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R A P O R T 
PROIECTE si ACTIVITATI FABC 2018 

 

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: abc_romania@yahoo.com  

Telefon: 0723.240.223 Mobil:  

  

Nume: Bujan Alin 

Functie: Coordonator Programe Email: alin.bujan@gmail.com  

Telefon: 0735533761   

  

 

3. Date bancare  

Numele băncii:  Credit Europe Bank 

Sucursala: Sucursala 1 Mai, Bucuresti 

Codul IBAN al contului: IBAN: RO60FNNB001802247025RO02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:aliantapacientilor@contact.ro
mailto:abc_romania@yahoo.com
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Raport Narativ 
  

Proiecte / Eveniment 4 Februarie – Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Cancerului 2018 

Problemă / Nevoie “POLITICI DE SANATATE IN ONCOLOGIE”, subiect care a atins mai multe 
puncte nevralgice in cadrul sferei oncologice: Proiectul Programului 
Comprehensiv de Control al Cancerului – premisele managementului in 
echipa multidisciplinara a pacientului oncologic. 

Strategie Evenimentele din țară s-au desfășurat simultan 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, Suceava prin Asociația 
Bolnavilor de Cancer Suceava, 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, mese rotunde. 

Soluția / implementarea Cluj-Napoca, 1 Februarie 2018 
Ca si element central al proiectului dedicate Zilei Mondiale de Lupta 
Impotriva Cancerului – 4 februarie 2018, a fost constituit de evenimentul 
organizat in premiera in parteneriat cu Institutul Oncologic Cluj-Napoca, 
Clujul Elitelor si Ziarul Medica. 

Rezulate / Impact Concluzia acestui eveniment a scos în evidență necesitatea implementării 
de urgență a unui Plan Național de Cancer, cu toate elementele necesare: 
accesul tuturor pacienților la tehnici de diagnostic și tratament de ultimă 
generație, profilaxia primară, profilaxia secundară, Registrul Național de 
Cancer, măsuri pentru managementul reintregrării pacientului oncologic în 
societate, măsuri care să ajute la formarea și creearea unor profesioniști în 
oncologie, măsuri care să duca la o mai bună coordonare a cercetării în 
oncologie, pentru a nu mai fi codașii Europei privind starea de sănătate a 
populației și pentru a avea acces la investigații și tratamente moderne, 
salvatoare de vieți. 

 
Detalii:http://fabc.ro/evenimente/ziua-mondiala-de-lupta-
impotriva-cancerului-marcata-de-institutul-oncologic-prof-dr-ion-
chiricuta-cluj-napoca/ 

Sponsori Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca, Janssen, Servier, Roche 

  

 
 
 
 

http://fabc.ro/evenimente/ziua-mondiala-de-lupta-impotriva-cancerului-marcata-de-institutul-oncologic-prof-dr-ion-chiricuta-cluj-napoca/
http://fabc.ro/evenimente/ziua-mondiala-de-lupta-impotriva-cancerului-marcata-de-institutul-oncologic-prof-dr-ion-chiricuta-cluj-napoca/
http://fabc.ro/evenimente/ziua-mondiala-de-lupta-impotriva-cancerului-marcata-de-institutul-oncologic-prof-dr-ion-chiricuta-cluj-napoca/
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Proiecte / Eveniment Servicii Medicale si de Informare pentru pacienti, Acasa 

Problemă / Nevoie  Dezvoltarea de noi medicamente inovative, fac ca terapiile sa fie 
tintite si chiar personalizate; 

 Toate aceste tratamente se prescriu numai de catre medici 
specialist; 

 Medicii specialisti sunt coplesiti de un numar din ce in ce mai mare 
de pacienti; 

 Timpul de dialog al medicului curant cu pacientul este din ce in ce 
mai mic; 

 Pacientii simt din ce in ce mai mult nevoia acuta a unei informari 
mult mai bune din partea personalului medical calificat (HCP); 

 Pacientii necesita ingrijire si urmarire medicala pe termen lung. 
 

