
CE FACEM PENTRU A REDUCE 
DISCREPANȚELE ȘI DECALAJUL 
PRIVIND ASISTENȚA 
ȘI TRATAMENTUL 
PACIENȚILOR CU HEMOFILIE?

În România sunt aproximativ 
2.000 de pacienți cu hemofi lie 
și boala von Willebrand. 

Aceștia încă nu primesc o îngri-
jire corespunzătoare, așa cum se 
întâmplă în toate țările Uniunii 
Europene. 

România se afl ă pe ultimul loc. Sunt 
pacienți care decedează din cauza 
acestei boli netratate comprehensiv. 

Împreună putem conlucra astfel încât 
deviza noastră, de a avea tratament 
pentru toți, să devină realitate. 

Ziua Mondială 
a Hemofi liei  
17 A P R I L I E  2012
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Această revistă vă este oferită 
cu sprijinul companiilor: 

Era un copil cuminte. Din cauza bolii era retras şi 
trist. L-am cunoscut la Centrul Medical “Cristian 
Şerban” din Buziaş. 
Nimic nu prevestea că viaţa lui se v-a sfârşi atât de 
repede şi de cumplit. Avea doar 18 ani, cei mai frumoşi 
ani ai unui tânăr, cu idealuri, planuri şi speranţa unei 
vieţii normale. Dar nu și pentru Lio.
Răpus de boala cruntă care se numeşte HEMOFILIE, 
dar mai ales de LIPSA DE TRATAMENT.  Aceasta este 
soarta noastră, a bolnavilor cu hemofilie, lipsa de 
Factor de care ducem lipsă cu toții. 
Îşi dorea o viaţă mai bună, fără dureri şi suferinţă, era 
liniştit, îi plăcea să aibă prieteni care îl înţelegeau.  
Mai are un frate de 20 de ani, tot ca şi el, bolnav de 
hemofilie. 
Din cauza lipsei factorului de coagulare, Lio ca şi 
mulţi hemofilici, au decedat mult prea devreme. 
Acolo, în ceruri, Bunul Dumnezeu i-a luat durerea și 
suferința. 
Noi cei care l-am cunoscut îl vom păstra viu în 
sufletele noastre și Dumnezeu să aline durerea 
familiei îndoliate.     

Conducerea ARH, Marius Codreanu şi prietenii

In memoriam 

Lio
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Dragii mei,

Totdeauna mă bucur să mă pot adresa  vouă.

Şi de această  dată, cuvântul meu este un apel la toată comunitatea voastră de: solidaritate, 

angajare şi mobilizare spre o acţiune mai insistentă, mai convingătoare şi mai eficientă, care să 

vă  asigure o  calitate mai bună a asistenţei voastre medicale.

După succesele considerabile pe care medicina le-a inregistrat în lupta sa împotriva bolilor cu 

răspândire în masă, la ora actuală, ea s-a înscris cu toată forţa la descifrarea şi soluţionarea 

terapeutică a bolilor rare, boli definite printr-o frecvenţă < 5/10 000.

În acest context şi în situaţia unei  competiţii tot mai acerbe pentru resurse, vocea voastră tre-

buie să se audă mai puternică, reclamând o asistență semnificativ îmbunătăţită. Aveţi cele mai  

convingătoare şi hotărâtoare argumente:

-  medicamentele  necesare vouă, de substituţie a factorilor VIII, IX sau von Willebrand  sunt « me-

dicamente esenţiale «în accepțiunea OMS, deci medicamente indispensabile vieții;

-  analizele de consens privind gradul de evidenţă şi nivelul de recomandare al tratamentului 

vostru va susține pledoaria, considerându-l de înaltă justificare.

De aceea, rămâneți  pe baricade, urmărind obiectivul clar enunțat pentru țările din UE: necesa-

rul adecvat de achiziţie de Factor VIII este de cel puţin  2UI/cap/an, cu o distribuţie echitabilă 

pe tot teritoriul ţării, asigurând un consum mediu  de 20 000-40 000IU/persoană cu hemofilie, 

formă severă şi an.

Mult succes !!!

Prof. Dr. Margit Şerban
membru al Academiei de Ştiinţe Medicale
preşedinte de onoare al Asociaţiei Române de Hemofilie

În acest număr al revistei vom încerca să introducem o rubrică nouă în care să vă aducem la 
curent cu ce se mai întâmplă în ziua de astăzi în lumea hemofiliei.
“Ştiaţi că” ar putea fi un început la fiecare propoziţie despre fiecare lucru care l-am putea scrie în 
continuare, aşa că să începem.

Ştiaţi că...
...  în perioada 8-12 august a avut loc la Paris Congresul Mondial de Hemofillie. La acest Congres au 

fost înscrişi 5.323 de participanţi din 130 de ţări, printre care şi România a fost reprezentată. 
Pentru buna desfăşurare a evenimentului a fost nevoie de 70 de voluntari.

... 75% din pacienţii cu hemofilie încă nu au un tratament adecvat.

...  în Cambogia în anul 2008 nu exista Asociaţie de Hemofilie; în 2009 s-a înfiinţat Asociaţia de 
Hemofilie din Cambogia şi au început să lucreze la registrul naţional. În prezent desfăşoară un 
program de twinning cu Noua Zeelandă.

...  în Brazilia, în anul 2001 s-a creat primul Centru de Hemofilie cu 17 pacienţi la început. Acum, 
în centru se tratează: 238 pacienţi cu hemofilie A; 95 de pacienţi cu hemofilie B; 98 de pacienţi 
cu Von Willebrand. Aproximativ 70% din pacienţii cu hemofilie au complicaţii ortopedice, iar 
aproximativ 115 pacienţi suferă de VHC.

...  în Serbia sunt aproximativ 700 pacienţi cu hemofilie. Sunt 7 centre de hemofilie dintre care:
3 sunt în Belgrad; 2 au fost create la Novi Sad; 2 sunt la Nis.

... în India, în anul 2011 s-au diagnosticat 162 pacienţi cu hemofilie A şi 23 cu hemofilie B

...  în Franta, în cadrul asociaţiei de hemofilie, există comitete pentru: realizarea paginii de internet; 
informarea pacienţilor cu hemofilie sub 18 ani şi peste 18 ani.

...   în Finlanda,la o populatie de 5,4 milioane de locuitori sunt 300 de hemofilici.

...  la nivel internaţional sunt 122 de Asociaţii Naţionale Membre în cadrul Federaţiei Internaţionale 
de Hemofilie printre care se regăseşte şi Asociaţia Română de Hemofilie.

... în acest moment sunt 34 de programe de Twinning în lume, printre care şi Romania-Ungaria.

...  sunt discuţii pe tema introducerii pe piaţă a factorului cu durată mai lungă de efect. Problema 
majora care se ridică se referă la costul ridicat al produsului.

...  Federaţia Internaţională de Hemofilie a iniţiat un nou program: CLOSE THE GAP (Reduce decalajul). 
Găsiţi informaţii aici: www.wfh.org\closethegap .

...  la Sinaia, în data de 12 Octombrie 2012, are loc Simpozionul Naţional Medical privind îngrijirea 
Hemofiliei, eveniment organizat de Asociaţia Română de Hemofilie şi Federaţia Internaţională de 
Hemofilie, în parteneriat cu Societatea Română de Hematologie.

...  în data de 19 Octombrie 2012 va avea loc o ceremonie de redeschidere a Centrului “Cristian 
Şerban” de la Buzias, după incendiul devastator care a avut loc.

...  la Iaşi, în data de 3 Noiembrie 2012, va avea loc un eveniment dedicat hemofiliei, desfăşurat prin 
programul international de twinning dintre Romania şi Ungaria, cu invitaţi din străinătate.

...  în perioada 4-6 Octombrie 2013, Consorţiul European de Hemofilie împreună cu Asociaţia Română 
de Hemofilie, vor organiza  Conferinţa Europeană de Hemofilie. În numărul viitor al revistei vom 
revenii cu detalii suplimentare privind acest eveniment.

... avem un site al Asociaţiei Române de Hemofilie: www.hemofilic.ro.

... avem şi o pagină de facebook: Asociaţia Română de Hemofilie.
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Avem plăcerea de a vă anunţa faptul că, în urma alegerilor de pe data de 13 iulie 2012, Dl Alain Weill a fost ales președinte al 
Federaţiei Internaţionale de Hemofilie. Locuieşte în Franța și are o vastă experiență profesională în management și afaceri la 
nivel internațional. În prezent pensionat, a lucrat timp de peste 30 de ani în cadrul companiei Air France ca director executiv. 
Ca urmare a colaborării anterioare şi a faptului că domnia sa a venit în România în vederea implementării proiectului Asociaţiei 
Române de Hemofilie „Înţelegând Hemofilia, acţionezi pentru viaţă”, ne-a acordat privilegiul şi onoarea de a publica pe paginile 
revistei noastre câteva gânduri pe care ni le transmite cu ocazia noului statut de preşedinte al celei mai importante organizaţii 
de hemofilie din lume.

Dragi colegi și prieteni,

M-am întâlnit cu această lume a hemofiliei 

începând cu anul 1982, când cel de-al treilea fiu 

al nostru a fost diagnosticat cu hemofilie, formă 

severă, la vârsta de 1 an. Desigur, acest lucru a 

venit ca un șoc, atât eu cât și soția mea neștiind 

nimic despre această boală rară. Nu am avut de 

ales decât să recunoaștem această realitate din 

viața noastră, să învățăm, să înțelegem, să ne 

adaptăm viața de familie și să încercăm cele 

mai bune modalități de a-l ajuta pe fiul nostru, 

astfel încât să-i construim personalitatea și să-

și depășească condiția. Din fericire, astăzi este 

bine și se bucură de viața lui profesională și 

recent de statutul de a fi căsătorit.

După cum vă puteți imagina, înțeleg sensibilitatea 

la problemele dramatice prin care am trecut cu 

toții și am împărtășit aceeași anxietate ca a 

celorlalți părinți de pacienți și rudele acestora, 

care au îndurat aceste traume. Astăzi, fiind 

la pensie, sunt pe deplin disponibil și angajat 

pentru a servi comunitatea persoanelor cu 

hemofilie.

Am fost membru al consiliului de conducere din cadrul Asociației Franceze de Hemofilie timp de 6 

ani și membru al comitetului director al Consorțiului European de Hemofilie în ultimii 3 ani. Am fost 

implicat în colectarea, publicarea și analiza datelor culese de la cele 43 de organizații membre, 

în organizarea meselor rotunde și a întâlnirilor cu diferiți membri ai Parlamentului European, ai 

Consiliului Europei și stabilirea de noi obiective și direcții strategice pentru ambele organizații.

Pentru Federația Mondială am fost membru în Comitetul de Organizare al Congresului de Hemofilie 

de la Paris din acest an și m-am deplasat în Maroc pentru a pregăti lansarea Alianței Globale pentru 

Progres (GAP). De asemenea, am condus planul de acțiune privind programul derulat din acest an de 

Asociația Română de Hemofilie “Advocacy in action”. În plus, reprezint comunitatea persoanelor cu 

tulburări de sangerare în cadrul Comitetului European recent înființat de experți privind bolile rare.

Datorită carierei mele profesionale de bază din cadrul Air France, am avut ocazia să mă confrunt 

cu multiple provocării multidisciplinare și globale. Ca șef al Comitetului Executiv am dobândit 

experiență în relațiile internaționale. Am vizitat 54 de țări, am locuit în șase dintre ele și am lucrat 

ca manager general pentru Air France, în India, Belgia, Țările de Jos și Regatul Unit. Prin urmare, 

cred că am o bună înțelegere a modului de lucru în diverse culturi și regiuni și am înțeles necesitatea 

de colaborare și dialog cu fiecare în parte.

Președinții, membrii comitetelor executive ale Federației Internaționale de Hemofilie și organizațiile 

de pacienți din întreaga lume au avut de înfruntat crize majore. Datorită profesionalismului și 

dăruirii lor din ultimii douăzeci de ani, au reușit să obțină rezultate remarcabile în furnizarea 

serviciilor medicale pentru pacienții cu hemofilie. Pe această cale doresc să le mulțumesc acestor 

voluntari ai FIH și a personalului de conducere.

