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Prefaţă
  
 Cu ani în urmă am considerat că în ţara noastră comunitatea persoanelor cu hemofilie (PcH) 
şi boli înrudite s-a maturizat, a devenit conştientă de necesităţile şi drepturile sale, a câştigat 
experienţă din propria-i activitate şi inspirată din cea a partenerilor (Asociaţia Austriacă de Hemo-
filie, Centrul de Hemofilie München), a devenit avocatul cel mai credibil şi cu potenţialul cel mai 
performant al propriei cauze şi ea poate în consecinţă să preia în mod direct conducerea Asociaţiei 
Romane  de Hemofilie. Şi nu am greşit.
 Am urmărit cu satisfacţie activitatea în continuare a asociaţiei şi m-am bucurat să văd cum 
ea se dezvoltă, cum îşi consolidează statutul de drept de reprezentant al intereselor comunităţii 
noastre. V-am admirat demersurile organizatorice, iniţiativele decizionale, hotărârea neclintită şi 
reuşită de a vă asocia sub egida Federaţiei Internaţionale de Hemofilie (FIH) într-un parteneriat 
strategic cu asociaţia de pacienţi ,cred cea mai performantă din lume, care a reuşit adjudecarea a 
> 8 UI/FVIII/cap ,în ciuda unui context economic asemănător ţării noastre.
 Nu putem trece cu vederea faptul că în România asistenţa PcH este aproape cea mai sărăcă-
cioasă din Europa, nici faptul că  distribuţia concentratelor de factori pe teritoriul ţării este inegală 
şi discriminativă. Ne întristează profund pierderea prematură a unora din voi şi mai presus de toate 
ne îndoliază abandonul voit al unei vieţi chinuite, distrusă de suferinţă şi neputinţă.
 A ignora voit aceste aspecte ar fi o trădare a cauzei voastre, cu atât mai culpabilă cu cât ea 
vine din partea unora dintre voi sau a celor care au responsabilitatea directă a asistenţei voastre.
 Vă amintesc că FIH a stabilit necesarul minim acceptabil pentru tratamentul substitutiv - 1 
UI FVIII/ cap/ an, iar Directoratul pentru sănătate al UE — 2 UI FVIII/ cap şi an; de asemenea, vă 
aduc în memorie că medicamentele voastre sunt acceptate ca „medicamente esenţiale”, de impor-
tanţă vitală. Acestea trebuie să fie obiectivele voastre imediate, pe care trebuie să le urmăriţi cu 
consecventa. Nu permiteţi ca din competiţia pentru buget a numeroaselor altor „boli rare”, toate 
foarte costisitoare, să ieşiţi învinşi, pentru simplul motiv: medicamentele voastre sunt salvatoare de 
viaţă!
 Simt că este o obligaţie de suflet pentru mine să vă transmit pentru drumul pe care-l aveţi 
în faţă cateva mesaje:
-uniţi-vă forţele pentru atingerea obiectivelor voastre salvatoare de viaţă şi de calitate de viaţă; nu 
vă lăsaţi dezbinaţi de interese străine şi potrivnice necesitatilor  comunităţii voastre
-formaţi o alianţă cuprinzătoare cu corpul medical, factorii decizionali şi companiile farmaceutice; 
astfel, vă veţi putea adjudeca şanse sporite
-solicitaţi un statut consultativ în comisiile ce hotărăsc achiziţiile de medicamente specifice bolilor 
voastre şi în acţiunile ce privesc viaţa voastră, astfel încât bugetul alocat vouă să fie cât mai eficient 
folosit
-aveţi în vedere că cei ce dezvoltă inhibitori anti-FVIII sau IX fac parte integrantă din comunitatea 
voastră, reprezentand segmentul poate cel  mai defavorizat
-vegheaţi la distribuţia nediscriminativă teritorială a bugetului în baza Registrului Naţional al Bolna-
vilor cu Hemofilie şi boli înrudite; bugetul trebuie să fie direcţionat spre bolnavi şi nu invers, bolnavii 
să caute instituţiile  finanţate
-nu uitaţi, doar — 2 UI/cap/an FVIII face posibil tratamentul la domiciliu, profilaxia secundară ca şi 
terapia de inducere a toleranţei imune a celor cu inhibitori
-recuperarea locomotorie trebuie să se înscrie în programul vostru zilnic de viaţă; nu repaosul şi 
inactivitatea, ci mişcarea, adaptată condiţiilor proprii, este soluţia păstrării sau recâştigării aptitu-
dinilor funcţionale articulare şi musculare.
 „Tratamentul pentru toţi” trebuie să domine conceptul vostru, nuanţat în funcţie de seve-
ritate, complicaţii, indicaţii chirurgicale, necesităţi de recuperare, ş.a. El trebuie să revină obsesiv 
în strategia voastră, aşa cum motto-ul acesta se regăseşte ca deviză a Zilei Mondiale a Hemofiliei 
-2011: „Fii inspirat, angajat în TRATAMENTUL pentru TOŢI”.

      Prof. Dr. Margit Şerban
membru al Academiei de Ştiinţe Medicale

 preşedinte de onoare al Asociaţiei Române de Hemofilie
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aSociaţia romÂnă de Hemofilie Premiată 
la Gala medica, ediţia 2010
 Afl ată la a doua ediţie, Gala MEDICA, eveniment organizat de Colegiul Medicilor din România, 
s-a desfăşurat în data de 17 mai 2010, la Teatrul Odeon din Bucureşti. Evenimentul s-a adresat tutu-
ror actorilor domeniului medical şi zonelor conexe acestuia, precum: medici, instituţii medicale, 
companii, ONG-uri, jurnalişti, dar şi societăţii civile. 
 La acest eveniment lăudabil, s-au acordat diplome şi premii simbolice, intenţia fi ind aceea 
de a aduce în atenţie oameni, organizaţii, instituţii, iniţiative, acţiuni cu potenţial considerabil şi 
aport real la radiografi erea corectă şi la evoluţia domeniului medical românesc.
 “Ne dorim să susţinem în continuare cei mai active actori implicaţi în sistemul sanitar. Cel 
mai adesea, este mediatizată partea negativă din sistemul sanitar. Există însă oameni şi instituţii 
care fac ca sănătatea să funcţioneze chiar şi în aceste condiţii grele. Gala Medica se adresează lor 
şi îşi propune să îi facă cunoscuţi”, a declarat prof. Dr. Vasile Astărăstoae, preşedintele Colegiului 
Medicilor din România
 Prin urmare, nominalizate şi câştigătoare la categoria “Cea mai activă asociaţie de pacienţi” 
au fost: Asociaţia Română de Hemofi lie Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de 
HIV/SIDA, Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer, Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din 
România, Asociatia AntiParkinson România şi Asociatia SANO-HEP România. 
 Dl Prof. Astărăstoae a menţionat că asociaţiile de pacienţi nominalizate, au depus eforturi 
apreciabile în decursul anului şi meritau toţi acest gest de recunoştinţă din partea CMR.

Ghid informativ al nominalizării Asociaţiei Române de Hemofi lie 
• înfi inţată în anul 1992
• recunoascută de către Ministerul Sănătăţii ca organizaţie ce reprezinta pe plan national interesele 
pacientilor cu hemofi lie 
• membră a Federaţiei Internaţionale şi a Consorţiului European de Hemofi lie 

Proiecte desfăşurate:
Îmbunătăţirea calităţii îngrijirii pacienţilor cu hemofi lie din România 
Asociaţia Română de Hemofi lie împreună cu Societatea Română de Hematologie au elaborat proiec-
tul naţional de evaluare a pacienţilor cu hemofi lie. 
Workshop-ul cu participare internaţională „Kinetoterapia – element cheie în tratamentul com-
prehensiv al bolnavului cu hemofi lie” dsfăşurat la Centrul Medical de Evaluare şi Recuperare pen-
tru Copii şi Adolescenti „Cristian Serban” – Buzias. A fost cea de-a treia conferinţă organizată în 
colaborare cu experţi din Olanda,  fi ind un demers în premieră ş un domeniu extrem de important 
pentru pacientul cu hemofi lie din România.
Tabăra de la Eforie Nord pentru copiii cu hemofi lie, oferind o vacanţă  plăcută şi distractivă, 
punand în acelasi timp accent pe partea educativă a bolii si a invăţării tehnicii de autoadministrare 
a tratamentului. S-a realizat de asemenea evaluare clinica si paraclinica a pacientilor precum si 
fi ziokinetoterapie. 
Organizarea campaniei „Sprijin pentru Hemofi lie” cu promovarea sloganului Tratament pentru 
toti. D-l Kiss Laszlo, tatăl lui Daniel, un baieţel bolnav de hemofi lie, a parcurs pe bicicletă distanţa 
de peste 1200 km, de la Sfântu-Gheorghe la Instanbul, locul de desfăşurare al Congresului Interna-
tional de Hemofi lie, pentru a conştientiza autorităţile statului şi pe cei implicaţi în tratarea hemofi -
liei, cu privire la insufi cienţa şi neadecvarea asistenţei medicale, acordată persoanelor cu hemofi lie 
din Romania.

Conducerea ARH
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GÂndind GloBal, acţionÂnd local
relaţie SPecială de “tWinninG”
între Asociaţia Română şi Societatea Maghiară de Hemofilie  

 De foarte multe ori cădem pradă frustrării, aceleia de a ştii că persoane cu aceeaşi condiţie 
medicală ca a noastră din toate celelalte ţări ale Uniunii Europene se pot bucura de fi ecare moment 
pe care il poate oferii viaţa şi că suferinţa pe care o ai, nu îţi este inţeleasă. Încrederea care ne-a 
fost oferită în anul 2007 când bugetul acordat programului de hemofi lie, a simţit o creştere dătă-
toare de speranţă şi mulţumirea faptului că trăim într-o ţară europeană de acum, responsabilă pen-
tru pacienţii ei, a fost înlocuită cu disperarea din anul 2009 al scăderii drastice a bugetului pentru 
hemofi lie. Încrâncenarea de a nu ceda în faţa problemelor şi având în faţă perspectiva idealului de a 
ştii că şi pentru hemofi licii din Romania există şansa de a fi  trataţi corespunzator, Asociaţia Româna 
de Hemofi lie a realizat numeroase demersuri pe langa Ministerul Sanatatii şi activităţi de conştien-
tizare a situaţiei disperate în care ne afl am, încat anul 2010 a culminat cu o marire a bugetului fata 
de cel din 2009. 
 S-a putut observa de-a lungul anilor, interventii semnifi cative şi salvatoare de vieţi, precum 
a d-nei Prof. Margit Şerban, de al cărei nume se leagă, printre multe altele, înfi inţarea în 1997 a 
primului program naţional pentru hemofi lie şi a centrului comprehensiv în tratarea şi recuperarea 
pacienţilor cu hemofi lie de la Buziaş. 
 Asemenea atitudine manifestată prin dăruire şi muncă a domniei sale, a fost incurajatoare 
pentru pacienţii cu hemofi lie, care au început sa devină conştienţi de faptul că vocea lor este 
importantă să fi e auzită iar accesul facil la tratament trebuie să fi e considerat o prioritate şi de o 
importanţă covârşitoare în păstrarea integrităţii articulare şi psiho-sociale a pacientului de-a lungul 
vieţii. 
 Motivaţi la gândul că toţi bolnavii cu hemofi lie au dreptul la un tratament şi ingrijire asemă-
nătore cu a celorlalţi confraţi din ţările europene, asociaţiile celor două ţări vecine, s-au înfrăţit, 
prin programul de “twinning”desfăşurat de către Federaţia Internaţională de Hemofi lie, cu rol de a 
conduce spre schimbare şi progres a asistenţei acordate persoanelor cu hemofi lie. Cu toate că paci-
enţii din cele două ţări partenere (Romania şi Ungaria) trăiesc în aceeaşi regiune şi context social, 
din punct de vedere al tratamentului acordat, România se afl ă la distanţă uriaşă, pacienţii din ţara 
vecină, Ungaria, primesc alocarea a 7.3 unităţi de factor per capita, pe când cei din Romania, doar 
0.5 unităţi per capita. 
 Această contrucţie de colaborare dintre cele două organizaţii naţionale de pacienţi, super-
vizată de Federaţia Mondială de Hemofi lie, are ca scop promovarea accesului la îngrijire cuprinză-
toare pentru fi ecare bolnav cu hemofi lie din România.
Cum să nu fi m conştienţi de realitatea care ne înconjoară când în România caracteristicile trata-
mentului se limitează între asigurarea asistenţei doar cu prilejul accidentelor hemoragice, de multe 
ori utilizand plasmă şi crioprecipitat pentru tratament şi lipsa profi laxiei sau a tratamentului la 
domiciliu. 
 Ca organizaţie naţională, singura din Romania afi liată Federaţiei Mondiale şi a Consorţiului 
European de Hemofi lie, Asociaţia Română de Hemofi lie, doreşte ca prin acest proiect internaţional, 
plecând de la înţelegerea realităţilor de tratament din toate regiunile ţării şi având imaginea ţărilor 
care îşi tratează bolnavii cu demnitate, dezvoltarea unei politici naţionale pentru hemofi lie care să 
fi e acordată într-o manieră integrată şi echilibrată pe întreg teritoriul ţării. 
Programul de twinning reprezintă o colaborare şi un parteneriat formal între două organizatii naţio-
nale de pacienţi. Este pe de o parte o relatie formală, întrucât stă la baza unui acord ofi cial semnat 
cu privire la obiectivele şi activităţile urmărite, iar pe de altă parte, lucrul în echipă şi schimbul 
reciproc de experienţe şi informaţii, pune la o un loc elementele de constructie a unei reţele func-
ţionale de asistenţă, cu promovarea solidarităţii de apartenenţă la comunitatea largită a pacienţilor 
cu hemofi lie.

