din Uniunea
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Europeană.
corecta distribuire în judeţe a cantităţii de concentrate de factor VIII sau IX, adaptată la numărul de pacienţi
şi asistenţa specifică de calitate pentru aceştia.
În ceea ce priveşte perspectivele asistenţei medicale a persoanelor cu hemofilie din România, din discursul
d-nei Prof. Univ. Dr. Margit Şerban – Peşedintele de onoare a Asociaţiei Române de Hemofilie, s-au desprins
următoarele obiective ce au fost detaliate:
I. Identificarea diagnostică corectă şi nuanţată a tuturor persoanelor cu hemofilie
II. Inregistrarea lor în Centrul Teritorial de Hemofilie
III. Asistenţa medicală optimă
IV. Susţinerea psiho-socială şi consilierea genetică şi profesională.
La momentul actual, tratamentul în hemofilie se realizează facil, cel puţin în ţările dezvoltate, acolo unde accesul la produse de calitate este disponibil într-o cantitate mulţumitoare. Deşi aceste concentrate de factor
VIII sau IX sunt scumpe, ele sunt foarte eficiente, iar introducerea lor a revoluţionat tratamentul hemofiliei.
Înaintea apariţiei şi dezvoltării acestor concentrate de factor, în tratamentul hemofiliei se folosea sânge
integral, plasmă proaspătă congelată sau crioprecipitat. Aceste produse au fost şi sunt nesigure din punct
de vedere al contaminării virale.
Cu un tratament şi management eficient şi modern, copiii cu hemofilie severă se pot aştepta la o viaţă
normală. Calitatea vieţii lor ar trebui să nu fie diferită de cea a prietenilor fără hemofilie.
În cazul bolnavilor cu hemofilie din România apare ca evidentă neliniştea acestora în legatură cu capacitatea societăţii româneşti de a menţine în circuitul social oameni care au această problemă medicală.
Daniel Andrei
Vicepreşedintele ARH

Îmbunătăţirea calităţii
îngrijirii pacienţilor cu
hemofilie din România
Proiect susţinut de Novo Nordisk Haemophilia Foundation
	Bolnavii cu hemofilie reprezintă una din cele
mai defavorizate categorii de pacienţi din România, prin
deficienţele majore ale asistenţei medicale, începând
de la identificarea diagnostică deficitară a bolii, dar
manifestându-se cel mai pregnant în calitatea şi cantitatea inadecvate ale tratamentului substitutiv. Majoritatea bolnavilor cu hemofilie din ţara noastră nu sunt
dispensarizaţi reglementar printr-un serviciu medical
de specialitate, fiind trataţi doar ocazional cu prilejul
accidentelor hemoragice. Această situaţie se reflectă
într-o proporţie foarte mare de bolnavi cu handicapuri
locomotorii majore, care reprezintă o imensă povară
pentru familie şi societate.
Prevalenţa şi incidenţa reale ale hemofiliei
din ţara noastră sunt cunoscute doar în mod aproximativ, principalul motiv fiind de ordin organizatoric.
Absenţa unei reţele naţionale de asistenţă a bolnavilor
cu hemofilie explică de ce foarte mulţi bolnavi nu sunt
înregistraţi în nici o evidenţă; practic, doar în câteva
centre medicale mai mari există evidenţe ale bolnavilor
cu hemofilie, în rest datele lor fiind înregistrate la nivelul centrelor teritoriale de transfuzie, dar şi acestea sunt
incomplete. La o prevalenţă medie a hemofiliei de 13
– 18/100.000 persoane de sex masculin, numărul probabil de bolnavi cu hemofilie din România ar fi de circa
1.300 – 1.800. Până în prezent, în Registrul Naţional
Provizoriu sunt înregistraţi aproximativ 1.250 de bolnavi, cu menţiunea că datele înregistrate sunt de cele
mai multe ori incomplete.

	Bugetul acordat programului naţional de hemofilie este din nefericire insuficient, iar creşterea anuală a
devenit evidenta doar în ultimii doi ani, rămânând în
continuare un buget insuficient.
Caracteristicile
tratamentului
substitutiv
la bolnavii cu hemofilie din România sunt aşadar
următoarele:
1.absenţa profilaxiei primare/secundare
2.absenţa tratamentului la domiciliu
3.tratamentul ``on demand`` (doar al accidentelor hemoragice) este
neadecvat
i.calitativ (utilizare încă de plasmă, crioprecipitat neinactivate viral)
ii.cantitativ (doză, durată insuficiente)
administrat în general doar în condiţii de spitalizare
administrat tardiv.
Tratamentul substitutiv, adesea realizat cu plasma şi crioprecipitat, aplicat preponderent în condiţii de
spitalizare, determină absenteism şcolar sau de la locul
de muncă. Substituţia cu concentrate de factori neefectuându-se la domiciliu (``home therapy``) conduce
la acelasi impact social nefavorabil.
Societatea Română de Hematologie împreună
cu Asociaţia Română de Hemofilie face eforturi pentru
ameliorarea acestei situaţii. Una dintre iniţiativele care
s-a bucurat de succes a fost elaborarea unui proiect
care vizează îmbunătăţirea calităţii vieţii pacientului
cu hemofilie din România şi care a fost aprobat spre
finanţare de către Novo Nordisk Hemophilia Foundation – Elveţia.

Novo Nordisk Hemophilia Foundation a
fost înfiinţată în anul 2005 şi a apărut ca o posibilă
contribuţie la îmbunătăţirea tratamentului hemofiliei
din ţările în curs de dezvoltare, în care:
hemofilia nu este o prioritate a sistemelor de sănătate
şi există o lipsă a informării privind gravitatea acestei
boli
tratamentul cu factori de coagulare este suboptimal
prin:
i.bugete mici, care nu acoperă necesarul real
ii.disponibilitate redusă de factori
iii.tratament cu doze reduse, cu produse derivate din
plasmă
tratamentul hemofilie este nesatisfăcător:
i.speranţa de viaţă redusă
ii.pacienţii hemofilici cu inhibitori sunt rar
diagnosticaţi
iii.tratamentul pentru pacienţii cu inhibitori este redus
sau inexistent
organizaţiile de pacienţi sunt slab organizate, fără putere de influenţă.
Scopurile proiectului aprobat în România
sunt:
1.Identificarea magnitudinii problemei la nivel
naţional:
Registrul Naţional de Hemofilie (actualizarea datelor,
completarea informaţiilor absente, reevaluarea datelor
după aplicarea metodelor standardizate de diagnostic,
etc.)
Informare cu privire la deficienţele asistenţei hemofiliei
în ţara noastră, comparativ cu standardele europene şi
internaţionale, cu sublinierea consecinţelor diagnos-