Dar, in ciuda celor 50 de ani de eforturi și succese, avem de înfruntat la fel de multe provocări. Ne 

confruntăm cu o situație nesatisfăcătoare în multe țări, în ceea ce privește rețeaua de asistență,  

diagnostic și disponibilitatea produselor de tratament. Munca noastră nu este încă finalizată. 

Astăzi, avem o bază solidă, o echipă dedicată și o rețea de voluntari dedicați din cadrul organizațiilor 

naționale de pacienți, pentru urmatoarea etapă de dezvoltare a programului privind Alianța Globală 

pentru Progres. În același timp, trebuie să acordăm atenție noilor provocări, cum ar fi cele legate 

de politicile de asistență medicală din cauza constrângerilor economice și financiare. Dar noi n-ar 

trebui să renunțăm. Nu putem permite ca recesiunea economică să ne conducă spre o regresie a 

asistenței medicale.

Prin urmare, planul și acțiunile urmărite de Federația Internațională de Hemofilie pentru anii care 

vor veni sunt:

-  Continuarea și dezvoltarea programelor actuale (de diagnostic, registru de pacienți, accesul la o 

îngrijire și terapie de substituție adecvate).

-  Educația pacientului și împuternicirea acestuia (construirea unor organizații puternice și 

profesionale, acțiuni comune cu furnizorii de servicii medicale, încurajarea tinerilor ca viitori 

lideri)

-  Adaptare și inovare (stimularea cercetărilor științifice, diversificarea surselor de finanțare, utilizarea 

avantajelor conferite de instrumentele moderne de comunicare)

Urmărim cu toții același scop comun al unui viitor strălucit pentru toți pacienții. Cheia succesului 

este munca, angajamentul și solidaritatea.

Fiind la conducerea Federației Internaționale de Hemofilie, mă încearcă câteva sentimente și 

anume: Smerenia, că sunt pe deplin conștient de imensitatea sarcinii care se află înaintea noastră, 

Determinarea, prin faptul că în multe cazuri comunitatea noastră a demonstrat modul în care 

rezultate fabuloase pot fi atinse dacă nu ne dăm bătuți și Entuziasmul, prin aceea că nu este nimic 

mai îmbucurător decât să vezi asistența hemofiliei îmbunătățită pentru o țară întreagă.

Obiectivul meu este ca fiecare an să ne aducă mai aproape de viziunea noastră “Tratament 

pentru toți”. Acest lucru ar putea părea imposibil, doar până când îl faci pentru prima dată. 

Permiteți-mi să vă citez din Mark Twain, scriitor american celebru: “Ei nu știau că era imposibil, așa 

că au făcut-o”!

Sunt pe deplin onorat să vă reprezint în calitate de Președinte și apreciez profund sprijinul 

dumneavoastră de a lucra împreună pentru a atinge obiectivele globale ale Federației Internaționale 

de Hemofilie. Vă mulțumesc!

          

traducere, Daniel Andrei
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Paris, 8-12 iulie, 2012

Al 30-lea Congres organizat de Federația Internațională de Hemofilie a avut loc 
la Paris în perioada 8-12 iulie 2012 și a fost găzduit de către Asociația Franceză 
de Hemofilie. 

Federația Internațională de Hemofilie (FIH) este organizație internațională non-profit, dedicată să 
îmbunătățească viețile persoanelor cu hemofilie și a celorlalte persoane cu turburări de sângerare. 
Înființată în anul 1963, FIH reprezintă o rețea organizațională de pacienți în peste 120 de țări, având 
recunoașterea Organizației Mondiale a Sănătății. 
Congresul Internațional de Hemofilie din acest an a fost unul din cele mai mari de până acum, 
cu peste 5.000 de participanți din peste 130 de țări, aducând la această întâlnire comunitatea 
internațională științifică pentru sectorul patologiilor de sângerare.  Participanții au fost din aria 
clinică, reprezentanților instituțiilor guvernamentale, pacienți și membrii de familie. Experți de 
renume internațional în practica tratamentului și a cercetării au fost de asemenea prezenți la acest 
eveniment. 
Delegațiile participante la Congres au putut avea oportunitatea de a participa la numeroase sesiuni 
cum ar fi: medical, musculoskeletal, de natură multidisciplinară, sesiuni dedicate asistentelor 
medicale, de natură psihosocială, de laborator și stomatologie. Sesiunile plenare au fost orientate 
pe istoria hemofiliei și evoluția cunoștințelor ce privesc tulburările de sângerare. Ca o retrospectivă 
a celor 50 de ani de istorie trecuți de la înființarea Federației Internaționale de Hemofilie, din anul 
1963,  prezentările au adus un tribut acelor persoane din interiorul comunității noastre, atât din 
trecut cât și din prezent, care au avut o implicare determinantă privind accesul la tratament și 
îngrijire specializată cu acoperire mondială. Tinerii participanți au fost îngurajați puternic să se 
implice în cadrul sesiunilor multidisciplinare ce s-au adresat strategiilor de coping și de stimă de 
sine, angajamentul și implicarea tinerilor și de asemenea în cadrul programelor și conceptelor din 
țările dezvoltate și a celor în curs de dezvoltare. 
Programul medical a acoperit prezentarea ultimelor cercetări științifice și a trialurilor clinice, 
profilându-se astfel apariția unor produse avansate de tratament și asistență de specialitate. 
Cercetătorii au mai putut furniza date recente privitoare la hepatită și HIV, modele de profilaxie 
și dezbateri pe tema comparării produselor cu acțiune de lungă durată față de transferul genic. 
Sesiunile multidisciplinare au adus în atenție abordarea holistică a stării de sănătate și îngrijire, 
schimbările de la nivelul stilului de viață la pacienții care au de înfruntat noi provocări. Subiecte 
pertinente au inclus perspectiva suportului familial, modele psihosociale în hemofilie, a trăi cu 
hemofilie și perspectiva feminină asupra turburărilor de sângerare. Profesioniștii clinicieni au putut 
dezvolta worksop-uri pe latura stomatologică, a asistentelor medicale, specialiștilor ortopezi, iar 
specialiștii privind analizele de laborator închid acest cerc de sesiuni. 
Vorbind la sesiunea de deschidere, președintele Mark Skinner a solicitat o regândire a practicilor 
actuale și a modelelor pentru tratarea hemofiliei și a tulburărilor legate de sângerare, care afectează 
1 la 1000 de oameni din intreaga lume. Tratamentul a parcurs un drum lung din 1963, când Federația 
Mondială de Hemofilie (WFH) a fost infiinţată. Acesta a reiterat faptul că în momentul de faţă 
suntem pe o cale nouă privind tratamentul, cu descoperiri pe toate palierele, variind de la produse 
cu acţiune de lungă durată până la perspectiva vindecării prin terapie genică.
Skinner a mai subliniat faptul că  este momentul să regândim definițiile actuale de ingrijire optimă 
care în prezent are un minim acceptat la nivel mondial de 1UI/capita, sugerând că ar trebui acest 
nivel să crească treptat, ajungând la 3 UI/capita, 5UI/capita, și în cele din urmă, probabil, de 15 
ori mai mare decât în prezent tocmai pentru a preveni complet sângerările şi daunele provocate de 
acestea.

Cuprinderea unui număr tot mai mare de bolnavi în asistența medicală, imbunătățirea calității substituției, 
introducerea de noi şi noi medicamente  pentru tratamentul ei , inevitabil  tot mai  scumpe  având în 
vedere statutul lor de « medicamente orfane » vor face ca hemofilia să fie o boală tot mai pretențioasă din 
punctul de vedere al resurselor. Din  aceste considerente, nu este greu de imaginat, hemofilia  va deveni 
într-o  măsură sporită  o temă de dezbatere în domeniul economiei medicale şi un subiect de dispută  între 
prestatorii de sănătate şi sistemele de asigurare medicală şi socială.
Iată de ce organizațiile de pacienți trebuie să fie bine informate privind aceste realități: medicina bazată 
pe evidențe, evaluarea cost-eficienței şi cost-efectivității… şi să se angajeze în mod pozitiv în acest proces, 
şi în cunoștință de cauză  să devină o  parte activă în ansamblul  acestui proces complex.
In condițiile restricțiilor economice crescânde în viitor, mai ales în țările cu resurse limitate și în cele în care 
calitatea asistenţei este încă precară, organizațiilor de pacienți le revin sarcini sporite. Nu le pot face faţă 
dacât în condițiile unei strânse colaborări cu corpul medical, nealterată de presiuni şi ingerinţă din partea 
companiilor farmaceutice.
În baza studiilor clinice, randomizate sau non–randomizate, controlate sa nu,  şi a metanalizelor reieşite  
experiențelor  reflectate în literatura de specialitate au fost stabilite gradele de recomandare şi nivelul 
lor de evidență pentru tratamentul hemofiliei. Ele au fost  stabilite  pentru spațiul țărilor din UE şi se 
recomandă  să fie  acceptate ca atare.

Tip de tratament Nivel de evidență  și grad de recomandare      Concluzie

1.  Substituția «on demand» pentru  
toate sângerările  cu excepția celor 
superficiale

1C+ recomandare puternică

2.  Substituție profilactică la copii și 
adolescenți                      

1A recomandare puternică

3. Substituție profilactică la adulți 2C+ recomandare slabă

4.  Profilaxie înainte și pe perioada 
intervențiilor chirurgicale

1C+ recomandare puternică

5.  Profilaxie temporară pe perioada 
activităților  majore fizice și psihice 
(recuperare, examene)              

1C recomandare de intensitate medie

Prof. Dr. Margit Şerban
membru al Academiei de Ştiinţe Medicale
preşedinte de onoare al Asociaţiei Române de Hemofilie
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Astăzi, pacienţii şi medicii au fost condiționați să accepte trecerea unui pacient de la o formă 
severă la o stare moderată ca punct final al tratamentului. Totuşi, acest standard se bazează pe 
nivelul de aprovizionare cu produse terapeutice, constrângerile economice, timpul de înjumătăţire 
al tratamentului. În schimb, îmbunătăţirea vieţii pacienţilor ar trebui să conducă deciziile de 
tratament, şi nu cele de constrângeri economice sau de aprovizionare.
Domnul Mark Skinner a remarcat faptul că, provocările din țările mai puțin dezvoltate economic 
sunt chiar mai mari, din cauza costului ridicat al produselor. Utilizarea datelor colectate de WFH în 
ultimii 10 ani, au arătat că pacienții din țările mai sărace au mici şanse de a fi diagnosticaţi, trataţi 
sau să supraviețuiască la vârsta adultă.
Prin programele create şi dezvoltate de FIH, acestea aduc îmbunătăţiri semnificative în astfel de 
ţării. Skinner a anunțat că FIH şi-a atins unul din obiective prin aceea că a identificat 50.000 de 
pacienţi cu hemofilie prin intermediul Alianței Globale pentru Progres (AGP) în cei 10 ani de la 
lansare. Pentru a marca aniversarea a 50 de ani de la înfiinţarea FIH, în 2013, se va lansa un nou 
deceniu de AGP, pentru a identifica alţi 50.000 de pacienţi noi cu tulburări de coagulare.
FIH va lansa de asemenea un nou program care să vină în sprijinul celor mai sărace ţări, prin care 
să se urmărească îmbunătățirea aspectelor de bază privind  îngrijirea și de a pune temelia pentru 
dezvoltarea unei îngrijiri de calitate.
Odată cu lansarea campaniei Glose de Gap (Închide decalajul) program înfiinţat de Federaţia 
Internaţională de Hemofilie pentru finanţarea îmbunătăţirii accesului la asistenţă medicală 
în regiunile cele mai sărace din lume, atât angajaţii, voluntarii cât şi organizaţiile membre au 
demonstrat preocupare pentru a sprijini financiar acest program. O contribuţie importantă o are 
patronul FIH, Dl. Jan Willem Andre De La Porte care este persoană cu hemofilie şi acesta a anunţat 
că va oferi dublu sumei strănse, punând în faţă provocarea unei jumătăţi de milion de dolari pentru 
acest program, întrucât la nivel mondial, 75% din persoanele cu tulburări de sângerare nu primesc 
tratament adecvat sau chiar deloc. Dl. Andre De La Porte a sugerat că „trebuie să ne implicăm cu 
toţii, comunitatea noastră să dea dovadă de generozitate pentru că numai împreună putem închide 
decalajul de îngrijire şi atingerea viziunii, Tratament pentru Toţi.”
La finalul Congresului, mai precis în data de 13 iulie, au avut loc alegeri pentru un nou preşedinte, 
întrucît statutul FIH nu prevede posibilitatea realegerii Domnului Mark Skinner, astfel încât avem 
bucuria de a vă anunţa că Dl Alain Weill, din Franţa, a fost ales președinte al Federaţiei Internaţionale 
de Hemofilie. Găsiţi un amplu mesaj transmis de dumnelui pe paginile revistei noastre astfel încât 
îl puteţi cunoaşte mai bine.
De asemenea, alegeri au avut loc şi la nivelul comitetului director astfel că: Aloc Srivastava din India 
este vice-presedinte medical, Eric Stolte din Canada ocupă funcţia de vice-preşedinte financiar. 
Alți membri nou aleși ai comitetului executiv include: Magdy El Ekiaby, din Egipt; Alessandro Gringeri, 
din Italia, David Silva Gomez, din Spania și Pamela Wilton, din Canada. Margareth Castro Ozelo, din 
Brazilia, a fost numită de către Comitetul Executiv pentru a finaliza un mandat medical de doi ani, 
iar Carlos Safadi Márquez a fost cooptat în Comitetului Executiv al FIH în urma Adunării Generale.
Ceilalţi membri ai Comitetului Executiv continuă până la terminarea mandatului cu posibilitatea de 
a fi realeşi: Nigel Key, din SUA, Thomas Sannié, din Franța și Deon York, din Noua Zeelandă. 
Le dorim tuturor, mult succes!

