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Ziua Internaţională a Bolilor Rare
28 februarie 2018
”IMPLICAREA PACIENTULUI: CERCETARE”
Ziua de 29 februarie, o zi specială care există doar odată la patru ani, a fost aleasă să reprezinte Ziua
Bolilor Rare. În anii în care nu există acesta zi, Ziua Bolilor Rare este organizată pe 28 februarie.
Bolile sunt rare, dar pacienţii cu boli rare sunt mulţi.
Direcţia de Sănătate Publică Judeţul Hunedoara, în parteneriat cu Casa de Asigurări de Sănătate
Judeţul Hunedoara, celebrează în data de 01 Martie 2018, Ziua Internaţională a Bolilor Rare şi
organizează Campania cu sloganul: „IMPLICAREA PACIENTULUI: CERCETARE”.
Anul 2018 marchează cel de-al unsprezecelea an în care comunitatea internațională a bolilor rare
celebrează Ziua Bolilor Rare.
O boală rară este o boală care afectează mai puţin de 5 din 10 000 de indivizi. Astăzi sunt
înregistrate peste 7000 de boli rare, dintre care 80% sunt de origine genetică şi 75% din bolile rare
afectează copiii. Aceste boli interesează aproximativ 1,3 milioane de persoane în România şi 25 de
milioane în Europa.
”O zi rară, pentru a aduce în prim-plan bolile rare!”
Ziua Bolilor Rare este organizată pentru a crește conștientizarea în domeniul bolilor rare și a
impactului lor asupra vieții pacienților și familiilor lor.
Bolile rare sunt boli cronice, adesea degenerative, multe sunt incurabile sau cu un tratament dificil
de condus. Absenţa informaţiei despre boală, accesul dificil la un diagnostic corect sau întârzierea
diagnosticului prezintă consecinţe sociale dificile pentru pacienţi şi familiile acestora.
Tema campaniei din anul acesta a Zilei Internaționale a Bolilor Rare - Cercetarea în domeniul
bolilor rare este crucială, deoarece oferă pacienților răspunsurile și soluțiile de care au nevoie, fie că este
vorba de tratamente sau de îmbunătățirea îngrijirii. Există atât de multe de spus în lupta pentru creșterea
cercetării privind bolile rare, astfel că tema campaniei din 2018 este o continuare a temei din 2017.
De Ziua Bolilor Rare 2018, mii de oameni de pretutindeni se vor alătura pentru a pleda pentru
mai multă cercetare în domeniul bolilor rare. De-a lungul ultimelor decenii, fondurile dedicate cercetării
bolilor rare au crescut, dar se dorește o continuare a dezvoltării.
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Date statistice pentru judeţul Hunedoara, conform CJAS, cu bolnavii cu boli rare din judeţul
Hunedoara care beneficiază de tratament în cadrul Programului Naţional – Tratamentul Bolilor Rare:
Boli
Sindrom de
imunodeficienţă primară
Mucuviscidoză
Scleroză laterală
amiotrofică

An 2016

An 2017

1 bolnav

1 bolnav

2 bolnavi

2 bolnavi

12 bolnavi

16 bolnavi

Acţiunea de celebrare a Campaniei „Ziua Internaţionala a Bolilor Rare” se va desfăşura in data
de 01.03.2018, ora 10:00, la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Deva, strada Imparatul Traian,
nr.33.
Cu aceasta ocazie, se vor prezenta si campaniile: Gripa”, „Ziua Mondiala de Lupta Impotriva
Cancerului”, Luna Nationala „de Prevenire a Cancerului”.
Pentru succesul acestei campanii, contăm pe sprijinul dumneavoastră activ - veniţi cu noi!
„Veniţi alături de noi să facem auzită vocea bolilor rare!”
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