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I. ORGANIZATIA
1. Datele de Identificare
Numele organizatiei:

Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer din Romania

Sediul:

Str. Thomas Masaryk, Nr. 3, Ap. 2, Et. 1, Sector 1, Bucuresti

E-mail:

contact@fabc.ro | abc_romania@yahoo.com

Telefon:

0723.240.223

Pagina web:

www.fabc.ro

C.I.F.:

23728748

Statutul juridic:

Federatie, Non-profit, non - lucrativ, fara
scop patrimonial

2. Date de Contact

Echipa Executiva

Nume:

Cezar Irimia

Functie:

Presedinte

Email:

Telefon:

0723.240.223

Mobil:

Nume:

Bujan Alin

Functie:

Coordonator Programe

Telefon:

0735533761

Nume:

Dr. Flavius Pavelescu

Functie:

Programe Medicale

Nume:

Catalina Badea

Functie:

Economist FABC

abc_romania@yahoo.com

Email:

alin.bujan@gmail.com

Email:

Flavius.pavelescu@gmail.com

Email:

Badeacatalina09@yahoo.com

3. Date bancare
Numele băncii:

Credit Europe Bank

Sucursala:

Sucursala 1 Mai, Bucuresti

Codul IBAN al contului:

IBAN: RO60FNNB001802247025RO02

www.fabc.ro
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4 Februarie – Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Cancerului 2017
Planul Național de Cancer – o prioritate în strategia sistemului de sănătate
din România – un deziderat al Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer
din România.
Au fost desfasurate actiuni simultane în localitățile Iași prin Asociația
Bolnavilor de Cancer Iași și Asociația Câștigă Viață, Bacău prin Asociația Sofi
Roz, Bistrița prin Asociația „Clubul Amazoanelor Bistrițene”, Brașov prin
Asociația Bolnavilor de Cancer Brașov, Giurgiu prin Asociația Bolnavilor de
Cancer și Hepatită Giurgiu, Suceava prin Asociația Bolnavilor de Cancer,
Targu-Jiu prin Asociatia de Oncologie ”Sfanta Ana”, unde pacienți, medici,
autorități locale, parlamentari și reprezentanți ai mass-media, au marcat
această zi prin conferințe specifice, emisiuni tv și radio, distribuirea de
materiale informative – pentru un impact maximal.
În Parlamentul României, acest eveniment internațional a fost marcat de
Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer în parteneriat cu Comisia pentru
Sănătate și Familie din Camera Deputaților, unde au participat
parlamentari, senatori, medici, pacienți, Ministrul Sănătătții și
reprezentanți ai Ministerului Sănătății și ai Casei Naționale de Asigurări de
Sănătate, reprezentanții Asociațiilor membre FABC din București și din țară,
reprezentanții companiilor farmaceutice, reprezentanții clinicilor de servicii
medicale. Tema evenimentului a incitat și a generat dezbateri aprinse.
Dezbateri cu toti factorii implicati in sanatate pe marginea imbunatatirii
accesului la investigatii, terapie si asistenta medicala pentru pacientii
oncologici, dar si demararea procesului de screening in randul populatiei
generale.
A fost o actiune mediatizata la nivel national, autoritatile au recunoscut
faptul ca asociatiile de pacienti au cel mai important cuvant in procesul
decizional.
Autoritatile si media au luat la cunostinta inca o data problematica
oncologiei in Romania.
JANSSEN, BRISTOL-MYERS SQUIBB, ROCHE, PFIZER, BOEHRINGERINGELHEIM, ASTELLAS

Training privind tehnologiile de evaluare HTA
Instruirea a 20 de reprezentati de ong in cee ce priveste mecanismele
de evaluare HTA - Cresterea gradului de informare / documentare a
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pozitiei in ceea ce priveste pozitia de “avocat” al pacientilor in directia
respectarii accesului la terapiile inovatoare.
Perioada de desfasurare: 25 – 26 Martie 2017
Acest proiect face parte dintr-o serie de actiuni ale Aliantei Pacientilor
Cronici din Romania, coordonate direct de FABC, in calitate de
membru, in sensul “profesionalizarii activitatii” reprezentantilor din
cadrul organizatiilor de pacienti in relatia cu autoritatile. Un prim
proiect care a stat la baza unei astfel de initiative a fost “INTELIGENTA
IN SANATATE / SMART IN HEALTH” derulat de APCR pe parcursul a doi
ani, care a abordat in cadrul conferintelor specifice elementul HTA. De
asemenea, in volumul cu lucrari de specialitate realizat in cadrul
acestui proiect, a fost prezentat subiectul HTA – importanta,
mecanisme, studiu de caz, modele din alte tari etc. Asociatiile
reprezentative, alaturi de specialistii colaboratori, au concluzionat ca
este absolut necesara aprofundarea acestui subiect pentru ca
persoanele care desfasoara activitati de lobby si advocacy pentru
pacientii cronici sa isi insuseasca toate notiunile care decurg din acest
mecanism – in contextul gestionarii problemelor legate de accesul la
noile terapii pentru pacientii cronici.

