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Scop 

Reprezentarea persoanelor afectate de 
cancere rare din România, a familiilor lor, 
şi a specialiştilor care sunt implicaţi în 
diagnosticarea şi tratarea lor

Forme rare de cancer

• Sarcomul Ewing
• Limfomul Hodgking 
• Limfomul non-Hodgkin
• Retinoblastomul
• Sarcomul Kaposi
• Sarcomul Sinovial
• Sarcomul Sticker

• Tumori gastro-intestinale stromale
• Leucemie mieloidă cronică
• Mielomul multiplu (Boala Kahler)
• Tumora neuroectodermală           

primitivă periferică
• Angiosarcomul
• Carcinomul mucoepidermoid
• Fibrosarcomul

Realizat cu sprijin financiar Novartis Oncology 

aSociaţia română de cancere rare 



Știați că 

Conceptul de cancere rare a fost introdus în 
SUA, de către Institutul Naţional de Cancer;

Sunt incluse în această categorie formele de 
cancer care au o prevalenţă de mai puţin de 
cinci cazuri la 10.000 de indivizi;

Tipurile de cancer care apar la copil sunt diferite 
de cele ale adultului, ca localizare, frecvență și 
tratament.

ne ajutați dacă
• Înțelegeți nevoile noastre;

• Vreți să vă implicați;

• Ne ajutați să oferim ajutor;

• Ne sprijiniți financiar pentru a ne continua 
activitățile.

Mulțumim!

obiective 

1. Dezvoltarea unei reţele naţionale, formată, formată formată 
din reprezentanţii cheie ai organizaţiilor de 
pacienţi, specialişti, comunitate şi instituţii 
publice;

2.  Organizarea de campanii de informare şianii de informare şi 
consiliere privind cancerele rare; 

3.  Sensibilizarea populaţiei faţă de problemele 
copiilor şi adulţilor afectaţi de cancere rare;;

4.  Colaborarea cu organizaţii şi persoane 
private din ţară şi străinătate;

5. Influenţarea structurilor administrative şi 
economice în vederea adoptării de decizii 
responsabile faţă de viitorul pacienţilor 
afectaţi de cancere rare;

6. Stimularea cercetării ştiinţifice – pentru 
identificarea şi implementarea celor mai 
eficiente terapii şi metode de îngrijire;de de îngrijire;

7.  Promovarea măsurilor de diagnostic precoce 
prin metode specifice în funcţie de boală; 

8. Îmbunătăţirea colaborării cu specialiştii im-
plicaţi în diagnosticarea şi managementul 
cancerelor rare;

9. Sprijinirea şi orientarea grupurilor şi orga-
nizaţiilor noi;

10. Furnizarea de servicii de educaţie continuă; 

11. Facilitarea accesului pacienților afectați de 
cancere rare la medicație modernă.   


