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În atenția Avocatului poporului - referitor la
solicitarea 4718 / 24.02.2022

Asociația Română de Educație în Alergii (AREA - educatie-alergii.ro) este o
organizație non-profit care acționează din 2018 pentru îndeplinirea viziunii comune a

membrilor săi fondatori de a contribui la integrarea sigură a copiilor și adulților
afectați de toate tipurile de alergii. Alergia este o afecțiune medicală care impactează

calitatea vieții și în condiții necontrolate poate periclita viața.

Acțiunile AREA au fost construite încă de la început mizând pe
puterea comunității ca motor al educației și al schimbării. Încă de la

lansare succesul acțiunilor noastre educative se bazează pe
colaborarea dintre specialiști si părinți și pacienți afectați de boli de

tip alergic.

În ceea ce privește susținerea persoanelor cu afecțiuni de tip alergic AREA a
acționat după cum urmează:

● Prin scrisoarea deschisă trimisă către Parlament și Comisiile acestuia pe 7
octombrie 2019 prin poștă electronică și, de asemenea, publicată pe site-ul
nostru AREA și-a manifestat susținerea, disponibilitatea și interesul de a lua

parte la sesiunile de consultare referitoare la LEGEA nr. 4 din 8 ianuarie
2021 privind protecția drepturilor persoanelor diagnosticate sau
suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecțiuni alergice. Din
păcate invitația nu a sosit și am aflat din presă de promulgarea legii în 2021.

● Deși întocmirea unui Registru al persoanelor diagnosticate sau
suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecțiuni alergice nu se
află în obiectivul nostru de activitate, la sugestia comunității am avut două
tentative de a radiografia situația, una în 2019 și una în 2022, folosind un
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formular online tip Google Forms. Dat fiind că acest exercițiu nu s-a finalizat cu
informații ce pot fi considerate relevante statistic ne putem baza doar pe
următoarele semne constatate în cei trei ani de activitate:

➔ Rapoartele și luările de poziție ale organizațiilor europene și
internaționale de profil precum https://www.eaaci.org/, www.wao.org,
https://globalskin.org/about , https://ginasthma.org/ și alte organizații.
➔ Feedback-ul calitativ al diverselor categorii de specialiști care au

interacționat cu AREA în cadrul atelierelor și inițiativelor noastre din
ultimii 3 ani precum medici alergologi, medici cu specialități conexe

precum pediatri, ORLiști, Gastroenterologi, Pneumologi,  medici
medicină de urgență, medici de familie, stomatologi, medici de

medicină școlară, profesori și directori de instituții de învățământ,
specialiști din HORECA, asistenți sociali din cadrul DGASPC, copii,

părinți și pacienți.
➔ Invitația doamnei Conf. Univ. Dr. Oana David de la Universitatea

Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca de a participa în proiectul REThink
dedicat dezvoltării de soluții bazate pe tehnologie pentru sănătatea

mentală adresat în etapa de pilot copiilor cu ASTM.
➔ Creșterea interesului mass media și în mediul online pentru educație

legată de toate categoriile de alergii (alimentare, respiratorii, cu
simptome gastro-intestinale, cutanate, medicamentoase)

➔ Grupurile de părinți de pe platforma de socializare Facebook, grupuri
care împreună adună peste o sută de mii de persoane.

Referitor la cele mai mari probleme pe care le întâmpină persoanele cu afecțiuni de
tip alergic în România enumerăm din aceleași surse menționate anterior

următoarele:

● Accesul dificil la specialiști existând chiar județe în România în care nu există
nici măcar un medic specialist alergolog sau o secție spitalicească dedicată în
sistemul public,

● Costurile mari de îngrijire ale acestor afecțiuni determinate de consulturile
medicale și investigațiile nedecontatate, costurile cu medicamente precum
injectorul cu adrenalină care costă 200 ron/ fiecare sau cu alimente speciale
nesubvenționate de CNAS dedicate unui meniu restricționat o cutie de lapte
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praf pentru un bebeluș cu alergie la proteina laptelui de vacă ajungând la
câteva sute de lei, unui bebeluș fiindu-i necesare câteva cutii pe lună(5-6)..

● Dezechilibrele în existența diverselor medicamente în farmacii (precum
injectoare sau fiole cu adrenalină, prescrise în trusa de urgență pentru
anafilaxie sau Propionat de fluticazonă prescris în gestionarea astmului).

● Discriminarea accesului la educație pentru copiii cu alergii atât în sistemul
public cât și în sistemul privat prin respingerea explicită sau voalată a
solicitărilor părinților lor de a fi înscriși în condiții de siguranță, condiții care
diferă de la caz la caz funcție de afecțiune și severitate.

● Lipsa condițiilor necesare integrării în siguranță în viața socială neexistând
cursuri obligatorii de specialitate pentru personalul care activează în industrii
precum HORECA, Catering & Cantine(inclusiv în și pentru spitale publice sau
private) Evenimente, Centre de îngrijire tip afterschool, locuri de joacă și altele.

● Aplicarea inconsecventă a cadrului legal acolo unde el există (de exemplu
REGULAMENTUL (UE) NR. 1169/2011 referitor la etichetarea alimentară  sau
Ordinul comun al ministrului Educaţiei Naţionale şi ministrului Sănătăţii
nr.3764/694/2018 referitor la obligativitatea dotării cu EpiPen a
cabinetelor medicale din grădiniţe şi şcoli, precum şi a cabinetelor de
medicină dentară.

● Lipsa educației populației generale pe tema alergiilor, lipsă a cărei
consecință poate periclita siguranța fizică imediată a persoanelor cu
aceste afecțiuni prin acțiuni precum consumarea alimentelor alergene
în spații comune, servirea copiilor necunoscuți cu alimente periculoase
pentru ei, neeliminarea ambroziei de pe terenurile publice și multe
altele.

Încheiem îndrumându-vă a contacta pentru detalii și Departamentul pentru
situații de urgență care poate avea o situație a urgențelor cauzate de
anafilaxie la nivel de an, ASSMB care în urma programului Și copii alergici au
dreptul la educație a recenzat populația școlară din București referitor la
alergii precum și D.G.A.S.P.C. unde se aprobă dosarele pentru extinderea
concediului pentru îngrijirea copilului din cauze de natură alergică.
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Mulțumim!
Cu respect,

Dr. Adriana Nicolae
Președinte Asociația Română de Educație în Alergii
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