Strategie

Sponsori

t: 0723.24.02.23
CallCenter: 0310.80.80.90
Cod fiscal: 23728748

Acest training a fost sustinut: Dr Mark Molnar – Consultant Ideas &
Solutions Hungary, Dr. Adrian Pana – Consultant Center for Health
Outcomes & Evaluation Romania.
Au fost insusite Instrumentele de baza pentru reprezentarea
corespunzatoare a intereselor pacientiilor, mecanismele HTA si
rambursare a costurilor legate de terapie, studii de caz, aplcatii
specifice de lobby – trainingul a fost transmis live pe facebook.
JANSSEN Oncology
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Continuare Proiect - Testarea Imunohistochimica ALK pentru
pacientii cu adenocarcinom bronhopulmonar
Facilitare acces testare imunohistochimica ALK
• Oferirea de vouchere personalizate catre toti medicii din tara, pentru
testarea gratuita a pacientilor cu adenocarcinom bronhopulmonar;
• Sistem callcenter dedicat pentru pacienti cu testare ALK;
• Optimizarea transmiterii rezultatelor catre medici.
• Laboratoare partenere pentru testare imunohistochimica ALK:
Bioclinica https://bioclinica.ro/
Pedipat http://pedipat.weebly.com/
Personal Genetics http://www.personalgenetics.ro/
Coordonator Proiect - Dr. Flavius Pavelescu - 0763.517.670

Soluția / implementarea

Rezulate / Impact

Sponsori

Proiectul este implementat in colaborare cu Societatea Romana de
Pneumologie, Societatea Romana de Chirurgie Toracica, Societatea
Nationala de Oncologie Medicala din Romania si Societatea Romana de
Radioterapie si Oncologie Medicala, iar testarile imunohistochimice, in
urma analizarii si negocierii ofertelor primite, sunt efectuate de
Laboratoarele BioClinica, PediPat SRL si Personal Genetics SRL in baza unui
voucher emis de FABC.
Pana in prezent au fost efectuate peste 2000 testari imunohistochimice ALK
iar prin extinderea laboratoarelor partenere in proiect se realizeaza
aproximativ 130-140 testari/luna.
PFIZER

Proiecte / Eveniment
Problemă / Nevoie
Strategie

Proiect AWERNESS CANCER PROSTATA
Campanie – Awerness Luna de Lupta Impotriva cancerului de prostata.
Implicarea medicilor specialisti in prezentarea problemei si a solutiilor
identificare. Acad. Prof. Dr. Ioanel Sinescu, președinte al Asociației Române
de Urologie, Dr. Florin Băcanu, vicepreşedinte Societatea Naţională de
Oncologie Medicală din România, Dr. Marius Geantă, co-fondator şi
preşedinte Centrul pentru Inovaţie în Medicină, Mihai Stoiculescu, pacient
diagnosticat cu cancer de prostată.

Soluția / implementarea

Mesaje pentru presa:
•O nouă speranţă pentru pacienţii români cu cancer de prostată în fază
terminală: ei beneficiază acum de un nou tratament. Abiraterona este
inclusă în programul național. Pacienții români pot avea acces la acest
tratament în mod gratuit, pe baza recomandării de la doctorul oncolog.
•Un diagnostic precoce poate salva viața fiecărui bărbat. Mulți dintre
români ignoră primul semn al prostatei (urinatul frecvent pe timpul nopții)
și nu se duc la medic decât în urma insistențelor partenerei de viață. În cazul
unui istoric în familie, primul consult medical trebuie făcut la 40 de ani, iar
fără istoric în familie, la 50 de ani.
A fost adus in atentia publicului problematica cancerului de prostata.
Cele mai importante agentii media au preluat mesajul.
JANSSEN Oncology

