
 

 

 

 

 

 

Concluzii – Conferinţa „Transplantul, pacientul în stare post transplant şi viaţa cotidiană a 

acestuia” din 08.10.2013: 

 

Conferinta ATR din acest an s-a evidentiat atat prin diversitatea si complexitatea tematicilor 

cuprinse, cat si prin numarul distinsilor invitati de pe toate palierele sistemului medical. Au 

dat curs invitatiei noastre: 
1. dl. Eugen Nicolaescu, ministrul sănătăţii;  
2. dl. Cristian Buşoi, preşedintele CNAS;  
3. dl. acad. dr. Ionel Sinescu;  
4. dl. prof. dr. Irinel Popescu,  
5. d-na dr. Carmen Orban, manager general Institutul Clinic Fundeni;  
6. dl. prof. dr. Dorel Săndesc, responsabil naţional pentru identificarea potenţialilor donatori;  
7. dl. dr. Marius Neculoiu, medic urolog, Senator; 
8. preot prof. Vasile Răducă, Patriarhia Română;  
9. dr. Carmen Pantiş, medic ATI, coordonator de transplant la Oradea;  
10. d-na conf. dr. Ileana Constantinescu; 
11. dl. dr. Victor Zota, reprezentant ANT;  
12. d-na dr. Eminee Kereszy, medic nefrolog; 
13. d-na dr. Dorina Tacu, medic nefrolog; 
14. d-na dr. Dana Tomescu, medic ATI; 
15. dl. jurist Paul Sima, consilier în Ministerul Muncii. 

 

In sinteza, informatiile furnizate au fost axate pe: 

 Nevoia de reforma a sistemului medical, care se afla in faza de finalizare a 

pachetelor legislative. In acest sens a fost evdentiat aportul primit din partea 

asociatiei, prin propuneri si solutii in favoarea pacientului. Ministrul a punctat 

faptul ca pentru 2014, Programul National de Transplant va fi unul dintre cele 3 

programe etalon „facute asa cum trebuie si cu tot ce le trebuie”. 

 Importanta dialogului si conlucrarii intre institutiile de sanatate si asociatie. Cu 

aceasta ocazie a fost semnat un protocol de colaborare cu CNAS (cu MS a fost 

semnat in luna iunie ac.) 

 Sprijinul parlamentar pe segmentul activitatii de transplant. 

 Dezvoltarea si diversificarea activitatii de transplant. 

 Afirmarea pozitiei Bisericii Ortodoxe in favoarea donarii de organe in scop 

terapeutic. 

 Rolul ANT, a sectiilor de terapie intesiva si a coordonatorilor in realizarea 

activitatii de transplant si nevoia de alocare de resurselor financiare necesare 

pentru plata personalului implicat ]n anutarea si mentinerea potentialului donator; 

 Importanta medicatiei imunosupresoare si necesitatea formarii unei conduite 

adecvate a pacientului cu transplant. 

 Inscrierea pe listele de asteptare si selectia primitorului. 

 Contraindicatii pentru transplant.  

 Protectia sociala a pacientului cu transplant. 

 

Au mai fost unele dezbateri interactive pacient-medic specialist, care au clarificat unele 

aspecte legate de interactiunea diferitelor medicamente, tratarea unor afectini colaterale etc. 

 

Asociaţia Transplantaţilor din România 

Membru fondator COPAC 

C.F. 8780467; IBAN RO28CECEB21037RON0355814,. CEC Bank, Ag Pantelimon, Sector 2 , Bucureşti 

Tel.: 0762244821; 0762244820; 0762244822.  

astranrom@gmail.com; www.e-transplant.ro  

mailto:astranrom@gmail.com
http://www.e-transplant.ro/


Concluziile desprinse din cadrul conferintei (si care constituie etape distincte de lucru pentru 

CD-ATR), au fost grupate pe urmatoarele domenii: 

 in plan legislativ: 

 propuneri la pachetul de servicii medicale de baza; 

 propuneri la PIAS (programul informatic de asigurari de sanatate), pentru 

cardul de sanatate si dosarul electronic; 

 sustinerea demersurilor legislative initiate de ANT; 

 in planul cooperarii: 

 permanentizarea dialogului, conform protocoalelor incheiate, cu MS si 

CNAS axat pe preventie si siguranta accesului pacientului la serviciile 

medicale si tratament; 

 realizarea unui cadru intern de conlucrare permanenta cu medici 

specialisti, ANT, coordonatori de transplant si Romtransplant, atat in 

planul informarii si consultarii reciproce pe toate componentele de interes 

pentru pacientii cu transplant, cat si in demersurile institutionale 

intreprinse de una dintre parti; 

 realizarea unor actiuni comune, asociatie – ANT - Romtransplant, 

incadrate segmentului pre si post-transplant; 

 in planul informarii: 

 cresterea gradului de vizibilitate al asociatiei; 

 necesitatea informarii si acelor membri care nu pot participa la actiunile 

organizate s-au care nu dispun de internet, prin comunicarea de la pacient 

la pacient s-au prin alte forme; 

 transmiterea catre asociatie a problemelor, solutilor si neclaritatilor pe 

care le aveti, cu privire la problematica post-transplant; 

 in planul actiunilor pragmatice: 

 continuarea campaniei "Spune DA! Sustine donarea de organe.”; 

 realizarea de dezbateri interactive pacient-medic; 

 necesitatea de reprezentativitate la nivel institutional a intereselor 

pacientului pre si post transplant; 

 realizarea de intalniri de socializare; 

 intocmirea de proiecte pentu imbunatatirea vietii pacientului cu transplant 

 

Toate aceste concluzii vor fi materializate in planul de acivitati pe anul viitor, dar pentru buna 

lor implementare este nevoie de sprijinul tuturor membrilor. Trebuie sa intelegem si sa 

constientizam ca numai impreuna vom putea gasi cele mai viabile si sigure solutii in favoarea 

noastra. Imi doresc (atat in nume personal, cat si al CD) un sprijin activ din partea 

dumneavoastra. Indiferenta sau nepasarea ne va afecta foarte mult. 

 

 

GH. TACHE, 

Presedinte ATR 

 

 

 
 


