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Înainte de introducere,  
Mărturia unui supravieţuitor  
 
 
Februarie 1995: după 10 luni de dializă în condiţii greu de imaginat în ziua de azi, am 
ajuns faţă în faţă cu un nefrolog care se ocupa de pregătirea pacienţilor pentru 
transplant şi de monitorizarea lor după.  
 
Discuţia cu medicul a fost un ŞOC! 
 
De ce? În primul rând a început aşa: „Şti că dacă faci transplant nu înseamnă că te-
ai vindecat!?!”  
 
Cum credeţi că a căzut această întrebare asupra unei tinere de 28 de ani, care:  

- în ultimii 14 ani stătuse mai mult în spital decât în afara lui,  
- era în program de hemodializă de 10 luni, 
- se infectase cu virus de hepatită B în dializă,  
- după cca 1 oră şi jumătate – 2 ore de dializă începea să sară efectiv în pat – 

deoarece făcea dializă cu apă nefiltrată, adică aşa cum venea de la robinet şi pe 
un aparat ale cărui indicatoare de presiune erau stricate – şi nu se potolea decât 
după fortral, 

- făcuse pericardită … nu uremică, ca majoritatea dializaţilor, ci cu CMV…, 
- când ieşea din dializă era transportată pe targă, iar de la ambulanţă o ducea 
şoferul pe braţe până în casă … şi nu putea să se ţină pe picioare până în ziua 
următoare după amiază, 

- avea hemoglobina în jur de 4-5 g/100 ml … şi accesul la eritropoetină era 
aproape imposibil şi numai pe bani proprii, 

- fusese anunţată de medicul din dializă că dacă mai rămâne 1 – 2 luni în 
program de hemodializă …. MOARE!???! 

 
CUM ADIC Ă NU MĂ VINDEC? A fost întrebarea şi nedumerirea mea, şi de aceea 
înţeleg pe oricine gândeşte aşa, neavând informaţii despre starea post transplant.  
 
Atunci medicul a început să-mi vorbească despre: 

- faptul că grefa nu va funcţiona veşnic … şi momentul când nu va mai funcţiona 
nu-l poate preciza nimeni – o zi, o lună, 5 ani … 50 de ani …(iar tu ca pacient 
trebuie să fi pregătit psihic în orice moment să accepţi situaţia),  

- faptul că grefa este corp străin în organismul meu – chiar dacă există un grad de 
compatibilitate bun cu donatorul – iar corpul meu o va recunoaşte ca atare şi va 
dori să o „distrugă” (mai târziu am înţeles că vorbea despre rejet), 

- faptul că pe toată durata de viaţă a grefei va trebui să iau medicaţie de 
imunosupresie pentru a încerca să evit respingerea, 
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- faptul că va trebui să merg la control periodic – monitorizare – în centrul de 
transplant, 

- faptul că voi avea imunitate redusă, pe care obligatoriu va trebui să o menţin 
scăzută pe toată durata de viaţă a grefei, şi că această situaţie implică multe 
inconveniente, 

- o mulţime de potenţiale efecte adverse ale medicaţiei imunosupresoare pe care 
nu le-am reţinut atunci (… dar cu unele dintre ele m-am confruntat ulterior), 

- etc. 
 
Nu ştiu cât timp a durat expunerea medicului, pentru că la un moment dat … am 
pierdut firul …, dar aveam impresia că nu va mai termina.  
 
Când nu am mai putut asculta, cu o voce puţin (???!!!???) iritată l-am întrebat dacă nu 
există şi ceva pozitiv în transplant. 
 
Medicul s-a uitat la mine intens şi mi-a spus: „Nu mai depinzi de aparatul de dializă, 
iar dacă vei învăţa să ai grijă de tine, să respecţi regulile şi indicaţiile medicului … şi 
mai ales SĂ TRĂIEŞTI CU TINE ŞI SĂ TE ACCEPŢI AŞA CUM EŞTI… ai toate 
şansele să-ţi fie bine o perioadă lungă de timp.” 
 