ticului şi tratamentului suboptimale.
Adaptarea asistentei medicale si a resurselor la adevaratele necesitati pentru: diagnostic, tratament, monitorizare, recuperare
2.Crearea unei reţele naţionale functionale de hemofilie
Crearea unor noi centre de hemofilie în principalele
regiuni istorice ale ţării, în funcţie de distribuţia bolnavilor; 100 – 200 hemofilici/centru; distanţa domiciliu
– centru de hemofilie < 200 km
Educarea şi specializarea personalului implicat în
asistenţa pacienţilor cu hemofilie (medici, asistente,
personal de laborator, etc.)
Crearea unei infrastructuri standardizate de evidenţă a
bolnavilor şi a tratamentului
Integrarea acesteia în reţeaua naţională a asistenţei de
sănătate publică
Asigurarea susţinerii din partea autorităţilor locale şi
naţionale.
3.Îmbunătăţirea speranţei de viaţă şi a calităţii vieţii
bolnavilor cu hemofilie, cu impact favorabil asupra
integrării familiale, profesionale şi sociale.
Avem încrederea că o astfel de iniţiativă va
aduce un beneficiu major tratamentului pacienţilor
cu hemofilie din România şi salutăm iniţiativa unor
fundaţii internaţionale dornice să sprijine eforturile
noastre de a asigura o viaţă cât mai apropiată de normal acestei categorii defavorizate de pacienţi.
Margit Şerban
Preşedinte de onoare ARH

Importanţa
exerciţiilor fizice pentru
persoanele cu hemofilie
Efectele pe termen lung ale tratamentului cu concentrat de factor sunt indiscutabil extrem de benefice pentru pacienţii cu hemofilie. Însă, 75-80%
din totalul pacienţilor cu hemofilie nu are acces la
o terapie cu concentrate de factor. Din cadrul acestor pacienţi, copiii vor avea hemartroze recurente
care vor duce la artropatie şi nevoia de tratament,
precum fizioterapie şi reabilitare, pare evidentă
întrucât artropatia hemofilică limitează activităţile
zilnice şi participarea socială.
Specialiştii în domeniu recomandă astfel un program de gimnastică la domiciliu pentru toate persoanele cu hemofilie. În mod ideal,
ni se prezintă faptul că persoana cu hemofilie ar
trebui implicată într-un program de exerciţii zilnice începând din copilărie. Se recomandă exerciţii
zilnice pe toată perioada vieţii, deoarece musculatura puternică stabilizează încheietura şi previne
apariţia hemartrozelor. Importanţa participării la
sport, cu excepţia sporturilor în care are loc contact corporal, este prezentată ca fiind benefică
pentru persoanele cu hemofilie. Este de asemenea
important ca fiecare persoană cu hemofilie să-şi
recunoască propriile limite şi să fie sfătuit uneori în
ceea ce priveşte apariţia unor semne cu privire la
existenţa unei legături între o anumită activitate şi
sângerare.
Cu un nivel al factorului VIII sau IX mai mic
de 1%, fără tratament, persoana cu hemofilie va

experimenta sângerări încă din perioada micii
copilării. Aceste sângerari pot duce la dezvoltarea
artropatiei şi la apariţia dizabilităţii. Existând mulţi
pacienţi în întreaga lume care nu au acces la profilaxie, aceştia cotinuă să aibă sângerări articulare
şi musculare. Dezvoltarea artropatiei este o realitate şi în România. Odată cu apariţia sângerărilor,
problemele musculo-scheletate afectează funcţia
articulară astfel încât terapia fizică şi reabilitarea
sunt esenţiale.
Definirea termenilor
Hemartroza este definita ca prezenţa sângelui intraarticular ca urmare a unei traume minore
sau majore. În lipsa administrării cât mai precoce
a tratamentului specific, în mod ideal concentrate
de factor VIII sau IX, sângerarea continuă. În acel
moment, durerea este severă şi mişcarea activă devine imposibilă.
Sinovita este o inflamatie a membranei sinoviale. Sinovita cronica (cu o evolutie mai mare
de 6 luni) determina distrugere articulara, cu degradarea progresiva a cartilajului articular. In timp
apar instabilitatea articulara si mobilitatea redusa
pana la anchiloza totala.
Hematomul poate apărea in urma unor
traumatisme, chiar minore, şi poate fi superficial
sau profund. La început sângerarea musculară este
greu detectabilă. Sângele se prelinge printre fibrele
musculare şi nu cauzează umflarea imediată. Grad-

ual, pe masura ce sângerarea
continuă, apare şi durerea.
Odată format, hematomul
se stabilizează şi se resoarbe
foarte greu. Sangerarea nu se rezuma de obicei
la muschi si exista adesea o acumulare de sange
si la nivelul tesuturilor subcutanate. Un hematom
poate compromite nervii adiacenti, a caror functie
poate fi astfel afectata, ceea ce necesita prin urmare reabilitare aditionala si fizioterapie.
Artropatia hemofilică reprezinta distrugerea articulaţiei ca urmare a sângerărilor recurente.
Manifestările clinice ale artropatiei hemofilice
sunt durerea, pierderea gamei de mişcări şi limitarea funcţională care poate duce la dizabilitate.
Fizioterapia şi reabilitarea sunt foarte importante
atât în prevenirea cât şi în abordarea artropatiei
hemofilice.
Acest articol neavând obiectivul tratării
reabilitării fizice şi fizioterapiei, doresc doar să
subliniez importanţa activităţilor fizice şi a sportului care pot fi făcute la domiciliul fiecăruia. Acestea
reprezintă o componentă fundamentală în abordarea unei persoane cu hemofilie. Activitatea este
importantă atât din punct de vedere fizic, cât şi prin
impactul psihosocial. Gimnastica este recunoscută

că îmbunătăţeşte condiţia
fizică.
De asemenea, practicarea sportului este foarte
importană, deşi, la multe persoane adulte cu hemofilie din România, prezenţa artropatiei va limita
lista de activităţi pe care le pot efectua.
Pentru persoanele cu hemofilie se poate
vorbi despre două categorii de activităţi: sporturi
recomandabile (înot, drumeţie, pescuit, popice,
ciclism, tenis de masă) şi sporturi periculoase (box,
karate, judo, rugby).
Pacienţii ar trebui sfătuiţi să se orienteze
doar spre sporturile potrivite, pe baza motivaţiei
şi preferinţelor lor personale, in funcţie de problemele lor articulare, de frecvenţa sângerării, de
experienţele personale avute.
Înotul este recomandat ca una dintre cele
mai bune forme de exerciţiu fizic pentru persoanele cu hemofilie. Cu toate acestea, găsirea
unui bazin corespunzător în apropierea domiciliului nu este adesea uşoară.

