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CONTEXT

În ultimii ani se vorbește tot mai mult despre îngrijirea integrată în bolile 
rare. Termenul este uneori asimilat cu managementul de caz, îngrijire 
complexă sau alți termeni, uneori difi cil de tradus în limba română.

dEFINIȚIA oRgANIzAȚIEI moNdIAlE A SĂNĂtĂȚII

Îngrijirile inte grate (Integrated care) reprezintă un concept privind  fur-
nizarea, management-ul și organizarea de servicii de îngrijire spe cializate cu 
scopul de a stabili, în baza unui diagnostic, tratamentul, îngrijirile, 
recuperarea/reabilitarea și promovarea stării de sănătate. În acest context, 
„integrat” înseamnă îmbunătățirea serviciilor medicale și sociale din punct 
de vedere al accesibilității, calității, efi cienței și satisfacției pacienților.

Colaborarea și împărtășirea experienței este una dintre „abordările 
inovatoare” ale zilelor noastre. Pentru organizarea și funcționarea în
grijirii integrate, colaborarea este esențială. Ser viciile integrate pot fi  
or ganizate pe orizontală (integrare la ace lași nivel, de exemplu echipele 
multidisciplinare) sau pe verticală (integrare între nivele diferite ale 
asistenței medicale primare, secundare și terțiare).

Conceptul de îngrijiri integrate a fost elaborat cu scopul de a elimina 
barierele care există în asistența medicală și cea socială. Un exemplu 
clasic de astfel de bariere este cel existent între spital și asistența 
primară (ex. îngrijiri la domiciliu) și care împiedică de exemplu asigurarea 
continuității îngrijirii acordate la domiciliu și în spital pentru pacienții cu 
boli rare. Integrarea sau cel puțin colaborarea dintre diferitele servicii 
medicale și sociale, poate fi  orizontală (integrare la același nivel în echipe 
multidisciplinare) sau pe verticală (integrare între nivele diferite ale 
asistenței medicale primare, secundare și terțiare).

Îngrijire integrată în Bolile Rare  – 
situația din România
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Implementarea îngrijirii integrate presupune:
•  schimbări legislative, reglementări și programe/politici de să

nătate; de cele mai multe ori, serviciile de sănătate, cele sociale și 
educaționale sunt coordonate și finanțate de ministere diferite;

•  capacitate de management: dezvoltarea de servicii noi, planificare 
și comunicare;

•  colaborarea între diferiți furnizori de servicii și stabilirea unui 
coordonator;

•  armonizare finanaciară între parteneri: spitalele operează cu buget 
anual, specialiștii din ambulatoriu sunt plătiți per capita și/sau per 
serviciu, serviciile pentru îngrijiri la domicliu au bugete limitate iar 
ONGurile operează cu fonduri private;

• implicarea pacienților și a asociațiilor de pacienți. 

Una dintre consecințele practice ale implementării conceptului de în
grijiri integrate este înființarea rețelelor de îngrijiri. În acest fel se 
creează lanțul îngrijirilor, centrat pe pacient și pe preferințele acestuia 
de a primi îngrijire medicosocială continuă, de cea mai bună calitate și 
cât mai aproape de casă.

Ce înseamnă îngrijirea integrată în bolile rare?

Pacienții cu boli rare pot să beneficieze de o abordare holistică și îngrijire 
centrată pe persoană prin coordonarea serviciilor medicale, sociale și 
educaționale. Pentru ca îngrijirea să fie integrată, specialiștii trebuie să 
contribuie în echipă cu diferite elemente de îngrijire, conform nevoilor 
pacienților. 

Altfel, accesul acestora la serviciile de care au nevoie rămâne dificil și 
fragmentat. 

O bună integrare poate reduce:
•  Confuziile 
•  Repetițiile 
•   Întârzierile 
•  Dublarea sau lipsa serviciilor 
•   Numărul de oameni pierduți în sistem

Furnizarea unei îngrijiri integrate este esențială pentru îmbunătățirea 
rezultatelor serviciilor de sănătate și a celor sociale. Creșterea eficienței 
serviciilor poate conduce la importante economii financiare, o mai bună 
planificare a resurselor, mai multă implicare a persoanelor beneficiare 
de servicii și acces liber la informații de calitate.

Asigurarea continuității îngrijirii:

•   Organizarea îngrijirii multidisciplinare și a navigării pacienților și 
a familiilor în sistemul sanitar, social și educațional, de la naștere 
până la sfârșitul vieții (continuitatea îngrijirii) va conduce la 
îmbunătățirea diagnosticului și a calității vieții persoanelor afectate 
de bolile rare; 
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•    Expertiză și posibilitatea de a avea o a doua opinie;
•    Cercetare, epidemiologie și trialuri clinice;
•    Elaborarea protocoalelor de diagnostic și îngrijire, respectarea și 

participarea la elaborarea ghidurilor europene, dacă este posibil;
•    Informarea și instruirea specialiștilor din domeniul medical și social, 

al pacienților și familiilor;
•    Coordonarea îngrijirii medicale și sociale în bolile rare.

Cooperarea și schimbul de cunoștințe între centrele de expertiză, 
inte grarea serviciilor sociale specializate în componenta centrelor 
de expertiză în vederea asigurării continuității îngrijirii pacienților, 
au fost prezentate ca fi ind o abordare efi cientă pentru a gestiona 
bolile rare.

Valoarea adăugată comunitară a rețelelor europene de referință este 
extrem de importantă în special pentru bolile rare datorită frecvenței 
reduse a acestor afecțiuni, care implică, întro țară luată în mod separat, 
un număr limitat de pacienți și formarea expertizei. Reunirea expertizei 
la nivel european este, prin urmare, primordială pentru a asigura un 
acces egal la informații exacte, la un diagnostic pertinent și în timp util 
și la asistență medicală de înaltă calitate pentru pacienții care suferă de 
boli rare. (Rec. 2009/C 151/02). 

de aceea, organizarea și acreditarea centrelor de expertiză, având 
în componența lor servicii sociale specializate este o urgență pentru 
România, asigurând circuitul pacientului, pornind de la medicul de 
familie, trecând prin diagnostic și servicii sociomedicale de îngrijire. 

SItuAȚIA ACtuAlĂ A PACIENȚIloR 
Cu BolI RARE dIN RomÂNIA

1.  Pacienții cu boli rare sunt răspândiți la nivel național, în diferite 
regiuni, ceea ce impune o intervenție centralizată. În prezent, 
nu există servicii sufi ciente la nivel național adresate pacienților cu 
boli rare, iar problematica abordării bolilor rare este complexă și 
interdisciplinară.

2.  Îmbunătăţirea diagnosticării şi asistenţei medicale și sociale în 
domeniul bolilor rare este asigurată de furnizarea şi diseminarea 
de informaţii exacte, întro formă adaptată nevoilor profesioniştilor 
şi persoanelor afectate (Comunicarea Comisiei 200�). 

Pentru informarea și instruirea în domeniul bolilor au fost identifi cate la 
nivel național platforma www.edubolirare.ro și rețeaua Orphanet. În pre
zent funcționează HelpLine  NoRo (rețea acreditată pentru toate bolile 
rare) și AMRO (helpline adresat pacienților cu miastenia gravis, bine 
organizat, dar neacreditat deocamdată), ambele integrate în Rețeaua 
Europeană de Help Line Eurordis.  
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Rețeaua Orphanet se adresează specialiștilor. 

Pentru o bună funcționare a acestor resurse este nevoie de o finanțare 
minimă, care să acopere funcționarea acestora. Doar o mică parte din 
organizațiile membre au websiteuri informative și servicii acreditate.

3.  Evaluarea stării de sănătate, efectuată de către medicul de familie, 
ar trebui făcută printro grilă creată de SRGM. O astfel de grilă a fost 
realizată la nivelul Ministerului Sănătății și am putea să introducem 
în această grilă și riscul genetic – riscograma. Ar fi bine ca aceasta 
să fie înscrisă  în pachetul de bază de servicii medicale, dar și în 
măsurile Planului Național de Boli Rare.

4. Centrele de expertiză sunt structuri specializate pentru mana
gementul și continuitatea îngrijirii pacienților cu boli rare. EUCERD a 
elaborat criterii de calitate pentru centrele de expertiză în domeniul 
bolilor rare, care ajută statele membre în dezvoltarea legislației 
naționale. 

5.  „Circuitul pacienților” este drumul parcurs de pacient din momentul 
primei consultații la medic în vederea diagnosticării, orientarea sa 
între serviciile medicale, sociale și educaționale, până la completarea 
(finalizarea) tratamentului și integrarea sa în comunitate. În acest 
fel, se asigură continuitatea îngrijirii. Circuitul pacientului ne oferă 
informații privind ceea ce sar putea întâmpla în acest parcurs al 
pacientului în accesul său la serviciile medicale și sociale, aceste 
informații putând fi folosite pentru pacient dar și pentru planificarea 
și organizarea serviciilor.

Pentru că majoritatea BR nu au un tratament specific, accesul la terapii 
și tratamente de recuperare este foarte important pentru menținerea și 
îmbunătățirea calității vieții. Întâlnirile pacienților cu BR care suferă de 
același diagnostic, pentru schimb de experiență, instruirea pacienților, 
asistenților personali și formarea de grupuri de suport este esențială.

Realizarea unui circuit al pacienților și identificarea serviciilor acce
sibile pentru pacienți, realizarea de ghiduri clinice, programe de 
instruire a pacienților și specialiștilor rămân în continuare obiective 
majore ale PNBR.    

6.  Stabilirea unei strategii pentru cercetarea națională în bolile rare. 
Strategia este esențială pentru a identifica proiecte în care putem 
deveni parteneri sau să fie ințiate proiecte. Propunerea lansată în 
cadrul conferinței este aceea că, cercetarea în sănătate publică, 
prevenție  și infrastructură în scop de diagnostic să fie acoperită de 
Ministerul Sănătății, cuprinsă în Planul Național de Boli Rare, restul 
cercetărilor fiind obiectul programelor de cercetare derulate ca și 
până acum prin ANCS. Pentru perioada 20142020, există o largă 
paletă de oportunități de cercetare, bolile rare fiind prioritare:

• identificarea persoanelor cu diferite niveluri de nevoi; 
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• utilizarea ghidurilor de medicină bazată pe dovezi, a protocoalelor 
de tratament şi a modalităţilor planifi cate de îngrijire; 

• iniţiative de prevenire a bolilor răspândite la toate nivelurile de 
îngrijire şi tratament; 

• implicarea activă a pacientului; educaţia pentru sănătate, conştien
ti zarea pacientului, autoîngrijire; 

• îngrijiri cuprinzătoare şi un acces îmbunătăţit pe parcursul întregului 
ciclu de boală; 

• echipă multidisciplinară; 
• coordonarea şi integrarea diferitelor componente de îngrijire; 
• îmbunătăţirea continuă a calităţii; 
• implicarea decidenţilor, inclusiv a persoanelor individuale, organizaţii 

comunitare şi de voluntari, industrii private şi publice;
• schimbul de date între diferite echipe de lucru.