Rezulate / Impact
Sponsori

www.fabc.ro
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Proiect Awerness – Campanie Informare Cancer Ovarian
Deși numărul de paciente care vin constant la consultații de rutină este
într-o ușoară creștere, de cele mai multe ori cancerul ovarian este depistat
în faze avansate, semn că femeile încă nu sunt precaute cu sănătatea lor
Perioada de desfasurare: 8 Mai, 2017
Cu ocazia Zilei Internaționale de Luptă Împotriva Cancerului Ovarian, Cezar
Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, anunță
înscrierea României în Coaliția Internațională de Luptă Împotriva
Cancerului Ovarian (World Ovarian Cancer Coalition). Ediția 2017 a
campaniei se numește #voceaTAseaude și are drept obiectiv convingerea
femeilor să meargă la medic pentru consultații periodice, pentru că aceasta
este principala metodă prin care cancerul ovarian poate fi depistat înainte
de a fi prea târziu.
Conferinta de presa – Speakeri: Elisabeth Baugh, președinte al Coaliției
Internaționale de Luptă Împotriva Cancerului Ovarian, Cezar Irimia,
președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, Dana-Lucia
Stănculeanu, medic primar oncolog
Mesajele de indrumare au fost transmise pe cele mai importante agentii
media, evenimentul a fost transmis integral online. Mesaje cheie:
Diagnosticarea cancerului ovarian în primele stadii poate salva vieți. Cu
toate astea, pentru că femeile nu merg anual la consult preventiv, este
diagnosticat la un stadiu avansat.
Cancerul ovarian poate fi depistat prin:
1. ecografie abdominală sau transvaginală; 2. tomografie computerizată
sau RMN; 3. test de sânge pentru măsurarea markerului tumoral; 4.
laparotomie sau laparoscopie - proceduri chirurgicale pentru recoltarea
unei probe de ţesut tumoral; 5. biopsie.
FOTO http://fabc.ro/campanii/campanie-impotriva-cancerului-ovarian2017/
ASTRAZENECA, ROCHE, GENEKOR
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Conferinta Nationala a Federatiei Asociatiilor Bolnavilor de Cancer, Editua
a- IX-a, Poiana Brasov, 2017
Nevoia de informare pentru asociatiile membre FABC, actualizarea cu
informatii medicale diversificate de la specialistii din domeniu. Identificarea
solutiilor pentru remedierea problemelor din sistem.
In perioada 29.06 –02.07.2017 a avut loc a IX – a editie a Conferintei
Nationale a Federatiei Asociatiilor Bolnavilor de Cancer, eveniment la care
au perticipat peste 160 de pacienti, apartinatori, persoane afectate, medici
oncologi, hematologi, medici de familie, psihologi, nutritionisti, precum si
reprezentanti ai altor asociatii pe patologii cronice diferite.
• Prima sesiune a conferintei s-a axat pe prezentarea situatiei actuale a
sistemului sanitar in contextual oncologic. Problemele cu care se confrunta
pacientii, statusul actiunilor intreprinse de FABC si partenerii sai.
• Alt aspect important prezentat – a fost concretizat de impartasirea /
promovarea / prezentarea stadiului proiectelor implementate de FABC in
anul curent.
• Sesiune principala a conferintei - dedicata exclusiv celor mai noi informatii
/ actualitati in oncologie, dedicata stiintei, inovatiei.
• Sesiune dedicata accesului la ingrijiri medicale – context european,
context local – ingrijiri paliative, drepturile si obligatiile pacientului
indiferent de stadiul bolii.
• Conferinta de presa – Au fost comunicate concluziile conferintei,
feedback-ul participantilor, relatia FABC – autoritati publice, directii de
urmat / viitoare actiuni, presiuni pentru corectarea derapajelor din sistemul
de sanatate, domeniul oncologic si nu numai.
In urma dezbaterilor in cadrul Conferintei, pacientii si medicii prezenti, au
constatat ca se impune de urgenta, infiintarea acelor comisii
multidisciplinare - medic oncolog curant, radioterapeut, medic chirurg
oncolog, psihoterapeut, nutritionist - care sa stabileasca in comun linia
terapeutica de urmat, pentru a evita malpraxisul si pentru a eficientiza
tratatamentul fiecarui pacient (Tumor-Board).
NOVARTIS, BRISTOL-MYERS SQUIBB, ASTELLAS, MSD, JANSSEN ONCOLOGY,
ROCHE, PFIZER, ASTRAZENECA, AMGEN, AMETHYST, WIENER PRIVAT
KLINIK, NEOLIFE, DIAMEDIX, AFFIDEA

