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Asociaţia pentru Dravet şi alte Epilepsii Rare şi-a început oficial 
activitatea în octombrie 2012, pentru a reprezenta interesele 
pacienților cu aceste afecțiuni.

Printre obiectivele asociaţiei se numără popularizarea 
problematicii epilepsiilor rare, îmbunătăţirea accesului de 
metode moderne de diagnostic şi tratament, susţinerea familiilor 
afectate – printr-o mai bună informare, consiliere psihologică, 
facilitarea accesului la terapii pentru copii. 



Concret, au avut loc:
• 73 de sesiuni consiliere pe probleme 

de epilepsie și consiliere psihologică la 
persoane fizice (părinți de copii cu epilepsie) 
și persoane juridice (2 centre de intervenție 
pentru copii cu diferite dizabilități asociate 
cu epilepsie)

• 88 de sesiuni de consiliere pe linie de 
drepturi și acces la educație. Beneficiarii  
acestor sesiuni au fost părinții de copii cu 
dizabilități și epilepsie din 11 județe, vârsta 
copiilor variind  între 9 luni și 13 ani

• 3 seminarii cu profesorii din învățământul 
primar, la care au participat peste 100 cadre 
didactice din 20 de școli din București. 

Asociația pentru Dravet și alte 
Epilepsii Rare, Centrul European 
pentru Drepturile Copiilor cu 
Dizabilități (CEDCD) și Inspectoratul 
Școlar al Municipiului București 
au derulat între decembrie 2013 
și aprilie 2014 proiectul „Elev în 
clasa I”. Proiectul a fost finanțat 
de Raiffeisen Bank, care a acordat 
CEDCD o finanțare de 5.000 de euro. 

Ministerul Sănătății a anunțat în luna aprilie că va 
introduce pe lista de medicamente compensate 
și Stiripentol, singurul tratament din lume dedicat 
Sindromului Dravet. Eficienţa Stiripentol în Sindromul 
Dravet a fost demonstrată printr-un studiu realizat în 
Franţa în rândul a 41 de copii, în combinaţie cu alte două 
antiepileptice. Conform acestuia, 71% dintre pacienţi au 
înregistrat o scădere de peste 50% a frecvenţei crizelor 
clonice sau tonico-clonice într-un interval de două luni.

Stiripentol



În luna martie, am organizat pentru al doilea an Purple Day – Ziua Internațională a Luptei Împotriva 
Epilepsiei, sub forma unui flashmob Purple Salsa. De data aceasta, evenimentul a fost găzduit de Plaza 
România, iar Wilmark Rizzo Hernandez și Wilmark Dance Academy au fost parteneri în organizare. 
Lor li s-au alăturat zeci de dansatori de salsa de la cele mai importante şcoli de profil din Capitală. De 
asemenea, evenimentul a fost susținut de compania farmaceutică Desitin Pharma.

Clădirea Guvernului a fost, din nou, luminată în mov pe 26 martie, pentru a marca 
Purple Day și susținerea instituției față de bolnavii de epilepsie și Asociația pentru 
Dravet și alte Epilepsii Rare.

Purple Day



Asociația pentru Dravet și alte Epilepsii Rare a participat, 
în aprilie, la conferința Mediafax „Bolnavul cu epilepsie 
- tehnici terapeutice şi integrare socială”, alături de 
autorități și reprezentanți ai domeniului medical.

Conferința Mediafax

Echipele de muncitori contractate de Primăria Municipiului București, Direcția 
Generală de Asistență Socială, au finalizat în luna aprilie lucrările la spațiul 
centrului de zi și de terapii „Există Speranță”. Începem mobilarea și dotarea cu 
echipamente a centrului, pentru ca în curând să putem primi copiii cu epilepsie 
de vârstă preșcolară.

Centrul de zi și de terapii 
„Există Speranță”



Tot la Madrid a avut loc semnarea actelor pentru înființarea Federației Europene 
pentru Sindromul Dravet, România numărându-se printre membrii fondatori. 
În februarie 2013, a avut loc, la Paris, o primă întâlnire a reprezentanților 
organizațiilor pentru Dravet din Europa, inclusiv din România, iar de atunci 
au loc lunar videoconferințe, în care încercăm să realizăm proiecte care să 
ne susțină principala misiune comună – o viață fără crize!

Federația Europeană 
pentru Sindromul Dravet

Asociația pentru Dravet și alte Epilepsii Rare a participat 
în luna mai, la Madrid, la o conferință despre viitorul 
cannabisului ca tratament în epilepsie. Printre numeroși 
cercetători, medici, profesori și reprezentanți ai asociațiilor 
de pacienți, în sală s-a aflat și dr. Charlotte Dravet.