Concluzii
Pot fi persoane cu hemofilie sau părinţi ai acestora care evită exerciţiile întrucât gândesc că acestea pot cauza apariţia unei sângerări,
dar activitatea fizică regulată şi corespunzătoare poate fi de fapt un ajutor în prevenirea sângerărilor şi a apariţiei artroptiei hemofilice.
Exerciţiile fizice sunt importante pentru clădirea unui sistem muscular sănătos care să sprijine şi să susţină incheieturile.
Daniel Andrei
Tg-Jiu

Tabăra din Austria
- August 2007
În vara anului 2007 Asociaţia Austriacă de Hemofilie a invitat
din nou 4 copii români în tabăra de la lacul Waldschach pentru copiii cu hemofilie.
La această tabăra am participat şi eu, Tudorache Andrei Ionuţ,
împreună cu încă trei copii cu hemofilie din ţară.
După 2 zile de mers cu autocarul (prin ţară şi străinătate) am
ajuns în Austria, la tabăra pentru recuperare şi tratament de
lângă oraşul Graz.
Am fost aşteptaţi şi primiţi de către medicii şi asistentele care
urmau să se ocupe de noi pe toată perioada taberei, timp în
care am beneficiat de cazare, masă, tratament cu factor VIII
şi de recuperare şi de multe activităţi sportive, concursuri şi
plimbări.
Cel mai mult însă mi-a plăcut când au participat toţi copiii din
tabăra la concursul `B Cup 2007` şi unul dintre colegii mei,
Ovidiu, a luat locul I.
Personalul medical s-a ocupat cu mult interes de noi pentru
a ne simţi bine.
Am luat cu mine multe amintiri plăcute şi frumoase de care
îmi amintesc cu drag!
Tudorache Andrei Ionuţ

De 1 Iunie Este şi Ziua Mea
Aşa se va intitula mica mea povestioară de neuitat. Mă numesc
Crava Ioan Alexandru, sunt din Râmnicu Vâlcea, am 8 ani, şi doresc să vă relatez prin intermediul acestei minunate publicaţii a
Asociaţiei Române de Hemofilie cel mai minunat moment din
viaţa mea.
Era ziua de 1 iunie, care după cum ştim cu toţii, este
Ziua Internaţională a tuturor copiilor din lume, fie ei sănătoşi
sau bolnăviori cum sunt eu. Mă aflam la Timişoara, mai precis la
Buziaş, la Centrul Clinic de Evaluare şi Recuperare pentru Copii
şi Tineri “Cristian Şerban”, centru la care vin copii şi adolescenţi
cu hemofilie şi diabet zaharat pentru recuperare şi tratament.
La acest centru eu m-am simţit cu adevărat un copil sănătos,
am trăit senzaţia unei copilării fericite pe care nu am avut-o şi
nu o am, aşa cum o au toţi copii sănătoşi şi fără probleme. Toţi
cei care vin în acest centru simt că trăiesc cu adevărat datorită
unor oameni cu suflet mare, cum este doamna Prof. Dr. Margit
Şerban precum şi toţi cei care lucrează acolo zi de zi şi au grijă
de sănătatea noastră.
Dar revenind la ziua de 1 Iunie, am fost contactat de
Asociaţia Română de Hemofilie, din care fac parte, pentru a
participa la Ziua Internaţională a Hemofiliei, care s-a celebrat
la Timişoara, acolo fiind informat că pe 1 Iunie va avea loc la
Buziaş în Centrul “Cristian Şerban” o expoziţie de desene pe format A3, care să exprime “Astăzi Este şi Ziua Mea”, desene care
vor fi premiate de compania “NOVO-NORDISK” prin intermediul domnului Dr. Cornel Săulescu, al doamnei doctor Simona
Stancu şi al altora. Pe această cale ţin să le mulţumesc pentru
activităţiile pe care le iniţiază şi le desfăşoară pentru a veni în
sprijinul bolnaviilor cu hemofilie. Am realizat un desen şi l-am
trimis la Timişoara. Pe 1 Iunie eram cu mama mea, pe care o
iubesc foarte, foarte mult, la Buziaş, era dis-de-dimineaţă şi o
aud pe mama mea spunând :”Neaţa , puiul lu` mama, La mulţi
ani! Doamne, Doamne sa-ţi dea multă sănătate, noroc, bucurii
şi putere în viaţă pentru a merge mai departe”, erau vorbele
lu` mama urmate de mulţi pupici şi o îmbrăţişare de nedescris,
fără teama de a mă lovi sau de a nu mă strânge mai tare fără
a provoca sângerări. Nu-mi amintesc să mai fi primit o asemea
îmbrăţişare fără reţineri. Mi-aş dori să am parte numai de asemenea îmbrăţişări. Şi totuşi aş fi vrut să mai rămân în pat lângă
ursuleţul meu de pluş la care ţin foarte mult şi pe care îl port
cu mine peste tot. Este un ursuleţ pe care l-am primit în ziua de
17 Aprilie 2004 la Ziua Internaţională a Hemofiliei care a avut
loc la Bucureşti la Hotel Intercontinental, unde am cunoscut-o
pe distinsa doamnă Adriana Henderson pe care o cunoaştem
cu toţii şi pe care o stimez şi o iubesc foarte mult. Dar trebuia