Accesul la medicamentele orfane

În calea accesului la medicamentele orfane există obstacole cauzate de 
procesul de luare a deciziilor privind tarifarea şi rambursarea. Pentru a 
progresa, este nevoie să se intensifi ce colaborarea la nivel european 
pentru evaluarea ştiinţifi că a valorii terapeutice (adăugate) a produselor 
medicamentoase orfane. 

Pentru îmbunătățirea situației la nivel național este nevoie de o mai 
bună colaborare între toate părțile interesate, iar Comitetul Național 
de Boli Rare, având rol consultativ al Ministerului Sănătății, ar trebui 
săși asume responsabilități în desfășurarea activităților specifi ce vizând 
dezvoltarea cadrului instituțional și implementarea Planului Național 
pentru Bolile Rare. 

E-Sănătate 

Serviciile de ESănătatea poate contribui în România în mai multe 
moduri, în special prin serviciile electronice dezvoltate prin orphanet şi 
prin alte proiecte fi nanţate de UE și reprezintă o dovadă clară a modului 
în care tehnologia informaţiei şi comunicării (TIC) poate contribui la 
stabilirea legăturii între pacienţi, la schimbul de baze de date între 
grupurile de cercetare, la strângerea datelor necesare cercetării clinice, 
la înregistrarea pacienţilor care doresc să participe la cercetarea clinică, 
precum şi la prezentarea de cazuri experţilor, toate acestea îmbunătăţind 
calitatea diagnosticării şi a tratamentului. 

telemedicina, prestarea de servicii de asistenţă medicală la distanţă prin 
intermediul TIC, reprezintă un alt instrument valoros. Aceasta poate, de 
exemplu, să permită asigurarea  transferului de expertiză și informații 
între centrele de referință și centrele de servicii sociale specializate, acces 
la expertize foarte specializate pentru clinicile şi cabinetele medicale 
generale sau instruire la distanță, pentru specialiști dar și pentru pacienți 
și familii, asigurând o mai mare efi cientizare a resurselor. 
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Prevenire primară – Există foarte puţine boli rare în cazul cărora este 
posibilă o prevenire primară. Totuşi, atunci când este posibil, vor fi 
luate măsuri de prevenire primară a bolilor rare (cum ar fi, prevenirea 
anomaliilor tubului neuronal prin suplimentarea cu acid folic). 

Registre și baze de date 

Registrele şi bazele de date reprezintă instrumente esenţiale în vederea 
îmbunătăţirii cunoştinţelor privind bolile rare şi a dezvoltării cercetării 
clinice. Acestea constituie singurul mijloc de reunire a datelor necesare 
pentru a obţine o mărime a eşantionului suficientă pentru cercetarea 
epidemiologică şi/sau cercetarea clinică. Vor fi luate în considerare 
eforturi comune pentru colectarea datelor şi păstrarea acestora, cu 
condiţia ca aceste resurse să fie deschise şi accesibile. 

Cercetare şi dezvoltare 

În momentul de faţă, nu există încă un tratament specific pentru cea 
mai mare parte a bolilor rare. Dezvoltarea terapiilor se confruntă cu 
trei obstacole: neînţelegerea mecanismelor fiziopatologice, absenţa 
sprijinului pentru etapele timpurii ale dezvoltării clinice şi neperceperea 
avantajelor în raport cu costurile de către industria farmaceutică. Se 
vor stimula parteneriatele și participarea echipelor de cercetare din 
România în consorțiile de cercetare internaționale și rețelele europene 
de referință.

CoNștIENtIzAREA PuBlICuluI lARg ASuPRA 
PRoBlEmAtICII BolIloR RARE

ziua Internațională a Bolilor Rare va continua să fie orgnizată de către 
EURORDIS în colaborare cu ANBRaRo la nivel național. Vor fi încurajate  
acțiunile de organizare de conferințe naționale și europene pentru a 
creşte sensibilizarea profesioniştilor şi a publicului larg.

CoNCluzIE

Planul Național de Boli Rare oferă potenţialul necesar pentru 
maximizarea posibilităţilor de cooperare la nivel național între toți 
factorii interesați, oferind pacienţilor afectaţi de boli rare  şi familiilor 
lor un beneficiu concret în viaţa de zi cu zi.

Politici sociale pentru pacienții cu boli rare

Conectarea centrelor de expertiză cu serviciile sociale specializate este 
o necesitate pentru România!

•  Gruparea Centrelor de Expertiză în Rețele Naționale de Referință 
(conectate prin servicii sociale specializate) pentru eficientizarea 
resurselor și a instrumentelor de diagnosticare și management al bolii, 
includerea pacienților cu boli rare al căror diagnostic nu este clar; 
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•  Încurajarea colaborării acestor rețele de referință naționale 
organizate pe clastere de boli cu autoritățile naționale pentru 
persoane cu handicap și comisiile de încadrare în grad de handicap;

•  Sprijinirea dezvoltării telemedicinei pentru diseminarea expertizei;
•  Grupuri de suport, terapie, informarea și instruirea pacienților și a 

familiilor;
•  Instruirea specialiștilor.

Măsuri suport pentru îmbunătățirea calității vieții

•  Dezvoltarea de legături între profesioniștii din domeniul medical, 
social și educațional;

•  Formarea managerilor de cazuri complexe (InnovCare);
•  Documentarea și diseminarea cunostințelor privind consecințele 

bolilor rare asupra activităților zilnice: limitarea activităților zilnice, 
șco la rizarea, locuri de muncă, ...calitatea vieții. (OrphaDisability – Diza
bilităţi rare);

•  Dezvoltarea de centre respiro pentru membrii familiei, a taberelor 
terapeutice pentru pacienți și sprijinirea/instruirea asistenților 
personali;

•  Sustenabilitatea serviciilor HelpLine;
•  Promovarea cursurilor online & organizarea de videoconferințe;
•  Acces egal cu ceilalți pacienți la servicii de calitate !!!!
•  Standarde de îngrijire socială echivalente cu cele oferite celorlalți 

cetățeni;
•  Măsuri care promovează stabilitatea și continuitatea unei asistențe 

holistice pentru pacienții cu BR; 
•  Instruirea pacienților & împuternicirea organizațiilor de pacienți;
•  Traseele și planurile individuale de îngrijire trebuie dezvoltate și 

implementate prin colaborarea între furnizorii de servicii sociale și 
centrele de expertiză.

Rețele de colaborare

•   Crearea de rețele de colaborare între toate părțile implicate în 
furnizarea îngrijirii pentru pacienți și familiile afectate de BR. Rețeaua 
are un rol central în furnizarea de îngrijire holistică și continuă, 
deoarece este esențial să se asigure transferul de cunoștințe și 
expertiză de la structurile centrale la serviciile regionale și locale;

•  Pacienții cu boli rare trebuie  integrați în serviciile sociale 
existente; Centrele Resursă/de Referință pentru boli rare au o 
abordare de tip – ghișeu unic al serviciilor („one stop shop!”), pentru 
a sprijini pacienții și familiile lor și pot fi  privite ca un model de 
serviciu care facilitează îngrijirea holistică personalizată, specializată 
în bolile rare.
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StudIu dE CAz – APWR/CENtRul NoRo

APWR sa înfiinţat în mai 2003 din dorinţa de a reuni eforturile pacienţilor, specialiştilor 
şi familiilor pentru a asigura o viaţă mai bună tuturor persoanelor cu dizabilități 
produse de boli rare din România.

VIZIUNEA APWR
O lume în care persoanele afectate de boli rare au șanse reale de diagnosticare și 
tratament, oferindule oportunități de integrare în comunitate.

MISIUNEA APWR
Creșterea calității vieții persoanelor afectate de Sindrom Prader Willi și alte boli 
genetice rare. 

OBIECTIVE:
•   facilitarea accesului la informare privind bolile rare;
•   crearea unei baze de date naționale privind bolile rare;
•  crearea unei reţele de suport între pacienții care suferă de aceeași 

boală;
•   crearea unei rețele de suport între specialiști și familii;
•   stimularea cercetării în domeniul managementului bolilor rare;
•   colaborarea cu organizații și rețele internaționale;
•   stimularea diagnosticării timpurii;
•   prevenirea și managementul dizabilității.

PRInCIPAlElE ACTIVITățI:

•  la nivel de comunitate – campanii de sensibilizare a opiniei publice, 
informarea privind riscul apariției și modalitățile de prevenire 
și limitare a dizabilităților produse de boli rare (ex. screeningul 
neonatal), organizarea de campanii de advocacy pentru o strategie 
națională privind bolile rare;

•  la nivel de grup – informarea, consilierea și instruirea pacienților 
și aparținătorilor, informarea și instruirea specialiștilor implicați în 
managementul bolilor rare;

•  la nivel de individ – informarea și consilierea individuală a pacientului 
sau/și a aparținătorilor, intervenția terapeutică personalizată. 

SERVIcII fURNIZAtE:

•  informare și consiliere pentru persoanele afectate de boli rare și 
familiile acestora;

•  helpline;
•  terapie individualizată în funcție de nevoile beneficiarului;
•  instruire asistenți personali;
•  informare și instruire pentru specialiști privind bolile rare;
•  servicii de cercetare;
•  lobby și advocacy;
•  activități de socializare și integrare în comunitate pentru persoanele 

afectate de boli rare. 
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SERVICII (ACREDITATE, lICEnțIATE, AUTORIZATE)

CENtRul PIlot dE REFERINȚĂ PENtRu BolI RARE – NoRo

Componenta de zi (Centrul de Zi NoRo pentru recuperarea copiilor afectați de boli rare și 
din spectrul autist, 51 de copii cu boli rare și boli din spectrul autist): terapie in di vidualizată, 
în funcție de nevoile benefi ciarului, terapie de grup și activități socioeducative;

•  ergoterapie, hidroterapie, masaj, kinetoterapie (drenaj limfatic, 
terapie MIRA), terapie comportamentală, logopedie, terapie sen
zorială și terapie ocupațională;

•  evaluare medicală (ambulatoriu de specialitate: psihiatrie și genetică), 
evaluare psihologică și socială, abordare interdisciplinară;

•  colaborarea cu celelalte servicii din comunitate frecventate de 
copii (grădinițe, școli) și vizite la domiciliu efectuate de terapeuți 2 
săptămâni pe an pentru a se asigura continuitatea îngrijirii;

•  instruirea asistenților personali și a părinților, organizarea de tabere 
pentru copii și părinți și weekenduri terapeutice.