Daniel Andrei — Preşedinte, 
Asociaţia Română de Hemofi lie

Dr. Varga Gabor, Preşedinte, 
Societatea Maghiară de Hemo-

fi lie, membru în comitetul 
director al Consorţiului 
European de Hemofi lie
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Hemofilia în romÂnia — între realitate 
şi SPeranţă…  
  Mi-am început activitatea de medic rezident, cu ani în urmă, in cadrul 
Clinicii III Pediatrie din Timişoara, sub îndrumarea doamnei prof. Dr. Margit Şer-
ban. Aici am luat contact pentru prima dată cu pacienţii bolnavi de hemofi lie, 
afecţiune care m-a impresionat în mod deosebit, încă de la bun început. 
Ca tânăr medic, cum să nu fi i profund marcat de atata suferinţă, de copiii con-
damnaţi să nu aibă copilărie, de părinţii lor profund îngrijoraţi, incapabili să-i 
ajute, care-şi petreceau o mare parte din viaţă în spital, unde li se administrau 
plasmă şi crioprecipitat. Veneau pacienţi din toate colţurile ţării, fi indcă doar 
aici, spuneau ei, puteau benefi cia de tratament.

  
Dorind să aprofundez problematica pacientului hemofi lic, am afl at rapid un adevăr cuprins în orice 
tratat care abordează această patologie: în prezenţa unui tratament substitutiv adecvat, pacientul 
hemofi lic poate duce o viaţă normală, iar speranţa sa de viaţă este egală cu cea a populaţiei sănă-
toase. Şi am mai afl at că aceata este o realitate în multe ţări ale Europei.
 
 Bineînţeles că m-am întrebat care este cauza acestei descrepanţe, şi răspunsul a venit 
prompt: tratamentul substitutiv este deosebit de costisitor, şi din acest motiv în ţara noastră nu se 
pot aloca fondurile necesare unui tratament adecvat.
Doamna Profesor Şerban mi-a propus apoi ca temă a tezei de Doctorat „Calitatea tratamentului bol-
navului hemofi lic. Implicaţii socio-economice”. A fost un demers lung şi difi cil să pătrund în tainele 
economiei medicale, domeniu absolut nou pentru mine dar, în momentul în care am demarat acest 
studiu, el a început să mă pasioneze, şi am avut convingerea că ceea ce am demonstrat în cadrul 
cercetării mele va putea fi  un instrument util de convingere a celor responsabili de alocarea fondu-
rilor din sistemul medical.
 
 Această convingere mi-a fost întărită de constatarea că rezultatele mele erau în perfectă 
concordanţă cu studiile de economie medicală din alte ţări: tratamentul inadecvat implică  cheltu-
ieli suplimentare importante, ce pot depăşi sumele necesare acordării unui tratament corect.
Dar toate aceste argumente nu au fost, din păcate luate în seamă de către factorii decizionali. Au 
trecut mulţi ani de la începuturile carieirei mele, timp în care am fost martora unor progrese deo-
sebite în tratamentul diferitelor boli, dar, din pacate, în tratamentul hemofi liei s-au făcut puţini 
paşi înainte, în ceea ce priveşte alocarea fondurilor necesare asigurării unui tratament substitutiv 
optim.

 În ciuda faptului că în toţi aceşti ani am asistat la multe schimări în cadrul Ministerului Sănă-
tăţii, în ciuda numeroaselor demersuri care s-au făcut la acest nivel, practic în prezent suntem pe 
unul din ultimele locuri din Europa în ceea ce priveşte consumul de factori ai coagulării per capita.
Am privit cu mult interes evoluţia situaţiei tratamentului din ţara noastră vecină, Ungaria. Mi s-a 
părut fascinant cum, într-un timp relativ scurt, au reusit să facă paşi importanţi înainte în domeniul 
terapeutic, astfel încât în prezent Ungaria se numără printre ţările europene cu cel mai mare con-
sum de factori de coagulare per capita.
 
 Am înţeles că un rol important în acest sens l-a avut Asociaţia de Hemofi lie din Ungaria, şi de 
aceea consider că programul de twinning dintre asociaţiile noastre este o şansă deosebită. E şansa 
de a învăţa de la prietenii noştri din ţara vecină cum să convingem autorităţile noastre din domeniul 
medical că pacienţii hemofi lici au acelaşi drept la un tratament de calitate, ca oricare dintre seme-
nii lor. 

Îmi exprim speranţa că acest vis va deveni realitate într-un viitor apropiat... 

Dr. Mihailov Maria-Delia 
Vicepreşedinte, ARH
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SimPozion de Hemofilie 
maGHiar-romÂn 
 În data de 06.03.2010, Societatea Maghiară de Hemofi lie a organizat o conferinţă internaţio-
nală în spitalul ,,Fővárosi Szent László Kórház” din Budapesta. Întâlnirea a avut ca scop prezentarea 
situaţiei în privinţa hemofi liei din cele două ţări (România şi Ungaria) pentru ca auditoriul compus 
din hematologi, conducători de asociaţii şi pacienţi, prin acest schimb de experienţă să poată acţi-
ona cât mai efi cient pentru a putea obţine un tratament şi o alocare de fatori cât mai bun. 
 Simpozionul de la Budapesta nu a fost singura întâlnire din viaţa celor două asociaţii. În 2008 
şi 2009 s-au mai organizat la Sfântu Gheorghe întâlniri de agest gen, gazda fi ind Asociaţia Română 
de Hemofi lie Sucursala Covasna. 
 La simpozionul din martie au participat în jur de 50 de persoane: 11 din România, 2 din Ger-
mania, 37  din Ungaria. 
 În deschidere a vorbit Dr. Vargha Gábor, preşedintele Societăţi Maghiare de Hemofi lie, despre 
necesitatea reprezentării intereselor hemofi licilor, cât şi despre importanţa cooperării celor două 
asociaţii. Totodată a subliniat ca asociaţia maghiară îi acordă tot sprijinul partenerului român. 
 Dr. Varga în prezentarea sa a evidenţiat faptul că nivelul de tratament al hemofi licilor 
depinde pe de o parte de nivelul economic al statului respectiv, iar pe de altă parte şi de mediul 
social în care asociaţia respectivă trebuie să activeze. O asociaţie naţională trebuie să fi e convocată 
de fi ecare dată când se decide soarta bolnavilor, ceea ce din păcate  nu are o tradiţie în România. 
Preşedintele a anunţat, că până nu demult cele două asociaţii au iniţiat un proiect de twinning la 
Federaţia Internaţională a Hemofi liei, prin care cooperarea lor să fi e recunoscută ofi cial ca fi ind 
asociaţii înfrăţite.  
 S-a constatat cu tristeţe că faţă de Ungaria, unde alocaţia de factor este de 7,3 UI/capita, în 
România este numai de 0,5 UI/capita în anul 2010, ceea ce ajunge numai pentru evitarea pericolului 
de moarte. Nu există tratament la domiciliu şi nici profi laxie. Tratamentul bolnavilor în spitale nu 
este promt. Au murit hemofi lici din cauza lipsei de tratament.  S-a prezentat trecutul şi prezentul 
în tratamentul hemofi licilor din Ungaria, subliniindu-se dezvoltarea uriaşă ce s-a petrecut din 1990 
până în prezent. Înainte de 1990 se folosea numai plasmă, iar după aceea crioprecipitat. În 1992 s-
au întâmplat schimbări majore: s-a început utilizarea concentraţiilor de factori, s-au creat 7 centre 
regionale şi s-au ţinut cursuri pentru medici. 
 Odată cu creşterea alocării de factori au fost posibile operaţiile ortopedice, tratamentul 
pentru inhibitori, profi laxia şi tratamentul HCV. Din 2001 factorul recombinant este pus la dispoziţia 
bolnavilor din Ungaria, ajungţnd în anul 2010 în procent de 31 % . Tratamentul profi lactic al copiilor 
este posibil încă din 2001. Nivelul alocării de factori în Ungaria este foarte bun iar perspectivele de 
viaţă al bolnavilor hemofi lici s-au îmbunătăţit considerabil datorită acestui aspect. Pentru medicii 
din România este o mare decepţie că nu pot trata copiii cu hemofi lie, aşa cum şi-o doresc, iar în 
tratarea sângerărilor se mai foloseşte încă crioprecipitat sau chiar plasmă.
 Prezentarea registrului naţional de hemofi lie din România a suscitat interes şi s-a subliniat 
faptul că acesta va fi  un instrument util pentru medici. S-a prezentat faptul că 79% dintre hemofi -
licii de tip A au probleme de articulaţii. Tratamentul pacienţilor este efectuat în proporţie mare în 
spitale.  
 S-a prezentat şi registrul maghiar de hemofi lie. Acest registru cuprinde toate datele privind 
tratamentul pacientului. El poate fi  folosit atât pentru studii de analize statistice, cât şi pentru cer-
cetări ştiinţifi ce. Este indispensabil în tratamentul de calitate al pacientului de hemofi lie. Evoluţia 
bolii la fi ecare pacient poate fi  urmărită. Oriunde s-ar duce hemofi licul, el este tratat corespunzător 
de către orice centru. Baza de date poate fi  accesată prin internet numai de către doctori speciali-
zaţi în tratarea acestei boli. 
 În încheiere, s-a remarcat oportunitatea acestor tipuri de întâlniri şi dorinţa de a se reuşi să 
se dea o rază de speranţă prietenilor noştrii din România. 
 De aceea, s-a propus ca cele două asociaţii să trimită o scrisoare comună ministrului sănătă-
ţii dl. Cseke Attila, prin care să solicite un tratament mai bun pentru hemofi lici. 