Conferință CBD Madrid



Ziua Internațională a Sindromul Dravet a fost marcată în 
2014 pentru prima dată în lume, pe 23 iunie, la inițiativa 
organizațiilor pentru Sindromul Dravet din mai multe țări, 
printre care și România. Asociația pentru Dravet și alte 
Epilepsii a lansat cu acest prilej un spot, realizat pro bono 
de Golem Studio și Brovisual. Spotul poate fi vizionat aici  
https://www.youtube.com/watch?v=RFTfrCEgUKg

Din luna iulie, medicamentul 
Stiripentol poate fi luat gratuit 
din farmacii de către familiile 
pacienților cu Sindrom Dravet din 
România. Mai mulți copii încep 
în această lună tratamentul cu 
singurul antiepileptic din lume 
dedicat acestei forme de epilepsie.

Ziua Internațională a Sindromul Dravet

Stiripentol 



Tot începând cu luna iulie, numărul membrilor Asociației pentru 
Dravet și alte Epilepsii Rare a crescut oficial, pentru a include 
mai mulți părinți de copii afectați de această boală. Noul director 
executiv al organizației este Ioana Țintă, mamă unui băiat cu 
Sindrom Dravet.

Două echipe de înotători – „Polo pentru Dravet” și „Prietenii copiilor cu epilepsie” – au participat în iulie la 
Swimathon București 2014 pentru a strânge fondurile necesare tipăririi unei cărți despre dieta ketogenică. 
Zeci de donatori au contribuit la acest proiect, iar, datorită lor, cartea va deveni realitate în luna decembrie.

Nou director executiv

Swimathon



Fiecare prim apel din partea unei familii Dravet este emoționant 
și memorabil. Însă telefonul pe care l-am primit la asociație 
în septembrie 2014 a fost și mai special: am intrat în legătură 
pentru prima dată cu familia unui pacient în vârstă de 31 
de ani. Dacă până acum activitatea noastră se concentra în 
special pe zona de pediatrie, vârsta pacienților cu Dravet 
pe care îi avem în evidență situându-se între 1 și 12 ani, am 
înțeles că în 2015 trebuie să demarăm acțiuni și pe partea 
serviciilor pentru adulți.

Tot în luna septembrie a fost înregistrată oficial Federația Europeană pentru 
Sindromul Dravet reunește opt organizații din șapte țări. Este lansat și site-ul 
federației, www.dravet.eu. 

Pacienți noi

Federația Europeană pentru 
Sindromul Dravet



Adelina, o fetiță de aproape 5 ani din Slobozia, diagnosticată 
cu Sindrom Dravet, a fost personajul central al emisiunii 
„Visuri la cheie”, difuzată de ProTV. Echipa emisiunii a renovat 
apartamentul în care Adelina locuiește împreună cu mama ei și 
le-a oferit acestora diferite cadouri, printre care și contravaloarea 
unor ședințe de terapie.

Asociația pentru Dravet a lansat, împreună cu Cristian Mărgărit, cartea „Dieta ketogenică – soluția 
nutrițională în epilepsie și alte boli neurologice”. Volumul are 160 de pagini, cuprinde 85 de rețete, 
precum și sfaturi prețioase pentru a urma dieta. Costă 50 de lei, iar toate fondurile obținute în urma 
vânzărilor vor fi alocate cazurilor sociale de la centrul de zi „Există Speranță”.

Visuri la cheie

Dieta ketogenică



Prima serbare de Crăciun la centrul „Există Speranță” a fost organizată împreună cu 
compania Enel, care a anunțat, cu acest prilej, o sponsorizare în valoare de 40.000 
de euro pentru dotarea cu echipamente a centrului. La serbare au participat mai 
multe familii cu copii cu epilepsie, reprezentanți Enel, colaboratori și susținători 
ai asociației, jurnaliști și... Moș Crăciun.

Prima serbare de Crăciun



În anul 2014, organizaţia a avut următorii sponsori, cu sponsorizări în bani 
sau sub formă de bunuri:
• Enel România
• Enel Cuore
• Desitin Pharma România
• Ikea România
• Distral
• Hotel Anda Sinaia
• Mercom Impex
• Softlex
• Gamex
• persoane fizice.

De asemenea, asociaţia a derulat o amplă campanie de colectare a formularelor 
pentru redirecţionarea a 2% din impozitul pe venit al persoanelor fizice.

Le mulţumim tuturor celor care ne sunt alături – sponsori, voluntari, familiile 
pacienţilor!

Date de contact
Adresă de 

corespondenţă:
Bd. Timişoara nr. 27, bl. 

E, sc. A,  
et. 7, ap. 32, Bucureşti, 

061331
Tel: 0745 090 090
dravet@dravet.ro

www.dravet.ro



Asociaţia pentru Dravet şi 
alte Epilepsii Rare
Este o organizaţie non-profit ce are ca scop desfăşurarea de activităţi menite să asigure condiţii optime, 
corespunzătoare de existenţă materială, asistenţă medicală şi tratament necesare pentru copiii cu sindrom 
Dravet şi alte epilepsii, precum şi acordarea de consiliere şi suport pentru acestea şi familiile acestora.