Componenta rezidențială (Centru Pilot de Recuperare și Reabilitare NoRo): 2 tipuri de 
grupuri: grup de pacienți cu boli rare (12-14 pacienți cu același diagnostic rar vin pentru 
o săptămână la Centrul NoRo pentru terapie și instruire în management-ul bolii/edu cație 
terapeutică) și grup de tineri cu dizabilități (Centru de Pregătire pentru o Viață Inde-
pen dentă, 12-14 tineri), parcurg 12 module de instruire privind deprinderea abi li tăților 
de viață independentă, un weekend pe lună, timp de un an. Grupul se numește Trial for 
fl ight sau Proba de zbor.

CENtRul dE INFoRmARE șI CoNSIlIERE PENtRu PERSoANE AFECtAtE 
dE BolI gENEtICE RARE

•  servicii Helpline (Helpline NoRo face parte din Rețeaua Eurordis 
de Helpline): informare și consiliere privind managementul 
bolilor rare, informații despre diagnostic, orientare spre servicii 
sociomedicale existente sau orientare către specialiști. Specialiști 
voluntari din întrega țară ne sprijină în această activitate. Avem 2 
reviste: Oameni rari și Bolile Rare – pentru pacienți și organizații și 
Romanian Journal for Rare Diseases pentru specialiști;

•  platforma online de boli rare (www.edubolirare.ro): informare 
privind bolile rare, 6 cursuri față în față, online, blended learning, 
autorizate de Ministerul Muncii și Ministerul Educației și un curs în 
managementul bolilor rare acreditat de CMR;

•  APWR este autorizată pentru capacitate de cercetare de ANCS;
•  Ambulatorul NoRo este acreditat de Ministerul Sănătății iar spe

cialiștii noștri lucrează în contract cu CASAS. 

Provocarea îngrijirii integrate în România este dată de faptul că nu avem un cadru 
legal pentru fi nanțarea acestor servicii, așa că, atât acreditarea, cât și raportarea și 
fi nanțarea sunt realizate de către instituții și organisme diferite. Acest lucru constituie 
un plus de efort din partea echipei centrului nostru.

Dan Dorica, preşedinte APWR
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Nevoi identificate de pacienți 
în poveștile lor

1. Povestea oanei

Sindrom Prader Willi (este important să îți cunoști boala)

„Odată, mam plâns la centru că nu pot să fac 
gimnastică pentru că mă doare piciorul, terapeuta 
mea a crezut că încerc să o păcălesc și că sunt leneșă. 
Ea a înțeles doar mai târziu că aveam erizipel, cu dureri 
mari. Noi, pacienții putem învăța să ne recunoaștem 
simptomele și să îi sprijinim pe medici pentru a ne 
ajuta, iar ei trebuie să încerce să înțeleagă că e bine 
să ne creadă și să ne înțeleagă. Trebuie să împărtășim 
experiența noastră cu alți pacienți și să învățăm cum 
să ne sprijinim reciproc.”

2. Povestea lui Nicuşor

Fenilcetonurie (o mai bună comunicare și înțelegere din partea specialiștilor)

„Când am ajuns la Spitalul de Copii mi sa spus că 
trebuie să merg la Cluj și să îmi rezolv mașina, a venit 
un medic învârstă și mia spus că dacă i se confirmă 
copilului meu că are FENILCETONURIE îmi recomandă 
să îl las acolo, să îmi găsesc alt partener și să fac un 
copil, am rămas...[…] La început nu știam ce și cum o 
să îi dau să mănânce din așa puțin cum aveam voie, azi 
am ajuns să adaptez aproape orice rețetă și pentru 
el, dar încă avem momente când îmi spune că îi este 
foame. Am avut norocul să am un soț deosebit care a 
luptat alături de mine. Azi suntem o familie fericită, 
unită, care luptă împreună.”
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3. Povestea lui mark

Sindrom Down (sprijin din partea persoanelor care ne înconjoară)

„Dacă mă gândesc de unde am început și unde am 
ajuns, sunt recunoscătoare tuturor care neau ajutat. 
Nu este ușor să crești un copil cu dizabilități, dar ei pot 
să ne ofere atâtea bucurii, că uităm problemele și ne 
bucurăm de fi ecare schimbare, de fi ecare cuvânt sau 
sunet rostit, de fi ecare îmbrățișare, pupic, ne bucurăm 
că mai sunt aici cu noi și îi putem iubi. Am învățat să 
prețuim viața!”

4. Povestea lui Alex

Autism (integrare educațională și socială)

„La vârsta de 1 an, deja începusem să observ că Alex 
este puțin diferit. Copilul meu nu se juca cu mașinuțe, 
cu ceilalți copii, și observasem că nu comunica nici 
cu mine. Mam îngrijorat și am ajuns să afl u în urma 
investigațiilor că Alex, are autism. […] Chiar dacă 
fi ecare zi este pentru noi o luptă mai ales pe parte de 
integrare educațională și socială, mergem mai departe, 
continuăm!”

5. Povestea danielei

Boala Gaucher (speranță, putere și tărie de a înfrunta provocările)

„Sunt pacienta unei boli rare, dar asta nu mă face 
mai slabă decât un om sănătos, din contră, sunt mai 
puternică pentru că am luptat pentru viața mea!”
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6. Povestea lui Filip

Acondroplazie (șanse egale pentru toți)

„Filip știe că va «crește mic», iam scos în față calitățile 
care îl fac uriaș. Este un copil vesel, cu multă energie, 
cu chef mereu de joacă. Are multe activități zilnice, dar 
cel mai mult își dorește să fie pe scenă, să fie aplaudat. 
[…] Uniți vom reuși să schimbăm percepția asupra 
normalității! Toți suntem egali!”

7. Povestea Alexiei

Germinom Pur (speranță, putere și tărie de a înfrunta provocările)

„Câteva luni mai târziu, sa aflat și diagnosticul: 
Diabet Insipid. Ce a stat în spatele acestui diagnostic 
și a determinat apariția lui a fost însă ceva mult mai 
urât, numit Germinom Pur, o tumoară de tip malign. 
[…] Alexia a părăsit tărâmul fericirii și a dat piept cu 
«balaurul» numit boală. Singurele ei arme au fost 
bucuria de a trăi, naivitatea copilăriei, zâmbetul care 
a însoțito continuu, dragostea surorii ei, a mamei, 
a tatălui și astfel a făcut față cu brio operației și 
tratamentelor de chimioterapie și radioterapie.”

8. Povestea lui gabor

Hidrocefalie (speranță, putere și tărie de a înfrunta provocările)

„Viața a fost cam crudă cu mine mia dat și boala asta 
pe care o am dar mia luat și o ființă foarte dragă, pe 
sora mea Bianca, în anul 2010. Noaptea a făcut un 
accident de mașină venind acasă de la prieteni de la 5 
km de Carei, sa lovit frontal cu o mașină și a murit pe 
loc. Acuma privesc cu totul altfel lucrurile. Sunt o fire 
foarte optimistă, am învățat să trăiesc cu acest lucru, 
cu boala mea, am învățat să trăiesc cu pierderea surorii 
mele și sper că întro bună zi îmi voi găsi și o fată cu 
care să îmi întemeiez o familie.” 
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9. Povestea mea

Boala Pompe (diagnostic corect și tratament adecvat)

„În februarie 2013 au ieșit ultimile analize genetice și a 
fost confi rmat diagnosticul de boală Pompe, iar vestea 
și mai bună a fost că boala Pompe are tratament. Boala 
Pompe este o boală genetică rară, deci sunt șanse mici 
să găsești pe cineva care să fi  trecut prin așa ceva și 
să te înțeleagă cu adevărat. Însă face parte din viață. 
Cu toții avem probleme și viața cu probleme este una 
normală. Important este cum trecem peste ele, ce 
învățăm și cu ce rămânem. Iar eu continui să învăț și 
să mă descopăr.”

10. Povestea mea

Sindromul Marshall (specialiști informați despre boli rare)

„Este foarte greu când ai o boală rară. Sunt puțini 
medici care știu despre unele dintre ele, și până 
ajungi să ai un diagnostic treci prin tratamente 
greșite, internări...presupuneri și umbli disperat de 
la un spital la altul. […] Cei cu boli rare sunt oameni 
speciali, minunați și au nevoie de multă iubire și sunt 
foarte puternici.”

11. Povestea Carolinei

Tetrapareză spastică (integrare educațională și socială)

„Integrarea mea în școală a fost difi cilă la început 
pentru că doamnele învățătoare nu vroiau să se 
complice cu un copil cu probleme, dar întrun târziu, 
o doamnă învățătoare cu sufl et mare mia dat șansa 
să devin omul care sunt astăzi, doamna Schlangen 
Ana. […] Pe mine handicapul nu ma deranjat niciodată 
pentru că eu cred în legea compensației. Dumnezeu 
a luat ceva dar a dat mai mult în altă parte. Îmi place 
să trăiesc viața la maxim, să merg la concerte, la 
cumpărături, în tabere, nu am timp să mă gândesc la 
problemele mele.”
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12. Povestea lui daniel

Tetrapareză spastică (integrare educațională și socială)

„Am urmat școala generală, clasele IVIII în satul natal, 
unde am întâmpinat unele dificultăți din partea unor 
copii, care mă percepeau diferit din cauza dizabilității 
fizice. Mult mai ușor mia fost la Centrul Școlar Sebeș
Alba unde am absolvit școala profesională, profil 
croitorie, unde eram toți cu probleme fizice. […] Din 
punct de vedere sentimental îmi merge bine și am o 
relație cu Ioana de aproape 5 ani. Fiind și ea cu unele 
probleme de sănătate, ne înțelegem și ne completăm 
foarte bine. Eu consider că, nu trebuie să fie boala un 
lucru care să ne împiedice să facem ce ne place.”

13. Povestea familiei mureşan

Boala Charcot Marie-Tooth (întemeierea unei familii)

„Noi suntem familia Mureșan. Maria și Viorel (sau 
Sandu așa cum îl știu toți prietenii). Eu am 30 de ani și 
soțul meu are 36 de ani. Amândoi avem aceeași boală, 
Boala Charcot MarieTooth. Eu am această boală din 
naștere, am avut o operație de alungire a tendoanelor 
pe la 11 ani, tot atunci mi sa făcut biopsie musculară. 
Sandu are boala aceasta tot din naștere, el având în 
familie un frate și trei unchi cu aceeași boală. La vârsta 
de 14 ani a fost la spital în București unde doctorul 
Alexandru Pesamosca ia pus diagnosticul de Boala 
CharcotMarieTooth. […] De când suntem împreună 
parcă totul este mai ușor. Suntem sprijin unul celuilalt, 
ne înțelegem și încercăm să fim optimiști să trecem cu 
bine peste toate.”