să mă trezesc pentru că era ziua de 1 Iunie, ziua tuturor copiilor, adică şi ziua mea. Mi-am propus să fie cea mai frumoasă zi
din viaţa mea, şi aşa a şi fost. M-am bucurat nespus de mult de
această zi. S-a făcut ora 10 şi ne-am adunat cu toţii în sala de
sport a centrului, special amenajată pentru această zi. Acolo a
avut loc un mic spectacol realizat de noi copiii, cu cântece şi
poezii după care a avut loc expoziţia şi premierea desenelor,
momentul mult aşteptat de toţi copii care au realizat aceste
desene.
Toţi eram foarte nerăbdători să aflăm premianţii şi să
vedem respectivele desene. Se anunţau premiile ... premiul III,
II şi emoţiile creşteau, premiul de încurajare şi aud şi premiul
întâi, şi acum parcă aud vorbele “ Şi acum premiul I care se
acordă lui Crava Ioan Alexandru! “ Nu-mi venea să cred, radiam
de bucurie, m-am uitat la mama mea şi ea plângea de bucuria
pe care a văzut-o pe chipul meu şi de cum am reacţionat cand
mi-am auzit numele. Era primul meu premiu (700 RON) pe care
l-am câştigat prin munca mea. A mai fost un premiu I pentru
un desen deosebit. De fapt toate desenele au fost deosebite în
felul lor, dar eu am respectat întocmai ceriinţele pentru realizarea acestui desen.
Au fost premiaţi toţi copiii care au avut un desen şi
toţi am primit cadouri şi am fost sărbătoriţi cu tort, prăjituri,
sucuri, muzică. A fost foarte, foarte frumos, ca o adevărată
sărbătoare. A fost o zi fericită, cum v-am mai spus. Am primit
premiul în aplauze, eram fericit, a fost o zi pe care am sa o ţin
minte toată viaţa, m-am simtit învingător şi aveam speranţa că
voi reuşi în viaţă chiar dacă voi fi mereu dependent de acest
tratament cu factorul VIII şi de care am foarte mare nevoie ca să
mă pot bucura de copilărie, aşa cum m-am bucurat de 1 Iunie
2007 la Buziaş.
Pe această cale mulţumim din suflet şi eu şi părinţii
mei tuturor celor care au fost implicaţi în realizarea acestui
eveniment şi a multor altora care au fost şi vor mai fi, celor
care fac tot posibilul ca noi să avem cât de cât factorul VIII şi să
fim fericiţi, mă refer în primul rând la doamna Margit Şerban,
doamna Dr. Uscătescu Valentina, domnul Daniel Andrei, domnul Mircea Andrei pe care ii cunoaştem cu toţii şi cărora le
mulţumim mult ca există. Şi nu în ultimul rând mulţumim prietenilor de la NOVO-NORDISK pe care i-am mai menţionat în
această povestioară a mea, minunată şi de neuitat. Îi îmbrăţişez
pe toţi cei pe care îi cunosc şi le doresc multă sănătate.
Alexandru Crava
Ramnicu Valcea

O experienţă UNICĂ…
Era dimineaţa zilei de 14 august 2007, aşteptam cu nerăbdare îmbarcarea în autocarul
ce avea să ne conducă spre o lume nouă, plină de entuziasm, spre necunoscut, spre
tabăra de vară din Austria (Sommerlager 2007).
Dupa un drum obositor, am ajuns în gara din Viena unde alături de ceilalţi copii: Ionuş,
Andrei si Adi am luat trenul spre Graz unde avea să ne aştepte persoana noastră de contact, Richie, un om deosebit prin caracterul său. Ajungând în locul unde aveam să ne
petrecem urmatoarele 3 săptămâni, răpuşi fiind de oboseală, nu ne-am dat bătuţi până
ce nu am vizitat împrejurimile taberei, un loc extraordinar, situat în apropierea unui
imens lac, cu piscină, teren de tenis, teren de fotbal şi nu în ultimul rând o privelişte
superbă, tabăra fiind situată la aproximativ 40 Km de graniţa cu Slovenia.
Aveam un program bine pus la punct: trezirea la ora 7:00, tratamentul profilactic,
la ora 8:00 serveam micul dejun în stil ``bufet suedez``, urmând terapia de grup şi cea
individuală care se axa pe preferinţele şi nevoile fiecăruia. La ora 12:00 porneam cu
bicicletele spre una din cele două locaţi unde serveam prânzul şi cina, apoi urmând de
la ora 13:00 până la
15:00 două ore de relaxare în cameră, după care aveam diferite activităţi: tenis, piscină,
sailing sau windsurfing. După-amiaza se desfăşura vizita medicală, unde fiecare copil
din tabară trebuia să se prezinte şi să spună cum se prezintă starea lui fizică, urma cina,
iar la ora 22:00 se dădea stingerea.
De-a lungul timpului petrecut acolo, am fost duşi la cumpărături în Graz, am navigat pe lac, am mers la ştrand şi am urcat cu telecabina pe un munte unde ne-am dat cu
bobul (un moment unic).
A avut loc şi concursul ``B Cup`` o provocare pentru noi cei de acolo, cupă ce a inclus 5
probe: surf, tir, bicicleta, golf şi bodypainting, probe pentru care ne-am pregătit timp
de o săptămână.
Am fost 22 de concurenţi care am dat tot ce aveam mai bun, pentru a ne întrece
pe noi înşine şi pentru a câştiga cupele puse în joc. Pot să mă mândresc cu câştigarea a
3 cupe: locul 2 la tir, locul 3 la surfing şi cea mai importantă ``Cupa B`` pe care în acest
an am adus-o în Romania.
A fost o vacanţă unică, pe care nu o voi uita niciodată şi pentru care vreau să-i
mulţumesc domnului doctor Hubert Hartl, domnului Daniel Andrei şi nu în ultimul
rând doamnei profesor Margit Şerban, care mi-au oferit aceasta unică şansă şi au facut
tot posibilul ca şi în acest an 4 copii din România să meargă în această tabară.
Vă mulţumesc!

Ionuţ-Ovidiu Lăţoiu
Rm. Vâlcea

CUNOASTETI-VA DREPTURILE!