6
| FABC – Membru Fondator Alianta Pacientilor Cronici din Romania |

facebook.com/FABCRomania

Birou: Str. Thomas Masaryk, Nr. 3,
Ap. 2, Et. 1, Sector 1, Bucuresti
Sediu Social: Intrarea Teleajen, Nr. 5,
Sector 2, Bucuresti
e: abc_romania@yahoo.com
contact@fabc.ro

Proiecte / Eveniment
Problemă / Nevoie
Strategie

Soluția / implementarea

Rezulate / Impact

Sponsori

www.fabc.ro

t: 0723.24.02.23
CallCenter: 0310.80.80.90
Cod fiscal: 23728748
Banca: Credit Europe Bank
Sucursala 1 Mai, Bucuresti
Cont: RO60FNNB001802247025RO02

„Începe şcoala şi pentru copiii pacienţi de oncologie/hematologie!”,
Editia a XIII a
Acest proiect are drept scop prevenirea şi reducerea riscului de abandon
şcolar în rândul copiilor pacienţi cu cancer şi leucemie.
In acest an Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) in parteneriat
cu asociatiile membre, Asociatia Bolnavilor de Cancer Brasov - ABC,
Asociatia P.A.V.E.L. Bucuresti, Asociatia Amuradia Brasov, Asociatia
Romana de Oncologie “Sfanta Ana” Tg. Jiu si Asociatia “Impreuna pentru
copii cu cancer” - IPCC din Tg. Mures, vor distribui peste 300 de ghiozdane
echipate
Perioada Implementare – distribuire rechizite:
- Brasov - 09.09.2017, ABC si Amuradia, la sediul ABC din str. Gladiolelor nr.
4, - 61 copii
- Bucuresti - 21.09.2017, la Centrul PAVEL din incinta IOB, - 167 copii
- Tg. Mures - 09.09.2017, Sediul Asociatiei “Impreuna pentru copii cu
cancer”- IPCC, str. Ionel Giurchi, nr 35, - 39 copii
-Tg. Jiu 09.09.2017 - Asociatia Romana de Oncologie “Sfanta Ana” Tg. Jiu 29 copii, Str. Unirii, Bl. 2, Parter, Tg. Jiu
Frecventarea şi reluarea frecventării cursurilor de către toţi aceşti copii. Reintegrarea sociala a copiilor care au abandonat şcoala, precum si
ridicarea confortului psihologic a acestora. -Sustinerea proiectului
asociatiei PAVEL, ,,Scoala de spital”, si impunerea acestuia in toate spitalele
de pediatrie din Romania
FOTO
http://fabc.ro/uncategorized/comunicat-presa-incepe-scoala-sipentru-copiii-pacienti-de-oncologie-hematologie-editia-a-xiii-a/
SERVIER, DR. REDDY’S, ROCHE
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Campanie Screening cancer san 2017
Testări gratuite pentru depistarea cancerului de sân:
campania ”Nu am făcut destul” ajunge în Moldova
8 din 10 femei, ce locuiesc în zonele rurale ale României, nu au efectuat
niciodată un control medical al sânilor.* De aceea, în lunile octombrie și
noiembrie, peste 1.000 de femei vor beneficia de examinări gratuite menite
să depisteze cancerul de sân.
Achizitie ecograf portabil. Implicare studenti la medicina, implicare medici
pentru efectuare screening.
Caravana campaniei ”Nu am făcut destul” a ajuns în cinci județe din zona
Moldovei. Astfel, în weekendul 14-15 octombrie, s-au efectuat testari în
localitățile Tomești și Ciurea – din județul Iași, în 21-22 octombrie caravana
a poposit în comunele Vânători Neamț și Răucești – din județul Neamț, în
zilele 28-29 octombrie s-au efectuat testări în comunele Falciu și Stănilești,
iar în 4-5 noiembrie, caravana a ajuns în localitățile Balcani - Schitu
Frumoasa și Bercești Taslău. Totodată, pe 11-12 noiembrie au beneficiat de
testări gratuite și femeile din comunele Udești și Mânăstirea Humorului din
județul Suceava.
Voluntarii de la Societatea Studenților Mediciniști Iași (SSMI) au efectuat
măsurători de glicemie, tensiune și pulsoximetrie, consultații
oftalmologice, dar și o electrocardiogramă. Toate aceste testări pot fi făcute
și de bărbați. Pe lângă consultul la sân, femeile vor beneficia, datorită
donației Avon, și de o ecografie mamară.
8 10 din femei nu făcuseră, anterior, niciun control medical la sân;
Numărul femeilor depistate cu probleme la sâni în cadrul campaniei ”Nu
am făcut destul” este, de la an la an, în continuă creștere. Examinările
gratuite din octombrie și noiembrie, făcute de medici rezidenți și studenți
mediciniști din Iași, au scos la iveală faptul că peste 15% dintre femeile
testate prezintau anormalități la sâni și aveau nevoie de un control de
specialitate. Mai grav, aproape 50% dintre acestea aveau formațiuni de
natură canceroasă.
FOTO http://invingemcancerul.ro/cancer-la-san-2017/
AVON, ROCHE, ASTRAZENECA
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TRAINING „SISTEMELE DE SANATATE, PERSPECTIVA GLOBALA SI CEA
REGIONALA”
Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer din Romania urmareste in
permanenta instruirea liderilor Asociatiilor de pacienti pentru a dezvolta
capabilitati utile in activitatea lor de “avocati” – reprezentanti ai intereselor
tuturor pacientilor cu diverse afectiuni cronice. Prezentarea instrumentelor
specifice de lucru reprezinta un element important, iar contextul general al
domeniului sanatatii trebuie actualizat in permanenta. Compararea
diverselor sisteme de sanatate cu sistemul romanesc conduce la o
echilibrare a resorturilor care actioneaza asupra tuturor actorilor implicati
in acest domeniu de interes major
Organizare training – 2 zile pentru liderii asociatiilor de pacienti din
Romania
În perioada 1-2 noiembrie, în București, Federația Asociațiilor Bolnavilor de
Cancer și Asociația Pacienților Cronici din România, în parteneriat cu
Compania farmaceutică Janssen, au organizat un training pentru asociațiile
de pacienți. Acestea au aflat care sunt diferențele dintre sistemele de
sănătate din Europa și cel din România, care sunt modelele de succes și cum
își pot perfecționa relațiile cu decidenții.
„Organizăm constant astfel de evenimente, tocmai pentru a-i ajuta pe
coordonatorii asociațiilor de pacienți și pe pacienți deopotrivă să-și rezolve
cele mai mari probleme. De această dată, le-am prezentat care sunt
sistemele de sănătate de succes din Europa și ce am putea învăța noi de la
ele, astfel încât să ne dăm seama împreună cum am putea face sistemul din
România să funcționeze mai bine.”
- Instruirea a minimum 20 de reprezentati de ong in cee ce priveste
sistemele de sanatate in perspectiva globala si regionala
- Cresterea gradului de informare / documentare a pozitiei in ceea ce
priveste statutul de “avocat” al pacientilor fata de diversitatea de entitati si
factori care compun “sistemul de sanatate”.
JANSSEN ONCOLOGY