Strategie Cresterea semnificativa a aderentei la tratament, 
- Personal medical dedicat care viziteaza pacientul la domiciliul sau 
- Personalul medical, dezvolta o relatie personala cu pacientul, 

relatie benefica pentru educarea si motivarea acestuia 
- Personalul medical, in urma fiecarei vizite efectuate la domiciuliul 

pacientului, noteaza eventualele reactii adverse si discuta cu 
pacientul 

- Informarea permanenta si in timp util a medicului curant despre 
starea pacientului si evolutia tratamentului 

Soluția / implementarea Asigura serviciile in folosul pacientilor, 
 Personal dedicat pentru inrolarea pacientilor la nivelul medicilor 

oncologi 
 Serviciile sunt asigurate de personal medical specializat (HCP):  

asistent medical sau medic la nivel national 
 Prin firma partenera autorizata de ingrijri la domiciliul pacientului 

cu colaboratori ce asigura acoperirea nationala a proiectului 
Programul beneficiaza de o aplicatie android si SinglePageApplication, prin 
care se inregistreaza in timp real toate datele pacientului, plus alte 
informatii (ex.: vizita este validata doar in cazul in care sunt preluate 
coordonatele gps de la locatia pacientului), sunt raportate in timp real 
Evenimentele Adverse, se cartografiaza diverse incidente de EA, factori, etc. 
 

Rezulate / Impact La sfarsitul anului 2018, sunt inrolati in proiect 272 pacienti, sunt vizitati si 
monitorizati lunar sau de cate ori este nevoie – a crescut aderenta la 
tratament (majoritatea pacientilor sunt cu cancer renal MRCC) 

Sponsori PFIZER 
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Proiecte / Eveniment Continuare Proiect - Testarea Imunohistochimica ALK pentru 
pacientii cu adenocarcinom bronhopulmonar 

Problemă / Nevoie Facilitare acces testare imunohistochimica ALK 

Strategie • 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 
- Genekor 

Soluția / implementarea 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. 

Rezulate / Impact Pana in prezent au fost efectuate peste 3000 testari imunohistochimice ALK 
iar prin extinderea laboratoarelor partenere in proiect se realizeaza 
aproximativ 130-140 testari/luna.  

Sponsori PFIZER 

  

 
 

Proiecte / Eveniment Proiect AWERNESS CANCER OVARIAN 

Problemă / Nevoie Femeile din România care prezintă factori de risc pentru a dezvolta cancer 
ovarian vor beneficia de un plan de prevenție personalizat, realizat cu 
ajutorul Coaliției Internaționale de Luptă Împotriva Cancerului Ovarian 
(World Ovarian Cancer Coalition). Organizaţia a lansat un proiect de 
cercetare a problemelor-cheie cu care se confruntă femeile cu cancer 
ovarian. Cercetarea se va finaliza la finalul acestui an cu recomandări 
specifice de acțiune pentru fiecare țară, cu scopul de a remedia problemele 
semnalate. 
 

„Dacă se pune diagnosticul corect, se aplică tratamentul potrivit și 
dacă intervențiile sunt realizate corect și la timp, în stadii incipiente, 

atunci putem spune că această boală este vindecabilă. Din păcate, 

însă, femeile din România nu numai că nu știu care sunt factorii de 

risc, dar nici nu au o educație corectă din punctul de vedere al 

prevenției bolii.”, spune Dr. Dragoș Median, medic specialist 

oncolog.  

 

Strategie Ediția din 2018 a campaniei internaționale de luptă împotriva Cancerului 
Ovarian, care este implementată și în România, se referă la faptul că vocea 
noastră, a tuturor, are puterea de a spori accentul pus pe factorul de 
prevenție, astfel încât femeile să meargă la medic și să poată să depisteze 
cancerul ovarian în stadiu incipient. Campania se adresează tuturor celor 
care sunt conștienți că dacă am fi mai informați, ne-am confrunta cu mai 

http://www.personalgenetics.ro/
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puține probleme de sănătate. Toți aceștia sunt invitați să transmită mai 
departe mesajul și, deci, să le ajute pe femei să aibă mai multă grijă de ele.  

Soluția / implementarea Plan de prevenție personalizat pentru femeile din România care prezintă 
risc pentru a dezvolta cancer ovarian 

Rezulate / Impact A fost adus in atentia publicului problematica cancerului de ovarian. 
Cele mai importante agentii media au preluat mesajul. 

