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Luni 02 septembrie 2013 

Comunicat de presă post eveniment – Braşov 31 august 2013 

Sâmbătă 31 august 2013, încă o etapă a Campaniei „Spune DA! Susţine donarea de organe.” – ediţia 2013. 

Cei 14 voluntari au fost la Braşov, unde au venit în contact cu personalităţi, presă locuitori şi turisşti ai oraşului 

de sub Tâmpa.  

Ca de fiecare dată, activităţile au inceput la ora 10 cu o conferinţă de presă în cadrul căreia, voluntarilor ATR li 

s-au alăturat, pentru a dezbate aspecte ale actului donării notabilităţi ale oraşului şi judeţului, medici, 

reprezentnţi ai altor organizaţii de pacienţi, membrii ATR din Braşov şi nu în ultimul rând, prietenii şi partenerii 

ATR de la Filiala Braşov a Societăţii Naţionale de Crucea Roşie.  

În deschiderea conferinţei de presă, dl. Gh. Tache a precizat că: „Momentul ales pentru desfăşurarea Campanie 

este foarte important pentru cetăţean (asiguraţii la CNAS) întrucât până la sfârşitul anului va fi distribuit cardul 

de sănătate. Pe acest document, posesorul lui va trebui să-şi exprime opţiunea cu DA sau NU pentru donatea 

de organe. Noi, ATR, considerăm că este foarte important ca această opţiune să fie una informată şi de aceea 

ne străduim să ajungem cu informaţii corecte la cât mai mulţi cetăţeni.” 

Voluntarii ATR şi pacienţii aflaţi în sală au apreciat prezenţa d-lui Mihai Mohaci, prefect de Braşov, care a 

apreciat przenţa Campaniei Spune DA! Susţine donarea de organe.” la Braşov. „Acţiunea dvs., a asociaţiei, 

eu o consider un lucru lăudabil, un eveniment, pentru că a vorbi despre donarea de organe şi despre 

transplant sunt lucruri extrem de sensibile. Acestea nu reprezintă lucruri cotidiene legate de viaţa cetăţeanului. 

Prin iniţiativa dvs. faceţi un lucru extraordinar: vă luptaţi pentru viaţă, pentru viaţa altora. Ştiu că mentalitatea 

românilor este greu de schimbat, dar prin puterea exemplului, prin efortul medicilor, veţi putea să schimbaţi 

mentalităţi, să convingeţi că este un gest altruist să-i oferi cuiva, atunci când vine timpul, şansa la viaţă. Atunci 

când avem medici competenţi, legislaţie bine întocmită şi respectată, precum şi oameni care să fie dispuşi să 

înţeleagă un astfel de act, acest domrniu este o şansă pentru foarte mulţi. Este de fapt o viaţă oferită în dar.”, a 

spus dl. prefect Mihai Mohaci.  

Atât dl. Prefect, cât şi Directorul Executiv al Direcţiei de Sănătate publică Braşov, dl. conf. dr. Alexandru 

Bălescu, au accentuat pe faptul că donarea şi transplantul au implicaţii nu numai de natură medicală, ci şi de 

ordin legislativ, etic şi religios. „Sunt alături de această acţiune şi e foarte important ce faceţi astăzi. Cele mai 

complicate probleme sunt cele de legislaţie, etică şi religie. În ultima perioadă se constată că problemele pot fi 

depăşite, mai ales dacă se va simplifica actul de donare prin noul card de sănătate”, a spus conf. univ. dr. 

Alexandru Bălescu. 

Consider că este un efort deosebit ce faceţi dvs,. ca şi cei care decid să ofere viaţă în dar, semnând pentru a fi 

donatori!”. La rândul său, directorul DSP şi-a declarat întreaga susţinere pentru această campanie. „Ştiu că este 

încă o problemă complexă, că mai sunt tot felul de impedimente, inclusiv legislative, ştiu că unii ridică 

argumente de ordin etic şi religios, pentru a refuza. Dar Registrul unic de transplant şi cardul naţional de 

sănătate vor simplifica acordul pentru prelevare”, a declarat dr. Bălescu.  

