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Asociația Pacienților cu Neoplazii 
Mieloproliferative MIELOPRO

atât aspectele medicale legate de boala lor 
și deci să ia decizii în cunoștință de cauză 
dar și să îi informeze asupra aspectelor le-
gale care îi privesc. 

În altă ordine de idei, neoplaziile mie-
loproliferative și în general neoplaziile 
hematologice nu sunt foarte bine cu-
noscute și ca urmare nici manifestările, 
complicațiile, tratamentul sau mijloacele 
de profilaxie și depistare precoce. Faptul 
că nu se manifestă întotdeauna zgomo-
tos și au o evoluție mai îndelungată nu 
înseamnă că trebuie să ignorăm severita-
tea neoplaziilor cronice care până la urmă 
reprezintă  tot o formă de cancer. Evoluția 
cronică, ce se poate întinde pe ani de zile, 
are drept consecință numeroase provocări 
cărora pacientul trebuie să le facă față: de 
la presiunea psihică permanentă creată 
de diagnostic și incertitudinea evoluției  
până la schimbarea stilului de viață, a mo-
dului de relaționare cu familia și prietenii, 
adaptarea la noul rol în societate și chiar 

Î n ultimul timp asistăm la o serie de 
schimbări în domeniul sănătății: pa-
cientul tinde să devină centrul tutu-

ror activităților serviciilor de sănătate și 
să se transforme dintr-un actor pasiv în 
desfășurarea actului medical într-unul 
activ, implicat voluntar și deci conștient 
că alături de medic este responsabil de 
reușita tratamentului. 

Ca urmare a aderării la UE România a 
trecut la armonizarea legislației naționale 
cu cea europeană  adoptând diverse preve-
deri  legale europene privitoare la  sănătate 
și drepturile și obligațiile pacienților. Toate 
aceste schimbări au fost făcute însă într-un 
ritm foarte rapid și nu au ținut cont de ca-
racteristicile populației cărora le sunt adre-
sate: mentalități, tradiții, nivel de educație 
generală și medicală; ca urmare, marea ma-
joritate a pacienților a fost  gasită neprega-
tită pentru a le primi și accepta. De aici ne-
voia unor forme de organizare a pacienților 
care să le fie aproape, să îi ajute să înțeleagă  

administrarea corectă a tratamentului pe 
timp îndelungat.

De aici rezultă rolul asociației de su-
port pentru pacient și de promovare a 
cunoștințelor despre neoplaziile hemato-
logice.

În completarea acțiunilor organizației 
noastre de furnizare de informații, în peri-
oada 23-24 septembrie 2016 s-a desfășurat 
în București  1-a Conferință Națională a 
Asociației Pacienților cu Neoplazii Mie-
loproliferative “MIELOPRO” . 

La conferință au participat, pe lângă 
membrii asociației, invitați de la asociațiile 
de pacienți partenere din cadrul Federației 
Asociațiilor Pacienților cu Cancer (FABC), 
precum și medici de diverse specialități și 
psihologi care au contribuit la susținerea 
prelegerilor din cadrul evenimentului.

Pe agenda conferinței s-au înscris mai 
multe subiecte de mare interes pentru 
pacienți și cu o tematică variată. 

Programul a început cu un material de 
prezentare a neoplaziilor mieloprolifera-
tive “Neoplaziile mieloproliferative –un 
alt fel de cancer” susținut de președintele 
asociației  Dr.Leny Caban, medic primar 
hematolog. În această expunere s-au cla-
rificat noțiuni privitoare la caracterizarea 
termenului de „cancer” în general (ce este 
cancerul, modificările de la nivel genetic 
ce conduc la apariția sa, cum se manifes-
tă, tipuri principale de cancer, diferența 
dintre tumorile solide și cancerele de 
sânge), urmat de prezentarea neoplaziilor 
mieloproliferative ( definiție, clasificare, 
modul de apariție și dezvoltare, simpto-
matologie). Noțiunile din această primă 
prezentare au fost completate de expu-
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nerea metodelor utilizate pentru 
diagnosticarea neoplaziilor mie-
loproliferative „Teste diagnostice 
în neoplaziile mieloproliferative” 
susținută de către Dr. Camelia 
Dobrea, medic primar hemato-
patolog. A fost trecută în revistă 
importanța hemoleucogramei  cu 
formulă leucocitară și frotiu, a exa-
menului medular (aspirat medular 
și puncție biopsie osoasă asociată 
cu examen imunohistochimic), a 
examenelor citogenetice și mole-
culare.