Drepturile şi facilităţile persoanelor cu handicap
conform Legii nr. 448/2006, republicată
Susţinând că persoana cu handicap este
Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap au la bază următoarele principii: - re- la fel de importantă şi valoroasă ca orice altă
spectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale persoană, atunci:
ale omului;
a) protecţia şi promovarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului, precum şi posibilitatea
- prevenirea şi combaterea discriminării;
de a se bucura pe deplin de acestea sunt esenţiale
- egalizarea şanselor;
pentru participarea activă a persoanelor cu handi- egalitatea de tratament în ceea ce priveşte în- cap în societate, o societate participativă şi activă
cadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă;
fiind în beneficiul populaţiei în întregul ei
- solidaritatea socială;
b) promovarea participării depline a persoanelor
- responsabilizarea comunităţii;
cu handicap la viaţa comunităţii conduce la
- subsidiaritatea;
îmbunătăţirea autonomiei individului, astfel încât
- adaptarea societăţii la persoana cu handicap;
acesta să poată prelua controlul asupra propriei
- interesul persoanei cu handicap;
vieţi.
- abordarea integrată;
- parteneriatul;
Sănătate şi recuperare
- libertatea opţiunii şi controlul sau decizia asupra
propriei vieţi, a serviciilor şi formelor de suport de
În vederea asigurării asistenţei de recupercare beneficiază;
are/reabilitare, persoanele cu handicap au dreptul
- abordarea centrată pe persoană în furnizarea de la:
servicii;
a) dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu,
- protecţie împotriva neglijării şi abuzului;
conform listei şi în condiţiile prevăzute în Con- alegerea alternativei celei mai puţin restrictive în tractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei
determinarea sprijinului şi asistenţei necesare;
medicale în cadrul sistemului Asigurărilor Sociale
- integrarea şi incluziunea socială a persoanelor de Sănătate şi a normelor sale de aplicare;
cu handicap, cu drepturi şi obligaţii egale ca toţi b) servicii gratuite de cazare şi masă şi pentru
ceilalţi membri ai societăţii.
însoţitorul copilului cu handicap grav sau accentu-

at ori al adultului cu handicap grav sau accentuat
în unităţile sanitare cu paturi, sanatorii şi staţiuni
balneare, la recomandarea medicului de familie
ori a medicului specialist, asigurate de la Fondul
Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate,
conform Contractului-cadru privind condiţiile
acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului
de Asigurări Sociale de Sănătate;
c) un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul
unui an, pe baza programului individual de reabilitare şi integrare socială şi a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist.
Persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap beneficiază,
după caz, de următoarele drepturi:
a) concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap sau, după caz, stimulent lunar,
până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani,
în condiţiile de acordare prevăzute de Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind
susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu
modificările şi completările ulterioare, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007;
b) concediu şi o indemnizaţie pentru creşterea
copilului cu handicap în cuantum de 450 RON,
pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani;
c) program de lucru redus la 4 ore pentru părintele
care are în îngrijire copilul cu handicap grav sau
accentuat, până la împlinirea de către acesta a
vârstei de 18 ani, la solicitarea părintelui;
d) concedii medicale, acordate în condiţiile legii,
pentru îngrijirea copilului cu handicap care
necesită internare, tratament ambulatoriu sau la
domiciliu pentru afecţiuni intercurente, precum şi
pentru recuperare/reabilitare, până la împlinirea
de către copil a vârstei de 18 ani;
e) indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului
cu handicap, în cuantum de 450 RON, acordată
persoanei cu handicap care nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. a),
până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;
f ) indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului
cu handicap, în cuantum de 300 RON, acordată
persoanei cu handicap care nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. a),
pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani;
g) indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului
cu handicap, în cuantum de 300 RON, acordată persoanei care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005,
cu modificările şi completările ulterioare, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007,
până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani,
iar pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani
un ajutor lunar în cuantum de 150 RON.

	Educaţie
Persoanele cu handicap au acces liber
şi egal la orice formă de educaţie, indiferent de
vârstă, în conformitate cu tipul, gradul de handicap şi nevoile educaţionale ale acestora.

Locuinţă
În vederea asigurării accesului persoanelor
cu handicap la obţinerea unei locuinţe, autorităţile
publice au obligaţia să ia măsuri pentru introducerea unui criteriu de prioritate pentru închirierea, la
nivelurile inferioare, a locuinţelor care aparţin domeniului public al statului ori unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia.
Persoanele cu handicap grav beneficiază
de următoarele drepturi:
a) acordarea unei camere de locuit, suplimentar
faţă de normele minimale de locuit prevăzute de
lege, pe baza contractelor de închiriere pentru
locuinţele care aparţin domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia;
b) stabilirea chiriei, în condiţiile legii, pe baza contractelor de închiriere pentru suprafeţele locative
cu destinaţie de locuinţe, deţinute de stat sau de
unităţile administrativ-teritoriale ale acestuia, la
tariful minim prevăzut de lege.

	Transport
Persoanele cu handicap grav şi accentuat
beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun
de suprafaţă.
	Beneficiază de prevederile de mai sus şi
următoarele persoane:
a) însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în
prezenţa acestora;
b) însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în
prezenţa acestora;

c) însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal
accentuat, în prezenţa acestora, pe baza anchetei
sociale realizate de către asistentul social din cadrul
compartimentului specializat al primăriei în a cărei
rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap;

suportă din bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, pentru
achiziţionarea unui singur mijloc de transport şi
pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor
individuale de acces, cu condiţia plăţii la scadenţă
a ratelor creditului.

d) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap
grav;

	Beneficiază de prevederile de mai sus şi familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un
copil cu handicap grav ori accentuat.

e) asistenţii personali profesionişti ai persoanelor
cu handicap grav sau accentuat.