de Radnoti Balazs 
Traducere, Kiss Laszlo
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Viaţa unui om cu zile 
 E o dimineaţă de primăvară târzie, a dat colţul ierbii, pomii înflo-
resc şi tot ce ne înconjoară a prins viaţă. Este cel mai frumos anotimp. Mă 
numesc Codreanu Marius. M-am născut la sat, într-o localitate înconjurată 
de râul Crişul Negru, judeţul Bihor, într-o familie de oameni simpli, mun-
citori, eu fiind primul copil al familiei. Am decis să vă împărtăşesc câteva 
lucruri din viaţa mea, să vă vorbesc despre problemele întâmpinate de 
mine privind hemofilia, despre trăirile mele, necazurile şi bucuriile puţine 
pe care le-am avut. De mic copil am avut probleme: hemoragii nazale, cox-
artroze la glezne, genunchi, motiv pentru care foarte des am fost internat 
la Spitalul din Oradea. În anul 1983, când am împlinit 13 ani am suferit 
prima intervenţie chirurgicală pentru extirparea unui hematom gigant apă-
rut la genunchiul drept. Intervenţia a fost făcută la Deva, dar n-a fost o 
reuşită întrucât am făcut o hemoragie foarte mare. Medicii s-au speriat, iar 
după 3 zile văzând că hemoragia nu se opreşte, au hotărât să mă trimită 
la Timişoara, la Spitalul Luis Ţurcanu, unde am intrat în şoc hemoragic din 
cauza pierderii mari de sânge. După aceasta am intrat în comă timp de 3 
zile. Marele meu noroc a fost că din acel moment Doamna Profesor Margit 
Şerban a preluat cazul meu. Dânsa a descoperit că prezint semne şi ale bolii von Willebrand pe lângă 
hemofilie. Acesta a fost primul obstacol major, dar din nefericire nu şi ultimul.
 Neexistând în ţară un laborator dotat cu aparatură specifică, nu am avut posibilitatea de a 
fi diagnosticat corect. Am fost tratat prin perfuzii de sânge şi fibrogen, iar după 6 luni am început 
recuperarea care s-a dovedit a fi foarte grea, cu dureri mari, hemoragii şi inflamaţii la genunchi. În 
lipsa tratamentului corespunzător bolii au apărut probleme tot mai mari, hemoragii intense şi repe-
tate, hematoame musculare, hemartroze şi hemoragii nazale.
 Începând cu vârsta de 24 de ani, respectiv anul 1994, am suferit o nouă intervenţie chirurgi-
cală la şold pentru extirparea unui hematom apărut din cauza lipsei de tratament şi înlocuirea aces-
tuia cu crioprecipitat şi sânge. A fost o intervenţie mult mai complicată, care a condus la hemoragii 
intense şi dureri greu de suportat. După 4 ani, o altă intervenţie a fost necesară, deoarece hema-
tomul vechi a recidivat, crescând în volum şi pătrunzând prin creasta iliacă dreaptă. Am avut parte 
din nou de o intervenţie extrem de complicată, fiind amplificată de lipsa tratamentului cu factor de 
coagulare.
 În urma intervenţiei chirurgicale din anul 2000, care a avut loc la Timişoara, am fost transfe-
rat la Centrul de Recuperare Cristian Şerban din Buziaş, unde am urmat un program de kinetoterapie 
sub supravegherea medicilor, cu administrare de factor de coagulare, lucru care a adus la îmbună-
tăţirea stării mele de sănătate.
 Mai târziu m-am confruntat din nou cu problema lipsei factorului de coagulare, hematomul 
recidivând şi distrugând în acest fel creasta iliacă dreaptă, intrând în abdomen sub forma unui 
hematom gigant. Astfel s-a impus o nouă intervenţie chirurgicală în anul 2006 la vârsta de 36 de 
ani. Tot atunci, la Timişoara mi s-a pus diagnosticul corect: boala von Willebrand (formă severă) şi 
hemofilie (formă medie). Am trăit cea mai grea perioadă a vieţii mele, întrucât intervenţia a fost 
cea mai dificilă de până acum, deoarece hemoragia nu s-a mai oprit timp de 3 ani. Aceasta a fost 
atât internă abdominal, cât şi externă prin fistule deschise. Am pierdut cantităţi foarte mari de 
sânge, uneori până la un litru pe zi. Intervenţia a fost efectuată pe data de 12 iulie 2006, şi până 
în noiembrie am stat internat în Spitalul CFR Timişoara, unde zilnic mi se aspira sângele colectat în 
abdomen. În acest timp făceam zilnic 5 pungi de crioprecipitat, factor neexistând. În luna martie 
2007, am venit la Buziaş, unde graţie Doamnei Profesor Margit Şerban am putut primi factor obţinut 
din străinătate. Am început astfel la Buziaş programul de recuperare specific, lucru extrem de bene-
fic după o perioadă de un an de imobilizare şi 4 luni în cărucior şi apoi în cârje, care a durat până 
în luna septembrie. În februarie 2008 am revenit la Buziaş, unde am stat timp de 10 luni continuând 
tratamentul, precum şi programul de recuperare.
 Ţin să mulţumesc foarte mult personalului din acest centru care s-a ocupat de mine şi la care 
am găsit multă înţelegere. Aş dori să încep cu medicii din Centru – doctor Alina Lăcătuşu, doctor 
Laura Barna, doctor Adrian Enache, doamnele asistente, doamnele kinetoterapeute, fizioterape-
ute, doamnele educatoare, doamnele infirmiere. De un ajutor important am avut parte din partea 
doamnei psiholog Ioana Cupşa. În mod special vreau să mă întorc astăzi cu recunoştinţă spre Doamna 
Profesor Margit Şerban, datorită căreia cunosc o altă calitate a vieţii în prezent.
 Autorităţile de stat, cât şi autorităţile de decizie ne-au ignorat mereu, neasigurându-ne 
astfel minimul de tratament necesar pentru o viaţă normală, ajungând astfel să întâmpinăm pro-
bleme majore de sănătate. Am devenit astfel persoane cu tendinţă de autoizolare, unii dintre noi cu 
probleme psihice grave. De-a lungul timpului nu ne-au fost alocate fonduri pentru achiziţionarea de 
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factor, de multe ori primind insuficient chiar şi în momentul în care se impuneau anumite intervenţii 
chirurgicale. Fondurile sunt insuficiente astfel încât la noi ajung cantităţi foarte mici de factor faţă 
de nevoile existente.
 După o viaţă presărată numai cu probleme şi neajunsuri specifice bolii, trăiesc cu nădejdea 
că lucrurile se vor îndrepta la un moment dat şi vor exista oameni care să-şi întoarcă atenţia şi spre 
noi, atâţia bolnavi de hemofilie care zi de zi ne luptăm cu atâtea dureri de natură fizică şi psihică. 

 Marius Codreanu

Hemofilia, Viaţa mea

     În primul rând trebuie să ne dăm seama ce este hemofilia. “Hemofilia este o boală hematolo-
gică genetică care afectează cu precădere bărbaţii. Aceasta apare când sunt moşteniţi factori 
ai coagulării anormali, făcându-i incapabili să funcţioneze normal. Factorii coagulării sunt utili 
în oprirea sângerării ca urmare a unui traumatism sau în prevenirea hemoragiei spontane. Gena 
hemofiliei poate să prezinte mai multe erori, care produce diferite anormalităţi ale factorilor 
coagularii“ . Asta este definiţia ştinţifică.  

 Când ai hemofilie, eşti oprit de la anumite activităţi. Totuşi viaţa unui copil hemofilic poate 
fi foarte normală cu ajutorul tratamentului de care noi, cei cu hemofilie, avem mare nevoie. Este 
vorba de Factor 8 sau Factor 9, însă în România din cauza lipsei fondurilor pentru hemofilici factorul 
este un lux şi nu se găseşte cum ar fi normal, în toate spitalele. Daca este factor în spital, este folosit 
doar pentru cazurile grave, însă o persoană cu hemofilie are nevoie de 3-4 injecţii de factor pentru 
a duce o viaţă normală, sau măcar să aibă o injecţie la îndemână pentru ca atunci când are dureri, 
să poată să şi-l administreze cât mai rapid, singurul lucru care ne opreşte pe noi, copii hemofilici, 
să ducem o viaţă normală. 

 Pentru 90% din hemofilici, o injecţie de Factor este mult prea scumpă pentru un salariu de 
român. Copiii din Romania, la fel ca în alte ţări, sunt învăţaţi să îşi administreze singuri factorul, dar 
degeaba, pentru că nu au ce să administreze.

    Totusi, viaţa de hemofilic, poate fi normală, atâta timp cât ai grijă de corpul tău. Din cauza lipsei 
factorului şi de cele mai multe ori în urma oricărui efort, pot apărea hematoame. 

    Cu toate acestea, este bine că există persoane binevoitoare, şi ţin să le mulţumesc pe această 
cale că se interesează de viaţa copiilor bolnavi, fie că ne tratează la spital, fie ca organizează şi 
sponsorizează tabere şi excursii, pentru a le aduce puţină bucurie în viaţă hemofilicilor. O persoană 
bolnavă trebuie să fie foarte puternică şi hotărâtă, doar aşa va trece peste obstacolele pe care le 
impune boala şi îşi va atinge scopul în viaţă.  Fiind  bolnav, ai anumite restricţii, dar nimic în viaţă 
nu e imposibil… este doar mai greu de realizat. 

Gabriel Ciobanu
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Hemofilia şi Viata de Pacient 
- problemă stomatologică-

 Deşi hemartrozele şi hematoamele sunt considerate cele mai mari “consumatoare” de factor 
VIII, în hemofilia A, o problemă stomatologică m-a convins că  există şi alte sângerări, mai puţin 
obişnuite care pot crea probleme serioase. O carie la o măsea (premolarul 2), a dus în timp la o 
complicaţie mai gravă: abces dentar. Cu alte cuvinte, rădăcina s-a infectat şi zona din jurul dintelui 
s-a umflat. Singura şansă de a salva dintele respectiv, fără extracţie, era o intervenţie chirurgicală, 
numita rezecţie apicală. Pentru asta am mers la Clinica de chirurgie oro-maxilo-facială din Târgu-
Mureş, unde iniţial mi s-a făcut un drenaj, urmând ca operaţia să aibă loc după 10 zile.
 Rezecţia apicală este o metodă chirugicală ce constă în extirparea apexului dentar (vârful 
rădăcinii) împreună cu ţesutul osos înconjurător. În mod normal, intervenţia nu reprezintă un risc 
major de sângerare, deoarece incizia în gingie nu depăşeşte 1-1.5 centimetri lungime. M-am pre-
zentat la clinică pentru intervenţie. Înainte de operaţie am facut 1500 u.i. de factor VIII. Operaţia 
a durat aproximativ 40 de minute, şi s-a desfaşurat sub anestezie locală. Am fost externat imediat, 
urmând ca peste 7 zile să mă întorc pentru scoaterea firelor. 
 Complicaţiile au început în a 4-a zi, după intervenţie, când operaţia a început să sânge-
reze. Cu administrarea a 1000 u.i. de factor VIII s-a oprit hemoragia, însa în următoarea zi, aceasta 
a reapărut. M-am prezentat din nou la clinică, unde mi s-au mai pus două fire de sutura. Din nou 
hemoragia s-a oprit, dar dupa 3 zile a revenit. De data asta însă, am început un tratament profilac-
tic cu factor VIII şi crioprecipitat, timp de 4 zile, la capătul caruia părea că plaga s-a vindecat. A 
doua zi, după oprirea tratamentului, a început din nou să sângereze. Un nou tratament de 5 zile cu 
factor VIII, a rezolvat problema definitiv, iar după 6 săptămâni de la oprirea hemoragiei, lucrarea pe 
dintele respectiv (refacerea coroanei) a fost finalizată cu bine.
 Un simplu calcul, mi-a demonstrat că cele 15000 U.I. de factor VIII pe care le-am folosit 
pentru aceasta interventie, mi-ar fi fost suficiente pentru a trata cel puţin 15 hemartroze în stadiu 
incipient, aşă că fiţi atenţi şi la alte aspecte ale sănătăţii, cum ar fi dantura, pentru că poate crea 
multe situaţii neplăcute, dacă este neglijată. În final vreau sa multumesc personalului medical la 
care am apelat pentru a rezolva problema: Dr. Demian Smaranda, Dr. Cosarca Adina, Dr. Grama 
Ruxanda, şi nu în ultimul rând, Dr. Laura Pop. 