Daniel Andrei 
 Sebastian Maranga

Este recunoscut și acceptat faptul că parteneriatele la nivelul instituțiilor și persoanelor cheie la 
nivel de informare și educație privind hemofilia, reprezintă factorul decisiv pentru îmbunătățirea 
stării de sănătate.
Comunicarea este cheia în apărarea şi promovarea intereselor noastre, de aceea, în cadrul Congresului 
Internațional de Hemofilie de la Paris,a avut loc o sesiune educațională organizată de Compania 
Baxter, adresată jurnaliștilor, urmărind  informarea și educarea lor asupra hemofiliei. 
După realizarea unei retrospective privind istoricul și ceea ce înseamnă hemofilia și tratamentul 
disponibil pentru această boală, subiect abordat de Dr.Jan Blatný din Cehia. A urmat punctul de vedere 
al pacientului român privitor la discrepanțele de tratament la nivel european și importanța acordării 
tratamentului adecvat în vederea creșterii calității vieții pacienților. Prof Dr med Armin Reininger a 
amintit managementul avansat al tratamentului din momentul actual acordat pacienților.
Împuternicirea și implicarea organizațiilor de pacienți atât la nivel național cât și european ajută 
la o mai bună centrare în construirea unui sistem de sănătate echitabil. De fapt, astăzi, există un 
consens la nivel European, care evidențiază necesitatea angrenării pacienților de a fi implicați în 
procesul de luare a deciziilor publice. Există încă un decalaj și discrepanțe între recunoaștere și 
practică. Totuși, schimbul de bune practici și demonstarea impactului acestei boli asupra pacientului, 
poate fi una din cheile succesului pentru îmbunătățirea implicării pacienților.
Comunitatea pacienților trebuie să joace un rol importnt în procesul de informare și educare a 
celor care transmit publicului informații privind problematica hemofiliei. De aceea, în sesiunea 
educațională adresată jurnaliștilor, s-a urmărit:
- creșterea gradului de informare și educare a mass media privind hemofilia
-  încurajarea acestora de a sprijinii acțiunile de îmbunătățire a asistenței medicale acordate 

pacienților
-  promovarea parteneriatului între organizațiile de pacienți, comunitatea medicală și industria 

farma prin găsirea celor mai bune soluții privind îngrijirea hemofiliei
-  capacitarea pacienților să devină proprii avocați ai bolii lor spre a conduce la o schimbarea pozitivă 

privind tratamentul primit.
În cadrul acestei întâlniri s-au putut schimba idei și împărtășii propriile experiențe și trăiri legate 
de boală, care au putut fi folosite în argumentarea realizării accesului la un tratament egal și de 
calitate.
În cazul hemofiliei, este important ca pacientul să poată fi perceput ca ‘expert’ al propriei boli. 
Ascultând și învățând de la pacienți și medici, experiența zilnică a acestei boli, pentru mass media 
ar putea fi o componentă vitală în procesul îmbunătățirii serviciilor de sănătate destinate pacienților 
cu hemofilie.
       

Daniel Andrei, președinte ARH
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De-a lungul timpului, din cauza creşterii continue a cheltuielilor din sectorul 
medical, pe plan mondial şi-au facut apariţia şi apoi s-au impus ca factor decisiv 
important studiile de economie medicala.
Aceste studii analizează costurile pe care diferite tratamente le implica, în raport 
cu rezultatele ce se obţin în urma administrării acestora. Ca atare, în medicina 
zilelor noastre nu se mai acceptă să vorbim despre medicamente „scumpe” şi 
„ieftine”, demonstrat fiind faptul că cele „scumpe” pot avea adeseori rezultate 
imediate şi pe termen lung net superioare, ceea ce în termeni de economie medicală 
înseamnă complicaţii mai puţine, o calitate a vieţii mai bună, în consecinţă, un 
raport cost-eficienţă mult mai mare.  
Altfel spus, chiar şi atunci când se alocă iniţial o suma mai mare de bani pentru 
tratamentul unei afecţiuni, în mod real se economisesc de fapt fonduri, deoarece 
nu apar complicaţii (care la rândul lor trebuie tratate), pacientul duce o viaţă 
normală, poate fi activ în plan social, capabil să aibă un loc de muncă şi să se 
autoîntreţină. La aceasta se adauga calitatea vieţii, dificil de cuantificat în termeni 
monetari, dar atât de importantă.
În cazul hemofiliei, s-au efectuat numeroase studii pe plan mondial care au 

avut ca scop evaluarea cost-eficienţei substituţiei profilactice. Toate aceste studii au dovedit indubitabil 
superioritatea tratamentului profilactic, în raport cu terapia „on demand”. Ca atare, în urma acestor dovezi 
certe, substituţia profilactică s-a impus definitiv ca metodă terapeutică în multe ţări. Mai exact, în toate 
ţările în care se practică medicina bazată pe dovezi. 
În ţara noastră, din păcate, pacienţii hemofilici sunt în continuare ignoraţi. La orice cerere fondată şi 
argumentată de alocare de fonduri suplimentare, se obţine acelaşi răspuns: ca tratamentul este „scump” şi 
că nu sunt banii necesari. Despre prima parte a afirmaţiei am discutat deja. 
Sunt oare bani în sistemul medical din România? Cu siguranţă, bani sunt puţini, iar procentul din PIB alocat 
sănătăţii situează ţara noastră pe unul din ultimele locuri din Europa. Dar întrebarea este: aceşti bani, 
atât de puţini, sunt ei oare realocaţi în mod echitabil, în conformitate cu principiile medicinii bazate pe 
dovezi? 
Atunci când vedem cum se achiziţionează echipamente extrem de scumpe în spitale unde nici măcar nu 
există specialişti care să le folosească, în timp ce în România zilelor noastre cei mai mulţi hemofilici au un 
grad ridicat de dizabilitate şi există încă pacienţi hemofilici care decedează prematur, din cauza sângerărilor, 
avem tot dreptul să punem la îndoială modul în care se gospodăresc fondurile Ministerului Sănătăţii. 
Şi mai ales nu putem să acceptăm ca într-o tară a Uniunii Europene, să existe un grup de pacienţi al căror 
drept fundamental la tratament şi la o viaţă normală să fie ignorat. De fapt, dreptul la viaţă.
      Dr. Delia Mihailov, Vicepreşedinte ARH

Advocacy constă în acţiunile organizate prin care se preiau probleme neglijate, încercându-se influenţarea 
atitudinii publice şi a atitudinii actorilor politici. Fiind un subiect extrem de important, acesta a fost intro-
dus în programul multidisciplinar de la Congresul Internaţional de Hemofilie de la Paris şi a cărei descriere 
o vom prelua din Jurnalul editat de Federaţia Internaţională de Hemofilie.
“Să ne imaginăm o masă cu patru picioare. Un picior reprezintă comunitatea medicală, altul sursa noastră 
de factor, al treilea asociaţia pacienţilor şi, în sfârşit, ultimul picior reprezintă statul şi instituţiile aferente. 
De cele mai multe ori, pacientul cu hemofilie trebuiă să sustină singur aceşti piloni pentru a se asigura că 
poate beneficia de tratament”, a spus Daniel Andrei, Preşedintele Asociaţiei Române de Hemofilie, în după 
amiaza zilei de miercuri, 11 iulie,  dupa reuniunea privind drepturile persoanelor cu hemofilie.
“Pentru a reuşi să atingem acest obiectiv în cel mai eficient mod posibil, există o serie de probleme pe care 
trebuie să ni le punem ca pacienţi”, spune Carlos Safadi Marquez, reprezentat al Fundaţiei de Hemofilie 
din Argentina. Aceste probleme includ întrebări precum: Ce vrem de fapt? Cine ne poate ajuta în a obţine 
ceea ce vrem? Ce vor ei sa audă de la noi? Cine sunt “ei” ? Cum ne facem auziţi? De ce resurse dispunem? 
Care sunt elementele necesare dezvoltării noastre? De unde începem? Şi cum ne putem asigura că suntem 
pe drumul drept?

În relaţiile cu autorităţile, conform dl-lui Marquez, putem identifica şapte etape: determinarea 
ariilor importante, stabilirea priorităţilor, pregatirea unei agende de lucru, identificarea structurilor 
deschise cooperării şi a celor mai puţin receptive. Colectarea informaţiilor relevante este cheia. 
Pentru a construi o relaţie eficientă cu industria farmaceutica, dl Marquez recomandă practici şi 
reguli transparente, astfel încât să se evite eventuale conflicte de interese. “ Nu priviţi industria 
nici ca pe o parte a organizatiei, nici ca pe niste duşmani”, ne spune dânsul. “ Priviţi lucrurile ca pe 
o colaborare reciproc avantajoasă”.  
Comunicarea este cheia în apărarea şi promovarea intereselor noastre, iar abilităţile pot fi 
îmbunătăţite prin exerciţiu şi prin asumarea unui rol activ în cadrul asociaţiei, spune Brian O’Mahony, 
din partea Societatii de Hemofilie din Irlanda. Şi, în special, consideră dl O’Mahony, trebuie să ştim 
cum să reactionăm la fiecare interviu în funcţie de poziţia ziarului, a canalului de radio sau TV, în 
aşa fel încât ele să servească cât mai bine intereselor noastre. La întâlnirile cu reprezentanţi ofi-
ciali, trebuie sa fim pregatiţi, să ştim ce îi poate determina să fie împotriva cauzei noastre şi să fim 
pregătiţi să le combatem atitudinea negativă prin argumente şi statistici. 
Asociaţiile de pacienţi au nevoie de membri care pot empatiza, care pot oferi sprijin moral comunităţii 
de pacienţi şi familiilor lor, în stare să pregătească atât programe de acţiune detaliate şi exacte, 
cât şi acte oficiale către politicieni, mass-media, să fie capabili să dezbată probleme cu Ministerul 
Sănătăţii, cu alte structuri ale statului.
Atunci când avem de-a aface cu comunitatea medicală, trebuie sa evităm să privim problemele din 
punct de vedere pur personal, este necesar să ne orientăm abordările spre soluţii practice. Trebuie 
să comunicăm ca şi cum ne-am afla cu toţii de aceeaşi parte a baricadei, să ştim exact ce vrem, să 
fim fermi şi hotărâţi. Înainte de toate, “hemofilia se bazează pe realaţii ce durează toată viaţa“, 
spune dl. O’Mahony, iar “toată lumea are acelasi obiectiv: tratamentul de calitate”.