14. Povestea Adrianei

Leucemie Mieloidă Cronică (modalitatea de comunicare a diagnosticului)

„Anul 2004 a fost un an foarte greu pentru mine, a 
trebuit să depășesc șocul pierderii unei persoane 
importante din viața mea și la 3 luni după aceea 
avea să mă lovească o veste cruntă, Leucemie 
Mieloidă Cronică. Ce a fost important în momentul 
diagnosticării a fost modul în care mia vorbit dl. 
dr., așa cum spuneam, după o perioadă de analize și 
teste, am primit diagnosticul din care eu înțelegeam 
doar leucemie, că este grav și că poate...voi muri? 
În momentul acela, dl. dr. mia explicat un lucru: că 
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depinde de mine și doar de mine cum înțeleg aceast 
diagnostic și cum privesc boala, că nu trebuie să cred 
tot ceea ce scriu unii/alții pe internet și că se poate trăi 
cu această boală mulți ani, depinde de mine cum!”

15. Povestea Alexandrei

Paraplegie spastică (integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii)

„Faptul că am o dizabilitate nu ma oprit din a mă 
integra pe piața muncii. Miam găsit un loc de muncă în 
cadrul unui atelier protejat, imediat după terminarea 
studiilor și momentan lucrez ca operator și ambalator 
manual la o fi rmă de personalizări obiecte. Nu este un 
job din domeniul în care am studiat, dar miaș dori să 
lucrez în domeniul social și sper ca în curând să găsesc 
și o astfel de oportunitate.”

16. Povestea Adrianei Harja

Miastenia Gravis (speranță, putere și tărie de a înfrunta provocările)

„O să sune puțin ciudat dar, am reușit să mă 
«împrietenesc» cu boala mea. O cunosc și nu mă 
mai opun cu înverșunare neputinței. Când am zile 
mai proaste stau cuminte, suplimentez tratamentul, 
vitaminele, odihna și în câteva zile îmi revin și mă 
lasă să fi u bine perioade lungi de timp. Tot boala ma 
învățat să am răbdare și să înţeleg mai bine oamenii 
bolnavi. Mă bucur că părinții mei nu mau lăsat să cad 
pradă disperării și mau împins de la spate uneori 
să nu mă izolez, să socializez așa cum pot, dar să 
socializez.”

17. Povestea Annalisei

Deleție de cromozom 19 p13.3 (boli complexe și foarte rare)

„Cel mai greu pentru noi și pentru medici a fost că 
acest diagnostic a fost dat doar la 9 copii din toată 
lumea și am afl at că 3 dintre aceștia sau stins la vârste 
cuprinse între 3 luni, 1 an şi 6 luni și respectiv 3 ani. 
[…] Pot să zic că noi părinții neam trezit întro lume 
întunecată, întro gaură neagră, fără răspunsuri la 
întrebările noastre legate de cauza bolii, dar toate 
acestea sau terminat întro zi când Annalisa a ieșit 
dintro intervenție chirurgicală cu brio și mia zâmbit 
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pentru prima dată, la 1 an și 5 luni. Atunci miam 
dat seama că fetița mea este o adevărată eroină, o 
luptătoare și că noi, nu făceam altceva decât să ne 
întrebăm cum va fi ea, cum va decurge viața noastră, 
punem întrebări, doar că ar trebui sa iau exemplul ei 
și să lupt zi de zi.”

18. Povestea Nicoletei

Mastocitoză (împuternicirea pacientului)

„Era 4 august…pe 9 august mam trezit. De la 
mastocitoză nu am putut face calmante, am mușcat 
pereții la propriu, miam sfâșiat hainele, durerea a 
fost atroce. Atunci am zis că trebuie să fac cunoscută 
mastocitoza, că nimeni să nu mai aibă experiența 
mea. Urmează confirmarea mutației C Kit D �16 V, a 
cromozomului 4, mutația clasică pentru mastocitoză. 
Am și toate submutațiile posibile, am o formă rară a unei 
boli rare. […] Boala ma făcut mai puternică, ma ajutat 
să îi ajut pe cei asemenea mie. Boala nu este o alegere, 
viața este un drept, împreună putem învinge!”

19. Povestea Stelianei

Mastocitoză maculopapulară extinsă cu mutație multilineală mieloidă de c-kit (speranță, 
putere și tărie de a înfrunta provocările)

„Sunt Steliana și mam născut cu mastocitoză macu
lopapulară extinsă cu mutație multilineală mieloidă 
de ckit! Deși la început nu mi sau dat multe șanse, 
leam demonstrat tuturor că dacă Dumnezeu e cu tine 
și îți dă alături oameni minunați prin care El lucrează, 
minuni se pot întâmpla!” 

20. Povestea Cosminei

Supraviețuitoare a cancerului (împuternicirea pacientului)

„Cred foarte tare că fiecare pacient cu cancer are 
dreptul ca, în momentul diagnosticării, să aibă acces 
la cât mai multă informație, cât mai structurată și 
are dreptul să știe poveștile celor care sau vindecat 
înaintea lui. Când am fost diagnosticată cu cancer în 
2013 nu am avut așa ceva. Și mam pus pe cercetare 
cu frica în spate. Și miam propus că voi ajuta cât mai 
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mulți pacienți cu cancer să cunoască ultimele terapii 
alternative, suplimentele necesare, curele și dietele 
de detoxifiere precum și tehnicile de vindecare 
emoțională.”

21. Povestea lui Boby

Sindrom Werdnig Hoff man (speranță, putere și tărie de a înfrunta provocările)

„«Dacă nu era boala, ai fi  fost la fel?» Și da, poate veni 
un răspuns ipotetic, că nu, era și mai frumoasă, eram 
milionar, un adevărat Don Juan pentru femei, și acum 
probabil eram în Bahamas bând un cocktail….hai să 
fi m serioși, omului îi place să creadă și să vadă doar 
lucrurile bune, dar mereu există și părți negative ale 
acelor lucruri bune… Și atunci îmi zic, că niciodată nu iaș 
fi  cunoscut pe prietenii actuali, niciodată nu aș fi  mers la 
Dezna, să cunosc oamenii de acolo, să îmi fac prieteni de 
acolo, prieteni adevărați, poate nu aș fi  vizitat niciodată 
Bruxelles, naș fi  mers cu avionul, naș fi  fost în Cracovia, 
poate naș fi  cunoscut adevărata iubire a unei femei, să 
lupți pentru aceea iubire, și să apreciezi acele momente 
când reușiți să fi ți împreună. Doar în cărucior fi ind am 
trăit experiențe și stări, care pentru multe alte persoane, 
chiar dacă sunt sănătoase, sunt imposibil de atins.”

22. Povestea Cătălinei

Distonie cevicală (complexitate și raritatea bolii)

„Este un «bagaj» de simptome neplăcute care nu 
sunt neapărat vizibile, dar care la nivel individual 
sunt simţite până în adâncul fi inţei care le poartă. În 
momentul în care am primit acest «bagaj» eram în 
plină forţă eram studentă, mama unei fetiţe de 5 ani, 
soţie, aveam un loc de muncă timpul meu se scurgea 
în rutina de zi cu zi, neluând în seamă importanţa 
lucrurilor mici, careţi pot schimba viaţa.”

23. Povestea lui  Remus

Autism sever grav (speranță, putere și tărie de a înfrunta 
provocările)

„Facem pași mici dar buni, datorită terapiei. Dacă îna inte 
nu puteam nicăieri sta mai mult de zece minute fără 
țipete și trânteli pe jos... acum, băiețelul meu mă însoțește 
aproape peste tot: cumpărături, piață, plătit facturi.
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În fiecare zi îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru 
minunea de băiețel din viața mea, care, zilnic îmi dă o 
lecție de dragoste necondiționată!”

24. Povestea lui Vlăduț

Narcolepsie (acces la  tratament )

„Vreau sămi dați medicamentul pentru Vlăduțul meu! 
Vreau o viață acceptabilă pentru nepotul meu și pentru 
familia lui. Cu doar 9600€/an. Din salariul meu de medic 
și salariile părinților lui de polițist și profesor, plus 
pensiile a 2 bunici (bolnavi și ei dar ce mai contează?), 
putem compensa jumătate din sumă. Pentru restul, 
apelez din nou la autorități. Trebuie să găsim împreună 
o cale să rezolvăm problema dar pentru asta trebuie 
mai întâi să acceptați că sunteți parte din problemă. 
Avem nevoie de un partener de discuție cu care să 
căutăm împreună o soluție, nu de uși închise și memorii 
fără răspuns sau audiențe cu rezultatul să vedem ce se 
poate face, lăsați o hârtie la secretariat.”

25. Povestea lui Ionuț

Hemofilie de tip A, formă severă (integrare educațională și socială)

„Deși am fost adesea la doar un pas de moarte, iar 
viața nu a contenit să îmi pună înainte piedici după 
piedici, am reușit, depunând un efort de care nu maș 
fi crezut niciodată în stare, să depășesc greutățile și să 
înaintez. Sunt conștient că lupta nu va înceta niciodată, 
dar sunt recunoscător că am avut întotdeauna 
aproape, persoane care au ținut la mine, la care am 
găsit întotdeauna înțelegere, acceptare și dragoste, 
persoane care știu că îmi vor sta alături indiferent de 
ce se va întâmpla în viitor.”

26 . Povestea mariei

Leucemie Mieloidă Cronică (căutarea sprijinului din partea persoanelor care te înconjoară)

„Dacă ești la o anumită vârstă și nu mai lucrezi, este 
esențial să îți continui viața socială și să te simți 
împlinit, este important să îți găsești lucruri de 
făcut, să te simți util(ă) și să ai sentimentul că aparții 
comunității în care trăiești. Nu este bine să cădem 
pradă izolării! Sprijinul pe care vil oferă ceilalti 
pacienţi cu LMC nul puteți găsi nicăieri în altă parte, 
ei sunt în aceeaşi situaţie ca şi dumneavoastră și pot fi 
o resursă valoroasă pentru a face față bolii.”
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27. Povestea lui Ionuț Rareș

Sindromul Weissenbacher-Zweymuller (speranță, putere și tărie de a înfrunta 
provocările)

„Este un luptător, un învingător, Ionuț are șanse mari 
să ducă o viață cât de cât normală. În prezent merge 
la școală este în clasa I. Se descurcă destul de bine, îl 
ajutăm cu cititul, redactăm fi ecare lecție și o scoatem 
la imprimantă cu literele mult mărite, mergem înainte, 
nu ne dăm bătuți. Mulțumim bunului Dumnezeu că nea 
ajutat să trecem cu bine peste toate până acum. Când 
îl văd cât e de frumos și deștept și cum se descurcă 
în ciuda dizabilităților lui nici numi mai pasă de mo
mentele grele prin care am trecut împreună. Pentru 
mine tăria lui este o lecție de viață. Este minunea mea 
cea mică și voi lupta împreună cu el să putem trece cu 
bine peste toate cele ce vor urma.”