Persoanele cu handicap, deţinătoare de autoturisme adaptate handicapului, precum şi perLegitimaţia pentru transportul urban cu soanele care le au în îngrijire beneficiază de scutire
mijloace de transport în comun de suprafaţă de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drueste valabilă pe întregul teritoriu al ţării, fiind muri naţionale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului
recunoscută de toate regiile de transport local, şi nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilieste eliberată de Direcţiile Generale de Asistenţă zare a reţelei de drumuri naţionale din România,
Socială şi Protecţia Copilului Judeţene, respectiv aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
Locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti .
424/2002, cu modificările şi completările ulterioPersoanele cu handicap grav beneficiază de are.
gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu
orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren
Asistentul personal
accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele
Persoana cu handicap grav are dreptul, în
pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii dus-în- baza evaluării sociopsihomedicale, la un asistent
tors pe an calendaristic.
personal.
	Beneficiază de prevederile de mai sus şi
următoarele persoane:
a) însoţitorii persoanelor cu handicap grav, numai
în prezenţa acestora;
b) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap
grav.
Persoanele cu handicap accentuat
Prestaţii sociale pentru
beneficiază de gratuitatea transportului interurpersoanele cu handicap
ban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita cosArt. 57.
tului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, (1) Dreptul la asistenţă socială sub formă de
pentru 6 călătorii dus-întors pe an calendaristic.
prestaţii sociale se acordă la cerere sau din oficiu,
	Beneficiază de prevederile de mai sus şi după caz, pe baza actelor doveditoare, în condiţiile
însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai prevăzute de lege.
în prezenţa acestora.
(2) Cererea pentru plata prestaţiilor sociale se
Facilităţi
înregistrează la autoritatea administraţiei publice
Persoanele cu handicap grav sau accentuat locale competente în a cărei rază teritorială îşi are
beneficiază de următoarele facilităţi fiscale:
domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap.
a) scutire de impozit pe veniturile din salarii şi (3) Cererea şi actele doveditoare pot fi depuse în
indemnizaţii de natură salarială;
condiţiile prevăzute la art. 31 alin. (3).
b) scutire de la plata impozitului pe clădire şi teren;
(4) Plata prestaţiei sociale se face începând cu luna
următoare depunerii cererii şi încetează cu luna
c) scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, următoare încetării dreptului la prestaţia socială
motocicletelor cu ataş şi mototriciclurilor, adap- respectivă.
tate handicapului;
Art. 58.
d) scutire de la plata taxei pentru eliberarea (1) Copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap
autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi eco- de tip HIV/SIDA, beneficiază de alocaţie de stat în
nomice şi viza anuală a acestora;
condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 100%.
e) scutire de la plata taxei hoteliere.
Persoanele adulte cu handicap grav şi ac- (2) Copiii cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiază
centuat pot beneficia de credit a cărui dobândă se de o alocaţie lunară de hrană, calculată pe baza

alocaţiei zilnice de hrană stabilite pentru con- (1)-(5) şi cheltuielilor de administrare se vor asigusumurile colective din unităţile sanitare publice.
ra prin bugetele proprii ale judeţelor/sectoarelor
municipiului Bucureşti din transferuri de la bugetul
(3) Adultul cu handicap vizual grav primeşte pen- de stat către bugetele locale, prevăzute cu această
tru plata însoţitorului o indemnizaţie echivalentă destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei
cu salariul net al asistentului social debutant cu şi Egalităţii de Şanse.
studii medii din unităţile de asistenţă socială din (11) Plata drepturilor prevăzute la alin. (1)-(5) se
sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi.
realizează prin direcţiile generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv
(4) Adultul cu handicap beneficiază, în condiţiile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
prezentei legi, de următoarele prestaţii sociale:
(12) Bugetul personal complementar prevăzut la
a) indemnizaţie lunară, indiferent de venituri:
alin. (4) lit. b) nu este luat în calcul la stabilirea altor
1. în cuantum de 187 RON, pentru adultul cu drepturi şi obligaţii.
handicap grav;
2. în cuantum de 154 RON, pentru adultul cu hand- (13) Cuantumul drepturilor se actualizează anual
icap accentuat;
cu indicele creşterii preţurilor de consum, prin
b) buget personal complementar lunar, indiferent hotărâre a Guvernului.
de venituri:
1. în cuantum de 84 RON, pentru adultul cu handicap grav;
Accesibilitati
2. în cuantum de 63 RON, pentru adultul cu handiArt. 62.
cap accentuat;
3. în cuantum de 31 RON, pentru adultul cu handi- (1) Clădirile de utilitate publică, căile de acces,
cap mediu.
clădirile de locuit construite din fonduri publice,
mijloacele de transport în comun şi staţiile acesto(5) Beneficiază de prestaţia socială prevăzută la ra, taxiurile, vagoanele de transport feroviar pentru
alin. (4) lit. b) şi familia sau reprezentantul legal al călători şi peroanele principalelor staţii, spaţiile de
copilului cu handicap grav, accentuat ori mediu parcare, străzile şi drumurile publice, telefoanele
pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere publice, mediul informaţional şi comunicaţional
şi întreţinere.
vor fi adaptate conform prevederilor legale în domeniu, astfel încât să permită accesul neîngrădit al
(6) Nu pot beneficia de prevederile alin. (4):
persoanelor cu handicap
a) adulţii cu handicap îngrijiţi şi protejaţi în centre
rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip
Art. 65
respiro;
(1) În spaţiile de parcare de pe lângă clădirile de
b) persoanele cu handicap care sunt reţinute, ar- utilitate publică, precum şi în cele organizate vor
estate sau condamnate definitiv la o pedeapsă fi adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn
privativă de libertate, pe perioada reţinerii, arestării internaţional cel puţin 4% din numărul total al loori a detenţiei;
curilor de parcare, dar nu mai puţin de două locuri,
c) adulţii cu handicap grav sau accentuat care pentru parcarea gratuită a mijloacelor de transport
realizează venituri, aflaţi în îngrijirea şi protecţia pentru persoane cu handicap.
asistentului personal profesionist.
(2) Persoanele cu handicap sau reprezentanţii le(7) Nu pot beneficia de prevederile alin. (4) lit. a) gali ai acestora, la cerere, pot beneficia de un cardadulţii cu handicap grav sau accentuat care nu legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare.
realizează venituri, aflaţi în îngrijirea şi protecţia Autovehiculul care transportă o persoană cu handasistentului personal profesionist.
icap posesoare de card-legitimaţie beneficiază de
parcare gratuită.
(8) Nu pot beneficia de dreptul prevăzut la alin. (1)
copiii cu handicap care se află în internate sau cen- (5) În spaţiile de parcare ale domeniului public
tre de plasament aferente unităţilor ori instituţiilor şi cât mai aproape de domiciliu administratorul
de învăţământ special sau în alte tipuri de instituţii acestora repartizează locuri de parcare gratuită
publice cu caracter social, cu excepţia centrului de persoanelor cu handicap care au solicitat şi au
tip respiro, în care se asigură întreţinere completă nevoie de astfel de parcare.
din partea autorităţii administraţiei publice.
Mircea Andrei
(9) De dreptul prevăzut la alin. (2) poate beneficia
Tg-Jiu
copilul bolnav de SIDA numai pe perioada în care
este îngrijit în familie.
(10) Sumele aferente drepturilor prevăzute la alin.