traducere şi adaptare, Iuliu MALER

Nivelul de acces la o îngrijire de calitate variază enorm în Balcani şi în ţările central-europene, iar 
gradul în care Principiile Europene de Tratament în Hemofilie, expuse de către EAHAD şi lansate în 
anul 2009 la Parlamentul European, diferenţiază la fel de mult.
Pe durata a două zile, pacienţi şi medici, deopotrivă, din unsprezece ţări (Albania, Bulgaria, Croația, Gre-
cia, Macedonia, Muntenegru, România, Serbia, Slovenia, Turcia și Polonia) au discutat calitatea îngrijirii 
pacienţilor cu hemofilie din regiunea balcanică şi a celei central-europene. Eveniment a fost găzduit de 
Asociaţia Bulgară de Hemofilie. 
Delegațiile participante la acest eveniment au luat act de faptul că accesul la asistență medicală de cali-
tate variază enorm între țări și este cu mult sub cele mai multe alte țări europene. De exemplu, factorul 
VIII, factorul esențial de coagulare necesar pentru a opri sângerarea la pacienții cu hemofilie, utilizarea pe 
cap de locuitor variază de la 6 UI la 0,38 UI pe cap de locuitor, iar accesul la elementele majore ale îngrijirii
cuprinzătoare diferă considerabil. Lipsa de comunicare dintre medici şi organizaţiile naţionale membre de 
pacienţi în regiune par să fie încă un factor care face ca progresul să fie unul lent şi nesatisfăcător.
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Reuniunea a analizat accesul la îngrijire şi tratamentul din fiecare ţară şi s-au purtat discuţii, într-un for-
mat liber, privitor la stabilirea şi aplicarea unor măsuri corespunzătoare şi rezonabile pe care fiecare ţară 
ar trebui să le pună în aplicare în scopul de a îmbunătăţi nivelul lor de acces la asistenţă medicală pentru 
persoanele cu hemofilie. 
Delegaţii din fiecare ţară prezenţi au fost încurajaţi să stabilească propunerea lor pentru îmbunătăţirea ser-
viciilor de asistenţă pe termen mediu (3 ani), sub forma unui plan de acţiune. Mecanisme pentru asigurarea 
optimizării şi de cooperare între clinicieni şi liderii organizaţiilor de pacient au fost discutate şi explorate. 
La finalul întâlnirii s-a convenit asupra unui memorandum comun privind cerinţele reprezentanţilor 
asociaţiilor de pacienţi prezenţi la întâlnire şi asupra elementelor de natură organizatorică si de tratament 
care sa fie disponibile în fiecare ţară. 

  

  

  

Prin urmare, sperăm ca aceste recomandări să fie sprijinite, iar instituţiile responsabile să ia măsurile 
necesare pentru a le pune în aplicare în vederea îmbunătăţirii tratamentului şi a calităţii vieţii  persoanelor 
cu hemofilie din România. 

Emilia Ursu
Daniel Andrei

Aşa cum ştiu cei care, români sau străini, şi-au purtat paşii prin frumoasa zonă a Banatului, există în 
România un spital creat anume  pentru  tratamentul şi educaţia persoanelor cu hemofilie şi diabet 
precum şi a altor bolnavi suferinzi de boli cronice.
Centrul de Evaluare şi Recuperare  pentru copii şi tineri “Cristian Şerban” înfiinţat în anul 1997, a 
răsărit în peisajul românesc ca o mică bijuterie, spital  unde condiţiile,  îngrijirea şi tratamentul 
dăruite pacienţilor şi părinţilor acestora au făcut ca mulţi dintre cei internaţi şi trataţi să-l numească 
şi să-l considere “a doua casă”.Pe parcursul celor 15 ani de la deschiderea porţilor sale Centrul a 
găzduit un număr de peste  16.000 de  pacienţi cu diabet şi  peste 300 persoane cu hemofilie, 
proveniţi de pe tot cuprinsul ţării.
Aici pacienţii cu hemofilie beneficiază de evaluare  clinică, de tratament de recuperare prin 
fizio-kineto, hidroterapie zilnică , adecvat afectării musculo-articulare a fiecăruia, de consiliere 
psihologică. De asemenea, în prezent se efectuează analize de laborator specifice hemofiliei (dozare 
de factor, inhibitori, probe de evaluare hepatică etc.).

Educaţia medicală se efectuează de către medici, organizat, în grup sau individual, pentru a răspunde 
întrebărilor şi nelămuririlor pacienţilor sau aparţinătorilor.Există colaborarea cu Clinica III Pediatrie/
Hematologie şi Clinica Ortopedie Timişoara unde în cadrul echipei multidisciplinare se efectuează 
intervenţii chirurgicale simple şi complexe deopotrivă, pacienţii fiind internaţi  în Centrul „Cristian 
Şerban “ în vederea recuperării musculo-articulare necesare postoperator. 
Cei care îndrăgesc acest loc şi se află aproape de el cu sufletul, în ciuda distanţei de zeci sau sute 
de kilometri la care se găsesc, au aflat cu îngrijorare în urmă cu câteva luni despre incendiul care a 
mistuit în câteva minute acoperişul şi etajul superior al clădirii.
Din acel moment, sute de  oameni cu inima deschisă au sprijinit în măsura posibilităţilor refacerea 
Centrului , unde activitatea medicală a continuat în tot acest timp: au existat oameni care au donat  
sume de bani, persoane care au venit şi au participat la reparaţiile necesare sau au trimis  mesaje 
de susţinere,  gânduri bune şi dorinţa ca  spitalul să continue să funcţioneze mai departe.
Tuturor acestora le mulţumim şi îi invităm să revină iar acei pacienţi cu diabet sau hemofilie din ţară 
care  care nu au călcat  încă pragul instituţiei noastre sunt invitaţi să o facă.
 Noi, toţi cei care muncim aici, vă aşteptăm să păşiţi într-o clădire nouă, renăscută,  mai frumoasă  
şi mai mare decât cea care a fost, care va fi inaugurată la 19 octombrie 2012. Vă primim cu  dorinţa 
de a vă face să găsiţi aici un loc unde să vă doriţi să reveniţi, cu speranţa că  spitalul va dăinui atâta 
timp cât  tot ceea ce se realizează aici  va fi condus de  respect şi consideraţie pentru oameni.

Dr. Alina Lăcătuşu
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În urmă cu 16 ani, când Tobias a fost diagnosticat cu Hemofilie A formă severă, am privit totul ca pe 
un blestem...
Ştiam ceva noţiuni generale despre boală din cauza pierderii primului meu băiat care a murit la doar 
3 zile de viaţă, în urma multiplelor hemoragii; atunci am auzit pentru prima dată cuvântul hemofilie, 
iar in urma investigaţiilor efectuate în acea vreme, un hematolog m-a asigurat că totul este bine, nu 
este vorba despre o boala genetică ci totul a fost doar un accident obstetrical...aşa că, după puţin 
timp, s-a născut Tobi. 
Fie că ai sau nu o relaţie cu Dumnezeu, când ţi se spune că copilul tău mult aşteptat are o boală 
genetică gravă, primele întrebări care-ţi năpădesc mintea sunt:de ce mie? cu ce-am greşit?; vezi 
această situaţie ca pe o pedeapsă, ca pe un blestem!  Se presupune că timpul le rezolvă pe toate, că 
odata cu trecerea timpului te obişnuieşti cu o viaţă “altfel”dar, n-a fost aşa. Trecerea timpului n-a 
făcut altceva decât să sape o rană adâncă în sufletul meu, trăind ca o pradă hăituită de frica zilei 
de mâine, întrucât n-aveam altceva în minte decât hemartroze, durere, transfuzii, spitalizare şi pe 
deasupra şi cuvintele dureroase, chiar de suicid, ale copilaşului meu. 
Dar, chiar atunci, când simţeam că am ajuns la limita puterilor mele, când imi vedeam salvarea 
prin a alege să părăsesc această lume, Dumnezeu a intrat în viaţa mea, şi ulterior implicit şi în a lui 
Tobi, într-un mod nemaicunoscut de mine până atunci! Am început să trăiesc bazată pe relaţia cu 
Isus, oglindindu-mi viaţa în cuvântul Domnului, care e plin de speranţă şi e o mângâiere pentru cei 
“nenorociţi”, aidoma mie. 
Încercări felurite vin şi acum, dar am învăţat să mă încred în Scriptură, unde Dumnezeu spune că 
“toate lucrurile lucrează spre folosul celor ce-l iubesc pe El”. Acum, pot spune că, ceea ce părea 
un blestem,  a devenit o cale a binecuvântărilor, Dumnezeu transformând fiecare clipă de necaz în 
momente de părtăşie şi bucurie, pentru a-mi arăta cât de mult mă iubeşte. Ca un bijutier iscusit, 
El foloseşte fiecare încercare pentru a ne şlefui caracterele frumos, pentru a ne scoate aur curat şi 
valoros.
Am scris toate acestea ca o încurajare pentru mamele deznădăjduite, care se simt mai degrabă nişte 
purtătoare blestemate de hemofilie, să nu se lase doborâte! Să se încreadă în Cuvântul viu şi adevărat 
al lui Dumnezeu, alegând astfel să fie purtătoare de lumină, percepţia lor de viaţă devenind astfel 
şi perceptia copiilor lor. Aduceţi înaintea lui Dumnezeu, prin rugăciune, cu inima sinceră şi deschisă, 
toate cererile, toate apăsările voastre şi o să vedeţi mâna Lui la lucru, caci “Dumnezeu este acelaşi 
ieri, azi şi mâine”. Chiar dacă vă aflaţi în situaţii care par să nu aibă rezolvare, încredinţaţi-le Lui, 
căci El este mai presus de sisteme, de legile omeneşti. La El toate lucrurile sunt posibile! Faceţi-vă 
şi voi partea luptând aşa, cum ne învaţă Cuvântul lui Dumnezeu, căci stă scris: “Pot totul în Hristos, 
care mă întăreşte”.
Doresc tuturor hemofilicilor şi mamelor acestora să aleagă sa trăiască prin credinţă, în Creator, în 
Isus, să poată simţi şi spune ca şi apostolul Pavel: “Cand sunt slab atunci sunt tare, căci puterea lui 
Dumnezeu în slăbiciune se face desăvârşită.”
Fiţi binecuvântaţi!