Sponsori ROCHE, ASTRAZENECA 

  

 
 

 
 
 
 

Proiecte / Eveniment Eveniment – Conferinta Nationala FABC 2018 

Problemă / Nevoie Abordarea multidisciplinara a tratamentelor oncologice 

Strategie A X-a editie a Conferintei Nationale a Federatiei Asociatiilor Bolnavilor 
de Cancer din Romania, desfasurata la Poiana Brasov in perioada 
22/23.06.2018 
 Au fost prezentate teme de interes precum nutritia pacientului 
oncologic, cancerul de prostate, leucemia limfocitara cronica, 
radioterapia stereotactica, oncopediatria, libera circulatie a 
pacientilor in spatial UE, importanta validarii calitatii actului medical, 
imuno-oncologie, etc., teme prezentate de Conf. Univ. Dr. Horia 
Bumbea, Dr. Florin Bacanu, Dr. Valentin Moinescu, Conf. Dr. Av.Dan 
Cimpoeru, Dr. Marius Geanta, Dr. Calin Galaseanu, Dr. Horatiu Albu, 
Dr. Simona Stancu, Liviu Popescu, Alin Bujan, Dr. Flavius Pavelescu, 
Conf. Univ. Dr. Gabriel Kacso, Dr. Sorin Ungureanu, Dr. Cristian Barbu, 
Dr. Aldea Claudia, Dr. Mihaela Mihailovici, Luminita Popa. 

Soluția / implementarea In urma dezbaterilor in cadrul Conferintei, pacientii si medicii prezenti, 
au constatat ca se impune de urgenta, infiintarea acelor comisii 
multidisciplinare – medic oncolog curant, medic radioterapeut, medic 
chirurg oncolog, medic anatomo-patolog, psihoterapeut, nutritionist – 
care sa stabileasca in comun linia terapeutica de urmat, pentru a evita 
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malpraxisul si pentru a eficientiza tratatamentul fiecarui pacient 
(Tumor-Board). 

Rezulate / Impact In finalul Conferintei, liderii asociatiilor membre FABC au hotarat ca 
trebuie sa ne adresam Curtii Europene a Drepturilor Omului, Comisiei 
si Parlamentului European, Organizatiei Mondiale a Sanatatii, precum 
si corpurilor diplomatice din Romania, pentru a sprijini demersurile 
noastre viitoare si pentru a trezi la realitate decidentii din Romania. 
Asociatiile membre FABC au primit materiale informative, spre 
diseminare in teritoriu. 

Sponsori BRISTOL-MYERS SQIBB, MSD, NOVARTIS, MEDEUROPA, IPSEN, ROCHE, 
JANSSEN ONCOLOGY, ASTRAZENECA, ARPIM, NEOLIFE, AMETHYST-
RADIOTHERAPY 

  

 
 

 



 

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

 

 
www.fabc.ro          | FABC – Membru Fondator Alianta Pacientilor Cronici din Romania |   facebook.com/FABCRomania  

7 

Proiecte / Eveniment Masă rotundă  pe tema inovației în oncologie 
12 iunie 2018 
Palatul Parlamentului, sub egida Comisiei pentru Sănătate Publică  a 
Senatului României 

Problemă / Nevoie Imunoterapia oncologică în atenția pacienților, medicilor și 
autorităților din domeniul sănătății 

Strategie Reprezentanți ai asociațiilor de pacienți, medicilor, industriei 
farmaceutice și autorităților din domeniul sănătățiii s-au reunit astazi 
în cadrul unei mese rotunde, organizată la Palatul Parlamentului, sub 
egida Comisiei pentru Sănătate Publică  a Senatului României, pentru 
a discuta despre imunoterapiile oncologice. Cu aceasta ocazie, a fost 
au propusa o declarație de principii privind accesul sustenabil al 
pacienților români  la imunoterapiile oncologice. 