28. Povestea familiei dan

Sechele de poliomielită (speranță, putere și tărie de a înfrunta provocările)

„Când sa născut Oana și neam dat seama ce se 
întâmplă, am înțeles că eu nu am avut niciodată 
probleme și neam străduit să o ajutăm să recupereze 
și să se integreze în comunitate. Nu a fost niciodată 
ușor dar, apreciez fiecare zi în care am învățat 
împreună să fi m oameni. Când sa născut Alex, am 
știut că îi va fi  greu și nea fost teamă că va crede 
că îi acordăm mai multă atenție surorii lui. Cu toate 
astea, eu cred că asta la ajutat enorm să fi e puternic, 
bun și înțelegător și, oricât de complicate sunt «ale 
tinereții valuri» pentru un tânăr de 22 de ani, găsește 
timp pentru sora lui și pentru noi și știe că fi ecare are 
locul lui în sufl etul nostru și știm și noi că avem loc în 
sufl etul lui. În mod cert, el are și va avea mereu un loc 
special în sufl etul lui Oana.”
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Evaluare multidisciplinară 
în Bolile Rare

Pentru realizarea multitudinii de obiective, elaborarea şi implementarea 
programului de recuperare în cazul persoanei afectate de o boală rară, 
este nevoie de efortul colectiv al unui larg grup de specialişti (echipă 
multidisciplinară): 
•  medic specialist (genetician, neurolog etc.);
•  psihiatru;
•  psiholog;
•  kinetoterapeut;
•  fizioterapeut;
•  ortezist/protezist;
•  psihopedagog;
•  logoped;
•  pedagog de recuperare;
•  asistent social;
•  asistent medical;
•  dietetician şi alţi profesionişti. 

Echipa trebuie să fie formată din specialişti bine selecţionaţi şi instruiţi, 
care să subscrie obiectivelor individualizate pentru fiecare pacient şi 
să acţioneze complementar. Pacientul şi familia sa sunt membrii activi 
ai echipei. Atunci când membrii echipei nu aparţin aceleiaşi instituţii 
de recuperare este necesar să existe o bună colaborare şi comunicare 
între ei, să folosească instrumente prin care să poată urmări traseul 
pacientului şi tratamentele urmate în diferitele instituţii.

În aceste situaţii, medicul de familie ar trebui să fie familiar cu diferitele 
intervenţii disponibile, îndrumând pacientul şi familia sa spre serviciile 
de sănătate specializate în mod adecvat.
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Tipuri de dizabilități întâlnite 
în Boli Rare

1. dizabilităţi motorii

Caracteristici:
•  Întâlnesc difi cultăţi atunci cînd este nevoie să se 

menţină în poziţie verticală;
•  Planifi că şi execută greu mişcările necunoscute;
•  Obosesc repede;
•  Se orientează cu greu în spaţiu;
•  Se observă o difi cultate în mişcare (poate prinde un 

obiect, dar o face cu mişcări greoaie, necoordonate);
•  Au probleme de coordonare şi echilibru;
•  Îndeplinesc cu difi cultate sarcinile;
•  În unele situații apare perturbarea limbajului.

Strategii corectiv-compensatorii folosite la educarea 
copiilor cu probleme motorii:
•  În cadrul predării şi deprinderilor noi, activitatea se 

planifi că pe etape succesive, succinte şi clare;
•  Sunt selectate teme, jocuri didactice, care îi generează 

un mare interes;
•  Se încurajează copilul să descrie verbal îndeplinirea 

unei sarcini necunoscute;
•  Copilul este ajutat să generalizeze priceperile şi 

deprinderile efi ciente, însuşite în urma activităţilor;
•  Când oboseşte, i se acordă un moment de odihnă şi de 

joacă;
•  Înainte de al ridica sau mişca (foarte rar), e nevoie 

de asigurarea mobilității pentru a suporta greutatea 
copilului;

•  Sarcini în scris de scurtă durată (completarea de 
spaţii);

•  Pentru a obţine succese la activităţi, să fi e așezat lângă 
un copil pe care îl agreează;

•  Se utilizează o voce caldă, dar insistentă, pentru a 
obţine rezultatele scontate.

Exemple de Boli Rare:
•  Sindrom Werdnig 

Hoff man
•  Boala Charcot-Marie-

Tooth
• Boala Friedrich
•  Distrofi e Musculară 

Becker
•  Distrofi e Musculară 

Duchenne
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2. Întârziere în dezvoltare

Caracteristici:
•  Întârziere sub toate aspectele dezvoltării (dezvoltarea 

funcțiilor cognitive, dezvoltarea fizică, însuşirea 
limbajului, îngrijirea proprie);

•  Se depistează timpuriu sau odată cu şcolarizarea;
•  Sporirea deficienţelor suplimentare de auz, văz, 

atenţie, a crizelor epileptice etc. 
•  Prezenţa infirmităţii date nu implică neapărat motive 

fizice;
•  Însuşeşte diferite abilităţi întrun ritm lent;
• Manifestă întârzieri în dezvoltarea motricităţii fine, a 

vorbirii;
•  Întâlneşte greutăţi în gândire, abstractizare, gene

ralizare;
•  Predomină memoria de scurtă durată cu prepon

derenţa celei mecanice;
•  Dezechilibru emoţional, control limitat al stărilor 

afective: râs, plâns exagerat, neadecvat, crize de furie 
sau pasivitate.

Strategii corectiv-compensatorii folosite la educarea 
copiilor cu întârziere mintală:
•  Completarea explicaţiilor verbale cu imagini şi obiecte 

concrete, captivante;
•  Utilizarea în explicaţii a cuvintelor simple şi asigurarea 

(verificarea) nivelului de înţelegere a sarcinii ce 
urmează a fi realizată;

•  Aplicarea unor activităţi potrivite etapei de dezvoltare 
a copilului;

•  Încadrarea copilului în alte activităţi atunci când 
sarcinile se complică;

•  Desfăşurarea activităţii până la final, cu asigurarea 
clară că a conştientizat începerea şi finalizarea aces
teia;

•  Împărţirea sarcinii în etape mai mici de învăţare;
•  Aprecierea şi încurajarea chiar şi celor mai mici succese 

ale copilului;
•  Ignorarea comportamentului nedorit al copilului, 

atunci când încearcă să atragă atenţia;
•  Acordarea atenţiei şi lăudarea copilului când compor

tamentul său este acceptabil.

Exemple de Boli Rare:
•  Sindromul Cri-du-

Chat
•  Sindrom Miller-

Dieker
•  Sindrom Patau
•  Sindrom Edwards
•  Sindromul Pallister-

Killian
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3. defi ciență de vedere

Caracteristici:
•  Vedere slabă, vedere parţială, orbire;
•  Dezechilibru la nivel comportamental, ceea ce in

fl uenţează negativ relaţiile cu mediul înconjurător;
•   60% din copiii cu defi cienţe vizuale au şi alte tipuri 

de dizabilităţi: paralizie cerebrală, retard mintal, 
defi cienţe de auz;

•  Defi cienţele vizuale variază de la cele minore;
•  Ţine obiectele aproape de ochi;
•  Întotdeauna întoarce capul întro parte, folosinduse 

de văzul periferic;
•   Poate avea ochi încrucişaţi;
•   Întâlneşte difi cultăţi la citire, la scriere;
•   Posedă memorie bună, de lungă durată;
•   Este distras cu uşurinţă de sunete care îi provoacă 

frică;
•  Nu poate găsi drumul spre o destinație;
•  Ţine capul în jos atunci când vorbeşte;
•  Manifestă manierisme (loveşte braţele de corp, 

priveşte fi x sursa de lumină, se leagănă).

Strategii corectiv-compensatorii folosite la educarea 
copiilor cu defi ciență de vedere:
•  Stabilirea locului, de unde respectivul copil vede cel 

mai bine;
•  Încurajarea copilului săşi folosească văzul;
•  Utilizarea dispozitivelor şi materialelor ajutătoare;
•  Citirea cu voce tare a sarcinilor şi instrucţiunilor;
•  Încurajarea copilului în efectuarea activităţilor de 

rutină care iar încuraja independenţa;
•  Deplasarea în faţa copilului sau în rând cu el şi 

nicidecum în spatele acestuia;
•  Încurajarea copilului în explorarea cât mai activă a 

mediul (mai ales tactil);
•  Observarea şi evitarea sunetelor puternice sau a altor 

stimulente, care îl sperie pe copil;
•  Folosirea culorilor aprinse, fl uorescente (roşu, galben, 

roz, portocaliu);
•  Convertirea unor texte şi sarcini în format Braille;
•  Folosirea laudei verbale, atingerea pentru stimulare, 

încurajare.

Exemple de Boli Rare:
•  Sindromul Wolf 

– Hirshhorn
•  Sindromul Noonan
•  Sindrom Stikler
•  Amauroza 

Congenitală Leber
•  Nistagmusul 

congenital
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4. deficiență de auz

Caracteristici:
•  Poate folosi sunetul, gestul şi mimica dar deseori 

întâmpină greutăţi mari în vorbire;
•  La unele forme ale deficienţei se observă întârzierea 

intelectuală;
•  Înţelege situaţia şi gesticulaţia, dar întâmpină mari 

dificultăţi de înţelegere a limbii vorbite;
•  Utilizează semnele la achiziţii de informaţii;
•  Întâmpină dificultăţi la imitarea sunetelor şi a 

cuvintelor;
•  Manifestă timiditate şi anxietate, neîncredere;
•  Vorbirea este slab dezvoltată;
•  Întoarce capul pentru a auzi mai bine;
•  Realizează cu uşurinţă sarcinile scrise, nu şi pe cele 

verbale.

Strategii corectiv-compensatorii folosite la educarea 
copiilor cu deficiență de auz:
•  Verificarea prezenţei aparatului auditiv (în caz de 

recomandare);
•  Terapeutul trebuie să stea cu faţa spre copil;
•  Este important să se apeleze la un cunoscător al 

limbajului semnelor sau prezenţa acestuia în clasă 
(copiii mici învaţă foarte repede să comunice în 
limbajul semnelor);

•  Un grad sporit de răbdare pentru ascultarea co
pilului;

•  Încurajarea şi lăudarea fiecărui efort şi reuşită a 
copilului;

•  Utilizarea în procesul comunicării a imaginilor şi a 
fişelor cu simboluri.