Rozalia Cucuiet

Mă numesc Mustățea Nicolae,  sunt pacient cu hemofilie tip A, formă severă și am 27 de ani. Hemofilia 
mi-a fost depistată la vârsta de un an și nouă luni din cauza numeroaselor și diverselor hemoragii 
care au necesitat recalibrare hematologică, și anume, transfuzii de sânge integral. 
De aceeași boală suferă și fratele meu mai mare, Marin,  în vîrstă de 38 de ani, căruia hemofilia și 
tratamentul neadecvat din copilărie (și chiar și din prezent) i-au afectat articulațiile  foarte rău.
Am început să dobândesc mai multe informaţii despre boală în perioada liceului, perioadă  în care 
am locuit în oraşul Craiova, şi am început practic să încep să fiu cît de cît independent şi să am 
grijă de mine pe cât posibil. Deoarece în Craiova posibilităţile de a-ţi trata hemofilia erau (şi sunt 
chiar şi în anul 2012) foarte limitate, în cazul unei hemoragii sau hemartroze, în afară de plasmă 
sau crioprecipitat, alt tratament nu exista. Chiar şi plasma şi crioprecipitatul se administrau într-un 
timp foarte îndelungat şi în limita stocului disponibil, deoarece la nivel de UPU şi spital judeţean nu 
există un medic hematolog pentru adulţi care să poată să îţi prescrie aceste produse.
Despre tratamentul cu Factor VIII am aflat şi am beneficiat abia în anul 2002, când din cauza unui 
hematom al lojei posterioare a gambei stângi, am stat internat trei săptămâni în cadrul clinicii de 
hematologie din Craiova, perioadă în care mi s-a administrat crioprecipitat şi plasmă. Fiind zile în 
care aceste produse nu erau disponibile, stăteam fără a mi se administra nici un fel de tratament, 
apoi văzându-se că acel hematom nu cedează deloc, am reuşit să iau legătura cu doamna Profesor 
Margit Şerban, fratele meu deplasându-se la Timişoara şi aducându-mi câteva flacoane de factor VIII 
pe care mi le-am administrat, astfel ameliorându-mi acel hematom care  a început să se resoarbă.  
Una din perioadele cele mai grele din viaţă, (pentru că la noi bolnavii cu hemofilie din cauza lipsei 
tratamentului şi afecţiunilor de care suferim nu putem să spunem că am trecut perioada cea mai 
grea din viaţă şi apoi urmează clipe fericite), a fost cea a anilor 2003 - 2005 când am avut hema-
toame de psoas  iliac stâng şi drept, de câte două ori pe fiecare parte, şi de fiecare dată internarea 
se făcea în oraşul Craiova, iar în lipsa Factorului VIII, mi se administra crioprecipitat şi plasmă,  apoi 
eram transferat la Timişoara în cadrul Spitalului  nr.3  Louis Ţurcanu, unde mi se administra Factor 
VIII, rezolvându-se astfel situaţia medicală. 
Sunt îngrijorat în perspectiva faptului că într-o zi să nu pot să îmi păstrez locul de muncă din cauza 
afecţiunilor care pot apărea, este posibil să apară probleme medicale pe care nu pot să le controlez 
şi care la nivelul clinicii de hematologie din judeţ din lipsa tratamentului nu se pot rezolva, fiind 
nevoit să mă deplasez până în oraşul Bucureşti sau Timişoara, oraşe care se află la o distanţă de 
aproximativ 300-350 km faţă de domiciliul meu.
Problema cea mai importantă a unei persoane cu hemofilie, este în primul rând lipsa factorului de 
coagulare pentru a-şi trata hemoragia în timp util şi a-şi continua activitatea cotidiană. Durerea 
provocată de hemoragii este o altă problemă, apoi preocuparea că, în cazul întemeierii unei familii 
ar putea rezulta urmaşi cu aceeaşi boală.
În afară de problemele medicale ale unei persoane cu hemofilie, alta foarte importantă este  şi 
aceea că majoritatea sunt persoane asistate social care trăiesc din indemnizaţia de persoană cu 
handicap acordată de stat, neputând să-şi găsească un loc de muncă, şi să aibă o viaţă cât de cât 
decentă.
În copilărie, orele de sport erau inexistente pentru mine, nu îmi permiteam acest “lux” și primeam 
scutire de la aceste ore. În clasele mai mici colegii nu ştiau de ce nu pot să particip la orele de sport 
şi nu se comportau  ca atare, nu mă simţeam nici eu bine când mai auzeam câte o replică răutăcioasă 

din partea lor, dar îi lăsam in pace si 
treceam mai departe. Uneori, deşi 
eram scutit de la orele de sport  mai 
participam si eu la acele ore şi mai 
jucam când nu aveam probleme, tenis 
de masă, şah,… şi cam atât, că altceva 
era imposibil.
Am absolvit Facultatea de Drept şi 
Ştiinţe Administrative din Craiova, 
specializarea Ştiinţe Administrative. 
Lucrez din octombrie 2008 şi până în 
prezent în cadrul Primăriei Comunei 
Bulzeşti,  conducând unul din serviciile 
acestei instituţii. Nu pot să zic că mi-
am ales meseria sau locul de muncă 
ci am fost nevoit să mă orientez către 
ceva ce pot să muncesc şi să-mi câştig  
un venit pentru a putea trăi,  ţinând 
cont că muncă fizică nu voi putea  să 
practic niciodată din cauza hemofiliei.   
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Atunci când apare o sângerare, primul lucru este să văd daca mai am în frigider Factor VIII pentru 
a-mi administra şi a putea opri hemoragia. Din cauza situaţiei foarte precare de la nivel naţional, la 
clinica de hematologie din Craiova primesc în medie aproximativ 1500 -2000 u.i. factor de coagulare 
/lună (iar de două lunii nu am mai primit nici un flacon de factor întrucât lipsește din cadrul clinicii. În 
condiţiile în care am cel puţin o sângerare pe săptămână, trebuie să-mi administrez 1.000-1.500 u.i. 

În cazul meu, hemartrozele apar destul de des, ţinând cont că genunchiul drept este semiblocat 
din cauza hemartrozelor repetate şi netratate, glezna dreaptă sângerează destul de des pentru că 
merg pe vârful piciorului, iar în ultima perioadă, am probleme foarte mari la cotul stâng la care 
apar hemartroze frecvente şi dureri mari.  

Temerile de zi cu zi sunt acelea de a nu avea vreo sângerare şi de a nu mă putea să mă deplasez la 
serviciu să îmi realizez atribuţiile date. Cel mai mult îmi doresc să fiu sănătos, în sensul de a-mi 
păstra starea de sănătate, pentru a putea să îmi păstrez actualul loc de muncă şi să am medicamen-
tele necesare pentru a opri o hemoragie atunci când apare.
Pentru bolnavii cu hemofilie îmi doresc să poată pe cât posibil să termine măcar liceul, pentru a 
putea avea acces la un loc de muncă, deşi în România este destul de greoi şi chiar imposibil să poţi 
să lucrezi sau să îţi găseşti un loc de muncă care să se adapteze afecţiunilor fiecăruia. Este greu dar 
nu imposibil, trebuie să învăţăm să luptăm, cu boala, cu sistemul şi să demonstrăm că şi noi bolnavii 
cu hemofilie putem fi utili pentru societate, dacă suntem sprijiniţi şi trataţi corespunzător. 
“Planuri de viitor” – nu pot să spun că am sau că imi fac, pentru că principala grijă este să pot să 
fiu sănătos mâine, să am tratamentul necesar în cazul apariţiei unei sângerări, să merg la serviciu…. 
şi cam atât.  Dacă aş putea ştii că pentru ziua de mâine am tratamentul necesar pentru a-mi trata 
hemofilia, atunci probabil aş putea să imi fac şi planuri de viitor, dar  în situaţia actuală  este greu 
să  preconizezi ceva pentru viitor.

Numele meu este Peter Nagy, am 20 de ani şi locuiesc în Ungaria. Am hemofilie A formă severă, 
având o concentrație de factor de coagulare de <1%. Știu acest lucru de când îmi amintesc prima 
oară dar și pentru că părinții mei au cunoscut acest fapt chiar înaintea nașterii mea. Pe parcursul 
anilor am învățat din ce în ce mai multe lucruri despre această boală, așa că am învățat metodele 
de a gestiona problemele majore privind boala în sine.  Acest lucru mi-a fost util însă nu a fost 
suficient de folositor, pentru că am încă nevoie tratament. Din fericire, tratamentul cu factor este 
disponibil în Ungaria, așa încât putem trăi cu hemofilie. Dar am avut în schimb unele probleme la 
extracții dentare, deoarece îmi sângera mai mult decât de obicei. Am petrecut doar câteva zile 
în spital, pentru că am avut hematurie. Uneori aveam nevoie de intervenția medicilor chirurgi din 
cauza rănilor provocate de căzături, dar e destul de normal și la un copil fără hemofilie. La grădiniță 
și în școala primară toată lumea știa despre problema mea, adică de faptul că am hemofilie, așa că 
aveau grijă de mine. Am jucat toate jocurile alături de colegii mei, cu excepția fotbalului, pentru 
că am constatat că este prea periculos. Părinții mi-au permis acest lucru, pentru că aveau încredere 
în prietenii și colegii de clasă. Am fost exceptat de la orele de sport școlare, dar am vizitat de multe 
ori spitalul local pentru fizioterapie sau înot. Eu pot rezuma toate acestea într-o singură propoziție: 
Am avut o copilărie foarte frumoasă, cu excepția câtorva probleme de hemofilie.
În zilele noastre nu simt nici o diferență și nu mă confrunt cu probleme de sângerare întrucât 
programul de profilaxi mă ajută: acest lucru înseamnă că îmi administrez tratament cu factor de 2 
ori pe săptămână, dar în momentul apariţiei unor eventuale sângerări, primesc mai mult factor, așa 
că am putut face tot ceea ce pot și alții care nu au hemofilie: studiez la Facultate, practic diferite 
sporturi, și călătoresc de asemenea. Am nevoie doar să fiu puțin mai atent. De fapt, sunt student 
în anul al doilea și studiez ingineria mecanică. Am ales acest lucru, deoarece mă pasionează și mai 
târziu acestă meserie va fi una flexibilă: nu am nevoie să stau tot timpul într-un singur loc și pot să 
mai fac mișcar dacă vreau și nu este o practică cu locuri de muncă care necesită muncă fizică grea. 
Am multe planuri de viitor. De exemplu, aș dori să absolv Facultatea și ulterior aș dori de să călătosc 
în străinătate. Sper că, la un moment dat, acest lucru va fi realizabil. 
Cred că cea mai importantă problemă pe care ți-o pune hemofilie este lipsa tratamentului cu Factor. 
Dacă nu putem ajunge la stadiul în care să prevenim apariția sângerărilor, articulațiile noastre se 
vor deteriora. Și din păcate acest lucru este ireversibil. Dacă avem disponibil întreaga cantitate de 
tratament cu Factor de care avem nevoie, nu va exista nici o durere articulală, așa că nu trebuie 
să ne fie frică că s-ar putea să ni se întâmple acest lucru. Îmi doresc ca toți oamenii cu hemofilie să 
poată beneficia de un tratament suficient și astfel să aibă articulații funcționale la nivelul unui om 
sănătos.
         

traducere - Ionuț IOVA

În spatele fiecărei persoane cu hemofilie este nevoie de o echipă de sprijin şi suport de natură 
medicală, socială şi psihologică. Pentru acest deziderat, asociaţiile de hemofilie din România şi 
Ungaria, partenere în programul de twinning, s-au întâlnit la Braşov în promovarea acestui lucru.
Asociaţiile celor două ţări vecine, s-au înfrăţit, prin programul de “twinning”desfăşurat de către 
Federaţia Internaţională de Hemofilie, cu rol de a conduce spre schimbare şi progres a asistenţei 
acordate persoanelor cu hemofilie. Cu toate că pacienţii din cele două ţări partenere (Romania şi 
Ungaria) trăiesc în aceeaşi regiune şi context social, din punct de vedere al tratamentului acordat, 
România se află 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.
Dacă promovăm a sistenţă compehensivă, aceasta trebuie să fie una centrală în abordarea terapeutică 
a nevoilor  fizice, emotionale, psihologice, sociale si educationale a persoanelor cu hemofilie. 
“Hemofilia este o boală destul de uşor de tratat şi de controlat. Din păcate, pentru pacienţii şi 
prietenii mei din România, s-a trasformat în cea mai grea povară. Eu sunt pacient. Ştiu ce înseamnă 
suferinţa şi mă lupt s-o înlătur atât din viaţa mea cât şi din a celorlalţi bolnavi de hemofilie”, a
declarat Dr. Gabor Varga, preşedintele Societăţii de Hemofilie din Ungaria, membru în comitetul 
director al Consorţiului European de Hemofilie.
“Văd cu durere că sunt bolnavi de hemofilie care suferă şi se chinuiesc să meargă. Eu mă pot bucura 
de tratament profilactic şi nu am nicio problemă. Mă simt un om normal. Este greu dacă nu ai tra-
tament.” declara Giuri Tamas, pacient de hemofilie ce trăieşte în Ungaria
“Am câteva sângerări articulare care mă chinuiesc de câteva sâptămâni. Aşa se intamplă cand nu ai 
tratament” a susţinut Marian Lihaci, pacient cu hemofilie din Romania
„Există numeroase motive importante pentru a îmbunătăţii calitatea îngrijirii medicale, printre, 
care menţionează Dr Delia Mihailov, sunte cele legate de necesitatea creşterii responsabilităţii 
furnizorilor de servicii medicale, a utilizării eficiente a resurselor, sporirea eficiente a resurselor, 
sporirea eficienţei şi ajustarea îngrijirii medicale la aşteptările şi necesităţile pacienţilor”. 
Mulţumim participanţilor şi celor care au prezentat lucrări de interes major pentru asistenţa 
hemofiliei, amintit pe Dr. Gheorghiţă Emanoil, Dr. Gabor Varga, Dr. Zita Kovacs, Borbala Keszthelyi, 
Adrienn Cziczer, Dr. Delia Mihailov şi Daniel Andrei. 