Tudor BUCUR — Târgu Mureş
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durera Printre zVon şi realitate 
în Viaţa Hemofilicilor 
 Într-o zi, vorbind cu un prieten şi el hemofilic, din Suceava, printre altele, mâhnit, mi-a spus 
că a văzut la TV că o să năvălească cu controale peste persoanele cu handicap grav. Deoarece au 
găsit pe câtiva într-un judeţ cu gradul grav, deşi copilul era bine mersi pe câmp cu copiii la fotbal!!! 
Şi au mai spus că vor să reducă la jumatate, după controalele la domiciliu, a asistenţilor personali 
ai persoanelelor cu handicap gradul grav, pentru că ei consideră că cei care sunt cu gradul grav şi 
pot cât de cât să se deplaseze, chiar şi dacă cu ajutorul unei persoane sau cu o cârjă sau două, tre-
buie să beneficieze de gradul grav şi cu dreptul la insoţitor decât cei care sunt legaţi la pat sau în 
scaun cu rotile, aţadar economisiţi mult mai multi bani! Atunci chiar m-a mâhnit şi pe mine acceastă 
afirmaţie. Am mai sunat un frate în suferinţă din alt judet şi i-am spus şi lui ce s-a transmis la TV 
şi toţi am ajuns la o concluzie, că incă majoritatea medicilor nu ştiu cu ce se mănâncă hemofilia, 
aceasta fiind o boală rară iar mulţi nici nu au auzit de hemofilie, iar alţi medici hematologi, acolo 
unde sunt, chiar şi daca ştiu cum se tratează hemofilia, nu au la dispoziţie tratamentul cu factor VIII 
şi IX, pentru a-şi trata pacienţii cu hemofilie!
 Noi hemofilicii suntem cu grave artropati musculare şi articulare din cauza lipsei tratamen-
tului cu factor VIII şi IX cu timpul am dobândit grave diformităţi ale mebrelor inferioare şi superi-
oare cum este şi în cazul meu şi nu numai, iar majoritatea care am ajuns deja la o varstă, am fost 
infectati prin transfuzi de plasmă şi sânge cu virusul hepatic C, B!
 Am putea, majoritatea dintre noi, să scriem cărţi de sute de pagini despre suferinţele 
noastre, despre lacrimile vărsate din cauza durerilor în urma hematoamelor care ne ţineau legaţi în 
patul de acasă şi în cel de spital, săptămâni şi uneori luni de zile, lacrimi vărsate din cauza disperă-
rii, în loc să ne trăim copilăria, din lipsa tratamentului, ne este spulberat încet dar sigur şi viitorul. 
În urma sângerărilor repetate, încep să apară artropatiile, anchilozele şi ajungem la cârje iar dacă 
nu se schimbă ceva în sistemul nostru de sănătate, sigur în scaun cu rotile. Au fost şi mulţi hemofi-
lici care au decedat în urma unor hemoragi cerebrale spontane, altii din cauza unor hematoame de 
psoas!
 Acesta este trecutul nostru de care multi nu ştiu şi nu sunt intresaşi nici să afle pentru a mai 
schimba ceva în bine viaţa noastră, măcar acum în al XII ceas şi de a mai alina puţin din suferinţele 
noastre. Noi ştim şi nu o sa uităm prin ce am trecut cât şi familiile noastre şi toţi cei dragi care ne-au 
fost şi ne sunt alaturi.
 Multor hemofilici le-a fost întors spatele din cauza bolii lor rare şi pretenţioase, unii n-au 
gasit înţelegere la cadrele didactice pentru a fi ajutaţi să-şi termine şcoala, alţii au fost respinşi 
de partenerele lor de viaţă în urma dieferitelor suferinţe cărora nu au mai reuşit să îi sprijinească 
pe soţii lor hemofilici. Ce să mai spun de cei care nu şi-au dat interesul pentru a se lupta pentru 
un buget cat mai aceptabil tratări hemofiliei şi bolii Won Wilenbrand. Tratamentul josnic pe care il 
primim atunci cand stăm la un ghişeu faţă in faţă cu un funcţionar public sau într-o instituţie care ar 
trebui să ne ajute cât mai amabil şi să ne protejeze drepturile, toate accestea doar pentru că, din 
cauza lipsei tratamentului, am ajuns să folosim fie o cârjă sau chiar doua, să stăm în scaun cu rotile, 
adica să fim persoane cu handicap.
 Deşi nu noi suntem de vină pentru situaţia în care suntem, am suferit atat de mult din cauza 
nepăsări celor care ar trebui sa ne ajute, aşa încât, măcar acum să ne înţeleagă. Bineâţeles că acum 
sau mai îmbunătăţit lucrurile şi sper că suntem pe drumul cel bun. Acum hemofilicii benficiează de 
factor aproape în fiecare judet propriu pentru tratarea hemofiliei şi bolii von Wilenbrand (dar asta 
depinde cat de mult se luptă şi medicii hematologi pentru ca buget acordat să fie conform necesi-
tăţilor reale ale pacienţilor din judetul sau). Acum se administrează factor VIII şi IX în spitale, mai 
ales acolo unde medicii hematologi ştiu bine situaţia şi necesităţile hemofilicilor, şi totusi, înca în 
multe judeţe lipseşte şi această fărâmă de speranţă, adică nu se dă factor pacientului deloc, sau în 
alte judeţe doar daca pacientul cu hemofilie stă internat şi îi administrează acolo factor!!!
 În concluzie aş spune că viaţa hemofilicului în România este grea şi complicată, legată de 
birocraţia tări în care trăim. Şi poate că, într-o zi, ne trezim cu un angajat al celor de la asistenţă 
socială, la uşă, mandru că ne face un control şi ne spune că nu o sa mai avem gardul grav deoa-
rece umblu doar cu o cârjă şi doar daca voi fi nevoit să mă deplasez în scaun cu rotile, atunci voi 
avea accest drept!!! Dar ce nu ştiu aceşti funcţionari şi sunt sigur că nici nu îi interesează, este 
legat de anchilozele noastre, de faptul că azi pot sa ies până în stradă cu carja, dar poate din cauza 
unui hematom în articulatie, nu o să pot să cobor din pat o saptmana sau mai multe săptămâni la 
rând.?!
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Ce ştiu ei că am fost infectat cu virusul C şi câte probleme şi cât timp îmi petrec prin spitale din 
cauza hematoamelor, din cauza articulaţiilor distruse şi a Virusului C?!!!!!
Este uşor să judeci cu ochiul liber, la prima vedere, şi asa fac mulţi din cei care nu cunosc proble-
mele cu care ne confruntăm zi de zi şi oriunde am merge şi ori ce am face.
Majoritatea pacienţilor cu hemofilie severă nici nu ne-am putea descurca fără însoţitorii noştri.
 De acea, din ceea ce am vorbit cu majoritatea prietenilor hemofilici din ţară, credem că cei 
cu hemofilie severă ar trebui sa fim recunoscuţi prin lege că avem nevoie cu adevarat de protecţie 
socială din partea statului român, adica acordarea gradului grav cu însoţitor, nerevizuibil, fără ca 
cineva să se mai îndoiească de suferinţa noastră şi de nevoile noastre din cauza boli şi afecţiunilor 
ei. Şi dacă sunt voci care spun că cerem prea mult, noi le spunem să se uite la pacienţii cu hemofi-
lie din alte ţări, care pe lângă faptul că primesc tratament sufucient, au primit de la stat, compen-
saţii speciale şi o indemnizaţie lunară pentru că au fost infectaţi cu virusul hepatic C, B.
 Cu speranţă că în curând şi pacienţii cu hemofilie din România vor duce o viaţă la fel de bună 
ca cei din ţările vecine, vom lupta în continuare ca să ne fie mai bine şi nouă şi să nu mai avem 
motive să ne plângem atunci cânde ne comparăm cu cei din jurul nostru, ci să ne luptăm să îi ajun-
gem din urmă. 
Şi noi suntem de acum o ţară europeana, am vrea ca şi noi pacienţii cu hemofilie din România să 
simţim acest lucru în tratamentul acordat hemofiliei şi îmbunătăţirea calităţi vieţilor noastre.
 
 Să auzim de bine şi o urare specifică hemofilicilor, cat mai mult factor, cât mai puţine hemoragi!

Cu stima, 
Biro Emeric - Baia Mare     
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„StoP” ePiSoade HemoraGice Pentru fiul meu 
 Daniel, fi ul nostru, a fost diagnosticat la un an şi şase luni de hemofi lie formă severă. Soţia 
mea a fost suspicioasă încă de la început. A născut normal, dar ombilicul copilului nostru sângera 
încontinuu chiar şi după două săptămâni de la naştere. A primit vaccinările. Daniel plângea zile 
întregi. La un an dorea să stea în piciore, dar si-a forţat glezna. Nu a îndrăznit 3 luni să se ridice. Nu 
m-am gândit niciodată cât de mult mi se va schimba viaţa. 
 Şi deodată din senin a  apărut primul accident grav. Aşezându-se accidental pe un cub, picio-
rul lui Daniel i s-a umfl at de trei ori mai mare decât celălalt. Două zile la rând urla de durere. Iar 
după aceea, două luni n-a mai mers. Aluneca pe funduleţul lui ca un mic cerşetor. Datorită perioadei 
prea lungi de repaus i s-a tumefi at între piciare. 
 Nu ştiam ce să facem, cu cine să vorbim, nu a fost factor, dar nici n-am auzit de existenţa 
lui. Această situaţie cred că este familiară nu-i aşa, pentru foarte mulţi părinţi? Când îţi vezi copilul 
suferind şi tu nu poţi face nimic! 
 Se întâmplă  ca greutăţile să distrugă familiile. Pe noi ne-a întărit. Acum ştiu să preţuiesc 
fi ecare clipă petrecută împreună cu familia mea.  
 Laci, băiatul nostru cel mare, nu este hemofi lic. Dorim ca copiii noştri să crească într-o 
atmosferă calmă şi liniştită. Nu am maşină dar acest lucru nu ne-a descurajat niciodată. Am con-
stuit un rucsac special pentru Daniel şi i-am dus pe copiii mei la pădure chiar şi atunci când cel mic 
nu putea să meargă. Terenul de joacă pentru ei este natura. Le arăt fl orile, animalele, se joacă la 
pârâu, culeg ciuperci. Noi nu simţim nevoia să ne ducem în parcul pentru copiii. Sunt  periculoase, 
chiar şi pentru cei sănătoşi. 
 Totuşi, pentru a crea un mediu ambiant normal consider că trebuie să avem acest medica-
ment - Factor. Tocmai aceasta este cea mai gravă problemă în plan mondial. În majoritatea cazurilor 
se utilizează şi azi transfuzia de sânge, eventual administrarea de crioprecipitat, ceea ce include 
posibilitatea de a se infecta cu difersi virusuri. Dintre adulţii hemofi lici foarte mulţi suferă de hepa-
tita C sau de SIDA provocate de tratamentul inadecvat la vremea respectivă fapt pentru care cei 
vinovaţi trebuie să dea socoteală. 
 În România avem o situaţie similară. Din punctul de vedere al aprovizionării suntem pe ulti-
mul loc în UE. Totodată, dacă luăm în evidenţă toate cheltuielile ale unui hemofi lic care nu bene-
fi ciază de profi laxie, putem observa că tratamentul  acestora costă mult mai mult decât profi laxia 
şi aceasta nu este doar părerea mea ci şi părerea specialiştilor din cadrul Federaţiei Internaţionale 
de Hemofi lie. Dacă am avea o cantitate de 4 unităţi/capita  atunci am putea reduce considerabil 
şi infectarea. Fiul meu nu putea frecventa cursurile de la grădiniţă chiar dacă era foarte atent şi  
ceilalţi aveau grijă să nu-l lovescă. 
 La noi problema se pune astfel: dacă avem factor se duce la grădiniţă, dacă nu, atunci 
rămâne acasă. În aceste situaţii însă, părintele recurge la orice metodă disperată ca să strângă can-
titatea de factori necesari. Însă aceasta nu insemnă o rezolvare optimă a situaţiei, ci ideal ar fi  dacă 
toţi am benefi cia de un tratament corespunzător. 
 Ştiu că există sate izolate unde trăiesc copiii a căror soartă este mult mai sumbră decât cea 
a lui Daniel. Am văzut un asemenea caz la Simpozionul Asociaţiei Române de Hemofi lie organizat 
alături de Asociaţia Hemofi licilor din Ungaria, când părinţii îl duceau în braţe pe copilul lor care 
din cauza multiplelor hemoragii ivitepe parcusul anilor, rămas imobilizat la pat. Trebuie să facem 
ceva pentru ei, pentru că şi ei sunt copiii noştri! Tocmai din aceste motive m-am decis să pornesc 
la  drum, pe acest traseu al solidarităţii cu cei în suferinţă la fel ca a baiatului meu, iar la capătul 
drumului, acesta să ne fi e răsplătit cu decizii, care să vină în sprjinul tuturor celor cu hemofi lie din 
Romania. 
Împreuna, solidari, la drum!!! 

Kiss Laszlo
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ducu Bertzi şi Pacienţii cu Hemofilie 
la celeBrarea zilei mondiale a Hemofiliei 
 
Membrii  şi susţinători ai Asociaţiei Române de Hemofilie, s-au întâlnit la Timişoara, în preajma zilei 
de 17 aprilie, cu ocazia celebrării Zilei Mondiale a Hemofiliei. 
Din partea ministrului sănătăţii, dl. Attila Cseke a fost transmisă o scrisoare de susţinere şi conlu-
crare, pentru a se construi o strategie eficientă şi viabilă care să vină în întâmpinarea nevoilor paci-
enţilor cu hemofilie, semnată de consilierul personal al acestuia, Dr. Kozma Andrei. 
La eveniment au participat şi oaspeţi din străinătate. Am fost onoraţi de prezenta reprezentantului 
Federaţiei Internaţionale de Hemofilie, Catherine Hudon, director programe şi a d-lui Gabor Varga, 
presedintele Asociatiei Maghiare de Hemofilie şi membru în comitetul director al Consorţiului Euro-
pean de Hemofilie. 
Ziua Mondială a Hemofiliei a reprezentat şi rămâne un eveniment important, ce reuneşte pacienţi cu 
hemofilie din toată ţara, aparţinători, reprezentanţii forurilor internaţionale, ai instituţiilor decizi-
onale din România şi susţinători. 
Desfăşurată sub tema “Multiplele provocări ale hemofiliei”, pacienţii cu hemofilie cunosc prin pro-
pria suferinţă faptul că indiferent de locul unde se produce sângerarea, în lipsa unui tratament 
corespunzător cu factorul de coagulare care lipseşte din organismul bolnavului, pierderea de sânge 
poate deveni fatală. Înţelegând aceste aspecte, ni s-a alăturat în mesaj şi dl. Ducu Bertzi, care nu 
numai ca ne-e impresionat prin cântecele domniei sale dar şi pentru discursul transmis. „Ma gandesc 
că prezenţa mea în mijlocul Asociatiei Bolnavilor de Hemofilie din Romania este extrem de impor-
tantă ţi poate sa sensibilizeze şi mai mult factorii de decizie din tara, care pot administra mult mai 
bine bugetele pe care le au, in asa fel incat sa le asigure si tratamentul profilactic”, a spus Ducu 
Bertzi.
Tratamentul pacienţilor cu hemofilie din România este insuficient. Avem 0,5 unităţi internaţionale 
pe cap de locuitor. În Bulgaria, sunt 2 unităţi, în Serbia 2,5, în Rusia 3,4, iar în Ungaria 7,3.
Pentru conştientizarea publicului larg cu privire la existenţa bolnavilor cu hemofilie din ţara noastră, 
o echipă dedicată formată din persoane cu hemofilie, coordonată de Adina Teodoroiu, au împărţit 
pliante şi au discutat cu trecătorii despre propria suferinţă. Li s-a alăturat în această acţiune şi 
Catherine Hudon, de la Federaţia Mondială de Hemofilie. 
Ar trebui să fim înţeleşi că şi simplele mişcările normale, precum mersul sau urcatul scărilor, pro-
voacă traumatisme la încheieturi ce duc la sângerări prelungite. Dacă am avea tratament în canti-
tate suficientă, acordat în centre specializate de tratament, cu medici specialişti, putem să ducem 
o viaţă normală. Sperăm să se întâmple acest lucru cât mai repede, întrucât hemoragiile nu aşteaptă 
şi ni se pune astfel viaţa în pericol. 