Exemple de Boli Rare:
•  Sindromul Crouzon
•  Sindromul Goldenhar
•  Sindromul Opitz
•  Hipoacuzia 

nonsindromică 
autozomal recesivă

•  Sindromul Treacher 
Collins

•  Sindromul Usher
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5. defi cienţe motrice şi psihomotrice

Caracteristici:
•  Probleme motorii fi ne, grosiere;
•  Mişcarea difi cilă a unor părţi ale corpului;
•  Distrofi e musculară;
•  Menţinerea cu difi cultate în poziţie verticală;
•  Dezechilibru;
•  Oboseală rapidă;
•  Manifestarea unor refl exe anormale;
•  Tonus muscular anormal (redus) pe stânga sau pe 

dreapta (doar în picioare);
•  Salivare excesivă;
•  Frecvenţa frisoanelor, tremurăturilor;
•  Difi cultăţi la înghiţire;
•  Vorbire neclară;
•  Scris difi cil, nevizibil;
•  Control slab al capului;
•  Tonus muscular scăzutmoale, înalttare (rigid);
•  Fracturarea uşoară a oaselor, probleme cu şezutul.

Strategii corectiv-compensatorii folosite la educarea 
copiilor cu psihomotrice
•  Fixarea materialelor instructive;
•  Utilizarea metodelor alternative de comunicare 

(pictograme);
•  Folosirea scaunelor, meselor şi a pernuţelor speciale 

pentru asigurarea poziţiei corecte a corpului şi a capu
lui (modalităţi de facilitare a şezutului);

•  Încurajarea participării ambelor mâini la realizarea 
dife ritelor activităţi;

•  Preîntâmpinarea copilului înainte de al ridica sau de 
al aşeza;

•  Oferirea duratei de timp necesare pentru exprimare;
•  Oferirea timpului suplimentar pentru fi nalizarea acti

vităţilor scrise;
•  Utilizarea versiunilor computerizate;
•  Folosirea benzilor velcro, a lipiciului, a fâşiilor mag

netice;
•  Folosirea panourilor mobile;
•  Reducerea sarcinilor.

Exemple de Boli Rare:
•  Sindromul Coffi  n-

Lowry
•  Sindromul Kabuki
•  Boala Niemann-Pick
•  Sindromul triplo X
•  Sindrom Lesh Nyha
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6. Autismul

Caracteristici:
•  Dificultăţi de comunicare şi relaţionare;
•  Întârzieri în dezvoltarea socială, emoţională şi a 

personalităţii;
•  Instabilitate fizică şi emoţională;
•  Stare de înstrăinare/retragere;
•  Existenţa unor căi bizare de a răspunde la stimulii din 

mediul înconjurător;
•  Impedimente în utilizarea unor componente nonver

bale, stabilirea contactului vizual;
•  Întârzierea sau lipsa totală a limbajului verbal;
•  Limbaj stereotipic şi repetitiv.

Strategii corectiv-compensatorii folosite la educarea 
copiilor cu autism:
•  Se recomandă să i se vorbească cu blândeţe;
•  Când se adoptă această atitudine, copilul cooperează 

şi răspunde mai frecvent la cerinţele puse în faţă;
•  În preajma copilului autist trebuie să predomine o 

atmosferă de încredere, pe care o poate crea o familie 
bună şi terapeuți tacticoși;

•   Nu este bine pentru copilul autist ca cei din mediul său 
să cedeze la fiecare moft şi să se adapteze la modul 
lui de viaţă. Aceste compromisuri crează o situaţie 
insuportabilă;

•  Se recomandă să se organizeze activităţi pentru sta
bilirea relaţiilor de reciprocitate (cântece însoţite de 
mişcări, jocuri cu mingea etc.);

•  Scopul integrării şcolare, în cazul unui copil autist, nu 
este ca el să aibă rezultate bune la învăţătură, ci să 
se dezvolte şi să ajungă la maturitate, astfel încât să 
poată trăi împreună cu semenii săi;

•  El poate fi orientat spre diferite activităţi manuale (ex: 
brodat, cusut, olărit, tâmplărie);

•  Terapia prin muzică, artterapie sau alte activități 
educative și creative ajută copilul autist să iasă din 
starea de izolare.

Exemple de Boli Rare:
•  Sindrom Angelman
•  Sindrom X Fragil
•  Sindrom  Prader Willi
•  Sindrom Rett
•  Fenilcetonurie
•  Sindrom Menkes
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Perspectiva socială în Bolile Rare

Managementul bolii se referă la modul în care persoana afectată de o 
boală rară şi familia acestuia acţionează pentru aşi îndeplini sau reîn
deplini nevoile umane.

Managementul bolii pornește de la două aspecte importante:
•  copilul se naşte cu o boală rară 
•  pacientul, copilul sau adultul dobândeşte boala rară pe parcursul 

vieţii

La copilul care se naşte cu boala rară, managementul bolii va consta în modul 
în care părinţii se organizează pentru a satisface nevoile copilului lor.

În situația în care pacientul dobândeşte boala pe parcursul vieţii, 
managementul bolii va consta atât în modul în care se va reorganiza 
pacientul pentru aşi satisface nevoile cât şi în sprijinul pe care familia 
poate să il ofere.

Însă, indiferent de momentul la care apare boala rară în viaţa pacientului, 
aceasta determină limitarea îndeplinirii nevoilor umane. 
Raritatea şi complexitatea bolilor îngreunează îndeplinerea nevoilor. 

Câteva soluţii însă pot preveni situaţiile de criză:
•  obţinerea unui certifi cat de încadrare întrun grad de handicap;
•  pentru a avea acces la informaţii despre boală sau despre mana

gementul bolii, e important să se apeleze la un centru resursă cum 
este Centrul de Informare pentru Boli Genetice Rare;

•  cunoașterea pacienţilor cu acelaşi diagnostic pentru a împărtăşi 
experienţele şi a căuta împreună soluţii (forumuri de pacienţi, 
organizaţii de pacienţi etc.);

•  solicitarea de sprijin din partea specialiştilor (medici de familie, 
medici specialişti, psihologi sau asistenţi sociali). 

După afl area diagnosticului, urmează o perioadă difi cilă, în care viaţa 
persoanei afectate de boală şi implicit a familiei se schimbă. Pentru 
aceasta este important ca persoana afectată de boală şi întreaga familie 
să accepte diagnosticul, săşi găsească resursele interioare şi energia 
necesară pentru a putea face faţă împreună. 
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Cele mai multe temeri ale persoanelor afectate de boli rare, sau a 
părinţilor copiilor cu o boală rară sunt legate de posibilitatea ca, persoana 
bolnavă să nu poată fi cu adevărat independentă niciodată. Răspunsul 
la unele dintre aceste întrebări se pot găsi la specialiştii cu atribuţii în 
domeniu (medici, psihologi, psihopedagogi, asistenţi sociali etc.) care pot 
alcătui un program eficient de recuperare și integrare socială.

Acest program trebuie să respecte câteva principii:
•  cunoaşterea diagnosticului;
•  evaluarea corectă a fiecărui pacient;
•  stabilirea de obiective realizabile;
•  dezvoltarea unui plan (program) de recuperare individual, complex;
•  implicarea în planul terpeutic al unei echipe multidisciplinare;
•  monitorizarea evoluţiei şi ajustarea permanentă a programului de 

recuperare. 

În cazul copilului odată ce se conştientizează dizabilitatea este bine să 
se întreprindă toate acţiunile necesare în vederea oferirii unei educaţii 
adecvate. 

Etapele ce trebuie parcurse până la accesarea serviciilor educaţionale specializate 
şi factorii implicaţi în fiecare etapă

Etape în accesarea serviciilor:
1. Identificarea unei dizabilităţi, a unor dificultăţi de învăţare

•   Familia, cadrele didactice – educatoarea/învăţătoarea/profesorul, 
consilierul şcolar, logopedul;

2. Evaluarea complexă a copilului (medicală, psihologică şi socială)
•  Serviciul  de Evaluare Complexă a Copilului din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
•  Comisia Internă de Evaluare Continuă din cadrul Centrelor Şcolare 

pentru Educaţie Incluzivă;
3. Intervenţia educaţională personalizată

•  Cadrele didactice de sprijin, cadrele didactice ale şcolii 
integratoare, părinţii elevului, consilierii psihopedagogi, asistenţii 
sociali, mediatorii şcolari;

4. Evaluarea formativă şi finală/orientarea şcolară
•  Cadrele didactice de sprijin, cadrele didactice ale şcolii 

integratoare, părinţii elevului, consilierii psihopedagogi, 
mediatorii şcolari;

•  Comisia Internă de Evaluare Continuă.

Multe din bolile rare nu beneficiază de tratament medicamentos, astfel 
un program de recuperare echilibrat, contribuie la menţinerea sau 
creșterea calităţii vieţii, la maximizarea funcţiilor fizice şi psihosociale, 
la diminuarea apariţiei complicaţiilor, permiţând o bună integrare a 
pacientului în societate.
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Perspectiva medicală în Bolile Rare

O boală este considerată rară dacă are o frecvență mai mică de 1:2000 
indivizi în populația generală (în Europa).  Însă luate în ansamblu, bolile 
rare afectează circa 6�% din populația generală, prin urmare reprezintă 
o problemă importantă de sănătate publică. Aproximativ 7000 boli rare 
au fost descrise, peste �0% dintre acestea având o cauză genetică. 

Acestea au o evoluție cronică, adesea severă. Multe dintre bolile rare 
au un debut la vârsta copilăriei, însă există de asemenea o proporție 
importantă de cazuri cu debut la vârsta de adult, cum ar fi : boala 
Huntington, boala rinichilor polichistici, boala CharcotMarieTooth, 
scleroza laterală amiotrofi că și altele. 