Din partea Casei de Asigurări de Sănătate Braşov a fost prezentă d-na dr. Camelia Popa - medic şef CAS –care a 

precizat că în evidenţele Casei Braşov sunt 85 de pacienţi în stare post trnasplant care beneficiază de medicaţie 

imunosupresoare. „Tratamentul pentru persoanele cu transplant, deşi costisitor, este compensat 100%, 

pacienţii nu plătesc nimic. Pacienţii au nevoie de medicaţie de imunosupresie toată viaţa după operaţia de 

transplant”, a accentuat d-na dr. Camelia Popa. 
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O prezenţă deosebită în cadrul conferinţei de presă a fost dl. dr. Adrian Bărăcan – medic anestezist şi de terapie 

intensivă – care, deşi a participat în nume personal, a împărtăşit pentru cei prezenţi întâlnirile pe care le-a avut 

cu pacienţi în strare post transplant ajunşi să aibă nevoie de alt gen de intervenţii chirurgicale. A vorbit, 

deasemenea, despre experienţele pe care le-a avut, de-a lungul carierei, cu pacienţi ajunşi în moarte cerebrală, 

potenţiali donatori, dintre care uni au devenit donatori reali, alţii nu. Un om plin de pasiune şi dăruire pentru 

profesie şi pacient aşa l-au perceput cei prezenţi pe dr. Adrian Bărăcan.  

Presa a avut ocazia să cunooască şi să vorbească cu un pacient cu peste 20 de ani de grefă renală funcţională, 

dar şi cu un donator şi cu un pacient cu transplant pulmonar.  

În activitatea desfăţurată în stradă au fost alături de voluntarii ATR, voluntari ai Filiala Braşov a Societăţii 

Naţionale de Crucea Roşie, cu care ATR a mai avut o activitate în 2011 la Predeal. Am întâlnit atât localici cât şi 

turişti: români şi străini. Interesante au fost câteva discuţii cu turişti străini, pe care la întrebarea „Ce părere 

aveţi despre donarea de organe?” au raspuns:  

 turistă din Rusia (Moscova): „Nu m-am gandit la aşa ceva. De ce să fac asta?” 

 turist din Spania: „Eu sunt deacord. Nu am refuzat. La noi se vorveşte mult despre donare şi nobleţea 

unui astfel de gest. Este un gest creştinesc.” 

 turiste in Filipine (... sau poate b one??): „Nuuuuuuuu! De ce? Nu vreau să donez.” 

În ceea ce îi priveşte pe cetăţenii Braşovului şi pe turiştii români, majoritatea au comunicat şi au primit 

materialul infnormativ. Un tânăr dintr-un grup de clujeni a întrebat: „Dar de ce nu este suficient să spui undeva 

că nu vrei, dacă nu vrei? Nu ar fi mai simplu decăt să spui că vriei?” Pe lângă cei care au primit informaţiile 

transmise de voluntari, au existat şi excepţii: persoane care au refuzat să discute sau să primească material 

informativ. Trebuie să recunoaştem că la Braşov am auzit replici pe care nu le-am mai auzit din 2005 – 2006: 

„Nu mă interesează subiectul.”, „Nu vreau să ştiu!”, „Nu vreau să mă informez.” Sunt replici pe care nu le-am 

auzit nici la Constanţa şi nici la Iaşi şi sperăm să nu ne mai întâlnim cu ele.  

Un moment deosebit a fost umflarea şi oferirea de baloane cu leduri în memoria Donatorilor – Îngerişi a 

pacienţilor de pe listele de transplant care nu au mai ajuns pe masa de opraţie, precum şi a pacienţilor cu 

transplant care ne-au părăsit.  

Mulţumiri celor enumeraţi mai jos pentru suportul acordat Campaniei şi sperăm ca pentru etapele 

următoare să li se mai alăture şi alţii:  

 sponsorilor: Astellas, , Sandoz, Novartis, Teva, Polisano, Aquatulip, Farmacia Ester (Iaşi), Farmacia 

Danifarm (Iaşi); S.C. Stef arom SRL (Iaşi); S.C. Alchimila SRL (Iaşi); Compania Emo SRL (Vaslui); 

Corevas SA (Vaslui); S.C Gaz-Est SA (Vaslui); Simpa Trans (Mangalia); S.C.Toda Internaţional 

(Bucureşti) 

 parteneri: Sociatatea Naţională de Cruce Roşie, Filiala Constanţa; Casa de cultură Iaşi, Primăria 

Municipiului Constanţa, Primăria Municipiului Mangalia, Primăria Municipiului Iaşi; 

 parteneri media: Romedic, Doctor.ro, Sănătatea Buzoiană, Radio Televiziunea Transilvania, Radio 

România Constanţa, Radio Nova, Nova TV, Neptun TV, TVS – Braşov, Antena 1 – Braşov, Tegehraf, 

Revista „Politici de Sănătate”, Ziarul „Bună ziua Braşov”, Monitorul Expres; AGERPRES. 

Mulţumiri, deasemenea şi presei care a răspuns invitaţiei noastre şi a fost prezentă la conferinţă.  

Imagini de la evenimente gasiţi la: 

https://www.facebook.com/pages/Astranrom-Asociatia-Transplantatilor-din-

Romania/127959314005355 

www.e-transplant.ro 

Contact: astranrom@gmail.com 

Gh. Tache: 0762244821; Amali Teodorescu: 0762244820 
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