Costi Popescu
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VINEREA ROŞIE, APEL PENTRU VIAŢĂ 
AL PERSOANELOR CU HEMOFILIE

În data de 16 aprilie, în Bucureşti, persoanele cu hemofi lie au lansat un strigât de ajutor prin 
apa înroşită a fântânilor arteziene, un eveniment în care medici şi pacienţii s-au reunit pentru a 
atrage atenţia asupra problemelor pacienţilor cu hemofi lie. D-na Liana Stanciu, ne-a fost alături. 
Problemele de sănătate pe care le-a avut fi ica sa, Teodora, a determinat-o pe d-na Stanciu să nu 
rămână indiferentă atunci când i s-a cerut ajutorul. Împreună cu pacienţii cu hemofi le, a împărţit 
pliante pentru o mai bună informare asupra hemofi liei. De asemenea, domnia sa a preluat pe o 
tablă magnetică mesajele pline de durere şi speranţă legate de tratamentul pacienţilor cu hemofi lie 
prezenţi la eveniment şi împreună cu aceştia, au lansat în aer baloane. 
 La conferinţa de presă desfăşurată în prealabil, s-a evidenţiat faptul că în timp ce în alte ţări 
pacienţii cu hemofi lie duc de multă vreme o viaţă absolut normală, pacienţii din România continuă 
să moară din cauza hemoragiilor. De asemena, s-a susţinut că un tratament efectuat cât mai rapid 
ca urmare a unei sângerări duce la prevenirea eventualelor suferinţe de mai târziu, prevenirea 
spitalizărilor repetate, prevenirea durerilor şi chiar înlăturarea riscului de deces prematur. Ştim 
că cel mai bun tratament al hemofi liei este cel cu factorul de coagulare care lipseşte din sângele 
bolnavului. Acesta previne apariţia sângerărilor, opreşte hemoragia şi ţine boala sub control pe ter-
men lung. De aceea, specialiştii susţin că, administrat la timp şi regulat, tratamentul cu factorul 
de coagulare poate reda pacientului mai multă mobilitate, siguranţa şi posibilitatea de a se integra 
în societate. Iar aceasta înseamnă ocuparea unui loc de muncă şi, implicit, costuri mai mici pentru 
stat. Dintr-un consumator al fondurilor sociale, pacientul cu hemofi lie poate deveni un plătitor 
de taxe şi, dincolo de asta, un om cu drepturi depline. Hemofi lia nu înseamnă doar o limitare a 
activităţilor fi zice. Ea este şi o cauză a izolării şi discriminării în România. Constrânşi la foarte multe 
rigori, ca lipsa de activitate prelungită sau efort, mulţi dintre pacienţi rămân fără prieteni. Şi mai 
mulţi dintre ei îşi pierd slujbele din cauza sângerărilor repetate care îi fac vulnerabili. 
Din păcate, pentru pacienţi, hemofi lia s-a trasformat în cea mai grea povară. E dureroasă pentru 
trup, dar şi pentru sufl et.   

Iuliu Maler
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aBordarea diScrePanţelor PriVind tratamentul 
Pacienţilor cu Hemofilie la niVel euroPean

 Consorţul European de Hemofi lie (CEH) continuă runda întâlnirilor începute în anul 2007, 
având ca obiectiv abordarea preocupărilor în ceea ce priveţte asistenţa comprehensivă pentru paci-
enţii cu hemofi lie din Europa câtşsi evidenţierea progresului şi relatarea acestora în scopul disemi-
nării şi implementări unei reţele funcţionale de tratament pentru fi ecare ţară. 
Tratamentul acordat pacienţilor cu hemofi lie diferă de-a lungul continentului nostru. Pe când, în 
multe din ţările Uniunii Europene, asistenţa acordată pacienţilor a ajuns la nivelul celor mai bune 
practici, în altele, există diferenţe în ceea ce priveţte nivelul şi calitatea disponibilităţii tratamen-
tului, cum este în cazul României. 
 În anul 2006, Consorţiul European de Hemofi lie a organizat un eveniment pe această temă a 
diferenţelor de asistenţă pentru pacienţii din Europa, concluziile fi ind următoarele:
• disponibilitatea şi accesul imediat la tratament în Centre Comprehensive în tratarea hemofiliei, ar trebui să fie 
scopul pentru toate instituţiile de sănătate din fiecare stat
• punerea în practică a recomandării venite din partea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii cu privire la faptul că fie-
care pacient să dispună de factor în permanenţă pentru intervenţii imediate în caz de sângerare 
• siguranţa, eficienţa şi disponibilitatea produselor de factor trebuie garantate de autorităţile de sănătate 
 Întrucât asistenţa comprehensivă pentru hemofi lie cuprinde diferite metode de tratament, 
medicamente variate, structuri organizaţionale diverse şi de specialişti, incluzand medici şi asis-
tente, fi zioterapeuţi, psihologi, aceasta joacă un rol important în infl uenţarea pozitivă a creşterii 
calităţii vieţii pacienţilor. Abordarea multidisciplinară trebuie astfel să solicite efi cienţa asistenţei 
în centre de tratament care să garanteze maximum de benefi cii pentru pacienţi. 
Asociaţia Română de Hemofi lie a fost onorată de invitaţia permanentă a CEH de a participa  la aceste 
întalniri, văzute ca o platformă ideală de discuţii, opinii, idei şi viziuni, în vederea găsirii de solu-
ţii şi mecanisme care pot fi  folosite pentru reducerea acestor discrepanţe ale asistenţei acordate 
pacienţilor cu hemofi lie la nivel european, care să permită cea mai bună îngrijire pentru pacienţii 
cu hemofi lie. 
 Sistemul european de sănătate pentru boli rare, include hemofi lia ca boală al cărei tra-
tament trebuie să se bazeze pe acces egal, siguranţă virală şi calitate. Astfel, pentru realizarea 
acestui raţionament, numeroase posibilităţi de implementare trebuie explorate: realizarea şi imple-
mentarea unor standarde naţionale pentru siguranţa produselor de tratament şi calitatea acestora, 
organizarea unor centre de referinţă, defi nirea unor principii de tratament şi aplicarea lor unitară, 
redefi nirea sistemului de fi nanţare pentru tratarea hemofi liei, întărirea comunicării între pacienţi, 
autorităţi şi centrele de tratament care acordă asistenţă corespunzatoare şi efi cientă. 
 Hemofi lia reclamă o bună expertiză medicală şi o apropiere multidisciplinară, în asigurarea 
şi garantarea diagnosticului şi tratamentului oportun, în vederea asigurării unei sporiri în ceea ce 
priveşte calitatea îngrijirii. De aceea, Consorţiul European de Hemofi lie, împreună cu Asociaţia 
Europeană de Hemofi lie şi alte boli, au lansat, ofi cial, Principiile Europene privind Tratarea Hemo-
fi liei. Obiectivul acestui eveniment, a fost acela, de a lansa, în mod ofi cial, cele 10 principii cheie, 
ca puncte directoare în acest document, realizat de clinicienii Grupului European de Lucru Inter-
disciplinar din cadrul Asociaţiei Europeane pentru Hemofi lie şi alte boli. Girul ofi cial al unui numar 
considerabil de membri ai parlamentului european, sperăm că va conduce, de asemenea, la creşte-
rea legitimităţii principiilor, ca instrument de advocacy, puternic îndreptat către autorităţile naţio-
nale de sănătate. Principiile relatează despre managementul registrelor de pacienti, tratamentul la 
domiciliu, tratamentul profi lactic, tratamentul optim, existenta centrelor de tratament în hemofi lie 
şi centrele comprehensive de asistenţă în hemofi lie.  
 Aşezarea practică a acţiunilor în vederea reducerii discrepanţelor nu numai la nivel euro-
pean dar şi la nivel naţional şi regional, reprezinta un deziderat. Creşterea cooperării între toţi cei 
implicaţi în lupta împotriva acestor discrepanţe (pacienţi, clinicieni, profesioniţtii din cadrul insti-
tuţiilor de sănătate, organizatia de pacienti, politicieni, companii farmaceutice) pentru a creste 
vizibilitatea asupra problemelor hemofi liei, trebuie sa devină preocuparea noastra a tuturor. 
 Diseminarea informaţiilor cu privire la hemofi lie printre profesioniţti şi pacienţi, înseamnă 
responsabilitate, iar promovarea activă a implementării Principiilor Europene privind Tratarea 
Hemofi liei, reprezintă un prim pas în creşterea calităţii asistenţei medicale în favoarea persoanelor 
cu hemofi lie.

Daniel Andrei — Preşedinte ARH
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SimPozionul naţional de KinetoteraPie cu ParticiPare 
internaţională  30.09.—01.10. Buziaş, 2010  
În perioada 30.09.-01.10.2010 s-a desfăşurat la Buziaş a IV-a  ediţie a Simpozionului  “Reabilitarea 
fi ziokinetoterapeutică la pacienţi cu hemofi lie, devenit deja o tradiţie. Manifestarea ştiinţifi că a 
fost găzduită de acad. prof. Dr.Margit Şerban de la Facultatea de medicină din Timişoara şi a avut 
loc la Centrul Medical de Evaluare şi Recuperare pentru copii şi tineri „Cristian Şerban”.
Manifestarea a fost dedicată medicilor specialişti şi primari pediatri, hematologi, de recuperare 
medicală şi  kinetoterapeuţilor care au în îngrijire persoane cu hemofi lie.De asemenea , au fost invi-
taţi pacienţi cu hemofi lie , respectiv părinţii acestora, alături de preşedintele Asociaţiei Naţionale de 
Hemofi lie , dl. Andrei Daniel Au răspuns invitaţiei un număr de 70 de participanţi din toate colţurile 
ţării: Clinica pediatrie III din cadrul Spitalului “Louis Ţurcanu” Timişoara, Clinica Balneofi zioterapie 
Timisoara, Clinica Pediatrie Targu- Mureş, Spitalul Fundeni din Bucureşti, Clinica de Recuperare din 
Băile Felix, Secţia  de Recuperare a Spitalului Judeţean Oradea, Spitalul de Recuperare Zalău  sunt 
doar câteva instituţii cu preocupări în domeniul hemofi liei care şi-au trimis reprezentanţii la acest 
simpozion.
 Ca şi în anii trecuţi, la celelalte ediţii, participanţii s-au bucurat de prezenţa oaspeţilor de 
la  Spitalul Universităţii din Utrecht-Olanda:prof. Paul Helders, Dr.Jan Jaap Van der Net, Dr.Wim 
Groen,  care au împărtăşit participanţilor  din experienţa personală privind  evaluarea şi tratamentul 
persoanelor cu hemofi lie, adulţi şi copii.
Temele abordate au fost de actualitate, utile atât specialiştilor cât şi pacienţilor. Introducerea şi 
validarea utilizării pe plan internaţional a unor noi teste de evaluare a participării la activităţi a 
PCH,  a rezultatelor  obţinute prin tratament de recuperare la fi nele internării , criterii de evalu-
are a statusului musculo-articular la pacienţi cu artropatie cronică hemofi lică sunt doar câteva din 
multele teme discutate, într-o atmosferă prietenească, de colaborare şi schimb de experienţă.Pe 
lângă consideraţiile teoretice, s-au desfăşurat lecţii practice cu participarea pacienţilor , precum şi 
prezentarea unor cazuri  particulare interesante ce au necesitat intervenţii chirurgicale şi recupe-
rare postintervenţie.
 Programul a cuprins şi vizitarea clădirii noi din cadrul Centrului Cristian Şerban, a cărei 
inaugurare a avut loc în luna iunie 2010. Aripa nouă a Spitalului cuprinde saloane noi, moderne, 
cu toate dotările necesare pacienţilor cu handicap locomotor. De asemenea , pacienţii benefi ciază 
de tratament kinetoterapeutic individualizat şi în grup, în sala de sport afl ată în aceeaşi clădire 
şi care cuprinde aparatură necesară desfăşurării programelor de  kinetoterapie activă şi pasivă. 
Spitalul benefi ciază de 2 piscine pentru hidroterapie: interioară unde se desfăşoară programul în 
cursul iernii şi  exterioară, pentru desfăşurarea activităţii din timpul verii. De asemenea pacienţii  
efectuează tratament fi zioterapeutic de tip electroterapie, tratament laser, magnetoterapie, băi cu 
bule, masaj. Aici sunt actualmente internaţi pacienţii cu hemofi lie, cu vârste cuprinse între 2-40 de 
ani, respectiv cu boli neuromotorii ce necesită recuperare prin fi zio- şi kinetoterapie. La internare, 
respectiv la externare, se efectuează evaluarea activităţii de recuperare prin măsurători goniome-
trice şi ale forţei musculare. În cadrul acestor măsurători se vor introduce noile teste prezentate de 
către specialiştii olandezi, care menţin colaborarea cu specialiştii români  prin participarea anuală 
la Simpozionul nostru, respectiv prin proiecte comune cu Centrul nostru.
 Se poate spune că acest Simpozion, la fel ca şi alte manifestări dedicate pacienţilor cu 
hemofi lie şi specialiştilor aplecaţi spre aceşti pacienţi, atrag atenţia lumii medicale asupra pro-
blematicii acestei boli rare, fi ind încă un mic pas înainte în lupta pentru asigurarea tratamentului 
corespunzător al acestor pacienţi. 

