
Bolile rare în România 
Pacienți între nesiguranță sau o șansă la normalitate!
Toti pacienții cu boli rare din lume ar putea forma a treia țară ca populație la nivel mondial. 

În lume există peste 

6.000 
de boli rare.

În Europa, boală rară este definită  
ca o boală care afectează mai puțin de 
5 pacienți din 10.000 
de persoane din toată populația.

Bolile rare  
afectează în jur de 

30 
de milioane  
de persoane în Europa.

Bolile rare sunt 
responsabile 
pentru 35% de 
decese în primul 
an de viață. 

1 din 17 persoane 
vor fi afectate de o boala rară la un moment dat – 
echivalentul a 30 de milioane de oameni în Europa.

Peste 1 milion de români 
suferă de boli rare în România.  
Numărul real al acestora e 
greu de precizat, deoarece 
nu există registre de  
pacienți și centre de expertiză.

Alocarea resurselor necesare  
îngijirilor medicale și trata-
mentelor este necorespunză-
toare nevoilor pacienților. Aceasta 
situatie le afectează dreptul la un 
tratament optim, și, uneori, le  
amenință chiar dreptul la viață.

350 milioane 
de oameni suferă de boli rare la nivel global.

O boală rară poate afecta doar  
1 persoană dintr-un  
milion, dar cumulat aceasta ajunge 
să afecteze 6-8% din 
populația Europei.

80% dintre bolile rare 
sunt de origine genetică, 
cel mai adesea sunt  
cronice și pot amenința  
viața pacienților.

În România 75% dintre  
bolile rare afectează copiii.
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Cum pot fi ajutați pacienții cu boli rare?
Diagnostic genetic  
 Pacienții din România nu au acces la testele  genetice, iar din acest motiv  
diagnosticarea este extrem de dificilă, adeseori trecând ani până la obținerea  
unui diagnostic de certitudine. În acest sens ar fi utile următoarele inițiative:

 ✱ Introducerea testării genetice în pachetul de bază 
 ✱ Teste de screening neonatal la pacientii cu risc familiar
 ✱ Abordare multidisciplinară a pacienților

Centre de expertiză în boli rare
 ✱  Acreditarea centrelor de expertiză pentru conlucrarea acestora  

cu centrele de excelență din UE

Registre de pacienți cu boli rare
 ✱ Crearea registrelor de evidență a pacienților cu boli rare
 ✱ Dimensionarea fondurilor de tratament și îngrijire pe baza evidențelor

Tratament adecvat
✱  Reevaluarea criteriilor de rambursare pentru acordarea unui acces  

mai rapid  la terapiile care sunt adresate bolilor rare
✱  Extinderea rambursării pentru medicamentele inovatoare acolo  

unde terapiile actuale nu furnizează soluții optime de tratament
✱  Programe de recuperare și reabilitare pentru pacienții cu boli rare  

și servicii specializate

Care este șansa  
la viață a pacienților?

1. Dezvoltarea unor politici publice de sănătate care să sprijine real  
nevoile pacienților

2. Implementarea unei abordări integrate a pacienților cu boli rare, care 
să includa diagnosticare precoceși acces adecvat la tratament

3. Creșterea cooperării internaționale în domeniul cercetării științifice  
și al studiilor clinice

4. Schimbul de informații științifice despre toate bolile rare,  
nu numai despre cele mai frecvente 

Bolile rare pot avea 
o simptomatologie 
neobișnuită și  
sunt frecvent  
diagnosticate  
tardiv, ceea ce  
duce la amânarea 
tratamentului.  

Principalele problemele cu care se confruntă pacienții  
cu boli rare la nivel global sunt reprezentate de:

 !    Lipsa expertizei și evidențelor științifice

 !     Nevoia de îngrijire medicala  
înalt specializată

 !    Dificultatea accesului la tratament 