Iniţiativa

advocacy
pentru organizaţiile din Europa
Centrală în ceea ce priveşte
problematica hemofiliei
de

Polonia, Varşovia, 8-11 Martie, 2007
Mai întâi de toate, trebuie specificat că advocacy
este o strategie care este utilizată în întreaga lume
de organizaţiile non-guvernamentale, activişti şi
chiar de politicieni pentru a influenţa politicile.
Advocacy ţine de crearea ori reformarea politicilor,
precum şi de implementarea cu succes a acestora.
Advocacy este o altă modalitate de a aborda problemele pe care intenţionăm să le rezolvăm prin
intermediul altor strategii de programare. În acest
sens, această iniţiativă a venit în sprijinul asociaţiilor
de hemofilie pentru a reprezenta şi satisface mai
bine interesele persoanelor cu hemofilie, a milita
în favoarea îmbunătăţirii politicilor de sănătate cu
privire la problemele şi nevoile acestora şi a modului de aplicare a asistenţei comprehensive pentru
pacienţii cu hemofilie.
Câteva dintre
obiectivele acestei sesiuni au fost:
furnizarea de informaţii cantitative şi calitative în
vederea promovării unei campanii de advocacy
mai eficiente;
sprijinirea participanţilor prin mărirea capacităţii
de a iniţia şi dezvolta o campanie la nivel naţional;
formarea de abilităţi specifice unei campanii;
de a sprijinii fiecare asociaţie în dezvoltarea unei

campanii naţionale de advocacy.
Această iniţiativă nu a fost una singulară. Pentru
ţările din Europa de Vest, s-a organizat, la Amsterdam, între 9 şi 12 februarie 2006, o întâlnire similară,
iar alta va avea loc la St. Petersburg, pentru ţările
din Europa de Est, între 8-11 Noiembrie 2007.
Iniţiativa organizării acestei întâlniri i-a aparţinut
Federaţiei Internaţionale de Hemofilie, reunind
15 asociaţii de hemofilie din această parte a Europei, grupul de lucru fiind format din Mark Skinner - Preşedinte WFH, Hubert K. Hartl - Preşedinte
EHC, Gordon Clarke - Vice-Preşedinte WFH, Brian
O‘Mahony – Director Executiv al Societăţii Irlandeze
de Hemofilie, Zdzislaw Grzelak – Vice-Preşedinte al
Asociaţiei Poloneze de hemoflie şi Miklos Fulop Director executiv WFH.
Persoanele mai sus enumerate au susţinut
prezentări specifice scopului acestei întâlniri. De
asemenea, Miroslav Mikolasik, membru în Parlamentul European, un susţinător al persoanelor
cu hemofilie şi David Earnshaw au prezentat date
referitoare la percepţia hemofiliei la nivelul UE, tacticile aplicate unei campanii de succes, deciziile la
nivelul unor instituţii europene şi practicarea unei

iniţiative de lobby eficiente.
Au fost identificate potenţialele ameninţări la
nivelul fiecărei ţări, cât si la nivel European în ceea
ce priveşte comunitatea bolnavilor cu hemofilie.
S-au desprins numeroase aspecte, printre care
tratamentul la domiciliu, diferenţe de tratament,
calitatea produselor din sânge, creşterea nivelului de factor achiziţionat, lipsa îngrijirii comprehensive, accesul inegal la concentrate de factor,
au fost puncte dezbătute, astfel încât s-a realizat
o imagine de ansamblu a problemelor şi nevoilor
persoanelor cu hemofilie.
Fiind o reuniune ce a promovat discuţiile libere,
am avut ocazia de mai multe ori, să prezint şi
situaţia din România a bolnavilor cu hemofilie
şi asistenţa acordată acestora, activitatea şi rolul
Asociaţiei Române de Hemofilie, rezultatele
obţinute, prioriţăţile şi acţiunile viitoare în vederea îmbunătăţirii nivelului actual de tratament şi
integrarea efortului instituţional de la nivel central
şi uman pentru realizarea obiectivelor propuse.
Pe lângă informaţiile legate de importanţa şi
desfăşurarea unei campanii de advocacy, s-au
constituit grupuri de lucru pe o temă dată, astfel

încât s-a creat oportunitatea de a învăţa aspecte
importante legate de scopul unei campanii, mesajele transmise şi de către cine, disponibilitatea
resurselor, paşii de urmat şi evaluarea sau identificarea rezultatelor obţinute. Sunt câteva lucruri de
luat în discuţie şi de care trebuie să se ţină seama
în cadrul unei campanii.
Identificarea unor obiective de realizat în perioada imediat următoare şi planul de implementare
a acestora de către fiecare asociaţie în parte a fost
o altă temă pe agenda de lucru a acestei întâlniri.
Oportunitatea de care au avut parte reprezentanţii
asociaţiilor din Europa Centrală va genera cu
siguranţă rezultate ulterioare la nivelul fiecărei
ţări în acordarea unei asistenţe eficiente specifice
pentru bolnavul cu hemofilie, bazată pe calitatea
produselor de tratament şi disponibilitatea acestora.
Daniel Andrei
Vicepreşedintele ARH

Multumesc
AmeriCares!
Ma numesc Gabor Eduard si am hemofilie A forma severa titru mare de
inhibitori.
In anul 2003, pe cand eram internat in spital avand o complicatie redutabila a hemofiliei, pseudotumorile hemofilice, care s-au dezvoltat la nivelul gambelor, a venit in vizita doamna Adriana Henderson. Vazand starea extrem de grava in care ma aflam si faptul ca aveam
nevoie urgent de tratament pentru interventia chirurgicala care urma
sa mi se efectueze, a prezentat cazul meu celor de la AmeriCares, o
asociatie internationala non-profit de ajutorare a oamenilor in suferinta. In acel an, datorita stradaniilor nemasurate ale doamnei Adriana
Hemderson, am primit tratamentul salvator care a permis efectuarea
interventiei chirurgicale salvatoare fara sa am probleme cu sangerarea.
De atunci primesc periodic ajutor din partea organizatiei AmeriCares,
reprezentata de doamna Emanuela Chiaranda.
Am aproximativ 2 ani de cand nu am mai stat internat in spital,
desi mai am probleme, dar fac tratament acasa si asta conteaza foarte
mult!
Pot sa zic ca sunt un om aproape normal si fac lucruri pe care
inainte nu le faceam.
AmeriCares mi-a schimbat foarte mult viata!
Multumesc doamnei Adriana Henderson si oamenilor generosi si
inimosi de la AmeriCares, si in principal doamnei Emanuela Chiaranda,
pentru tot sprijinul!
Dumnezeu sa Va binecuvanteze!