Fiindcă sunt boli rare, adesea nu există sufi cientă expertiză pentru 
o bună abordare a lor. Diagnosticul nu este întotdeauna foarte ușor, 
peste 50% nefi ind diagnosticate sau doar cu un diagnostic clinic. 
Testarea genetică este dirijată de tabloul clinic, dar lipsa instrumentelor 
de analiză genetică în anumite regiuni nu permit confi rmarea unui 
diagnostic clinic. O abordare adecvată a unui caz cu patologie genetică 
presupune o evaluare clinică bună, o testare genetică corespunzătoare, 
urmată de acordarea unui sfat genetic bazat pe principii bine 
reglementate. Specialiștii de genetică medicală, de obicei întâlniți în 
centre universitare, adesea nu sunt corespunzători ca număr pentru a 
acoperi această patologie. Partea de testare genetică însă a cunoscut o 
dezvoltare importantă în ultimii ani prin aparatele tot mai performante 
care acum permit scanarea întregului genom la o rezoluție foarte 
bună. Cariotipul, care până nu demult era considerat standardul de 
aur în diagnosticul cromozomopatiilor a fost înlocuit de tehnici de 
CGH array sau SNP array. Astfel, aceste tehnici mai noi au permis o 
creștere a rezoluției analizei genetice, uneori până la 1 kb. Aceste noi 
tehnici însă neau permis punerea în evidență a unor CNVuri (copy 
number variants) chiar la persoane cu fenotip normal. Aceleași CNVuri 
sunt observate uneori și la persoane cu fenotip patologic, prin urmare 
interpretarea lor devine uneori mai difi cilă. Clinicienii trebuie să fi e 
pe de altă parte instruiți referitor la noile tehnici și problemele de 
interpretare în anumite cazuri. 
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Pe de altă parte, secvențierea este utilizată pentru diagnosticul bolilor 
cu determinism monogenic. Tehnicile de secvențiere masivă paralelă de 
tip next generation sequencing sunt deja folosite pentru analiza exomului 
și chiar a întregului genom. Tehnicile de secvențiere se propun în general 
atunci când pacientul se presupune că ar prezenta modificări ale AND
ului de talie mică, punctiforme adesea. Totuși, în baza datelor furnizate, 
se pare ca aceste noi tehnici vor fi propuse și pentru studiul anomaliilor 
cromozomiale. Deși folosite pentru moment doar în scop de cercetare, 
cantitatea mare de informații pe care o furnizează va putea fi folosită 
în curând pentru diagnostic. Astfel, testarea genetică sa îmbunătățit 
considerabil, totuși este important ca accesul la aceasta să fie posibil 
pentru pacienții din diferite regiuni geografice. Testarea genetică 
este urmată de un sfat genetic adecvat, care uneori devine mai dificil 
în condițiile în care interpretarea modificărilor obținute este uneori 
neclară. Așa cum sa precizat anterior, prin rezoluția mult mai bună a 
analizelor genetice, am ajuns să observăm diverse modificări la nivelul 
genomului, iar în cazul unora, lucrurile sunt interpretabile. Deși sunt 
folosite multe baze de date pentru a compara datele unui pacient cu 
cele obținute la alții, informațiile de care dispunem pentru moment nu 
sunt suficiente pentru a interpreta orice caz. Sau propus chiar abordări 
internaționale pe loturi foarte mari de pacienți pentru a avea concluzii 
mai bune. O dată cu o cunoaștere mai bună, diagnosticul în baza testării 
genetice va fi stabilit mai cu certitudine și prin urmare sfatul genetic va 
fi mai bine acordat.

Pe de altă parte, lipsa unui tratament este o problemă întâlnită în multe 
dintre bolile rare, doar pentru circa 400 dintre ele existând posibilități 
terapeutice. 

dr. Miclea Diana, medic specialist pediatrie şi genetică medicală
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Perspectiva psihologică în Bolile Rare

Bolile rare reprezintă un grup foarte eterogen de boli, mare parte din ele 
având un substrat genetic. Fiind boli cronice ele au un puternic impact 
psihologic asupra pacienților și familiilor acestora indiferent care sunt 
organele sau sistemele afectate.

O mare parte din bolile rare sunt prezente încă de la naștere și afectează 
procesul dezvoltării copilului, în timp ce altele au debutul în copilărie, 
adolescență sau chiar în perioada adultă. 

În funcție de momentul apariției bolii distingem 2 posibilități de evoluție 
a pacientului:
• pentru copilul născut cu o boală rară procesul dezvoltării este diferit

atipic față de cel al unui copil sănătos. Dacă majoritatea copiilor 
au un pattern relativ similar de evoluție (își însușesc anumite 
deprinderi, abilităţi sau comportamente la o anumită vârstă), o 
mare parte din copiii cu boli rare prezintă devieri sau întârzieri în 
dezvoltare; creşterea şi dezvoltarea este incompletă. Aceştia din 
urmă posedă o largă varietate de defi cienţe şi incapacităţi, de la 
defi cienţe senzoriale (de exemplu, defi ciențe de auz sau vedere), 
până la defi cienţe severe în abilităţile motorii sau cognitive. (vezi 
spre exemplifi care Sindromul Prader Willi, Sindromul Williams, 
Sindromul Rett etc.). Adaugăm aici o serie de probleme emoționale 
și comportamentale derivate din procesul adaptării la o societate 
insufi cient de tolerantă și suportivă;

• pentru pacientul a cărui boală a debutat după o perioadă de 
evoluție și dezvoltare relativ normală (de exemplu boli cu debut 
în adolescență sau la vârsta adultă –  miastenia gravis, coreea 
Huntington, anumite forme de distrofi i musculare, scleroza multiplă 
etc.), boala rară modifi că procesul evoluției personale producând 
limitări și îngrădind accesul la activitățile obișnuite. Tulburările 
emoționale (anixetatea și depresia) sunt frecvente la persoanele 
afl ate în această situație.

Boala și dizabilitățile care o însoțesc reprezintă un atac, un asalt 
asupra stabilității familiei, asupra stării de bine a tuturor membrilor ei. 
Credințele și sistemul de valori al familiei este pus la încercare, iar familia 
trebuie, pe deo parte, să se adapteze noilor nevoi ale persoanei bolnave, 
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iar, pe de altă parte, săși restructureze percepția asupra viitorului, 
relațiilor cu alții și comunitatea.

Deci, nevoile emoționale și psihosociale nu trebuie subestimate, fie că 
sunt resimțite în calitate de pacient, părinte sau alt membru al familiei 
celui bolnav.

Intervenții psihologice specifice pentru copiii cu boli rare cu dezvoltare atipică

Când vorbim despre dezvoltare atipică ne referim fie la existența 
unor întârzieri în dezvoltarea copilului, fie la existența unor probleme 
comportamentale, intelectuale, emoționale sau a unui risc de a dezvolta 
astfel de probleme. 

Chiar dacă un copil prezintă deficiențe, în anumite domenii, aceasta 
nu înseamnă că dezvoltarea și evoluția lui nu este posibilă. Acești 
copii au domenii în care dezvoltarea este similară copiilor tipici sau au 
capacitatea de a compensa anumite deficiențe (auzul foarte bun la copiii 
cu deficiențe de vedere). Unele probleme pot să dispară în timp ce altele 
necesită supraveghere pe tot parcursul vieții.

Copiii cu probleme de dezvoltare au aceleaşi nevoi ca şi cei cu dezvoltare 
tipică: să comunice, să se joace, săşi controleze mediul fizic şi social, să 
fie iubiţi şi acceptaţi, să se simtă în siguranţă, să îşi dezvolte abilităţile 
la maximum de potenţial. Alături de aceste nevoi, ei pot avea nevoi 
speciale care cer mai mult timp și mai multe resurse materiale.

Uneori prezența bolii rare este evidentă încă de la naștere (ex. hipotonia 
copilului cu Prader Willi sau particularitățile faciale specifice anumitor 
boli) și orientează familia spre investigații medicale detaliate în speranța 
unui diagnostic rapid și conduce, în condițiile unei bune comunicări 
interdiciplinare, la elaborarea timpurie a unui program recuperatoriu 
personalizat. În alte cazuri, un copil aparent sănătos la naștere este, 
de fapt, purtătorul unei boli grave care îi poate pune dezvoltarea în 
pericol (ex. PKU, boală rară care în lipsa unei diete adecvate conduce la 
modificări ireversibile în dezvoltarea copilului, dar care descoperită la 
naștere permite o evoluție normală).

Chiar și în condițiile lipsei unui diagnostic de boală rară, constatarea 
existenței unei diferențe semnificative, între comportamentele 
așteptate la o anumită vârstă și realitate, este suficientă pentru 
demararea intervenției de recuperare.

Când ar trebui să ne îngrijorăm cu privire la evoluția copilului?  
Lipsa contactului vizual susținut, absența unor modalități de comunicare 
a nevoilor printrun cuvânt la 1� luni și propoziții simple în jurul vârstei 
de 2 ani, mersul independent absent la 1� luni, lipsa capacității de 
imitare și de realizare a unor comenzi simple în jurul vârstei de 2 ani, 
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sunt doar câteva dintre aspectele care ar trebui să determine un 
părinte să consulte un specialist. Procesul de diagnosticare este unul 
complex și presupune un demers interdisciplinar în care adesea sunt 
implicați specialiști precum: medicul psihiatru, psihologul, logopedul, 
kinetoterapeutul etc. 

Bolile rare pot fi  asociate cu/sau pot cauza o mare parte din tulburările 
de dezvoltare specifi ce copilăriei:
• Tulburările din spectrul autist; 
• Tulburarea de atenție cu hiperactivitate;
• Tulburările de învățare (cum ar fi  disgrafi a, dislexia, discalculia);
• Tulburările de limbaj (de exprimare cu ajutorul limbajului receptiv 

sau expresiv, difi cultățile de înțelegere a limbajului sau problemele 
de pronunție sau de ritm și fl uență a vorbirii).

Demersurile pihologice adecvate pentru recuperarea copiilor cu boli 
rare cu dezvoltare atipică au la bază o evaluare complexă a abilităților 
copiilor și, pornind de aici, elaborarea unui plan de intervenție care să 
faciliteze o dezvoltare a abilităților copilului în plan cognitiv, emoțional, 
volitiv și acțional. 

Printre modalitățile de intervenție la nivel psihologic amintim:
• Terapia comportamentală – are la bază utilizarea contingențelor 

comportamentului pentru a dezvolta noi comportamente, a 
achiziționa noi cunoștințe și abilități. Funcțiile și procesele psihice 
(gândirea, atenția, memoria și limbajul) sunt exersate și stimulate 
în cadrul acetor terapii. Totodată aceste terapii sunt utile pentru 
creșterea motivației și a interesului pentru activitate;

• Terapia prin artă – Artterapia – permite modularea și exprimarea 
emoțiilor, relaxarea;

• Terapia prin joacă – atât joc structurat, cât și nestructurat – cu efecte 
benefi ce asupra socializării, învățării regulilor și exersării interacțiunii 
sociale, dar și cu rol de exprimare personală și relaxare.

Aceste modalități de intervenție pot și trebuie să fi e completate de 
alte demersuri și activități psihoeducaționale, cum ar fi , stimularea 
senzorială, logopedia, kinetoterapia, ergoterapia, educația școlară și 
preșcolară etc.

Serviciile psihologice pot fi  oferite în context educațional de către 
consilierii școlari, în context medical în cadrul cabinetelor psihologice 
din spitale sau centrele medicale, dar și în cadrul diferitelor ONGuri 
(ex. Centrul NoRo) sau a cabinetelor private de psihologie care au ca și 
competențe pihologia clinică și/sau psihologia educațională.  
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Intervenții psihologice pentru adulții cu boli rare

Deși există puține studii, care să arate impactul psihologic al bolilor 
rare asupra calității vieții pacientului și familiei acestuia, aspectele 
semnalate de acestea nu sunt de neglijat. Astfel Paulsson & Fasth (1999) 
au identificat ca principale surse de stres dificultatea de a obține un 
diagnostic corect și dificultatea de a găsi informații relevante despre 
boală, în timp ce Trulsson & Klingberg 2003 au constatat o legătură între 
apariția problemelor emoționale și managementul zilnic al bolii (după 
Dellve, L et all., 2006).