Ca o urmare firească, prezentă-
rile au continuat cu noțiuni despre 
aderența la tratament: „Relația 
dintre aderența la tratament și 
eficiența terapeutică” prelegere 
susținută de Dr. Leny Caban. După 
cum știm aderența la tratament 
reprezintă o problemă majoră și 
îngrijorătoare la nivel mondial și 
influențează major rezultatele te-
rapeutice inclusiv în cazul medicației ci-
tostatice orale. Au fost definite noțiunile 
de aderență, concordanță și persistență 
la tratament însoțite de raportări sta-
tistice privitoare la nivelul de aderență 
și persistență la tratament în diverse 
afecțiuni și de expunerea consecințelor 
non-aderenței.  De asemenea, deoarece 
Organizația Mondială a Sănătății conside-
ră aderența la tratament ca fiind un feno-
men multidimensional influențat în gene-
ral de 5 categorii de factori (factori ce țin 
de pacient, de terapie, de boală, de relația 
medic-pacient și factori socio-economici) 
au fost discutate în detaliu fiecare cate-
gorie de factori, modul în care pot aceștia 
influența aderența precum și soluțiile dis-
ponibile sau posibile pentru corectare și 
deci ameliorare a aderenței. Au fost pre-
zentate de asemenea diverse metode de 
măsurare, monitorizare și îmbunătățire a 
aderenței la tratament.

Dimensiunea psihologică a diagnos-
ticului și necesității tratamentului în 
cancerele de sânge  a fost analizată în 
prezentarea D-nei psiholog Doina Ianuș: 
„Impactul diagnosticului asupra pacien-
tului cu cancer”.  A fost prezentat modul 
în care diagnosticul, tratamentul și toate 
modificările consecutive din viața pacien-
tului îl influențează negativ atât pe acesta 
dar și pe membrii familiei, determinând 

o situație nu de puține ori gravă, ce ne-
cesită intervenții psihologice (ședințe de 
psihoeducație și psihoterapie) asigurate 
de personal specializat. De aici necesita-
tea includerii psihologului în echipa te-
rapeutică. Sesiunea s-a desfășurat într-un 
mod interactiv, invitații la conferință par-
ticipând activ la discuții și  dovedindu-se 
foarte interesați de subiect, o dovadă în 
plus a deficienței suportului psiholo-
gic pentru pacienți în general și pentru 
pacienții cu cancer în mod special.

O altă tematică abordată în cadrul 
conferinței a fost cea pe teme juridice. A fost 
prezentată o selecție privitoare la criteriile 
de încadrare în grad de handicap pentru ne-
oplaziile mieloproliferative, subiect de mare 
interes pentru majoritatea pacienților.

Momentul cel mai important al acestei 
sesiuni a fost lansarea broșurii “Drepturile 
și obligațiile pacientului”, prima lucrare 
dintr-o serie de materiale ce vor fi editate 
sub denumirea “GHIDUL PACIENTULUI”. 
Lucrarea este una de avangardă deoarece 
prezintă o selecție completă și actuali-
zată a prevederilor legislative românești 
în domeniul drepturilor și obligațiilor 
pacientului, raportat la cele 14 drepturi 
ale pacientului prevăzute în Carta Euro-
peană a Drepturilor Pacientului. Selecția 
este însoțită de comentarii și sfaturi utile. 
Intenția realizării acestei broșuri a fost de 

a oferi un material informativ util 
atât pacienților dar, în egală măsu-
ră, și medicilor curanți ca și tuturor 
persoanelor implicate în relația cu 
pacienții. În perioada următoare 
asociația va face eforturi de pro-
movare a acestei lucrări la nivel 
național.

La toate acestea s-au mai adă-
ugat, într-un alt registru tematic 
prezentarea a 2 proiecte: 

l prezentarea site-ului “onco-
pedia.ro” de către D-na Dr. Raluca 
Bârzu, de alt fel și inițiatoarea aces-
tui proiect; acest site sub deviza 
”Cunoașterea înseamnă sănătate” 
și-a propus să ofere pacienților 
români cu cancer informații di-
verse și autorizate privitoare la 
această maladie (informații ac-
tualizate despre diverse tipuri de 
cancer, date legate de tratament, 
de nutriție, de stil de viată, de co-
municare etc.); sunt prezentate de 

asemenea cele mai recente evenimente 
din sănătate. Site-ul se bucură de sprijinul 
FABC (Federația Asociațiilor Bolnavilor de 
Cancer).

l prezentarea proiectului “Servicii 
medicale și de informare pentru pacienți, 
ACASĂ” prezentat de d-nul Dr. Flavius 
Pavelescu, proiect disponibil în acest 
moment pentru 2 tipuri de tumori soli-
de: cancerul renal și pulmonar dar care 
se dorește a se extinde și la alte tipuri de 
cancere ce presupun tratament cu admi-
nistrare orală; este un proiect de suport 
pentru pacienți , activitatea fiind asigura-
tă de mai multe echipe formate din medici 
și asistenți medicali care se deplasează la 
domiciliul pacientului și care, fără să in-
terfereze cu recomandările medicale, îl 
ajută pe acesta la înțelegerea și adminis-
trarea regimului terapeutic și la depășirea 
dificultăților de diverse naturi pe care pa-
cientul le-ar putea întâmpina pe parcursul 
tratamentului.

Lucrarile conferinței s-au încheiat cu 
adunarea generală a asociației unde s-au 
discutat probleme organizatorice și admi-
nistrative.

Conferința s-a bucurat de un real suc-
ces în rândul participanților, stabilindu-
se cu această ocazie și principalele teme 
de interes pentru activitatea viitoare a 
asociației.


