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Comunicat de presă 

Asociațiile de Pacienți din România trebuie să devină mai puternice. 

Proiect Pilot - Dezvoltarea organizațiilor neguvernamentale pentru 

îmbunătățirea adresabilității în rândul pacienților. 

 

 
Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer implementează proiectul - Creșterea nivelului de 
informare cu privire la drepturile și obligațiile pe care le conferă statutul de pacient cronic, 
în asociațiile membre FABC și APCR, și accesul gratuit la consiliere medicală, socială, 
psihologică, nutriție, sesizare lipsă medicamente, prin CallCenter 0212530591 - 
telemedicină.  

 
După o analiză efectuată de FABC, în parteneriat cu Alianța Pacienţilor Cronici din Romania, s-

a evidențiat o lipsă de cunoaștere în rândul pacienților cronici a informațiilor cu caracter juridic – 
legislative, mai exact pacienţii nu își cunosc în totalitate drepturile și obligațiile.  

 
Încă de la înființare, asociațiile de pacienți au întreprins în permanență acțiuni de informare cu 

privire la drepturi și obligații, au tipărit materiale informativ-educative, dar acest lucru trebuie efectuat 
constant, deoarece, din păcate incidența cancerului în România a crescut, iar asociațiile de pacienți, liderii 
acestora trebuie să se perfecționeze în materie de elemente juridice, cunoștințe referitoare la drepturile 
pacienților, pentru a le prezenta în interiorul ONG-urilor intr-o formă cât mai clară, concretă. 
 

În societatea românească, drepturile pacienților nu sunt respectate de cele mai multe ori. Deseori, 
un simplu pacient cu cancer de orice tip, devine pe rând “medic”, “avocat”, pentru a supraviețui, pentru a 
învinge boala. Acțiunile pe care trebuie să le întreprindă statul român, sunt de cele mai multe ori 
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insuficiente – începând de la asistența medicală specializată în astfel de cazuri, acces  dedicat la 
tratament, protecție socială, asigurarea continuității tratamentelor și a monitorizării medicale.  

 
„Un pacient informat are mult mai multe șanse de reușită în lupta sa cu boala și sistemul de 

sănătate, decât un pacient neinformat. În acest sens, departamentul juridic al FABC și al APCR dorește 
să instruiască, să formeze liderii pacienților din asociațiile membre cu privire la drepturile pe care le are 
un pacient, pentru ca aceștia, la rândul lor să susțină trainuguri în interiorul asociațiilor pentru pacienți. 
Pentru a veni în ajutorul acestor lideri, în cadrul acestui proiect va fi conceput un instrument, care nu 
trebuie să lipsească din tolba de advocacy a unei asociații de pacienți, un instrument cu toate informațiile 
legislative, explicate corespunzător, pe un limbaj ușor de înțeles de toți„ – a declarat Cezar Irimia, 
președinte FABC. 

 
Un important aspect îl constituie importanța cunoașterii traseului terapeutic al pacientului cu 

cancer pentru sprijinirea acestuia în accesarea facilă a investigațiilor medicale și implicit, accesarea în 
timp util a măsurii terapeutice recomandate de medicul curant. De asemenea, asociația de pacienți poate 
reprezenta o structură potrivită, în furnizarea materialelor informative pe diferite tipuri de cancer, și poate 
constitui o reală biblioteca informativă, cu materiale realizate de specialiști pe înțelesul pacienților. Un alt 
rol important al asociației de pacienți locale este acela de peer-educator sau educator printre egali, lucru 
care ajută pacientul în a gestiona mai bine problema cu care se confruntă, beneficiind de experiența altor 
pacienți care au trecut prin boală, iar asociațiile de pacienți trebuie să fie pregătite în facilitarea acestui 
tip de suport. O dată cu dezvoltarea instituțională crește adresabilitatea în rândul pacienților beneficiari, 
iar acest lucru, determină finalmente, îmbunătățirea situației pacienților în general.  

În această perioadă critică, de pandemie, mare parte din proiect se va desfășura online ceea ce 
va determina realizarea unui upgrade tehnologic IT, necesar în procesul informațional. 

 
Colaborarea companiei Novartis cu organizațiile de pacienți se bazează pe 
asumarea  responsabilității de a susține pacienţii pe tot traseul pe care il parcurg, de la 
diagnostic la tratament si, mai departe, in cursul procesului de vindecare. 
În orice moment al acestui proces, pacienţii au nevoie de acces la informație corecta și 
completă. 
Compania Novartis, prin parteneriatul cu FABC în cadrul proiectului desfășurat pentru 
instruirea și formarea liderilor asociațiilor de pacienți, contribuie la creșterea nivelului de 
educație a pacienților oncologici. 

 

 

 

 
Probleme identificate de asociațiile de pacienți FABC 

- În pandemie pacienţii nu au avut acces facil la monitorizare, la tratamentele curative. 
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- Nu și-au găsit medicamentele indicate în tratamentul de zi cu zi, iar monitorizarea a 

fost deficitară. 

- Întârzieri de luni de zile de la suspiciunea de cancer și până la diagnosticarea certă, 

mulți dintre pacienți, decedând până la diagnosticare. 

- În continuare, serviciile medicale oferite în spitalele de stat sunt deficitare, pacienţii 

alegând cu predilecție serviciile private, chiar dacă implică co-plată. 

- Peste 80% dintre respondenți au declarat că au fost nevoiți să își cumpere 

medicamentele necesare din schemele de tratament oncologice, chiar dacă aceste 

tratamente sunt gratuite prin Programul Național de Cancer. 

- În procent de 100% din respondenți solicită implementarea Planului Național de 

Cancer: Acest plan ar face ordine în oncologie și ar bugeta corect necesarul României 

privind acoperirea costurilor tuturor segmentelor medicale, începând cu screening, 

depistare precoce, control si tratament al cancerului, îngrijiri paliative dar și un Registru 

National al Cancerului care ar monitoriza toate cele amintite mai sus (banii alocați 

programului, pacienți, incidenta, etc). 

- Pacienţii au reclamat lipsa din spitale a consilierii psihologice și de nutriție oncologică. 

Aceste servicii de suport ar conferi o aderență și o complianță ridicată la tratament. 

- Peste 70% din pacienți au punctat lipsa implicării medicului de familie in diagnosticarea 

bolii. 

 

 

 

 

 

Despre Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer 

A fost înființată în anul 2005 din necesitatea ca toți cei care luptă împotriva cancerului să devină o forță cu o voce 

puternică. FABC este interfața între organizațiile membre și instituțiile statului,  

instituțiile europene implicate în sănătate, precum și organizațiile europene şi internaționale similare. FABC 

reprezintă interesele a peste 75.000 de membri în întreaga țară, pacienți, supraviețuitori și voluntari. 

Mai multe detalii pe www.fabc.ro 

 

 

 

 

 

 


