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Întrucât  lupusul este o boală autoimună severă și imprevizibilă care poate provoca leziuni 
care pot fi extrem de periculoase pentru oricare organ din organism; și, 
 
Întrucât lupusul este o problemă globală de sănătate care afectează milioane de tineri: 
femei, bărbați și copii de toate naționalitățile, rasele, etniile, genurile și vârstele din întreaga 
lume; și 
 
Întrucât persistă o slabă conștientizare publică și o înțelegere scăzută a simptomelor 
lupusului și a efectelor asupra sănătății comparativ cu impactul său semnificativ asupra vieții 
persoanelor cu lupus; și 
 
Întrucât mulți medici din prima linie de îngrijire primară nu sunt pe deplin conștienti de 
toate semnele și simptomele lupusului, astfel stabilirea diagnosticului și începerea 
tratamentului realizandu-se după mulți ani; și 
 
Întrucât persoanele cu lupus au nevoie de acces la specialiștii din domeniul medical și de 
îngrijire multidisciplinară de înaltă calitate, inclusiv îngrijire emoțională, psihologică și 
socială; și 
 
Întrucât există o nevoie urgentă de a dezvolta instrumente care să îmbunătățească 
comunicarea dintre pacient și medic; și 
 
Întrucât eforturile de cercetare medicală pentru a găsi cauzele lupusului, a crea instrumente 
utile pentru monitorizarea activității bolii și pentru a dezvolta tratamente mai bine 
direcționate și tolerabile sunt subfinanțate în comparație cu alte afecțiuni de severitate 
similară; și 
 
Întrucât există o nevoie profundă și nesatisfăcută din întreaga lume de a educa și susține 
persoanele afectate de lupus, inclusiv membrii familiei și îngrijitorii acestora, 
 
Acum, Prin Urmare, ziua de 10 mai 2019 a fost desemnată Ziua Mondială a Lupusului, iar 
organizațiile din întreaga lume atrag atenția asupra necesității creșterii finanțării din 
sectorul public și privat pentru cercetarea medicală privind lupusul, a programelor de 
educație pentru profesioniștii din domeniul sănătății, și îmbunătățirea accesului la îngrijiri 
medicale de calitate pentru persoanele cu lupus. 
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