Factorii psihologici și comportamentali pot afecta evoluția și calitatea 
vieții în toate bolile rare. Se estimează că, până la 2025% dintre per
soanele ce suferă de o boală rară sunt în risc să dezvolte tulburări depre
sive, iar riscul de tulburări anxioase este de 1030%.

Nu toate persoanele cu boli rare dezvoltă probleme psihologice. Unele 
persoane dispun de mecanisme și strategii care le ajută să facă față 
stresului intens provocat de apariția bolii rare în viața lor.

Prevendárová, J (2013) a punctat 6 arii relaționate cu starea mentală a 
pacienților cu boli rare:
1. diagnosticul și accesul la tratament – întârzirile în stabilirea 

diagnosticului, ezitările și greșelile specialiștilor, lipsa tratamentului, 
dificultățile de a găsi un specialist bun;

�. problemele sociale și economice – dificultăți legate de accesarea 
locurilor de muncă/imposibilitatea de a lucra, serviciile sociale 
existente;

3. suportul familial – probleme familiale și de relaționare, relațiile din 
familie, epuizarea aparținătorilor;

�. relațiile cu prietenii și activitățile de timp liber –  tendința de 
izolare;

5. relația de cuplu și sexualitatea – afectarea vieții sexuale și a 
fertilității, separarea;

�. creșterea vulnerabilității emoționale.

Primul mare obstacol pe care îl au de depășit pacienții cu boli rare, dar și 
familiile acestora, în relația cu boala este acceptarea diagnosticului. 

Printre reacțiile ce pot apărea după aflarea diagnosticului de boală rară 
se pot enumera:
•  Reacţia de doliu – Diagnosticul poate crea sentimentul unei pierderi, 

pierderea controlului asupra vieţii;
•  negare – Pacientul și familia pot ignora boala, sperând că va dispărea 

după un timp, sperând că medicii sau înșelat. Tocmai de aceea este foarte 
important ca anunțul diagnosticului să fie însoțit de informații relevante 
despre boală, de o discuție deschisă. Medicul specialist ar putea colabora 
cu un psiholog, care să medieze relația, în momentul diagnosticului.



|     37

•  Furia – Poate fi  îndreptată împotriva tuturor celor din jur, cauza 
fi ind neînţelegerea motivului pentru care el are boala şi ceilalţi nu 
(de ce tocmai eu?). De asemenea, părinţii pot simţi furie împotriva 
propriei persoane (Nu am ştiut să am grija de el, nu sunt un părinte 
responsabil), împotriva copilului, a partenerului sau chiar împotriva 
personalului medical;

•  Depresia – Tristețea, oboseala, lipsa de energie și de speranță pot 
să apară în cazul pacienților cu boli rare. De asemenea, părinții pot 
trăi aceleași stări negative și pot construi scenarii negative cu privire 
la viitorul persoanei bolnave;

•  Teama, anxietatea – Teama este legată de diferitele simptome, de 
reacţiile celor din jur la afl area diagnosticului, de evoluţia bolii sau 
de alte schimbări pe care le implică boala. Acest sentiment poate 
apărea atât la pacienți cât şi la părinţi, care se pot simţi copleşiţi de 
situaţie;

•  Vina – Apar deseori credințe eronate, pacienții sau familia pot crede 
că boala este rezultatul comportamentului lor neadecvat, boala este 
o pedeapsă pentru păcatele proprii sau a celorlalți.

Sentimente negative precum tristeţea, teama, confuzia şi altele ase mă
nătoare, sunt fi rești în momentul comunicării diagnosticului. Per sis tența 
pentru o perioadă lungă de timp sau intensitatea foarte mare a acestora 
(ex. depresia) necesită însă intervenție psihologică de specialitate. 

La fel ca și oricare altă experiență pe care o trăim, experiența adaptării 
și conviețuirii cu boala rară poate fi  analizată la patru nivele:
•   afectiv – emoțiile pe care le simțim (pozitive sau negative, adaptative 

sau dezadaptative);
•   cognitiv – modul în care prelucrăm informațiile despre situație;
•   comportamental – modul de comportare în situația dată;
•   fi ziologic – toate modifi cările care au loc în corpul nostru în acea 

situație.

Modul în care noi gândim evenimentele este responsabil pentru stă rile 
noastre emoționale. Dacă luăm, spre exemplu, conviețuirea cu boala rară  
și urmărim cum emoțiile se schimbă ca urmare a schimbării gândurilor vom 
observa că gândul „E neplăcut ceea ce mi se întâmplă, dar sunt o persoană 
puternică și voi reuși să merg mai departe”, poate provoca tristețe, în timp 
ce gândul „Nu trebuia să mi se întâmple mie una ca asta”  e dovada că nu 
valorez nimic ca persoană, poate provoca depresie.

Gândind și simțind întrun anumit fel avem tendința de a ne comporta în 
consecință. De exemplu, atunci când simțim furie avem tendința de a ne 
comporta în mod agresiv, impulsiv, spunând lucruri pe care le regretăm 
mai târziu. Atenție, problemele comportamentale (comportamentul 
opozant, agresiv, în special la copii) pot fi  semn al unei suferințe 
emoționale, cum ar fi  depresia.
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Capacitatea de exprimare adecvată a emoțiilor este un „antidot” pentru 
apariția celor mai multe probleme comportamentale.

Corpul nostru nu rămâne indiferent la trăirile noastre: ne înroșim de 
rușine, devenim albi ca varul sau tremurăm de frică. De cele mai multe 
ori problemele emoționale sunt conștientizate datorită simptomelor 
resimțite la nivel fizic, care sunt foarte supărătoare.

Cele patru nivele afectiv, cognitiv, fizic și comportamental sunt întro 
strână interdependență. Recunoașterea la sine sau la cei din jur a unor 
modificări disfuncționale (care interferează cu activitățile zilnice) la unul 
din aceste nivele ne sugerează utilitatea unei discuții cu un specialist 
precum psihologul, psihoterapeutul sau psihiatrul și eventual instituirea 
unui plan terapeutic adecvat.

Intervenții psihologice pentru familiile pacienților cu boli rare.

Dacă luăm în considerare faptul că 75% dintre bolile rare afectează copiii, 
este evident că o presiune semnificativă este pusă pe umerii părinților 
aflați în dublă ipostază: factor de decizie în procesul de asigurare a 
calității vieții propriului copil și totodată ființă umană cu propriile nevoi 
și sentimente. Chiar dacă de multe ori părinții au tendința să spună „Nu 
eu sunt cel bolnav!”, „Nu eu am nevoie de ajutor!” problemele lor nu 
trebuie ignorate. Un părinte obosit, epuizat sau depresiv nu are puterea 
de ai ajuta pe ceilalți!

Studiile realizate în domeniu ne arată că adesea părinții pacienților 
cu boli rare sunt mai anxioși, percep o scădere a calității vieții și au 
mai multe dificultăți în a face față vieții de zi cu zi. Aspecte precum 
nesiguranța bolii rare în termeni de etiologie, evoluție, tratament pot 
fi asociate cu starea psihologică a persoanei și cu calitatea vieții (Picci, 
R et al, 2012).

Părinții și ceilalți membri ai familiei pacientului cu boală rară expe
rimentează cel mai mult frica în situația în care boala sar putea agrava, 
sunt îngrijorați cu privire la intervențiile medicale și durerea resimțită 
de pacient.

Treptat ei sunt forțați să se adapteze la boală și să schimbe așteptările, 
speranțele și chiar rutinele din viața de zi cu zi. Adesea apare oboseala 
cronică și stresul relaționat cu managementul zilnic al bolii, sentimentele 
de vinovăție față de copilul sănătos, tulburările de somn sau problemele 
de cuplu. Boala testează „imunitatea mentală” a părinților, abilitățile 
lor organizatorice, abilitatea de a face față costurilor tratamentului și 
recuperării etc.

Stresul este o reacție frecventă a membrilor familiei unei persoane 
cu boli rare. Stresul reprezintă o suprasolicitare fizică sau psihică a 
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organismului. Vorbim despre stres atunci când solicitările venite din 
exterior depășesc resursele personale și sociale pe care dumneavoastră 
puteți să le mobilizați.

Printre mecanismele care sau dovedit efi ciente pentru ameliorarea 
stresului și refacerea echilibrului emoțional în cazul părinților 
amintim:
•  identifi carea rețelei de suport: depășirea situațiilor difi cile este 

facilitată de sprijinul persoanelor semnifi cative: familie, prieteni, 
persoane afl ate întro situație similară (vezi grupul de suport). Cum 
poate ajuta rețeaua de suport? Prin oferirea de resurse, sfaturi, 
informații, prin împărtășirea emoțională, ajutor în rezolvarea unor 
probleme etc.;

•  odihnă, relaxare și somn: odihna și somnul au rolul de a reduce 
stresul, de a reorganiza experiențele stresante, readucând astfel 
echilibrul. Contrar tendințelor persoanelor supuse la stres de ași 
reduce activitățile plăcute și hobbyurile, aceste activități contribuie 
la relaxarea persoanei, la creșterea sentimentului de autoîmplinire 
și valoare;

•  vacanțele: vacanțele au devenit un punct de neatins în multe 
din familiile afectate de boala rară. Părinții sunt adesea asistenți 
personali ai copilului, meserie desfășurată 24 de ore din 24, 365 
de zile pe an. Serviciile de tip respiro își propun să readucă timp 
liber și posibilitatea vacanței pentru părinții și membrii familiei 
pacientului;

•  reducerea substanțelor energizante: atenție, cafeaua, tutunul, 
alcoolul, zahărul, băuturile energizante crează falsa impresie de 
forță, în același timp însă ele acționează agresiv asupra corpului, 
putând afecta sănătatea;

•  exercițiul fi zic, fi tness: reduce tensiunea musculară și insomnia, 
ajută la păstrarea sănătății.

În cazurile mai severe, acolo unde stresul este însoțit de anxietate și 
depresie, psihoterapia este o necesitate pentru a îi învăța pe părinți cum 
să „navigheze” prin cerințele ridicate zilnic de boala rară.

Concluzie

Boala rară afectează familia ca întreg, atât pacienții, cât și părinții sau 
alți aparținători ai acestora. Problemele medicale, sociale, educaționale 
ridicate de noua realitate din viața familiei stau adesea la baza deze
chilibrelor emoționale, a stresului ridicat și la reducerea calității vieții. 
Tocmai de aceea munca în echipă și interacțiunea dintre specialiști, 
designul unor servicii integrate care să răspundă tuturor acestor nevoi 
este o necesitate ce impune atenție imediată.

Mihaiela Fazacaș, psiholog
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