de Ion Lungu
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Una din primele lecţii pe care părinţii copiilor cu hemofilie sau 
chiar hemofilicii înşişi o învaţă, este cauza sângerării. 
Vorbim de sângerare ca rezultat al unui traumatism. 
A treia Lege a lui Newton poate fi împrumutată din fizică. Aceasta 
explică că pentru orice acţiune există o reacţiune egală şi opusă şi 
descrie relaţia dintre cauză şi efect. Oricum, se pare că în cazul 
unei sângerări spontane, această Lege care se aplică pentru orice în 
lume, nu este valida. Sau este oare?
Din moment ce sunt un hemofilic cu hemofilie A, formă severa (concentratie de FVIII sub 1%) am avut, 
ca majoritatea hemofilicilor, multe sângerări spontane. Înainte să încep tratamentul profilactic, 
ceea ce presupune injectarea de factor VIII coagulant de trei ori pe săptămână, am avut mai multe 
sângerări de acest gen, dar apoi a existat o notabilă scădere a reducerii şi magnitudinii sângerărilor. 
Din moment ce am crezut că o sângerare spontană începe spontan, deci nu aveam nici o influenţă 
asupra ei, nu m-am gandit prea mult la această problemă, până când, într-o zi când experienţa 
fructuoasă şi informaţia necesară mi-au sărit în cale si astfel mi-au schimbat viaţa.
Aşteptam, cu toată bucuria de care eram capabil la momentul respectiv, una din cele mai frumoase zi 
din viaţa mea. Aveam şi un plan de rezervă pentru cazul în care ceva neprevăzut avea să se întâmple 
şi să nu decurgă totul cum trebuie. Din nefericire, ghinionul a lovit (deşi astăzi îl percep ca pe un 
noroc) şi a trebuit să imi folosesc planul de rezervă. Deşi nu am recunoscut durerea emoţională de 
care sufeream atunci, glezna mea, care este articulaţia mea ţintă (adică cea în care am sângerări 
cel mai des) simţea altceva. În pofida faptului că făcusem profilaxie cu doar o zi în urmă, am avut 
parte de una din cele mai severe sângerări spontane.
Acasă, la puţin timp după incident, am găsit o mică carte albastră cu titlul “Vindecă-ţi trupul” 
scrisă de o autoare renumită pe plan mondial, Luise L. Hay. Mesajul ei principal este: “Dacă suntem 
dispuşi să depunem efortul mental, aproape orice poate fi vindecat.” Căutând prin carte, am gasit 
o lista de multe probleme de sănătate, dintre care unele conţineau termenii sânge, coagulare sau 
sângerare. Despre posibilele cauze ale problemelor cu sângele, cartea L. Hay spune: “…sângele 
reprezintă bucurie în cadrul organismului, curgând liber”, despre coagulare - “Închiderea cursului 
de fericire” şi despre sângerare- “Bucurie pierdută”. Furie. Dar unde?”. Citind aceste descrieri, am 
rămas mut. Am realizat supărarea şi dezamăgirea pe care o simţeam în acea zi. Am devenit conştient 
de consecinţele acestor sentimente pe care le-am perceput literalmente ca fiind bucurie de ce 
se pierde. După ce am devenit conştient de aceastea, am avut mai multe ocazii in care am putut 
observa conştient, legătura dintre starea mea de spirit şi sângerările spontane. 
Când o persoană experimentează sau percepe ceva in mod direct, il crede fără îndoială. Din moment ce 
încă sunt mulţi oameni în lume care nu sunt încă conştienţi de puterea gândurilor sau emoţiilor, pentru 
că pana recent nu s-a vorbit foarte mult despre acestea, articolele ştiinţifice ramânâd singura dovada 
concretă sau sursa de informaţie pentru legile care se aplică în această realitate. Am căutat să văd dacă 
există articole scrise de experţi pe această temă. Am găsit ceva, in volumul 42 al jurnalului “Medicina 
Psihosomatica” sub titlul: “Sângerarea atipică în hemofilie: aplicarea modelului de conversiune pe 
cazul unui copil” care a fost publicat cu mult timp în urmă, undeva prin anii ‘80. Articolul se baza pe 
studiul unui copil cu hemofilie, formă moderată (concentraţie de FVIII intre 1% si 5%) cu multe sângerări 
spontane la nivelul cotului. Din articol aflăm că băiatul trăia într-o familie dezbinată şi dezorganizată, 
cu un tata alcoolic, conducător cu jumătate de normă de maşini de curse, care petrecea luni de zile 
departe de casă. Când s-au uitat la istoricul sângerărilor, au observat o conexiune între perioadele 
de absenţă ale tatălui şi sângerarile spontane ale copilului. În această situaţie s-a urmat consiliere 
familială, în urmă căreia baiatul a avut doar o sângerare în 6 luni, în timp ce în urmă cu un an, avusese 
15 sângerări. În timpul terapiei, băiatul şi-a exprimat de asemenea sentimentele de izolare şi vină 
pentru căsătoria eşuată a părinţilor săi. Autorii articolului au făcut o cercetare produndă despre toate 
posibilele influenţe asupra copilului şi au negat posibilitatea unei articulaţii anormale. Au ajuns la 
concluzia că, pentru acest copil, rolul membrilor familiei era vital.
Dacă sintetizăm concluziile cercetătorilor şi le aplicăm în viaţa de zi cu zi, găsim că sunt foarte 
multe situaţii cu potenţialul de a ne răni emoţional ce pot cauza sângerări spontane. 
În concluzie, aş dori sa subliniez că, în mare parte, sângerările spontane sunt reflecţii ale perceperii 
noastre emoţionale a lumii şi a ceea ce se întâmplă în jurul nostru. De aceea, avem puterea să 
reducem, sau chiar să prevenim apariţia sângerărilor spontane. Fiecare situaţie care m-ar fi rănit 
în trecut, acum mă face să mă opresc şi să reconsider. Concluzia e mereu aceeaşi: nimic nu e ceea 
ce pare. Aşa mă eliberez de durerile emoţionale care nu imi sunt necesare şi prin extensie şi de 
sângerările spontane. În majoritatea cazurilor se dovedeşte că am dreptate. Pot să spun că mă 
folosesc de hemofilie pentru a mă elibera de un răspuns emoţional inutil la situaţiile zilnice. Poţi 
face la fel, dar o vei face oare?
 traducere si adaptare, Felix Negoiţă

de Uroš Brezavšček
Societatea de Hemofilie din Slovenia

Cea de-a 16-cea masă rotundă organizată de Consorţiul European 
De Hemofilie, s-a desfăşurat în cadrul Parlamentului European 
în data de 19 iunie 2012 iar discuţiile purtate au pus accent pe 
studiile clinice. Evenimentul s-a desfăşurat odataă cu propunerea 
Comisiei Europene de a revizui Directivele cu privire la testările 
clinice. Până la sfârşitul verii lui 2012 membrii Parlamentului 
European vor analiza documentele Comisiei Europene, iar în acest 

context Masa Rotundă organizată de Consortiului European de Hemofilie devine foarte importantă 
pentru factorii de decizie din cadrul institutiilor Europene.
Nessa Childers, MPE (membru al Parlamentului European) a prezidat şedinta, pe care a început-o 
prin a sublinia importanţa testelor clinice în căutarea a noi tratamente pentru cei care suferă de 
hemofilie şi cum revizuirea directivelor poate îmbunătăţi accesul la tratament de calitate.
Dânsa ne explică cum testele clinice investigheaza corpul uman şi încearcă să observe efectele 
anumitor medicamente în stadiu de cercetare asupra lui. Este bine cunoscut în cadrul UE că directivele 
cu privire la testele clinice au îmbunatăţit foarte mult siguranţa şi aspectele legate de etică ce ţin 
de aceste teste, însa o serie de probleme îşi au originea aici, probleme ce au făcut spaţiul european 
mai puţin atractiv pentru efectuarea testelor, ceea ce eşti în detrimentul pacientului cu hemofilie.
Într-adevar, înainte de revizuire, Comisia a dorit să înăsprească prevederile directivei. Prima consultare, 
din 2009, a avut o abordare mai largă a măsurilor ce vizau  procedurile obişnuite de cercetare si testare 
clinică la nivel multinaţional, cât şi îmbunătăţirea rapoartelor efectelor adverse grave.
S-au pus unele probleme referitoare la îngrijorările pe care le aveau pacienţii cu hemofilie la acea 
vreme şi s-a dorit explorarea posibilităţii de a elabora modalităţi de efectuare a testelor clinice mai 
relevante din punct de vedere al riscurilor la care se supun.
În cea de-a doua consultare, din 2011, s-a preferat să se tranşeze problema în etape concrete ce ţin de 
testele clinice, cum ar fi armonizarea dintre modul de aplicare pentru aceste teste clinice şi procedurile 
lor de coordonare, dintre care ambele au mai fost discutate în cadrul Mesei Rotunde CEH. 
Într-adevar, aşa cum s-a subliniat prin acest raport, discuţiile precedente din cadrul UE cu privire 
la revizuirea Directivei Testelor Clinice ne arată problemele pertinente ce au trebuit puse în cadrul 
Mesei Rotunde.
Brian O’Mahony - Presedintele CEH, şi-a început discursul de salut prin evidenţierea anumitor 
probleme de actualitate privind revizuirea Directivei Testelor Clinice a persoanelor cu Hemofilie.  
Aceste probleme vizează reglemantări mai clare şi mai bine corelate cu riscurile aplicării testelor 
clinice şi asigurarea măsurilor de securitate în timpul efectuării acestora, precum şi identificarea 
unei surse unice de sponsorizare a testelor la nivel multinaţional.
Aţa cum Brian O’Mahony a sugerat, întâlnirea a sperat să clădească pe discutiile anterioare din 
cadrul Mesei Rotunde CEH cu privire la testele clinice şi alte probleme aferente, cum ar fi cea a 
tratării persoanelor cu hemofilie şi a Sigurantei Pacientului din periaoda 2007, Informarea Pacientului 
Hemofilic din 2009, şi Implicarea Pacientului din 2011. 
În particular, spune dânsul, sperăm să se poarte o discuţie cu privire la rolul statelor membre cât 
şi a comisiilor de etică din cadrul testelor clinice, dar nu în ultimul rând a definirii şi clarificării 
terminologiei utilizare în cadrul testelor clinice.

Recomandări.
Aşa cum reiese din acest raport, testele clinice sunt o parte foarte importantă din cadrul procesului 
de omologare farmaceutică şi ajută la informarea şi îmbunătăţirea factorilor de decizie privind 
plasarea produselor antihemofilice pe piaţă.  
Lucrul acesta este de o importanţă crucială pentru pacienţii de hemofilie, şi de aici decurge 
necesitatea influenţării Directivei Testelor Clinice de catre CEH. 
Prin urmare, luând în consideratie toate prezentările CEH din timpul Mesei Rotunde şi discuţiile 
aferente, precum şi discursurile de deschidere şi de inchidere ale dnei Nessa Childers, ce a prezidat 
şendinţa, membru al Parlamentului European. 
CEH are trei recomandari principale:
1.  Noua infrastructură europeană de testare clinica să fie pusă la punct după adoptarea noilor 

reglementări cu privire la Testările Clinice, ce ar trebui să faciliteze aplicarea unui dosar în toate 
statele membre prin intermediul aşa-zisului “dosar cu înscriere unică”.