Soluția / implementarea Declarație de principii 
1. In tratamentul cancerului, imunoterapiile funcționează diferit fata 
de tratamentele citostatice standard. 
2. Întrucât imunoterapiile oncologice țintesc sistemul imunitar al 
pacientului, acestea au potențialul de a acționa asupra oricărui tip de 
cancer. 
3.  În prezent, mai mult de 2.000 de imunoterapii oncologice sunt 
studiate, în peste 3.000 de studii clinice, pentru aproximativ 300 tipuri 
de cancer.  
4. Pacienții români au nevoie de un acces sustenabil la imunoterapiile 
oncologice, prin actualizarea constantă a listei medicamentelor 
gratuite și compensate, încheierea cu celeritate a contractelor cost-
volum și publicarea rapidă a protocoalelor terapeutice aferente 
acestor imunoterapii. 

Rezulate / Impact Autoritatile au fost determinate sa includa pe lista medicamentelor, o 
serie de noi tratamente 

Sponsori ROCHE, MSD 

Buget  
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Proiecte / Eveniment Proiect Edu – Dotare / Renovare spatii Institutul Oncologic Bucuresti 

Problemă / Nevoie Renovare Biblioteca, configurare birou permanent FABC in incinta 
Institutului Oncologic Bucuresti 

Strategie Facilitarea si dezvoltarea unui cadru educational corespunzator 
specific obiectelor de activitate ale celor doua institutii aflate in 
parteneriat - FABC si IOB. Mai precis se vor intreprinde activitati 
logistice de dotare a mediului din IOB cu mijloace necesare realizarii 
procesului educational – materiale informative, pregatire spatii pentru 
destinatia mai sus mentionata, angrenarea specialistilor pentru 
furnizarea cursurilor pentru pacientii cu cancer si apartinatorii 
acestora, facilitarea medicilor si asistentilor din cadrul IOB a unui 
mediu propice pentru formare continua si organizarea intalnirilor de 
tip Grup Suport 

Soluția / implementarea Renovare si configurare spatii, etaj 1, zona Administrativa 

Rezulate / Impact A fost creat mediul corespunzator efectuarii de activitati educative, 
formare continua, birou permanent FABC, spatiu dedicat grupurilor de 
suport FABC 

Sponsori Resurse Proprii FABC 

  

Inainte 

 

Dupa 
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Proiecte / Eveniment Proiect Formare Grupuri de Suport in Institutul Oncologic Bucuresti 

Problemă / Nevoie Oferirea de suport psihologic pacientilor cu cancer colorectal 

Strategie Prezentul proiect si-a propus formarea de grupe suport in cadrul  Institutul 
Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" Bucuresti, din pacienti cu 
cancer colorectal, apartinatori, cadre medicale pentru o mai mare aderenta 
la tratament a pacientilor oncologici. Proiectul se adreseaza in principal 
pacientilor cu cancer colorectal dar include si celelalte forme de cancer. 

Soluția / implementarea Echipa care a instruit a fost formata din psiholog, un nutritionist si doi 
medici.  
Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer, ca si organism umbrela de 
reprezentare si centru logistic/informatic pentru pacienti si specialistii din 
sanatate, detine o serie de instrumente menite sa inlesneasca activitatea 
de tip suport/info. 

Rezulate / Impact Au fost organizate Grupe Suport pentru pacienti, reprezentantii FABC sunt 
prezenti la Rapoartele de Garda, impreuna cu asistentii sefi, sefii de sectii. 

Sponsori  

  

 
 

Proiecte / Eveniment Dezvoltare si Adaptare Aplicatie WEB SPA imunoterapie.i-pacient.ro 
Demarat in august 2018 

Problemă / Nevoie Scopul principal al proiectului este de a prezenta in mediul online 
romanesc informatii calitative legate de acest tip de terapie oncologica, 
cu informatii verificate. 

Strategie Informatiile legate de acest subiect sunt structurate si foarte explicite, 
pe intelesul tuturor care nu detin cunostinte medicale avansate. Aceste 
module vin sa adauge si sa solidifice zona online a FABC cu informatii 
medicale pe intelesul pacientilor si apartinatorilor. De asemenea, 
reprezinta o baza comuna si o resursa importanta pentru toate 
asociatiile membre FABC in materie de surse de informare in domeniul 
imunoterapiilor oncologice. 