Dr. Alina Lăcătuşu
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comunicarea cu Pacientul HematoloGic – 
SatiSfacţii şi ProVcări
 În septembrie 2010 s-a desfăşurat la Sinaia a XIX-a Conferinţă Naţională de Hematologie cu 
participare Internaţională. În cadrul acesteia a avut loc cu sprijinul Societăţii Române de Hematolo-
gie primul workshop de comunicare medic-pacient cu titlul „Comunicarea cu pacientul hematologic: 
satisfacţii şi provocări”. 
 Workshopul a fost organizat de către reprezentanţi ai Clinicii Hematologie Cluj (dr. Pârvu 
Andrada, medic specialist hematolog şi consilier psihosocial, formator pentru adulţi; Diana Deac, 
specialist în comunicare, formator pentru adulţi şi Ljubomir Najden Petrov, psihologul secţiei Hema-
tologie Cluj) în colaborare cu reprezentanţi ai Organizaţiei de Îngrijiri Paliative Hospice - Casa 
Speranţei Braşov (Dr. Roxana Chiriş, medic  specialist îngrijiri paliative, formator şi Prof. Dr. Daniel 
Hinshaw, University of Michigan, USA). 
 Acest atelier de comunicare s-a adresat medicilor hematologi şi asistentelor medicale. Orga-
nizatorii s-au bucurat şi de prezenţa reprezentanţilor asociaţiilor pacienţilor (prezenţă binevenită 
şi voci care se aud tot mai des la manifestările ştiinţifi ce medicale, ilustrând drepturile pacienţilor 
într-o societate democratică) şi ai reprezentanţilor unor fi rme de medicamente.
Acest workshop a avut ca scop transformarea comunicarii cu pacientul hematologic malign dintr-o 
experienţă în urma căreia ambii parteneri se pot declara „învinşi” (medicului fi indu-i difi cil să fi e în 
permaneţă mesagerul unei veşti proaste, iar pacientului fi indu-i difi cil să primească o veste într-o 
formă dureroasă)  într-o experienţă în urma căreia cei doi se pot declara parteneri  într-o cursă care 
a început în momentul stabilirii diagnosticului. Temele introduse în acest workshop au fost alese în 
funcţie de necesităţile medicilor hematologi care, de cele mai multe ori sunt acuzaţi că au metode 
de comunicare care lasă de dorit şi în funcţie de aşteptările pe care le au pacienţii de la medicii în 
care investesc încredere.  
 Workshopul s-a desfaşurat pe perioada a două zile, în prima zi echipa din Cluj a prezentat 
teme legate de comunicarea verbală şi nonverbală, bariere şi greşeli în comunicarea medic- paci-
ent, empatia medicului faţă de pacient şi formule de exprimare ale acesteia. Cei trei traineri au uti-
lizat metode interactive şi moderne de predare şi exerciţii practice cu ajutorul cărora participanţii 
au putut să-şi completeze atât cunoştinţele teoretice de comunicare, cât şi să-şi dezvolte abilităţile 
practice. Trainerii au presărat întreg workshopul cu experienţa personală, Dr. Pârvu şi psihologul 
Ljubomir Petrov având experienţa de 5 ani în consilierea individuală şi de grup a pacienţilor hema-
tologici în cadrul Clinicii Hematologie Cluj. Din aceste interacţiuni cu pacienţii au sintetizat care 
sunt principalele aspecte pe care le-ar putea  îmbunătăţi medicii în comunicarea cu pacienţii. Diana 
Deac şi Andrada Pârvu au aplicat şi experienţa de traineri  la cursurile organizate în ultimii 7 ani în  
domeniul socio-uman. Această primă zi s-a încheiat cu un joc de rol medic-pacient, o demonstraţie a 
protocolului SPIKES de comunicare a veştilor proaste în medicină. Acesta este un  protocol internaţi-
onal  extrem de util medicilor, elaborat de specialişti în comunicare care porneşte de la aşteptările, 
dorinţele şi temerile pacientului, precum şi de la temerile medicului referitoare la comunicarea 
diagnosticului. 
 A doua parte a workshopului, organizată de echipa Hospice Braşov a continuat tema comuni-
cării diagnosticului şi a abordat apoi un subiect foarte util medicilor, impactul comunicarii veştilor 
proaste asupra echipei medicale, sindromul de burnout. De asemenea membrii echipei Hospice au 
împărtăşit experienţa lor participanţilor, workshopul fi ind ilustrat de studii de caz discutate interac-
tiv cu participanţii.
 În concluzie, dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului medical privind comuni-
carea medic-pacient este un subiect de mare actualitate pe plan mondial, subliniem ca un lucru 
pozitiv organizarea acestui prim workshop în România, şi încheiem cu speranţa că această iniţiativă 
se va continua la viitoarele Congrese Naţionale de Hematologie şi vor aparea astfel de workshopuri 
şi în cadrul manifestărilor ştiinţifi ce ale altor specialităţi medicale.

Dr. Pârvu Andrada, Medic specialist hematolog / Consilier psihosocial
Daniel Andrei, Preşedinte, ARH



1919

adVocacY în londra 
Pentru aSociaţiile naţionale de Pacienţi 
Dragi prieteni, în Asociaţia Română de Hemofi lie se întamplă lucruri frumoase, totul începe sa mergă 
mai bine şi mai frumos.  

 De ce spun asta? Pentru că de curând, mai precis între 10 si 12 decemrie 2010, ca urmare 
a unui plan de dezvoltare organizaţională, Asociaţia Română de Hemofi lie a primit o invitaţie de a 
participa la un training cu denumirea : ”Advocacy în action training workshop for Wetern and 
Centra European NMOs “, care a avut loc în Londra. 
 Romania a fost reprezentată la acest training de catre Kiss Laszlo şi Maranga Sebastian.
Din cadrul Federaţiei Intrnaţionale de Hemofi lie (FIH) au fost prezenti Mark Skinner, Aris Hashim, 
Claudia Black, Paul Giangrande şi Gordon Clark ajutaţi de Antonio Almeida, Maria Carolina Aranja şi 
Maria Salas.
 La acest training au fost prezenţi şi membri din alte asociaşii de hemofi lie, respectiv din: 
Anglia, Elvetia, Serbia, Cehia, Portugalia, Albania şi Letonia.
În anul 2006 a inceput acest program şi până acum s-au realizat 8 asemenea workshopuri şi urmează 
să se mai organizeze inca 11 asemenea evenimente.
Acest workshop s-a axat pe informarea şi incercarea de a găsii soluţii la problemele generale care 
apar în orice asociaţie de hemofi lie. Pentru asta au fost prezentate studii de caz şi am primit infor-
matii utile pentru viitor. Am fost pusi inclusiv la lucru facand doua echipe care trebuiau să resolve o 
problemă de reducere de buget. Partea cea mai bună de la acest workshop a fost aceea că am avut 
mereu de învăţat de la celelelte ţări cum şi-au rezolvat ele problemele iar discuţiile de la pauza de 
cafea. au avut  rolul de a ne apropia între noi, de a comunica mult ma bine şi de a cere sfaturi sau 
informaţii suplimentare.
 Cu toate că am avut la dispoziţie doar două zile, am reusit să legăm prietenii şi promisiuni 
de ajutorare, inclusiv de la FIH, care au spus ca ne vor sustine proiectele noastre de viitor, proiecte 
pe care am vrea să le împărtăşim şi cu voi, astfel dorim să vă informăm că Asociaţia Română de 
Hemofi lie doreşte pe viitor să:
1. Crească numarul de factor per capita de locuitor;
2. Să aiba personal califi cat in administrarea de factor în centre specializate şi răspândite pe tot 
teritoriul ţării;
3. Sa rezolve problema fondurilor care trebuie alocate uniform în ţară şi care să urmărească bolna-
vul;
4. Continuarea în descoperirea de cazuri noi de pacienţi cu hemofi lie şi colectarea datelor tuturor 
pacientilor cu hemofi lie.

 Sunt sigur că şi pe viitor Asociaţia Română de Hemofi lie, va continua  să ţină fruntea sus, să-şi 
facă datoria de asociaţie ce reprezintă la nivel naţional bolnavii cu hemofi lie, de a incerca să îmbu-
nătăţească starea de sănătate a tuturor pacienţilor, să facă progrese în parteneriatul cu Ungaria şi 
să continue parteneriatul cu Austria.

 Aşa că eu vă doresc multă sănătate, la cât mai puţine sângerări şi de ce nu, la cât mai mult 
factor în frigiderele voastre!