Eduard Gabor impreuna cu Prof. Dr. Margit
Serban si d-na
Emanuela Chiaranda

Buna noastră
dispoziţie
creează
dependenţă,
râsul nostru
este contagios,
iar dragostea
noastră
vindecă!
Noi suntem o

Rază de Speranţă
În fiecare an S.T.A.R. Children Relief organizează
o tabără de vară gratuită, la cele mai înalte standarde medicale şi sociale, destinată copiilor bolnavi
de hemofilie din România. S.T.A.R. Children Relief
este o organizaţie nonprofit dedicată ajutorării
copiilor orfani, abandonaţi şi bolnavi din România.
În timpul celor şapte ani de când fiinţează, această
organizaţie a reuşit să însenineze vieţile multor
copii suferinzi prin donaţii de medicamente şi
aparatură medicală făcute diferitelor spitale din
România. Tabăra Rază de Speranţă s-a născut din
dorinţa de a face o schimbare în viaţa copiilor cu
boli oncologice şi hematologice. Iată de ce fiecare
aspect al său a fost gândit cu deosebită grijă aşa
încât toţi copiii să se poată distra într-un ambient
plăcut şi sigur, şi-apoi întoarce acasă cu un bagaj în
plus, acela al amintirilor unor experienţe plăcute.
În tabăra Rază de Speranţă, copiii se bucură
de lecţii de karate, câmpuri de joacă, înot în piscină,
confecţionarea de obiecte de artă şi suveniruri,
spectacole în care îşi expun talentele, excursii,
sărbătorirea zilelor de naştere şi altele. Dar tabăra
Rază de Speranţă înseamnă mai mult decât jocuri
amuzante şi cântece nostime. Rază de Speranţă
le redă participanţilor copilăria şi plăcerea de a fi
copii.
Întregul staff al taberei format din medici,
asistente şi kinetoterapeuţi calificaţi este angajat

la maximum pentru a oferi siguranţă şi confort
participanţilor şi, se înţelege, pentru a face tabăra
distractivă şi de neuitat pentru toţi copii. Aceste
lucruri au fost posibile de fiecare dată cu ajutorul
donatorilor şi sponsorilor care împărtăşesc aceeaşi
viziune.
O mai amplă descriere a taberei puteţi citi
şi vedea la adresa: www.camprayofhope.org
Daţi-ne posibilitatea de a umple inima
copilului Dumneavoastră cu dragoste şi uimire!
Vă salută cu drag şi vă stau la dispoziţie cu
alte informaţii,

Adriana Henderson,
Preşedinte S.T.A.R. Children
Relief Organization
100 Traylee Dr .
Wake Forest , NC 27587 USA
Tel: 1 919 5215851
E-mail: adriana@camprayofhope.org

Sorin Filip Jorj
Tel. fix: 0256 322 132
Tel. mobil: 0722 952 877
E-mail: sorin_jorj@hotmail.com

Cuvânt de
încheiere
Dragi membri ai Asociaţiei Române de Hemofilie,
în anul 2008 vom milita în continuare pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor cu hemofilie prin
următoarele evenimente care se află pe agenda de lucru a ARH:
1.Consfătuirea de lucru cu tema ”Teorie si practică în reabilitarea bolnavilor cu hemofilie” care va avea
loc la Centrul Medical Clinic de Evaluarea şi Recuperare pentru Copii şi Adolescenţi “Cristian Şerban”
din Buziaş în perioada 22-24 Aprilie 2008, cu participarea Profesorului Dr. Paul Helders (Centrul Medical
Universitar Utrecht, Olanda).
2.Celebrarea Zilei Mondiale a Hemofiliei cu tema “Înregistrează-mă” (Count Me In), ocazie cu care ne
dorim să reamintim comunităţii persoanelor cu hemofilie (PCH) şi persoanelor implicate în asistenţa lor
importanţa identificării şi înregistrării PCH în vederea obţinerii asistenţei de care au nevoie. Evenimentul
se va desfăşura la Centrul Medical Clinic de Evaluarea şi Recuperare pentru Copii şi Adolescenţi “Cristian
Şerban” din Buziaş în data de 17 Aprilie 2008.
3.Simpozionul Internaţional “Hemofilia în Europa de Sud – Est” care se va desfăşura la Buziaş în perioada 8 – 10 Mai 2008, în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
sub egida Comisiei de Sănătate Publică a Senatului şi Camerei Deputaţilor din Parlamentul României.
La acest eveniment vor participa profesori şi doctori cu experienţă clinică marcantă din Serbia, Croaţia,
Macedonia, Bulgaria, precum şi reprezentanţi din partea conducerii Asociaţiilor Persoanelor cu Hemofilie din aceste ţări.
4.Campania „Sprijin pentru Hemofilie” ce promovează “Tratament pentru toti” (Help for Hemophilia.
Treatment for All!). Kiss Laszlo, tatăl lui Daniel, un băieţel bolnav de hemofilie, va parcurge pe bicicletă
distanţa de peste 1 000 km de la Sfântu-Gheorghe la Instanbul, locul de desfăşurare a Congresului
Internaţional de Hemofilie. Vor fi susţinute conferinţe de presă în vederea prezentării campaniei şi a
promovării unei mai bune asistenţe medicale pentru persoanele cu hemofilie din România.
5.Al XXVIII-lea Congres Internaţional al Federaţiei Mondiale a Hemofiliei ce va avea loc în Istanbul, Turcia, în perioada 1 – 5 Iunie 2008.
6.Conferinţa Anuală a Consorţiului European de Hemofilie care se va desfăşura la Dublin, Irlanda în perioada 12 – 14 Septembrie 2008.
7.Lansarea site-ului oficial al ARH – www.hemofilic.ro
Ne dorim să fiţi alături de noi în toate aceste acţiuni, să participaţi activ pentru ca vocea voastrîă să fie
auzită şi ascultată. Vă aşteptăm cu drag!
Conducerea ARH

