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"Purple Day&#8220;

Bolnavii cu epilepsie, in baza de date 112
70

Incepand cu 2012, si in Romania a fost celebrata Ziua Internationala de Lupta Impotriva Epilepsiei,
pe 26 martie, in prima editie fiind organizata doar o campanie de informare. Anul acesta, actiunile
sunt mai numeroase, o implicare importanta fiind si cea a Guvernului. Ieri, incepand cu 18.30,
Guvernul a marcat ziua, denumita si \"Purple Day\", prin iluminarea Palatului Victoria in culoarea
mov (culoare aleasa sa reprezinte cauza bolnavilor de epilepsie pentru ca este cea a lavandei -
planta asociata cu singuratatea si izolarea, stari extrem de cunoscute epilepticilor). Nu in ultimul
rand, la nivelul Guvernului au fost luate si o serie de masuri pentru sustinerea bolnavilor de
epilepsie. Mai exact, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii (MS), dr. Raed Arafat, a avut,
saptamana trecuta, o intalnire cu reprezentantii Asociatiei pentru Dravet si alte Epilepsii Rare,
ocazie cu care s-a decis inscrierea, in baza de date a Serviciului de Urgenta 112, a persoanelor
care sufera de aceasta boala. "Atunci cand se solicita interventia ambulantei, va fi trimisa o masina
echipata cu aparatura de terapie intensiva", se arata intr-un comunicat de presa al Guvernului. O
alta intalnire este programata saptamana viitoare, la MS, cu scopul de a fi gasite sursele de
finantare pentru realizarea unui program national de tratament care sa amelioreze efectele acestei
boli. 

FLASHMOB Ziua de Lupta Impotriva Epilepsiei a fost marcata si prin organizarea unui flashmob -
"Purple Salsa" - la care au participat apropiati ai bolnavilor de epilepsie si dansatori de salsa, potrivit
organizatorilor (Asociatia pentru Dravet si alte Epilepsii Rare). "Toate proiectele noastre sunt
caracterizate de energie si optimism si, chiar daca epilepsia este o povara greu de dus, noi ne-am
propus sa marcam aceasta zi, impreuna, prin dans", a declarat presedintele Asociatiei pentru Dravet
si alte Epilepsii Rare, Adela Chirica. 

STATISTICI La nivel mondial, epilepsia - caracterizata prin convulsii repetate - afecteaza peste 50
de milioane de persoane, un om din 100 suferind de aceasta boala. De epilepsie au suferit, printre
altii, Vincent van Gogh, Ceaikovski, Iulius Cezar, Napoleon Bonaparte si Dostoievski, insa, desi este
o boala cunoscuta de multa vreme, cauzele sale nu sunt nici acum stiute pe deplin. In Romania,
sunt aproximativ 200.000 de pacienti cu epilepsie, conform statisticilor Organizatiei Mondiale a
Sanatatii, dar medicii cred ca numarul acestora ar fi mai mare, de 300.000 pana la 500.000. Intre 50
si 60% dintre cazurile de epilepsie debuteaza inaintea varstei de 16 ani, o criza unica, accidentala,
putand sa apara la 5% din populatie, sustin specialistii. Crizele de epilepsie pot fi uneori confundate,
in cazul bebelusilor, cu convulsiile febrile, care sunt destul de frecvente si deloc periculoase. 

EPILEPSIA SE SITUEAZÃ PE LOCUL AL DOILEA CA INCIDENTÃ IN CADRUL CATEGORIEI DE
BOLI NEUROLOGICE, DUPÃ MIGRENE. 
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Un singur cuvant reuneste, de fapt, cateva zeci de sindroame epileptice, cu cauze, manifestari si
evolutii diferite. Unul dintre cele mai grave este Sindromul Dravet, cunoscut si sub numele de
epilepsie mioclonica infantila severa, care debuteaza in primul an de viata, afecteaza aprox. unul din
20.000 de copii si este incurabil. In afara de crizele epileptice extrem de greu de controlat, este
insotita de cele mai multe ori de diferite alte manifestari - tulburari de dezvoltare, intarzieri in
achizitia limbajului, instabilitate la mers. Asociatia pentru Dravet si alte Epilepsii Rare a fost infiintata
in 2012. Printre proiectele pe termen lung ale asociatiei se numara sustinerea si consilierea familiilor
afectate, un acces mai bun la medicatia de generatie noua, cresterea gradului de cunoastere a
formelor rare de epilepsie, prin organizarea de evenimente si conferinte, dar si prin crearea unui
centru de zi pentru copiii cu epilepsie. Aprox. 40 de copii din Romania sunt cunoscuti ca suferind de
Sindrom Dravet, insa boala este mult subdiagnosticata, din cauza lipsei de informatii si de fonduri
pentru testare.
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