Echipa
ADElA ChIRICă
Preşedinte
adela@dravet.ro

TEoDoRA NEAgu
Vicepreşedinte
teodora@dravet.ro

Bugetul Ian-Dec 2014
Venituri 306.660,28 lei
Cheltuieli 64.010,19 lei

Surse de venituri
Persoane fizice 101.759,56 lei
Persoane juridice 203.507 lei
Dobânzi bancare 1.393,72 lei

Tipuri de cheltuieli
Dotări centrul de zi „Există Speranță” 24.030,19 lei
Tratamente și terapii 31.400 lei
Servicii 6.551,55 lei
Cheltuieli logistice 1.688,90 lei
Taxe şi comisioane 339,55 lei

Apariţii media
Online 17
Bloguri 6 
Presa scrisă 5
TV 7
Radio 2
TOTAL 37

Trafic site Ian-Dec 2014
Sesiuni 52.893
Utilizatori 45.798
Afișări de pagină 95.547



Date legale si fiscale
Asociaţia pentru Dravet şi alte Epilepsii Rare a primit personalitate juridică prin 
Hotărârea judecătorească nr. 20253/303/2012 a Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti 
şi a fost înregistrată în Registrul Fundaţiilor şi Asociaţiilor la nr. 124/27.09.2012.

Adresă de corespondenţă: 
• Bd. Timişoara nr. 27, bl. E, sc. A, et. 7, ap. 32, Bucureşti, 061331
• CIF: 30743937
• Cont bancar: 
• RO91 INGB 0000 9999 0323 8491 (RON), deschis la ING Bank Sucursala Unirii

2%
Dacă doriţi să susţineţi Asociaţia pentru Dravet şi alte Epilepsii Rare, puteţi 
direcţiona 2% din impozitul pe venitul dumneavoastră către asociaţie. Puteţi face 
acest lucru, în funcţie de tipul de venit, completând Declaraţia 230 – Venituri din 
salarii Declaraţia 200 – Venituri din alte surse (drepturi de autor).

Datele noastre sunt: 
• Asociaţia pentru Dravet şi alte Epilepsii Rare
• CIF: 30743937 
• Cont bancar: RO91 INGB 0000 9999 0323 8491
Ambele declaraţii trebuie depuse la Adminstraţia financiară de domiciliu sau 
trimise prin poştă până la data de 15 mai 2015 pentru veniturile din anul anterior.
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 Două mame inimoase, în luptă cu epilepsia
oameni T destine

T Text: Eta Budin. Foto: www.dravet.ro; dedi.ro

Asociaţia înfiinţată de Teodora şi Adela a reuşit să 

aducă în România singurul medicament dedicat celor 

cu Dravet, care este acum compensat. 

„Visul meu e să am 

o baghetă magică 

şi să şterg suferinţa 

de pe pământ, să nu 

mai moară niciun 

copil vreodată sau 

să se inventeze ceva 

care să îi facă pe toţi 

bine. Şi dacă nu se 

poate, atunci îmi doresc 

să trăiesc cu o zi mai puţin 

decât copilul meu...“ 

(Adela, mama lui Davis)

Cum ai reacţiona 

dacă ai afla că 

bebeluşul tău suferă 

o de o boală ciudată, 

de care unii doctori 

nici n-au auzit? O ma-

ladie fără leac, care chi-

nuie crunt trupul firav – şi care îi 

ameninţă permanent existenţa?

„Căutarea 
dumneavoastră nu 

a dat niciun rezultat“

 „Viaţa noastră s-a schimbat cu 

totul în aprilie 2011, când Sân-

ziana avea 7 luni şi jumătate“, 

povesteşte Teodora Neagu. 

„Fără să fi avut vreun semn de 

boală înainte, ne-am trezit în 

mijlocul nopţii din cauza unor 

sunete ciudate. Fetiţa avea ochii 

deschişi şi privirea fixă, iar 

jumătate din corp i se 

mişca ritmic. Nu ştiam 

cum arăta o convulsie, 

cuvântul acesta nu exis-

ta în vocabularul nostru.“ 

După tratamente fără rezul-

tat şi pelerinaje disperate pe la 

diverşi medici, un neurolog cu 

experienţă a rostit pentru prima 

oară cuvântul bizar. Imediat, Te-

odora a încercat să se informeze 

pe internet. Pe ecran a apărut, 

sec: „Pentru dravet.ro, căutarea 

dumneavoastră nu a dat niciun 

rezultat“. 