Campania Awerness – CANCERUL PULMONAR NU ASTEAPTA 2017
Diagnosticați la timp și cu acces la tratamentul potrivit, pacienții cu
cancer pulmonar ar avea de cinci ori mai multe șanse de supraviețuire
Conferinta de presa cu medici, pacienti, persoane resursa
Medicii specialisti au trimis mesaje ferme: „Atât terapiile inovatoare,
cât și tratamentele personalizate, ce au la bază medicamentația
clasică, ne pot ajuta acum să ținem cancerul pulmonar sub control.
Însă acest lucru nu este valabil decât pentru cazurile în care boala este
depistată în stadiu incipient. De aceea, insist ca pacienții să se prezinte
la medic nu doar atunci când apare o schimbare în starea lor de
sănătate, oricât de mică, ci și la consultații periodice. O vizită la medic
le poate salva viața.”, spune prof. dr. Florin Mihălțan, medic
pneumolog.
Mesaj comun autoritati – demararea la nivel legislativ a propunerii
screeningului pentru depistarea cancerului pulmonar: LASZLO ATTILA
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– Presedinte Comisia de Sanatate din Senatul Romaniei, Administratia
Prezidentiala
Evenimentul a generat sute de mii de reactii in mass-media.
ASTRA ZENECA, MSD, ROCHE