Soluția / implementarea Aplicatia cuprinde 2 module. Se poate accesa la  
http://imunoterapie.i-pacient.ro/#/ 

Rezulate / Impact In curs de masurare / contabilizare accesari 

Sponsori ROCHE 

  

 
 
 
 

http://imunoterapie.i-pacient.ro/%23/
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Proiecte / Eveniment Curs GDPR pentru Consiliul Director FABC 

Problemă / Nevoie Insusirea cunostintelor legate de Directiva UE privind protectia 
datelor cu caracter personal / parte din programul permanent de 
eficientizare a activitatii FABC. 

Strategie Organzare curs 24 noiembrie 2018, Brasov 

Soluția / implementarea Facilitator Conf. Univ. Av. Dr. Dan Cimpoeru 

Rezulate / Impact Membrii Consiliului Director FABC au parcurs toate etapele cu privire 
la respectarea directivei, acestia vor prezenta si vor integra in 
activitatea curenta notiunile insusite – catre toate asociatiile membre 
FABC 

Sponsori Resurse Proprii FABC 

  

 
 
 
 

Proiecte / Eveniment Campania de Screening Cancer San – NU AM FACUT DESTUL 2018 

Problemă / Nevoie Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer (FABC), în parteneriat cu 
Alianta Pacienţilor Cronici din România, organizează a 5-a ediţie a 
campaniei „Nu am făcut destul”, care are ca scop testarea gratuită 
pentru depistarea cancerului la sân în rândul femeilor din mediul rural. 

Strategie Anul acesta, campania de testări gratuite s-a desfasurat în cinci judeţe 
din Ardeal, astfel că în lunile octombrie şi decembrie au fost testate 
mai mult de 1000 de femei din Alba, Sălaj, Cluj, Bistriţa-Năsăud şi Sibiu. 

Soluția / implementarea Voluntarii de la Asociaţia Studenţilor Medicinişti din Cluj au facut 
controale gratuite: la sâni (palpare, ecografie dacă e cazul şi trimitere 
pentru mamografie gratuită), la inimă (tensiune, puls, EKG, se măsoară 
vârsta arterelor), la plamâni (spirometrie, se măsoară vârsta 
plămânilor), la aluniţe (dermatoscopie, verificare pentru cancerul de 
piele) şi pentru depistarea diabetului (măsurarea glicemiei, care 
trebuie luată pe stomacul gol). 
 
De aceea, în lunile octombrie şi decembrie, FABC în parteneriat cu 
APCR, cu sprijinul Roche, Pfizer, Bristol-Meyers Squibb, Novartis, 
AstraZeneca, Genekor, farmacia Alphega şi cu ajutorul voluntarilor de 
la Organizaţia Studenţilor Medicinişti din Cluj (OSM Cluj) si-au propus 
sa convinga cât mai multe femei din zonele rurale şi nu numai, să 
meargă constant la un control de specialitate, astfel încât să poată 
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preveni instalarea bolii şi, atunci unde este cazul, să înceapă 
tratamentul la timp, înainte să fie prea târziu. 

Rezulate / Impact Peste o mie de femei si barbati testati 

Sponsori Roche, Pfizer, Bristol-Meyers Squibb, Novartis, AstraZeneca, Genekor, 
farmacia Alphega 

  

 
 
 
 

Proiecte / Eveniment Conferinta de Incheiere Campanie Screening Cancer San – 12 decembrie 2018 

Problemă / Nevoie Demarată în primă fază ca un proiect de investigații gratuite pentru cancerul 
mamar, Campania „Nu am făcut destul!”, inițiată de Federația Asociațiilor 
Bolnavilor de Cancer, activă încă din 2005, a ajuns anul acesta la a cincea sa 
ediție. Cu un scop mărturisit de a oferi un argument în plus Ministerului 
Sănătății pentru implementarea unui program național de screening pentru 
cancerul de sân, campania a devenit tot mai complexă de la an la an. 
 
Datorită ei, nu mai puțin de 990 de femei au avut prilejul să își facă, în propriile 
sate, ecografii mamare, 124 fiind recomandate, ca urmare a investigațiilor, 
pentru mamografie, 12 fiind supuse biopsiei, iar 3 dintre ele ajungând pe masa 
de operație pentru intervenții chirurgicale. Un total de 1.280 de oameni, 
aparținători din 12 sate ardelenești, au beneficiat, de pe urma campaniei, de 
consult și investigații gratuite.  

