
 
 

 

 

Invitatie de presa 

 

 

 Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti si ASMR (Asociatia Suport 

Mastocitoza din Romania) va invita sa participati vineri, 30.03.2018, ora 14.30,  la 

conferinta de presa sustinuta de domnul doctor Horia Bumbea, medic primar hematologie 

al SUUB si doctor in stiinte medicale. 

 Conferinta are ca subiect incidenta mastocitozei in Romania si crearea primului 

registru national al bolnavilor de mastocitoza, care va facilita interactiunea dintre 

pacienti si sistemul medical romanesc. 

 MASTOCITOZA este o boală foarte rară, hematologică, oncologică și cronică. 

Crearea singurului si primului registru de Mastocitoza din Romania la Spitalul de Urgenta 

din Bucuresti este un pas important in medicina romaneasca si vital pentru cei care sufera 

de aceasta boala. Mastocitozele sunt un grup heterogen de boli caracterizate prin prezența 

de mastocite (MC) anormale în diferite organe sau țesuturi ca pielea, măduva osoasă, tubul 

digestiv şi oasele, între altele.  Această afecţiune este încadrată în grupa bolilor rare şi de 

aceea este dificil ca medicii, în general, să aibă experiența necesară pentru a realiza un 

diagnostic şi tratament adecvat. Din acest motiv, Uniunea Europeană recomandă în mod 

explicit formarea de Centre de Excelență, pentru a asigura cea mai bună calitate a vieţii 

posibilă și cel mai bun prognostic posibil pacienților afectați de boli rare. 

 Apariţia acută de simptome este produsă în special de agenţi fizici (frecarea 

leziunilor sau căldură), stres, medicamente, venin de albine şi viespi etc., si expune 

pacientul la riscul reactiei anafilactice. 

Incidenta este de 1-9 cazuri / 100.000 loc. Deci ar trebui sa existe minim 200 cazuri in 

Romania. In Romania sunt cunoscute doar cca 50 cazuri de mastocitoza pediatrica si peste 

40 cazuri de mastocitoza sistemica la adult. 

 Horia Bumbea este presedintele Asociatiei de Citometrie din Romania, 

vicepresedinte al Colegiului Medicilor din Bucuresti, membru fondator al Asociatiei 

Myeloma Euronet Romania si al Societatii Romane de Transplant Medular, coordonator al 

Subprogramului de diagnostic imunofenotipic, citogenetic și biomolecular al leucemiilor 

acute si monitorizare a bolii minime reziduale in cadrul SUUB, medic coordonator al 

Compartimentului de Transplant Medular al Clinicii de Hematologie. 

 Asociatia Suport Mastocitoza din Romania, membră a Societății Internaționale de 

Mastocitoză: The Mastocytosis Society TMS, și-a focusat permanent activitățile și 

eforturile în vederea asigurării tratamentului vital cu cromoglicat de sodiu pentru toți 

bolnavii de mastocitoză de pe teritoriul tarii noastre. 

 Printre invitatii care vor participa la conferinta se numara si reprezentati din partea 

Ministerului Sanatatii,  Profesor Dr. Ana-Maria Vladareanu, seful clinicii de Hematologie 

SUUB, Managerul SUUB, Sef Lucrari Dr. Adriana Nica Elena. 

 



 Conferinta va avea loc la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti incepand 

cu ora 14:30 in Sala de Consiliu etaj 1intrarea Protocol. 

 

 SUUB este un spital clinic universitar cu o activitate stiintifica sustinuta, in care 

pacientii primesc o ingrijire medicala adecvata. Investigatiile medicale posibile sunt foarte 

numeroase si complexe. In spital se pot trata un mare numar de afectiuni, spitalul 

acoperind intreaga paleta de specialitati medicale. 

Prin dezvoltarea capacitatii de diagnostic hematologic, s-a implementat diagnosticul 

imunofenotipic si molecular al pacientilor cu mastocitoza sistemica in cadrul SUUB. 
 

 