Sebastian Maranga
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„Voluntari pentru Boli Rare”, 
în sprijinul copiilor cu hemofilie
Începând cu toamna anului 2007, în Timişoara, un grup de studenţi ai Universităţii de Medicină şi 
Farmacie „Victor Babeş”, instruiţi şi coordonaţi de Maria Puiu, profesor universitar în cadrul cate-
drei de Genetica Medicală, îşi desfăşoară activitatea de voluntariat pentru persoanele cu boli rare, 
sub umbrela Organizaţiei Salvaţi Copiii Timiş şi în strânsă colaborare cu Alianţa Naţională a Bolilor 
Rare România. 
Noi, „Voluntarii pentru boli rare”, avem ca obiective: îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor diagnos-
ticaţi cu boli genetice rare prin dezvoltarea aptitudinilor şi deprinderilor de viaţă la aceştia cât şi 
prin consilierea, informarea, susţinerea părinţilor acestor copii şi promovarea ideii de voluntariat, 
creşterea şi specializarea numărului de voluntari implicaţi în activităţi de susţinere a persoanelor cu 
dizabilităţi produse de boli genetice rare.
În fiecare an de activitate, prin intermediul proiectelor noastre, am făcut câte o vizită la Centrul 
Medical „Cristian Şerban”, Buziaş unde am avut ocazia să fim alături de copiii cu hemofilie. Experi-
enţele au fost frumoase atât pentru noi, voluntarii, cât şi pentru ei, fiind, de fiecare dată, invitaţi 
să-i vizităm mai des.
Proiectul „De la o boală rară la îngrijirea de fiecare zi”, derulat în cadrul programului „Fundaţia 
pentru comunitate” şi desfăşurat în perioada 25 noiembrie 2009 — 20 octombrie 2010, ne-a ajutat 
să oferim şi copiilor de la Centrul „Cristian Şerban” jucării şi materiale de joacă (cartoane colorate, 
plastilina, puzzle-uri etc). Copiii au fost impresionaţi mai ales de puzzle-urile 3D, astfel că ne-am 
canalizat resursele într-acolo, dar fiind şi copii mai mari şi chiar adulţi, au fost încântaţi să stea de 
vorbă cu noi, să ne împărtăşească experienţele lor, să le asculte pe ale noastre şi să ne spună că, 
majoritatea îşi doresc să ajungă medici pentru a şti cum să lupte în mod direct cu boala lor şi pentru 
a-i ajuta pe ceilalţi bolnavi să evite dificultăţile prin care au trecut ei.
Intâlnirile cu copiii au fost de fiecare dată deosebite, cu o emoţie puternică manifestată de ambele 
părţi, copii şi voluntari. Am încercat să îi distragem de la orice grijă, să direcţionăm atenţia copiilor 
înspre activităţi plăcute cum este jocul, arta şi muzica. Efectul a fost obţinut de fiecare dată, copiii 
demonstrându-ne prin dedicarea cu care lucrau la creaţiile lor, prin apropierea de voluntarul alături 
de care lucrau şi prin entuziasmul extrem de vizibil că au uitat, pentru câteva ore de faptul că sunt 
în spital, internaţi pentru a-şi ţine boala sub control.
Mulţumim tuturor colaboratorilor proiectelor noastre (Consiliul Judeţean Timiş, Primăria Timişoara, 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş”, Spitalul de Urgenţă pentru Copii „L. Ţurcanu“ 
Timişoara, Centrul Medical Clinic de Evaluare şi Recuperare pentru Copii şi Adolescenţi „Cristian 
Şerban” Buziaş, Alianţa Naţională a Bolilor Rare România, Asociaţia Prader Willi Zalău, Vitrobiochem 
etc.) pentru că au facut posibile acţiunile noastre, voluntarilor noştri care îşi oferă cu drag tim-
pul liber şi sperăm, ca împreună, să putem dărui copiilor cu boli rare multe zâmbete şi în anii ce 
urmează.

Iulia Jurca- Simina, Laura Bogdan, Maria Puiu
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ziua familiilor la Sf. GHeorGHe
o zi Pentru familiile BolnaVilor cu Hemofilie
În data de 09.10.2010, Asociaţia Română de Hemofi lie-sucursala Covasna, a organizat o întâlnire cu 
familiile de hemofi lici. 

Sucursala noastră este o comunitate foarte mică, dar şi foarte sufl etistă. Ne-am adunat la sediul 
Crucii Roşii din Sfântu Gheorghe. 

De data aceasta, ordinea de zi a întânirii nu a prefi gurat nicio şedinţă sau miting. Intr-o grădină 
mare, care a fost transformată repede într-un teren de fotbal, copiii au putet să se bucure de 
această zi şi să poată alearga în voie, supravegherea medicală fi indu-le asigurată de către personalul 
voluntar specializat al asociaţiei. 

Sub un copac, a fost instalat şi un ceaun. Bucătarul-şef a fost domnul Trucki Mihaly, preşedintele 
asociaţiei, iar secretarul asociaţiei, ajutor de bucătar. 
Sala de şedinţe a fost repede transfomată în sală de mese, iar gulaşul servit a fost delicios. 
Păcat că vremea, după un timp, nu a mai ţinut cu noi şi a început să plouă. Însă am fost pregătiţi şi 
pentru această situaţie. Familiile au adus cu ei jocuri de societate, de aceea copiii nu s-au plictisit 
nicio clipă. 

Întâlnirea a fost un prilej de relaxare şi pentru adulţi. Într-un cadru familial, au putut să discute nu 
numai despre problemele ce-i frământă, dar au avut ocazia să se şi destindă şi să vorbească despre 
orice altceva, care nu are legătură cu hemofi lia. 

După opinia noastră, această întâlnire a fost o reuşită! Suntem convinşi că avem nevoie din când în 
când şi de asemenea momente. S-au creat noi prietenii, care, sperăm, că ele vor fi  trainice şi vor 
ajuta să creăm o comunitate şi mai puternică în jurul asociaţiei.  
Mulţumim cu această ocazie asociaţiei-mamă, companiei farmaceutice Biotest, cât şi Crucii Roşii 
pentru suportul acordat! 

Kiss Laszlo, Asociaţia Română de Hemofi lie, 
Sucursala Covasna
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taBăra rază de SPeranţă, 2010
 În ultimii cinci ani, S.T.A.R. Children Relief a organizat în fi ecare an o tabără de o săptămână pentru copiii, 
care suferă de boli ale sângelui, din România. În acest an, tabăra a avut loc între 31 iulie şi 6 august, într-o pensiune 
închiriată, în centrul României, la poalele Munţilor Apuseni.                                   
Au participat 40 de copii bolnavi de hemofi lie: 39 de băieţi cu hemofi lie şi o fată cu von Willebrand, având vârste între 
8 şi 18 ani, din toate părţile României. 
 Condiţiile taberei au fost moderne, cu camere spaţioase, fi ecare având baie proprie. Terasa unde era servită 
masa avea vederea spre un lac liniştit iar mâncarea a fost delicioasă. Sala de tratament a fost pregătită într-o cameră 
separată sub controlul direct al medicului şi asistentei taberei. Factorul a fost in cantităţi îndestulătoare datorită 
câtorva donatori generoşi. În foişorul de lângă piscină, stafful medical i-a învăţat pe copii cum să facă injecţii folo-
sindu-se de un braţ din latex. Un fi zioterapeut englez, specializat in tratarea hemofi liei, a examinat toţi copiii pentru 
a evalua afecţiunile articulaţiilor şi i-a învăţat exerciţii acvatice. Un psiholog i-a ajutat pe copii să-şi înfrunte temerile 
şi anxietăţile, cum ar fi  neliniştea de a fi  plecat singur, pentru prima oara, de acasă. 
 În fi ecare an, am dat o temă specifi că taberei: în primul an, tema a fost „sporturi de plajă şi apă”, în cel 
de-al doilea „Dracula”, al treilea an a fost dedicat sportului de „karate”. Tom, deţinătorul centurii negre în Tae Know 
Do, nu a vrut să prezinte karate-ul sub forma unor metode şi tehnici de luptă sau sub forma unor sporturi de atac şi 
autoapărare, ci a scos în evidenţă partea psihologică a acestui sport: autodezvoltare, perseverenţă, îndrăzneală, vir-
tute, opinie personală, abilităţi de lider. Gichin Funakoshi, părintele karate-ului modern, a spus odată: „Scopul ultim 
al karate-ului nu este victoria sau apărarea, ci perfecţionarea caracterului celor care îl practică.”  
În acest an tematica taberei a adus in evidenta costumatia specifi ca de Hawaii, unde copiii şi-au confecţionat singuri 
îmbrăcămintea şi accesoriile specifi ce acestui ţinut îndepărtat şi atrăgător. 
 De îndată ce am dat taberei o temă, am creat activităţi specifi ce pentru copii cu hemofi lie, care au încorpo-
rat costumaţii şi creaţii proprii din materiale reciclabile.   
 Am făcut şi o paradă prin sat, atrăgând atenţia şi provocând râsul spectatorilor.        
 Alte activităţi au inclus: confecţionarea de obiecte de artă şi suveniruri, înotul, fotbalul, tenisul de masă, 
biliardul, baschetul, tenisul, mersul cu barca şi bătăi cu apă. Într-una din zile, am sărbătorit ziua de naştere a tuturor 
celor născuţi în lunile iulie şi august. Zece copii şi adulţi au trebuit să se servească unii pe alţii cu îngheţată fi ind 
legaţi la ochi. Cea mai mare parte din îngheţată a ajuns pe feţele şi hainele noastre, făcând activitatea foarte nostimă 
pentru cei ce priveau.         
 Una din zile a fost rezervată Outward Bound-ului, un program care foloseşte o serie de trasee din corzi la 
înălţime, cu ajutorul căruia se învaţă cutezanţa, vigilenţa, încrederea şi abilităţile în conducere. Copiii au încercat 
să se caţere pe un zid sau să meargă pe bârne paralele, două trasee care au pus la grea încercare abilităţile lor. Unii 
copii nu au terminat traseele, alţii însă au reuşit, spre propria lor surpriză şi încântare.     
 Copiii şi-au depăşit teama şi anxietatea şi au înfăptuit ceva ce nu credeau vreodată că vor putea. Fiecare 
copil a fost elogiat, chiar dacă nu a putut să termine traseul. Succesul fi ecăruia a fost un motiv de bucurie, dar a 
fost un copil care a atras atenţia mai mult decât ceilalţi: singura fată din grup! În timp ce se căţăra pe zid i-a scăpat 
piciorul şi a cerut să fi e lăsată jos. Băieţii nu au lăsat-o şi au rugat-o stăruitor să încerce din nou. Ea a încercat şi încet 
s-a căţărat până la marginea de sus a zidului într-un crescendo de încurajări. Implicarea întregii echipe a fost cheia 
succesului. Această experienţă a întărit spiritul de echipă şi sentimentul că ceva deosebit a fost realizat. Realizarea 
ei a fost realizarea fi ecăruia.           
 Ultimul eveniment al taberei a fost Talent Show, un spectacol care a dat fi ecăruia posibilitatea să participe 
şi să se distreze: cântece, dans, număr de clovn. Am regizat şi o luptă de karate. 
Această tabără a fost un mare succes datorită generozităţii multor organizaţii şi persoane fi zice.
Le mulţumim tuturor pentru consideraţie şi bunăvoinţă.

Adriana HENDERSON — Preşedinte S.T.A.R. Children Relief Org.
Persoană de contact: Sorin JORJ — Tel. 0256322132 / E-mail: sorin_jorj@hotmail.com
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leGătura SPeranţei
 Nimeni nu scotea o vorbă. Adriana Henderson, cea care vorbise din partea S.T.A.R. Children Relief, tocmai îşi 
încheiase prezentarea făcută taberei Rază de Speranţă din România, iar o linişte deplină domnea peste sala în care 
se afl au 150 de ascultători. Vorbeam despre provocările cărora taberele noastre trebuie să le facă faţă, dar ce-ţi mai 
rămâne de spus când vezi imaginile unui copil care şi-a pierdut amândouă picioarele din cauza lipsei de factor şi cu 
toate acestea a învăţat să înoate aşa încât să fi e un participant al tabereii?  
 Ştiam că trebuie să facem ceva. Fiind însă o tabără mică, cu resurse limitate, eram mărginiţi în posibilităţile 
noastre. Iar pentru a convinge participanţii taberei noastre, staful precum şi familiile să ajute oameni din celălalt colţ 
de lume trebuia, într-un fel oarecare, să-i apropiem. 

 Astfel, am adoptat Rază de Speranţă şi am creat Legătura Speranţei.  
 Preluînd ideea celor de la „Confecţionează un ursuleţ” copiii taberei noastre au cusut (chiar aşa, băieţii au 
cusut) pentru fi ecare copil din tabara Rază de Speranţă  câte un ursuleţ Teddy însoţit de un certifi cat de naştere care 
făcea cunoscută identittea celui care la creat, în calitate de participant al taberei Marilor Speranţe. În vara urmă-
toare copiii taberei nostre s-au minunat la vederea pozelor cu acei copii străini, de la mare depărtare, care zâmbeau 
fericiţi, ţinând cu mândrie în mână un ursuleţ Teddy făcut de noi.
 În anul următor am făcut insigne de şerif personalizate şi am dat Razei de Speranţă toate monedele noastre 
de aur pentru jocul Goana după aur precum şi pistoalele cu apă, deoarece  tema taberei din anul respectiv era Vestul 
Sălbatec. Pozele şerifi lor Est Europeni au produs o hărmălaie veselă printe noi. 
 Mai mult, sămânţa a fost semănată. Copiii şi staful taberei noastre au vrut să-i ajute pe aceşti copii, pe care 
nu i-au întâlnit niciodată, acceptându-i în frăţia celor cu tulburări de coagulare. Unul din copiii taberei noastre chiar 
a spus că trebuie să-i ajutăm întrucât tabăra lor are acelaşi nume ca a noastră.
 În anul acesta am făcut mărgele ale fraţilor de sânge, cărora copiii le mai spun şi brăţările prieteniei. De 
asemenea, am strâns sticle pentru apă şi saci de călătorie, care împreună cu cele 50 de perechi de ochelari de soare 
îi vor ajuta pe prietenii noştri să creeze Pacifi cul de Sud în România. Dansatori de Hula pe Dunăre – cine ştie?
 Suntem conştienţi de faptul că aceşti copii cu tuburări de coagulare din zone ca România au nevoie de ceva 
mai mult decât ursuleţi Tedy sau mărgele. De aceea, anul acesta intenţionăm să colectăm şi să trimitem Factor, truse 
pentru infuzie şi bani. Aceasta include jumătate din premiile băneşti pe care le câştigăm în competiţia Cupa NAC-
CHO. 
 Pe lângă ajutorul dat copiilor cu tulburări de coagulare din România Legătura Speranţei aduce un benefi ciu 
şi copiilor din tabăra noatră. Cum?
 Este uşor pentru cei care au o boală cronică de tulburare a coagulării să-şi concentreze toată atenţia asupra 
propriei lupte cu boala, devenind incapabili de o perspectivă mai largă asupra lumii. Ajutându-i pe cei defavorizaţi ei 
învaţă să aprecieze lucrurile pe care le au, pentru că, trebuie să recunoaştem, suntem dintre cei mai norocoşi bolnavi 
cu tulburări de coagulare din lume prin faptul că ne-am născut în America. De asemenea, ajutându-i pe aceşti copii 
învaţă să le pese de alţii. Apoi, transformând grija în acţiune, îi învăţăm să facă diferenţa – valorile esenţiale ale 
viitorului comunităţii noastre.
 Este încă o picătură de apă într-o găleată. Dar este un început. 
 Sunt aproape 50 de tabere pentru copii cu tulburări de coagulare astăzi în America. Dacă am putea convinge 
doar zece să se implice, gândiţi-vă cît de multe s-ar putea face.