Strategie Conferinta de Presa la sediul Ministerului Sanatatii 

Soluția / implementarea  

Rezulate / Impact Brădăţan (Ministerul Sănătăţii): Programul de testare pentru cancer mamar 
începe din trimestrul doi al anului 2019 
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Cel puţin 30.000 de femei, cu vârste cuprinse între 50 şi 69 de ani, ar putea 
beneficia după jumătatea anului 2019 de programul de screening pentru 
cancerul de sân. 
 
"A demarat proiectul de implementare a screeningului pentru cancer de sân, 
cred că sunt cam două luni. Avem o finanţare asigurată. Acest proiect are două 
etape. O primă etapă este de implementare a proiectului şi beneficiarul acestui 
proiect este Institutul Oncologic "Prof. dr. Ion Chiricuţă" din Cluj-Napoca. 
Valoarea totală a acestei prime etape este de 22.760.659 de lei, undeva la 4 
milioane de euro. (...) Etapa a doua, primul trimestru 2019, pentru lansarea de 
apel, iar trimestrul doi 2019 pentru demarare. Demararea etapei a doua 
presupune şi începerea screeningului", a declarat secretarul de stat Tiberius 
Brădăţan într-o conferinţă de presă, în care au fost prezentate rezultatele 
campaniei de investigaţii gratuite a FABC "Nu am făcut destul" 2018. 
 
Video 
https://www.agerpres.ro/sanatate/2018/12/12/bradatan-ministerul-
sanatatii-programul-de-testare-pentru-cancer-mamar-incepe-din-trimestrul-
doi-al-anului-2019--226273 

Sponsori Roche, Pfizer, Bristol-Meyers Squibb, Novartis, AstraZeneca, Genekor, farmacia 
Alphega 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.agerpres.ro/sanatate/2018/12/12/bradatan-ministerul-sanatatii-programul-de-testare-pentru-cancer-mamar-incepe-din-trimestrul-doi-al-anului-2019--226273
https://www.agerpres.ro/sanatate/2018/12/12/bradatan-ministerul-sanatatii-programul-de-testare-pentru-cancer-mamar-incepe-din-trimestrul-doi-al-anului-2019--226273
https://www.agerpres.ro/sanatate/2018/12/12/bradatan-ministerul-sanatatii-programul-de-testare-pentru-cancer-mamar-incepe-din-trimestrul-doi-al-anului-2019--226273
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Proiecte / Eveniment Campanie de Awerness – Cancer Pulmonar 2018 - #inspiraSperanta 

Problemă / Nevoie Anual sunt depistate 11.340 de cazuri noi de cancer pulmonar în România 
și 28 de români mor zilnic din cauza acestei maladii*. Cancerul pulmonar 
provoacă cele mai multe decese dintre toate cancerele pentru că este 
agresiv, avansează cu rapiditate și este adesea depistat în stadii avansate, 
când intervenția chirurgicală nu mai este posibilă. 

Strategie Pentru că noiembrie este Luna de Luptă Împotriva Cancerului Pulmonar în 
întreaga lume, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) lansează 
campania “Inspiră speranță” pentru a atrage atenția asupra importanței 
diagnosticării precoce a cancerului pulmonar. De asemenea, trei pacienți 
care au supraviețuit cancerului pulmonar își povestec propriile experiențe 
și transmit mesaje motivaționale pacienților care se luptă cu această 
maladie.   

Soluția / implementarea Conferinta de Presa / Alimentare puncte de informare din institutele de 
oncologie Cluj si Bucuresti cu materiale Info 

Rezulate / Impact Prezentare factori de risc cu ajutorul mass-media la nivel national 

Sponsori MSD, BRISTOL-MYERS SQUIBB, ROCHE, ASTRAZENECA 

  

 
 
 
 

Proiecte / Eveniment Ziua Supravietuitorului de Cancer – Editia 2018 

Problemă / Nevoie Evenimentul celebrează decizia de a trăi a pacienților cu cancer, lupta 
împotriva resemnării și efortul susținut pentru a învinge boala și 
sistemul. 