De la disperare, 

la acțiune
A fost redirecţionată pe un 

web-site american. Acolo, 

printre străini, s-a întâlnit cu 

disperarea altei românce, Ade-

la Chirică. Băieţelul ei, Davis, 

făcea şi el acele crize cumplite, 

survenite fără vreo cauză apa-

rentă. Şi, pentru că în România 

existau prea puţine informaţii 

despre boală, cele două mame 

au lăsat nesiguranţa deoparte 

şi au înfiinţat „Asociatia pentru 

Dravet şi alte Epilepsii Rare“.

„Faptul că am găsit-o pe Teo-

dora, asociata mea, singura cu 

care vorbeam aceeaşi limbă, 

m-a salvat de la depresia care 

îmi dădea târcoale“, spune, 

la rândul ei, Adela. „Oamenii 

au donat bani pentru proiec-

tele noastre, au crezut în noi 

- şi au văzut că am realizat tot 

ceea ce ne-am propus.“

Fiecare clipă se 

trăiește la maximum

Cum e să fii părintele unui 

copil care primeşte un di-

agnostic atât de cumplit? 

„Acum 2 ani, am simţit cum 

cade cerul pe mine“, spune 

Adela. „E suficient ca băieţe-

lului meu să îi crească puţin 

febra, şi panica e gata – la 

noi, o temperatură corpora-

lă nu foarte ridicată se poate 

termina în ambulanţă. Acum, 

deşi port spaima în mine, 

secundă de secundă, ştiu şi 

simt că există speranţă“. Ide-

ea este, adaugă Adela, să nu 

laşi ca boala să pună stăpâ-

nire pe existenţa ta şi a celor 

dragi. „Părinţii să nu uite să 

se bucure de copilaşul lor, să 

trăiască la maximum fiecare 

clipă. Căci ziua de mâine nu 

e o garanţie pentru nimeni, 

bolnav sau nu...“

„Deschide ochii – şi 

asta e tot ce contează“

O zi din viaţa Adelei începe în 

cel mai frumos mod: „Davis, 

fiul meu, deschide ochii - deci 

trăieşte. Asta e tot ce contea-

ză.“ Îi pregăteşte micul dejun 

ketogenic – o dietă recoman-

dată celor cu epilepsie -, apoi 

pentru Davis încep orele de 

şcoală. „Eu rămân cu telefo-

nul în mână, de teamă să nu 

se întâmple ceva grav şi să 

mă sune Andrada, doamna 

directoare. Uneori, mă 

caută ca să mă întrebe 

de una sau de alta, şi 

mereu începe conver-

saţia cu «Stai liniştită, 

suntem bine».“ După 

şcoală, urmează tra-

tamentul, cina şi ore-

le de somn. „Când 

ajungem acasă, Davis 

mă întreabă mereu: 

«Mami, acum bate inima ta?». 

Pentru că i-am spus că, atunci 

când nu e lângă mine, inima 

mea nu mai bate.“

să știi să te bucuri

Din tot răul, a învăţat ceva: 

„Ştiu că bucuriile sunt în lu-

crurile simple din prezent, 

nu din viitor, acolo unde le 

căutăm noi mereu. Fiecare 

zi care începe este un cadou 

minunat - şi nu, nu ni se cu-

vine. Fiecare cuvânt spus de 

asociaţia pentru Dravet şi alte 

epilepsii Rare deschide în cu-

rând, la Bucureşti, centrul de zi 

„există speranţă“, singurul din 

ţară dedicat copiilor de vârstă 

preşcolară cu epilepsie. Va fi şi 

spaţiul în care părinţii se vor 

putea organiza în grupuri de 

suport, pentru a discuta subiec-

te care îi preocupă. Mai multe 

detalii pe www.dravet.ro

există speranţă

Teodora 
şi Adela, 
cu micuţii lor, 

Sânziana 
şi Davis

 

se naşte cu 

sindromul 
Dravet.

1 din 20.000
de copii

Dravet...  se citeşte 

fără „t“-ul final şi 

sună a nume de 

medicament. În fapt, 

desemnează o boală 

botezată cu numele 

pediatrului francez 

care i-a observat 

pentru prima oară 

simptomele. Oricum 

s-ar citi însă, când 

spui celor apropiaţi 

sau chiar medicilor 

că prichindelul tău 

suferă de sindromul 

Dravet, vei obţine doar 

ochii măriţi şi clasica 

întrebare: „Ce-i aia?“

Davis, fiecare pas făcut de el 

înseamnă o muncă titanică 

în spate. De fiecare dată când 

face ceva nou, mă bucur ca 

un copil în seara de Crăciun.“ 

A fost tentată de multe ori să 

abandoneze lupta: „Am o sin-

gură motivaţie ca să n-o fac: 

doi ochi albaştri în care văd 

marea, şi cerul, şi infinitul. 

Ochii fiului meu.“

PUBLICITATE



Sponsori:

Parteneri