2.  O structură juridică simplă şi omogenă pentru cei interesaţi să aplice şi detalii clare pentru 
aplicarea testelor clinice.

3.  Si, ca regulă generală, aprobarea testelor clinice pe adulţi ar trebui sa aibă loc înaintea celor 
pediatrice.

          traducere şi adaptare, Iuliu Maler

Jo Eerens, Director Executiv al 
Consorţiului European de Hemofilie
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Mă numesc Alex Sbârbea și doresc să vă împărtășesc experiența personală privind intervenția 
chirurgicală de artrodeză la glezna stângă. Problemele la gleznă au inceput cu mult timp în urmă, 
dar de 5 ani încoace s-au agravat, astfel încât glezna a devenit foarte diformă și dureroasa nu numai 
la mers ci și în repaos, ajungând să merg într-o poziție neanatomică. 
M-am decis să fac această operatie deoarece nici fizio-kineto-terapia nu mă mai putea ajuta. Dupa 
ce am vorbit cu medical, am fost programat la un renumit ortoped din Timișoara, iar acesta a decis 
ca artrodeza e singura variantă posibilă. Unii spun că poate era mai bine să mi se pună proteză, dar 
din câte am înțeles, aceasta nu are o perioadă de folosință mare din cauza uzuri rapide, fiind de 2-3 
ani. Astfel că m-am internat la ortopedie si am facut artrodeza. Desigur că acest lucru a fost posibil 
cu substituție de Factor VIII, având o concentraâie de 0,2%. 
Am fost operat de aceați echipă de medici care mi-au facut sinovectomia cu 8 ani in urma. În jurul orei 
10 am fost dus în blocul preoperator unde un medic hematolog mi-a administrat cantitatea necesară 
de factor pentru a putea intra  în operație. Anestezia a fost totală. M-am trezit cand mă duceau la 
radiografie. Am avut dureri care au cedat cu antalgice, avand totuși o problema, fiind  alergic la 
tramadol. Dupa 5 zile de stat la reanimare am revenit la ortopedie. Primele 3 zile am fost conectat 
la un injectomat care imi administra constant o cantitate egală de factor, la un interval de timp, in 
functie de indicatiile lasate de hematolog si de rezultatele analizelor. Am purtat o atelă ghipsată timp 
de 6 săptămâni, după care am început recuperarea, mergând cu sprijin parțial, până ce am mers fără 
cârje. În incheiere doresc să multumesc medicilor care au facut posibil acest lucru: Prof. Dr. Poenaru, 
Conf. Dr. Pătrașcu, Dr. Patricia Urtilă, Dr. Alina Lăcătușu, cat si cadrelor sanitare si prietenilor care 
mi-au făcut șederea în spital mai plăcuta și nu în ultimul rând, Doamnei Profesor Margit ȘERBAN.

DUMNEZEU SĂ VĂ DEA SĂNĂTATE ȘI VIAȚĂ LUNGĂ!

de Alex Sbârnea

”Bateţi şi vi se va deschide, căutaţi şi veţi găsi, cereţi şi vi se va da” 

Anul acesta s-au împlinit 23 de ani de când 17 APRILIE a fost declarată oficial Ziua Internaţională a 
Hemofiliei.
Dacă peste tot ăn lume această zi este marcată de asociaţiile pacienţiilor cu hemofilie prin lansarea de 
programe care sunt menite să ridice mai mult standardele de îngrijire ale pacientului sau mai ales prin 
prezentarea de bilanţuri pozitive în privinţa anului scurs, ei bine, pentru Asociaţia Romînă de Hemofilie 
şi pentru noi pacienţii, este un bun prilej pentru a cere dreptul la un tratament corect, de care ducem 
lipsa, şi din nefericire de a arăta astfel că suntem ţara europeană cu cele mai mici fonduri pentru 
tratarea hemofiliei.
Ziua de 17 Aprilie 2012 a fost ”sărbatorită” anul acesta la Filarmonica din Timişoara acolo unde 
Doamna Prof. Margit Şerban împreună cu preşedintele Asociaţiei Române de Hemofilie, domnul 
Andrei Daniel au fost prezenţi, alături de pacienţi cu hemofilie cât şi de reprezentanţi ai lumii 
medicale, cei care ne sprijină pe noi, pacienţii, în  momentele de încercare ale vieţii prin care ne 
trece boala, şi ne asigură împreună cu cei dragi nouă o lume mai caldă, mai sigură şi un mediu de 

viaţă mai bun, într-o ţară în care dreptul la viaţă, dreptul la sănătate, dreptul la tratament ne este 
îngrădit şi încălcat de mai marii noştri şi anume...autorităţile române.
Dacă în majoritatea ţărilor din UE, hemofilia nu mai reprezintă o problemă, pacienţii beneficiind de 
tratamentul care le permite o viaţă activă şi integrarea în societate şi pe piaţa muncii, în România, din 
păcate, peste 75% dintre pacienţii cu hemofilie nu îşi pot găsi un loc de muncă şi nu pot participa la 
viaţa activă în societate din cauza problemelor ce ţin de lipsa factorului şi în principal al afecţiunilor 
locomotorii.
Mai grav este că suntem ţara la nivel european unde se moare imediat în urma unei hemoragii mai 
puternice din cauza insuficienţei tratamentului.
În ultimii doi ani, în ţara noastră au murit cu zile tineri sub 25 de ani, dar autorităţile închid în 
continuare ochii cu nepăsare la problemele noastre.
Ne-am obişnuit cu cifre mari, terifiante pe care le vedem în statistici şi sondaje: cutremure, dezastre 
naturale, accidente ale căror cifre se aproximează la mii sau zeci de mii... da, ne-am obişnuit...
dar nu ne putem obişnui nici unul dintre noi cu statisticile şi numerele care arată insuficienţa 
tratamentului care este ca aerul pentru noi. Nu ne putem obişnui cu numărul celor cu hemofilie 
care mor cu zile. Nu ne putem obişnui cu numărul de zile care ne ţin la distanţă de cei din jurul 
nostru din cauza multiplelor hemartroze şi sângerări. Nu se pot obişnui cei dragi ai noştri cu cifra 1, 
cifra aceasta atât de mică dar care reprezintă pentru ei persoana dragă lor, persoana care poate fi 
doborâtă în orice moment de această boală, ajutată fiind de indiferenţa autorităţilor.
Pentru familiile noastre şi pentru noi cei cu hemofilie, în special acest ”1„ reprezintă persoana care 
a început în România lupta împotriva hemofiliei, lupta împotriva indiferenţei autorităţilor şi lupta 
pentru a sensibiliza opinia publică, în persoana D-nei Prof. Margit Şerban.
Pentru D-na Prof. Şerban cifra „1„ cred că reprezintă dorinţa de a ne unii pe noi toţi cei cu hemofilie, 
într-o singură familie, pentru a fii astfel mai puternici în lupta pe care o ducem zi de zi cu boala şi 
cu autorităţile.
Este timpul să ne unim forţele şi să ne cerem în număr cât mai mare drepturile, arătând că nu ne 
lăsăm învinşi de nepăsare şi de indiferenţă.
Cu ocazia acestei zile, reamintim autorităţilor române că este timpul să se ţină de promisiunile din 
campaniile electorale, că este timpul să desfiinţeze distanţa care ne desparte de celelalte state din 
Uniunea Europeană, că este cazul sa îmbunătăţească calitatea şi accesibilitatea la tratamentul cu 
factor astfel încât hemofilicii români să poată primi tratament suficient şi corect, aducând astfel 
pe chipurile noastre zâmbetul şi încrederea, care nu ne lipsesc nici aşa, că vom intra câte puţin în 
rândurile celorlalte ţări europene.
Vă îndemn din tot sufletul să vă gândiţi la cifra „1„ şi să vă puneţi nădejdea în Dumnezeu, pentru 
că unul este Dumnezeu care ne ştie tuturor problemele şi care totuşi ne-a făcut pe fiecare din noi o 
persoană unică şi valoroasă în felul nostru. 
Hemofilia este o boală  regală iar asta mă face sa mă mândresc şi să cred că în ciuda problemelor şi 
dificultăţilor pe care le întâmpin, asemeni unui rege, voi învinge în final, iar răsplata mea va fi cu atât 
mai mare...
Nu vă lăsaţi nici atunci cand vi se pare totul imposibil. În urma unei stăruinţe ni se promite o 
rezolvare. Fiecare dintre noi este dator să lupte pentru o viaţă mai bună, pentru că viaţa este un 
dar de la Dumnezeu. 
Fiţi sănătoşi şi purtaţi-vă de grijă! 
 de Ionuţ-Robert Iova

Asociația Română de Hemofi lie

CE FACEM PENTRU A REDUCE 
DISCREPANȚELE ȘI DECALAJUL 
PRIVIND ASISTENȚA 
ȘI TRATAMENTUL 
PACIENȚILOR CU HEMOFILIE?

În România sunt aproximativ 
2.000 de pacienți cu hemofi lie 
și boala von Willebrand. 

Aceștia încă nu primesc o îngri-
jire corespunzătoare, așa cum se 
întâmplă în toate țările Uniunii 
Europene. 

România se afl ă pe ultimul loc. Sunt 
pacienți care decedează din cauza 
acestei boli netratate comprehensiv. 

Împreună putem conlucra astfel încât 
deviza noastră, de a avea tratament 
pentru toți, să devină realitate. 

A JUTAŢ I -NE  SĂ  REDUCEM  DECALAJUL  /   w w w . h e m o f i l i c . r o

Ziua Mondială 
a Hemofi liei  
17 A P R I L I E  2012
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În ultimii şapte ani, S.T.A.R. Children Relief a organizat, în fiecare an, o tabără de o săptămână pentru copiii 
care suferă de hemofilie, din România. În acest an, tabăra pentru copiii cu hemofilie a avut loc între 23 
iunie şi 30 iunie, într-o pensiune închiriată, la o altitudine de 800 de metri, fiind situată pe versantul estic 
al Munţilor Bodoc.                               
Au participat 40 de copii bolnavi de hemofilie: 39 de băieţi cu hemofilie şi o fată cu von Willebrand, având 
vârste între 8 şi 18 ani, din toate părţile României. 
Şi în acest an, copiii cu hemofilie au participat la tabăra O Rază de Speranță, bucurându-se de frumusețea 
verii împreună cu prietenii lor. Fără tabăra O Rază de Speranță cei mai mulți dintre acești copii nu ar 
avea posibilitatea să se bucure de activități precum înotul, călăritul, mersul cu barca, ping-pongul, karate 
non-contact, confecționarea obiectelor de artă, și altele.

Tabăra O Rază de Speranță:

• Este destinată copiilor suferinzi de boli cronice cu vârste cuprinse între 8 și 18 ani.
• Este gratuită.
•  Pune la dispoziția copiiilor medicația de care au nevoie și care, de cele mai multe ori, nu este accesibilă de-a 

lungul anului.
•  Oferă activități educaționale privind nutriția și natura bolii, ajutând-i pe copii să înțeleagă cum pot avea un rol 

activ în tratarea afecțiunilor și o atitudine pozitivă față de condițiile specifice pe care le au.
•  Asigură protecție și siguranță copiiilor, la orice oră, prin intermediul unei echipe internaționale de înalt 

profesionalism.
•  Îi ajută pe copii să descopere sensul normalității, oferindu-le șansa de a trăi farmecul copilărie pentru o 

săptămână.

Ca de fiecare dată, pe parcursul taberei se organizează vizitarea unui loc special. Anul acesta am vizitat 
Lacul Sfânta Ana, singurul lac de origine vulcanică din Europa, aflându-se într-un loc unic, la poale de 
munte. Drumul până la Lacul Sfânta Ana, la 950 de metri altitudine, este mărginit de pădure. Razele 
soarelui pătrund cu greu prin perdeaua de frunze, aşa că o răcoare plăcută îi ţine companie călătorului.
Tabăra s-a finalizat cu un Talent Show, un spectacol care a dat fiecăruia posibilitatea să participe şi să se 
distreze: cântece, dans, număr de magie.
Această tabără a fost un mare succes datorită generozităţii multor organizaţii şi persoane fizice.
Le mulţumim tuturor pentru consideraţie şi bunăvoinţă.