Strategie De 15 ani, FABC, prin intermediul asociatiilor membre, creeaza mediul 
necesar pentru a renui pacienti din cele 26 de asociatii in sensul realizarii 
unei retele puternice – o voce reala a pacientilor pentru a reprezenta 
nevoile pacientilor, inclusiv reconfirmarea atitudinii pozitive in lupta cu 
boala si efectele acesteia in spectru extins. 

Soluția / implementarea Eveniment – Networking asociatii de pacienti, dezbatere asociatii 
membre FABC 

Rezulate / Impact • Organizarea tuturor aspectelor ce tin de contextul facilitarii 
intalnirii pacientilor din asociatiile membre. 

• Numar de pacienti – 110 din 11 asociatii constituite si alte 2 in 
curs de infiintare. 

• Emitere comunicat de presa. 

• Organizare masa rotunda, dezbatere cu toti participantii. 

• Sedinta Consiliu Director FABC si Adunare Generala unde au 
fost prezentate rapoartele intermediare aferente proiectelor 
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incheiate pe parcursul anului 2018, prezentare si reevaluare 
proiecte in curs de desfasurare care se intend si pe parcursul 
anului 2019. 

• Sondarea pacientilor care au invins boala. 

• Centralizarea elementelor cheie in vederea realizarii unui 
Toolkit actualizat pentru a fi diseminat catre alti pacienti care 
experimenteaza boala, Toolkit care va fi distribuit in marile 
centre de oncologie din tara si in asociatiile membre. 

• Centralizarea problemelor punctate de pacienti, actualizarea 
situatiei cu privire la accesul la terapiile inovatoare dar si la 
terapiile comune, accesul la testari personalizate / tintite, 
actualizarea agendei publice FABC privind demersurile pentru 
corectarea problemelor. 

• Evaluarea si intarirea capacitatilor Asociatiilor membre in 
sensul imbunatatirii serviciilor adresate pacientientilor si 
apartinatorilor pe plan local. 

• Distribuire pachete cu materiale educationale – ultimele 
ghiduri si colectii de informatii medicale spre utilizare pe plan 
local de catre asociatiile membre. 

 

Sponsori BRISTOL-MYERS SQUIBB, ROCHE, JANSSEN ONCOLOGY, AMGEN 
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ALTE ACTIVITATI – ACTIUNI DE LOBBY SI ADVOCACY 
 

 Intalniri periodice cu autoritatile pentru deblocarea noilor molecule,  
 extindrerea listei de medicamente compensate si gratuite,  
 imbunatatirea protocoalelor terapeutice,  
 comunicate de presa,  
 instalare standuri de informare pe fiecare sectie din institutele de oncologie din Cluj si Bucuresti,  
 inregistrare solicitari de la pacienti,  
 presiuni pentru rezolvarea problemelor legate de subfinantarea radioterapiei,  
 suport pentru asociatiile membre (dotare mobilier birou),  
 furnizare materiale info actualizate. 
 Inalniri periodice cu organizatiile umbrela europene: ECPC – FABC reprezinta o voce importanta in 

Consiliul Director ECPC 
 Accesare diverse evenimente organizate de terti din domeniul sanatatii 
 Participare proactiva in cadrul tuturor dezbaterilor organizate de institutiile publice din sanatate: 

Comisia de Sanatate din Senatul Romaniei, Colegiul Medicilor, ANMCS, Guvernul Romaniei, Ministerul 
Sanatatii, Administratia Prezidentiala, Societati Medicale 

 Intervenii periodice in mass-media – punctuale in cadrul emisiunilor de stiri, articole de presa. 
 Urmarirea constituirii de noi aliante si parteneriate cu alte entitati din sanatate, reconfirmarea 

protocoalelor existente. 
 
 
 
 
Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer din Romania multumeste tuturor sponsorilor care au sprijinit 
proiectele in folosul pacientilor si publicului general desfasurate pe parcursul anului 2018. Doar impreuna 
suntem o voce, doar impreuna putem imbunatati sistemul medical romanesc, implicit starea de bine a 
cetatenilor. 
Prezentul raport reprezinta o sumarizare a activitatilor principale. Pentru informatii suplimentare va rugam sa 
ne contactati! 
 
 
Data         Reprezentant Legal  
28.12.2018              Cezar Irimia – Presedinte FABC 
 
 


