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Scrisoare deschisă către Parlamentul României 

7 Octombrie 2019 

 

Prin prezenta scrisoare dorim ca în numele specialiștilor, partenerilor și membrilor înscriși în Asociația 

Română de Educație în Alergii să salutăm și să ne exprimăm susținerea față de Propunerea legislativă 

privind protecţia persoanelor cu boli şi afecţiuni alergice în România inițiată și redactată de Ani Crețu, 

fondator al Asociației Alert, cu sprijinul specialiștilor Societății Române de Alergologie și Imunologie 

Clinică și depusă de deputat Ileana Cristina Dumitrache. 

Am regăsit cu bucurie în conținutul propunerii mai sus menționate soluții pentru rezolvarea problemelor 

grave cu care se confruntă familiile persoanelor diagnosticate cu diverse afecțiuni alergice.  

Asociația Română de Educație în Alergii a apărut din viziunea comună a membrilor săi fondatori de a 

contribui la integrarea sigură în comunitate a copiilor și adulților diagnosticați cu diverse afecțiuni 

alergice. 

Sprijinul nostru vine în contextul în care Asociația Română de Educație în Alergii a susținut în primul său 

an de activitate multiple acțiuni educative în scopul integrării copiilor cu alergii severe în comunități 

prin:  

• Acțiuni pentru creșterea conștientizării impactului social, emoțional și economic al 

afecțiunilor alergice în rândul populației din care menționăm evenimentele dedicate 

Săptămânii Mondiale a Alergiei susținute și de Ministerul Sănătăţii; 

• Recomandarea cu privire la prim ajutor în caz de anafilaxie trimisă către toate unitățile de 

învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, circulară inițiată de DSU și susținută 

de Ministerul Educației Naționale; 

• Ateliere pentru educarea directă a peste 800 de cadre medicale din rețeaua de medicină 

școlară publică din Municipiul București în cadrul proiectului “Și copiii alergici au dreptul la 

educație” realizat în parteneriat cu ASSMB; 

• Ateliere pentru educarea directă a personalului din grădinițe și școli private din 15 instituții 

de profil în care învățau copii cu afecțiuni alergice severe; 

• Ateliere pentru educarea directă a părinților în gestionarea alergiilor alimentare inclusiv a 

reacțiilor anafilactice; 

• Promovarea unor materiale educative menite să crească nivelul de educație al populației în 

recunoașterea și gestionarea corectă a reacțiilor alergice severe în parteneriat cu DSU, 

Fundația pentru SMURD;  
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Ca reprezentanți ai comunității Asociației Române de Educație în Alergii ne manifestăm în mod public 

dorința și disponibilitatea de a participa la sesiunile de consultare ce vor fi declanșate în baza acestui 

proiect legislativ.  

Încheiem prin a vă invita să urmariți primul manifest creat de Asociația Română de Educație în Alergii 

difuzat în cinematografe și prin rețele de socializare, manifest al cărui scop a fost creșterea 

conștientizării impactului social, emoțional și economic al afecțiunilor alergice severe în rândul 

populației: 

https://www.facebook.com/asociatiaromanadeeducatieinalergii/videos/738994206499598/ 

 

Presedinte și membru fondator AREA 

Medic Primar Alergologie și Imunologie Clinică 

Dr. Claudia Adriana Nicolae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