Adriana Henderson     Persoana de contact: Sorin Jorj
Preşedinte      Tel fix: 0256322132
S.T.A.R. Children Relief Org.    E-mail: sorin_jorj@hotmail.com
www.camprayofhope.org
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Experiența trăită în Ungaria nu numai mi-a arătat că se poate trăi ca o persoană normală, ci se pot 
forma noi legături pe plan internațional. Ca o persoană cu hemofilie, duci o viață destul de dificilă: 
nu ai voie să faci sport, să te lovești, să depui prea mult efort, și multe altele. Aceasta e viața unui 
hemofilic și aceasta este situaţia în România. Dar am descoperit că poți depăși aceste bariere dacă 
ai tratamentul cu Factor VIII\IX la îndemână. Aceasta este lecția învățată din această excursie în 
Ungaria. Am fost uimit să văd ce bine o duceau acei copii. Făceau orice, arătau de parcă erau copii 
normali. Ei aveau tot la îndemână, dacă se loveau își administrau factor imediat - nu mai așteptau 
să se inflameze. 
Toate bune şi frumoase - oare este doar un vis? Și răspunsul este nu, deoarece se poate şi la noi acest 
lucru dacă există fondurile necesare. 
Dar această tabără nu a avut doar ca scop să vedem nivelul de trai ridicat, ci de a socializa şi învăţa 
lucruri noi. În final, chiar am reușit să ne simțim ca persoane normale.
Tabăra a fost palpitantă, cu un program destul de lejer în care aveam trei mese pe zi, program de 
gimnastică, înot în Lacul Balaton și multe altele. Personalul a fost bun cu noi; majoritatea erau 
tineri, în afară de şeful şi bucătăreasa taberei care erau mai în vârstă. Ne-am înțeles cu toată lumea. 
Singura problemă, pe care eu personal am avut-o, a fost cu limba, numai în maghiară îmi vorbeau, 
având norocul că băieții cu care am venit — știau ungurește și îmi puteau traduce. Nu numai că ne-
am făcut prieteni noi, dar și o alianță între asociații, astfel încât să ne putem ajuta unii pe alții. 
Dozarea cu factor se făcea de dimineață, astfel încât să fii apt de activități sau se cerea numai 
la accidentele din cursul zilei. În cadrul programului se făceau şi excursii în afara taberei, unde 
am vizitat castele, muzee, parcul de distracții în care toată lumea s-a bucurat şi am făcut câteva 
croaziere în care ne puteam destinde puțin. Desigur că după distracţie vine şi muncă; fiecare din 
noi trebuia într-o anumită zi, să ajutăm personalul în bucătărie, să facem curat în tabără și să 
respectăm regulile impuse. Dacă existau probleme, puteam apela la medicul taberei sau la terapeut 
pentru relaxarea şi reglarea articulaţiilor.
Fiecare dintre noi s-a simțit bine, nu a avut loc nici un incident, așa că am avut o săptămână 
fascinantă. România merită şi ea o şansă de a avea un sistem de profilaxie ca cel din Uniunea 
Europeană și chiar să se organizeze şi la noi o tabără de hemofilie internațională. 
În concluzie, un hemofilic merită să trăiască ca o persoană normală, dacă avem credința în Dumnezeu,
ne va ajuta să trecem și peste această barieră a vieţii noastre. Iar România se poate califica și ea ca 
un stat membru al U.E. 
 de Dan Vîlcu
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Am 15 ani si mă numesc Paul. Fac parte dintr-
o categorie specială a copiilor care suferă de o 
boală  gravă numită hemofilie. În rest sunt normal, 
atât de normal cât îmi ajunge factorul ca să pot 
funcționa ca un om normal. Am fost invitat cu alți 3 
copii intr-o tabără de hemofilie în Austria, în Graz. 
Așteptam cu nerăbdare să merg acolo, eram plin de 
curiozitate și entuziasm.
Până la Timișoara am mers cu trenul aproape o zi, 
pe o căldură caniculară. Pe drum m-am întâlnit cu 
ceilalți colegi  și cu Doamna Dr. Raluca Isac. Am 
mers toată noaptea cu autocarul, apoi dimineața am 
ajuns în Viena unde am luat trenul spre Graz. Am fost 
întâmpinați cu căldură și, deși eram obositi de pe 
drum,  nu am putut să nu observ frumusețea lacurilor 
și am fost plăcut impresionat de tot ce vedeam in 
jur. Ni s-au prezentat camerele. Ne-am odinhnit și 
apoi, după masă, am făcut cunoștință  cu directorul 
taberei, Thomas și cu soția lui Sigrid, asistenta Eva , 
doctorii și ceilalți copii care erau din Austria. Acolo 
făceam profilaxie de 3 ori pe săptămână și am putut 
să mă bucur  de toate sporturile pe care nu am putut 
să le fac în România. Am jucat football pe nisip, volley 
pe nisip, tenis, tenis de picor, am făcut sailing pe lac, 

windsurfing, am mers cu hidrobicicleta, am tras cu 
arcul și multe alte sporturi. Am cunoscut persoane 
speciale cu care m-am împrietenit și care m-au invitat 
și anul acesta. Am vizitat fabrica de ciocolată și de 
înghețată, am fost la  foarte multe muzee, printre 
care și muzeul lui Arnold Schwarzenegger. Nici nu am 
observat cât de repede au trecut cele 2 săptămâni. 
Despre Austria pot să spun că m-a impresionat  prin 
arhitectura clădirilor, prin peisajele foarte frumoase 
și politețea, calmul și zâmbetele tuturor oamenilor 
de acolo. În afară de faptul că ei primesc factor  ori 
de câte ori au nevoie, fac profilaxie și practică orice 
sport; eu veneam de pe altă planetă, unde mă zbat 
cu greu  să supraviețuiesc și nimănui aproape că nu-i 
pasă  de viața noastră, cu excepția  unor medici  care 
fac tot posibilul  și cu mari sacrificii să avem și noi  un 
pic de speranță, atât cât să nu murim.
Le mulțumesc prietenilor din Austria că am 
avut  onoarea de  a mă invita în această tabără. 
Aștept cu nerăbdare să ne scriem  și să ne vedem 
poate aici în România unde să-i invităm și noi pe ei. 
Am rămas cu nostalgia călătoriei și plin de speranță 
că într-o zi vom fi și noi la fel ca ei.

de Paul Chirvase şi Cristian Bigaz

Asta a însemnat pentru mine, Alexandru Cravă în 
vârstă de 12 ani, din Rm. Vâlcea, tabăra de vară din 
Graz-Austria. O tabără special organizată pentru 
copii cu hemofilie. Ca în fiecare an, și anul acesta 
au beneficiat de această vacanță minunată patru 
români dintre care unul eram eu. 
Această tabără se bazează pe tratament profilactic cu 
factor Vlll, recuperare fizică şi terapie prin joc. Este 
o tabără minunată și are scopul de a încuraja copii 
cu hemofilie la tot felul de sporturi, de activități, de 
ale arăta că ziua de mâine este mai frumoasă ca ziua 
de azi, de a ne încuraja să fim optimiști si să luptăm 
și noi “românii’’ pentru a avea tratament cu factor 
Vlll la domiciliu, să-l administrăm profilactic și ori de 
câte ori avem nevoie.  Este dreptul nostru la o viață 
mai bună și mai liniștită din acest punct de vedere. 
În această tabără am petrecut clipe de neuitat cu 
oameni minunați care ne înțelegeau orice durere 
si bucurie. Am numai amintiri plăcute şi cuvinte de 
laudă pentru personalul de acolo, care s-a ocupat 
de noi și în special doresc să-i mulțumesc d-rei 
doctor Raluca Isac de la Spitalul “Louis Țurcanu’’ 
din Timișoara, care ne-a însoțit din România, și ne-
a  suportat pe toată perioada taberei, cu bune, cu 
rele și cu copilăriile noastre. 
În tabără am desfășurat multe activități pe care 
acasă nu le pot face. Am făcut drumeții prin 
munții din apropierea taberei, chiar dacă pentru 
o perioadă scurtă de timp m-a făcut să mă simt 
ca un copil perfect sănătos care hoinărește pe 
cărările pădurilor. Am vizitat multe locuri frumoase 
pe care nu le voi uita curând. Am beneficiat de un 
program bine stabilit bazat pe tratament, sport 
si distracție. Am primit cadouri și amintiri de la 
firmele producătoare de factor Vlll. Am desfășurat 
concursuri intelectuale și distractive în același timp 
din care am ieșit învingător. Sunt foarte mulțumit 
că am participat la această tabără minunată. 

M-am simțit cu adevărat copil cu o copilărie fericită 
în acele saptămâni petrecute în tabără, fără a 
avea restricții de la nici o activitate și de la nici 
un fel de sport pe care acasă nu le pot face fără 
administrarea de factor Vlll de care sunt depedent 
toată viața. În această tabără ni se administra factor 
Vlll la fiecare două zile si când apăreau probleme. 
Am conversat cu copii din alte țări în limba engleză 
despre tratamentul cu factor Vlll și s-au arătat 
foarte mulțumiți de cum sunt ei tratați. Ei primesc 
tratament profilactic si îl au la domiciliu. 
În comparație cu copiii români din punctul de 
vedere al hemofiliei ei arătau destul de bine, nu 
aveau nici o dizabilitate vizibilă lăsată de această 
boală cumplită, aș putea spune eu, care nu pot 
face mai nimic deoarece la două-trei zile trebuie 
să-mi administrez factor Vlll din cauza sângerărilor 
din articulații (glezne). Neavându-l la domiciliu, 
îmi este destul de greu să merg la spital de fiecare 
dată. Durerile sunt groaznice şi costurile enorme 
pentru a merge mereu la spital. Copii din alte țări 
sunt foarte fericiți din această privință.
Visul meu de când eram copil mic (4-5 ani) era 
acela de a avea factor Vlll; să-l administrez ori de 
câte ori aveam nevoie să pot alerga, să pot face 
sport,  să pot înota, să pot juca football și să fac 
multe altele.
Acest vis mi s-a împlinit în această tabără minunată. 
Aș fi foarte fericit dacă acest vis mi s-ar împlini din 
nou, să am factor Vlll ori de câte ori este nevoie. 
A fost o vacanță deosebită și nu o voi uita! 
Mulțumesc organizatorilor și în special Doamnei 
Profesor Margit Șerban, domnișoarei doctor Raluca 
Isac și nu în ultimul rând lui Daniel Andrei pe care 
îl stimez. 

Cu multe mulțumiri, Alexandru Crava
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Era un copil cuminte. Din cauza bolii era retras şi 
trist. L-am cunoscut la Centrul Medical “Cristian 
Şerban” din Buziaş. 
Nimic nu prevestea că viaţa lui se v-a sfârşi atât de 
repede şi de cumplit. Avea doar 18 ani, cei mai frumoşi 
ani ai unui tânăr, cu idealuri, planuri şi speranţa unei 
vieţii normale. Dar nu și pentru Lio.
Răpus de boala cruntă care se numeşte HEMOFILIE, 
dar mai ales de LIPSA DE TRATAMENT.  Aceasta este 
soarta noastră, a bolnavilor cu hemofilie, lipsa de 
Factor de care ducem lipsă cu toții. 
Îşi dorea o viaţă mai bună, fără dureri şi suferinţă, era 
liniştit, îi plăcea să aibă prieteni care îl înţelegeau.  
Mai are un frate de 20 de ani, tot ca şi el, bolnav de 
hemofilie. 
Din cauza lipsei factorului de coagulare, Lio ca şi 
mulţi hemofilici, au decedat mult prea devreme. 
Acolo, în ceruri, Bunul Dumnezeu i-a luat durerea și 
suferința. 
Noi cei care l-am cunoscut îl vom păstra viu în 
sufletele noastre și Dumnezeu să aline durerea 
familiei îndoliate.     

Conducerea ARH, Marius Codreanu şi prietenii

In memoriam 

Lio




