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“Zâmbește și mergi mai departe”/ Smile and Roll

“Zâmbește și mergi mai departe”, campanie organizată de către Asociația
Pacienților cu Afecțiuni Autoimune – APAA cu ocazia Zilei Mondiale a Bolilor
Inflamatorii Intestinale (BII).
Vă așteptăm pe data de 19 Mai 2016, între orele 12:00 - 20:00, la Centrul
Comercial Sun Plaza București ca împreună să aducem bucurie și speranță persoanelor
diagnosticate cu BII și să spunem întregii lumi că:
BOLILE INFLAMATORII INTESTINALE NU SUNT CONTAGIOASE ȘI NICI
RUȘINOASE.
Veniți alături de noi să construim o piramidă din hârtie igienică și să învățăm să
realizăm flori și fluturi din hârtie igienică.
Despre BII:
BII, boala Crohn și rectocolita ulcero-hemoragică, sunt afecțiuni cronice,
autoimune care afectează tractul gastrointestinal, netratate pot fi invalidante afectând
foarte tare calitatea vieții pacientului.
Nu se cunoaște cauza care declanșează BII, dar conform studiilor se pare că sunt
afectate în general persoanele tinere între 20-30 de ani și în mod egal ambele sexe.
Factorii de mediu joacă un rol important în declanșarea BII, dar aceștia însoțesc o
predispoziție genetică și o permeabilitate mărită a intestinului.
Izolarea, starea de slăbiciune și rușinea sunt manifestări datoare BII care au un
impact negativ asupra pacienților. În spijinul pacienților, pe lângă tratamentele
recomandate de către medicul curant, pot veni asociațiile de pacienți prin programe și
activități dedicate care pot oferi suport emoțional și social.
În România sunt peste 10.000 de persoane diagnosticate cu BII, iar la nivel
European se estimează că peste 2,2 milioane de persoane sunt diagnosticate cu BII.
Pentru mai multe informații despre BII vizitați: www.pacientbii.ro
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Despre APAA:
Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Autoimune (APAA) s-a înfiinţat pentru a
oferi suport persoanelor şi familiilor celor afectaţi de aceste boli. Principalele obiective
ale Asociaţiei sunt reintegrarea socială si profesională a pacienţilor cu afecţiuni
autoimune, consilierea de specialitate a pacienţilor şi familiilor lor, precum şi
impulsionarea responsabilizării structurilor guvernamentale în problematica acestor boli.
Pentru mai multe informaţii despre APAA vizitaţi: www.apaa.ro dar şi pagina
www.facebook.com/APAARO.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
Rozalina Lăpădatu, Preşedinte APAA: apaaro@gmail.com, 0722 886 163
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