ZIUA SUPRAVIETUITORULUI DE CANCER - Editia a – XIV - 2017
Ziua Supravieţuitorului de Cancer este un eveniment ce marchează
celebrarea deciziei de a trăi, de a lupta împotriva resemnării şi a
efortului imens pentru a învinge această boală gravă. Acest eveniment
a fost a iniţiat din 2001 de Liga Română de Cancer
Organizare eveniment cu participarea a peste 150 de pacienti din toata
tara, din asociatiile membre FABC.
- sărbătorirea pacienţilor cu cancer care au decis să lupte împotriva
resemnării şi fac un efort imens pentru a învinge această boală gravă.
- să demonstrăm încă o dată pacienţilor că nu sunt uitaţi şi că nu sunt
singuri în lupta cu boala.
- schimbarea mentalităţii populaţiei faţă de această maladie şi de cei
care se confruntă cu ea
- promovarea FABC şi a organizaţiilor membre
- conştientizarea pacienţilor cu cancer, a aparţinătorilor acestora,
precum şi a opiniei publice, că această boală, datorită noilor tratamente,
trebuie privită ca o boală cronică tratabilă şi cu şanse mari de vindecare.
- conştientizarea populaţiei asupra rolului prevenţiei dar si a
tratamentelor inovatoare
- importanta solidaritatii organizatiilor de pacienti, in promovarea si
apararea drepturilor pacientilor, accesul la inovatie si investigatii
performante.

Rezulate / Impact

Evenimentul a generat sute de mii de reactii in mass-media.

Sponsori

ROCHE, NOVARTIS, JANSSEN, IPSEN, VARINAK

www.fabc.ro
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MASA ROTUNDA – FABC, PALATUL PARLAMENTULUI, 5 DECEMBRIE –
INCHEIERE CAMPANIE NU AM FACUT DESTUL
Prezentarea rezultatelor obtinute in cadrul campaniei nationale de
screening privind cancerul la san.
FABC a dorit reunirea la masa discutiilor a tuturor partenerilor implicati
in problematica oncologiei – comisiile de sanatate din Senat si Camera
Deputatilor, CNAS, Administratia Prezidentiala.
Conferinta de presa cu autoritatile
Autoritățile au anunțat că, de la începutul anului 2018, în România, va
începe Programul pilot de prevenire, depistare precoce, diagnostic si
tratament precoce al cancerului de sân care ar urma să se desfășoare
pe o perioadă de 5 ani. Acesta ar presupune testarea a peste 30.000
de femei, dintre care jumătate aparținând categoriilor vulnerabile din
punct de vedere socio economic: zone defavorizate, mediu rural,
șomere, grupuri entice vulnerabile.
AVON, ROCHE, ASTRAZENECA
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PROIECT - SERVICII MEDICALE SI DE INFORMARE PENTRU PACIENTI,
ACASA
Isi propune sa imbunatateasca aderenta la tratament a pacientilor
oncologici nou initiati in terapie orala ambulatorie prin cresterea
comunicarii si monitorizarii acestora pentru identificarea si solutionarea
diverselor probleme ce apar in cursul tratamentului pentru a imbunatati
semnificativ aderenta la tratament a pacientilor si calitatea vietii acestora
in timpul terapiei.
Astfel in vederea permanentizarii unor colaborari pe termen lung cu
pacientii, bazate pe implicarea activa a personalului ce efectueaza vizitele
in cadrul proiectului FABC, pe explicarea reactiilor adverse si cautarea de
solutii pozitive pentru imbunatatirea calitatii vietii pacientilor oncologici, pe
intelegerea problemelor cu care se confrunta pacientii in decursul
tratamentului si dezvoltarea unei relatii de empatie cu acestia
Vizite acasa la pacientii oncologici aflati in terapie orala.
250 de pacienti inscrisi in proiect, 850 de vizite, 1 aplicatie de gestiune a
pacientilor, a reactiilor adverse, actiuni intreprinse la domiciliul pacientilor.
PFIZER
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ALTE ACTIVITATI – ACTIUNI DE LOBBY SI ADVOCACY
Scrisoare deschisa catre Cancelaria Germaniei – Angela Merkel – raspuns primit in 30 de zile, oficial de la biroul
cancelarului – privind stoparea exportului paralel de medicamente.
Intalniri periodice cu autoritatile pentru deblocarea noilor molecule, extindrerea listei de medicamente
compensate si gratuite, imbunatatirea protocoalelor terapeutice.

Data
27.12.2017

www.fabc.ro

Reprezentant Legal
Cezar Irimia – Presedinte FABC
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