Iată cum îţi poţi crea propria Legătură a Speranţei.

1). Ca parte a reţelei NACCHO caută o tabără dintr-o ţară mai puţin dezvoltată (sunt cel puţin 5 asemenea tabere) şi 
oferă-te s-o ajuţi.

2). Interesează-te care le sunt nevoile. Banii sunt întotdeaune bine-veniţi, 
dar multe tabere pot folosi donaţii sub formă de materiale pentru confec-
ţionarea obiectelor de artă, haine, etc. deoarece cu cât vor cumpăra mai 
puţine lucruri, cu atât vor avea mai mulţi bani la îndemână pentru alte 
nevoi.  Desigur, factorul şi trusele de infuzie sunt esenţiale, dar sunt greu 
de procurat.

3). Motivează-i pe copiii taberei tale să facă ceva pentru tabăra adoptată. 
Faceţi schimb de poze şi scrisori prilejuite de un eveniment oarecare. 
Aceasta va da o faţă umană donaţiei lor şi va determina copiii şi staful tabe-
rei să se investească personal într-o activitate continuă şi de succes. 

4). Ca premiu poţi promite copiilor şi stafului studierea ţării din care a fost 
adoptată tabără şi planifi carea unor activităţi specifi ce acelei ţări.

5). Nu uita să începi cu lucruri mici. În felul acesta vei avea succes mai uşor 
şi-apoi îţi poţi folosi succesul ca o platformă pentru lucruri mai mari.

 Aceasta este Legătura Speranţei. Îndiferent dacă vei cîştiga sau nu cupa, 
dacă am reuşit să te inspirăm să faci un proiect similar cu tabăra ta, pentru 
noi aceasta este deja o victorie.  

Kathy Mott, Bob Graham — Camp “High Hopes” 
Traducere: Sorin Jorj
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o Vacanţă de mult ViSată 
 De câţiva ani am aşteptat această vacanţă de vis, de a merge în tabăra pentru copii cu hemo-
fi lie de la Graz-Austria. Cu această ocazie, doresc sa mulţumesc celor care mi-au îndeplinit acest 
vis. Bucuria  mea a fost imensă la afl area veştii că voi avea oportunitatea de a vedea şi alte ţări, plus 
că voi pleca pentru prima oară într-o vacanţă,  neâsoţit de părinţi. 
 În primul rând aş vrea să-i mulţumesc domnişoarei doctor Ursu Emilia, care a reuşit să ne 
suporte pe parcursul a trei saptamani, şicanele şi mofturile fi ecăruia. Tabara s-a arătat a fi  minunată. 
Am fost cazaţi în căbănuţele unei şcolii de surf, pe marginea unui lac imens, înconjurat de dealuri 
mult mai verzi parcă decât la noi în ţară. 
 Organizarea şi programul de tratament au fost foarte bine gândite pentru a ne ocupa mai 
tot timpul. Tratamentul cu factor 8 ne-a fost administrat la fi ecare trei zile, pentru a putea face tot 
ceea ce ne doream şi pentru a ne simţi oameni normali, fără handicapul ce îl purtam în gândurile 
noastre zilnice. Am făcut mult sport şi miscare în aer liber, excursii prin împrejurimi, cumpărături la 
Graz şi cel mai important lucru pe care l-am învăţat acolo, a fost să-mi administrez singur injecţia 
cu factor 8, lucru pe care eu credeam că nu am să pot să-l fac niciodată. Am reuşit să leg şi câteva 
prietenii frumoase cu băieţii din Austria şi Germania, acest lucru fi ind destul de uşor, pentru că am 
reuşit să comunicăm ântre noi în limba germană şi engleză, pe care le-am învăţat la şcoală destul 
de bine. 
  Aş dori să mulţumesc şi personalului taberei, pentru cum s-au ocupat de noi. Am descoperit 
chiar, că administratorul taberei este un român, plecat în Austria de câţiva ani, dl. Ion şi cu care 
comunicam ca la noi acasă. Doctorii şi asistentele s-au ocupat foarte mult de noi.  
 Cel mai mult mi-a placut că eu şi echipa mea am castigat locul I la concursurile care s-au 
desfăşurat şi unde am luat chiar o medalie . 
 În fi nal vreau să-i mulţumesc d-nei Profesor Şerban Margit, care face ca visele unor copii cu 
hemofi lie să nu difere prea mult de visele copiilor normali.   

Dan Vilcu — Jimbolia, Timiş

o eXPerienţă GrozaVă

Îmi amintesc perfect ziua în care am plecat spre tabara de hemofi lici din Austria. Am fost foarte 
nerabdator si fericit fi indca nu mai iesisem din tara pana atunci dar şi pentru că auzisem multe 
lucruri frumoase despre acele locuri şi acea tabără.
Am fost tratati foarte bine. Personalul ne-a ajutat să ne integrăm şi să ne simţim cât mai bine, iar 
conditiile au fost bune. Bineânţeles cel mai important lucru pentru noi era că acolo, factorul VIII era 
la discreţie. Am facut profi laxie la fi ecare 2 zile plus factor administrat, în caz de nevoie, suplimen-
tară (lovituri, hematoame, hemartroze).
Ştiindu-ne în siguranţă, am putut face lucruri aproape imposibile acasa.Am jucat fotbal, tenis de 
câmp, tenis de masă, badminton, inot…sporturi pe care eu le iubesc, dar nu le pot practica…plus 
alte joculete distractive impreuna cu ceilalti.
Ma simteam extraordinar de bine…mai bine ca niciodata (din punct de vedere al sanatatii). Având o 
discuţie cu hemofi licii austrieci, am observant că aceţtia erau foarte surprinţi să audă că în România 
nu avem profi laxie. Pentru ei, factorul este aproape la discreţie. M-a uitam la ei şi observam că nu 
aveau aproape nicio problemă. Profi laxia făcută de mici copii a avut un efect considerabil.
Din punctual meu de vedere a fost o experienta grozava, pe care aş vrea să o pot repeat şi sper că 
România va putea cât mai repede să ofere bolnavilor de hemofi lie cât mai multe tabere de acest gen 
şi profi laxia de care avem urgentă nevoie!!! 

Alin Micu - Brasov
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ce a înSemnat taBăra din auStria?
 Eram la Buzias, la Centrul Medical Clinic de Evaluare şi Recuperare pentru Copii şi Ado-
lescenţi “Cristian Şerban”   cand am fost intrebat daca as vrea sa merg intr-o tabara pentru 
pacientii cu hemofi lie in Austria, la Graz. Eram sigur că va fi  o experienţă placută. Am acceptat. 
Am avut emoţii iar drumul a fost puţin mai complicat. A trebuit să schimbăm câteva autocare şi să 
luăm un tren de la Viena pana la Graz. La Graz, am vazut ceva ce mi s-a părut extraordinar. Era mai 
curat decât imi imaginam, iar oamenii sunt foarte corecţi, ospitalieri dar şi riguroşi şi organizaţi în 
acelaţi timp. Asta m-a facut să mă gandesc la ziua când va fi  posibil aşa ceva în Romania. Cred că ar 
trebui să învăţăm mult de la austrieci. 
 Unii ar spune că factorul în cantităţi sufi ciente este cel mai mare avantaj al lor. Eu spun că 
este greşit! Asta este o consecinţă. Cel mai mare avantaj al lor este ca ştiu ce vor. Cel mai mare 
avantaj al lor este că se organizează (atunci când românii se dezbină). Nu este uşor de acceptat ce 
spun eu aici. Dar e adevarat... Ei acţionează preventiv, fac profi laxie la greu. De ce? Este o risipa? 
Nu.Este cel mai înţelept lucru pe care îl poate face un hemofi lic. Oare nu este risipă atunci când 
vezi minţi tinere, dar deja îmbătrânite de durere? Sau cand vezi copii care nu se vor mai putea inte-
gra în societate? Copii care nu pot merge, copii care deja sunt dezamăgiţi de viaţă? Copii care îţi 
pierd încrederea în viitor şi cel mai important, in ei. Eu nu pot privi asta. Nu aşa se face economie. 
Nu vreau să critic pe nimeni. Dar simt că e nevoie de o schimbare. Întrebaţi pe orice hemofi lic şi 
vă va spune acelaşi lucru.  Până acum nu am găsit nici unul care să mă contrazică în această pri-
vinţă. Deci despre ce vorbesc eu? Vorbesc despre mentalitatea de invingator. Şi nu voi căuta scuze, 
de ce nu ar trebui să o am, şi nici oricine altcineva care va  citi aceste rânduri, nu ar trebui sa îşi 
caute sau să găsească vreo scuză. Ea este cu atât mai importanta atunci când este tot ceea ce ai. 
 Acolo am demosntrat că şi România poate. Am fost primii la concursul de Seiling, deşi au 
participat şi copii cu mult mai multă experienţă, care se duc acolo an de an. L-am cunoscut pe 
Florin Grigoraş din Suceava cu ocazia acestei tabere iar pe Fanel Stanciu şi Dan Valcu îi ştiam deja 
de la Buzias. Aceşi băieţi, pe lângă faptul că sunt nişte luptători au înţeles că fi zic poţi fi  infrânt de 
hemofi lie, dar daca eşti învins şi psihic, ai pierdut tot. Acolo s-a văzut cel mai bine ce înseamnă să 
fi i unit. Acesta este unul dintre lucrurile pe care le-am învatat.  
 Care este impresia mea generală după această tabără? M-am intors mai optimist decât am plecat. 
De ce? Pentru că sunt sigur că şi în România este posibil aşa ceva. Suntem pe drumul cel bun deşi 
trebuie să se schimbe nişte mentalităţi. 
 La “Cristian Şerban” , singurul centru de acest gen din ţară (care nu este atât de departe de 
ceea ce am vazut în Austria) deja au inceput multe schimbări şi sunt sigur că vor mai urma multe. 
Acesta este abia primul pas... 
Multa Speranţă dar şi Vointa de a Acţiona. 

Cu respect, Maler Iuliu
Ploieşti, Prahova
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DRAGĂ LAURA,

Într-o lume în care Dumnezeu ne-a dăruit bucuria întâmpinării unei noi dimineţi, 
în zori de sufl et, diafan împărtăşită; minunea înălţării cântului unei făpturi ce 
salută această existenţă, dă împlinire inimilor.
Într-un moment de divină celebrare pentru tine, prietenii, conducerea şi mem-
brii Asociaţiei Române de Hemofi lie, doresc să-ţi aducă felicitări pentru bucuria 
de a fi  mămică şi îţi adresează cele mai calde şi însufl eţite urări de bine, cel 
puţin pe măsura implicării, muncii asidue şi a dăruirii tale în cadrul comunităţii 
noastre de hemofi lici!

Dumnezeu să-ţi binecuvânteze familia!
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Be inspired, get involved 
in Treatment for All

To share your story visit www.wfh.org/whd

Engaging
Individuals,
Empowering
Communities
We all have a role in improving 
and protecting treatment for 
people with bleeding disorders. 
You can help by:

 Inspiring others by sharing 
 your story

 Educating people about living with 
 a bleeding disorder

 Getting involved with the bleeding 
 disorders community at a local, 
 national, or global level 
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HEMOPHILIA DAY
| APRIL
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WORLD HEMOPHILIA DAY | APRIL 17