În momentul acela am gândit că nu am ce să pierd şi că singura mea şansă este să fac 
transplantul … şi am mai gândit că … medicul acela are ceva împotriva transplantului.  
 
De-a lungul a 15 ani, am avut ocazia să-l înţeleg pe acel medic, să apreciez şi să 
respect modul franc în care mi-a vorbit despre toate lucrurile cu care mă voi confrunta 
după transplant. A avut dreptate şi mă bucur că – chiar dacă într-un mod dur şi prea 
direct …. mi s-a părut mie atunci – mi-a spus acele lucruri. Cele spuse atunci m-au 
ajutat ca ulterior, când au apărut situaţii dificile, să nu intru în panică, să abordez 
situaţiile cu calm şi într-un fel sau altul … să le depăşesc. 
 
În 15 ani de viaţă post transplant am învăţat că merită să-ţi asumi viaţa … în „mariaj” 
cu grefa, dar că ai nevoie de suport şi înţelegere şi de la familie şi de la societate … 
pentru ca această viaţă să fie cât mai lungă şi în condiţii cât mai aproape de normalul 
acceptat de societate. 
 
Fără voia mea … de … „profesie” pacient,  

cu voia mea şi sprijinul  multor Oameni … 
SUPRAVIEŢUITOR !  

 
Amali Teodorescu 

(Costeşti – Vâlcea, noiembrie 2010) 
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Introducere 
 
Materialul următor vorbeşte despre pacienţii care au beneficiat de un 
transplant de organ solid (ficat, inimă, plămân, rinichi) şi care sunt numiţi 
pacienţi în stare post transplant. 
 
Pacienţii în stare post transplant sunt pacienţi cu insuficienţă cronică de organ 
vital (ficat, inimă, plămân, rinichi) tratată printr-un transplant, dar 
nevindecată, compensată temporar doar. În urma transplantului – care este o 
metodă de substituţie a funcţiei pierdute a unui organ vital – ei continuă să 
fie pacienţi cronici, care depind de o monitorizare periodică şi constantă şi de 
medicaţie imunosupresoare cotidiană, dar a căror calitate a vieţii este 
substanţial îmbunătăţită pe perioada de funcţionare a grefei.  
 
Acest material îşi doreşte să prezinte câteva elemente particulare ale stării 
post transplant, indiferent de organul primit.  
 
În paginile care urmează, veţi găsi: 

• argumente ale pacienţilor în stare post transplant pentru recunoaşterea 
lor ca pacienţi cu dizabilitate/handicap grav, 

• materialele specialiştilor (medici, persoane care activează în zona 
protecţiei sociale) prezentate la dezbaterea cu tema „Îmbunătăţirea 
reinserţiei familiale, sociale şi profesionale a pacienţilor aflaţi în stare 
post transplant din România” - 19 - 21 noiembrie 2010 Călimăneşti – 
Căciulata, jud. Vâlcea - organizată de Asociaţia Transplantaţilor din 
România în colaborare cu DGASPC – Vâlcea, 

• mărturii ale pacienţilor. 
 
Sperăm că cele prezentate în această broşură vă vor suscita interesul şi vă vor 
ajuta să înţelegeţi – cât de cât - cu ce se confruntă pacientul în stare post 
transplant şi necesitatea recunoaşterii stării lui de dizabilitate/handicap grav, 
dorinţa lui de a trăi intens fiecare clipă din noua viaţă precum şi teama 
permanentă că îşi va pierde grefa şi de aici grija pentru buna ei funcţionare.  
 
De asemenea, sperăm să înţelegeţi că pacientul în stare post transplant: 

 nu s-a vindecat după transplant şi continuă să fie pacient cronic, 
 a primit „o nouă şansă de viaţă” şi se bucură – poate exagerat … să vă 
pară privind din exterior – de fiecare clipă de „viată nouă”, 
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 are responsabilitate şi faţă de donatorul său – fie el în viaţă sau … 
plecat spre „o lume mai bună” – şi această responsabilitate constă în a 
avea grijă de DARUL DE VIAŢĂ pe care l-a primit, 

 nu cere milă, cere recunoaşterea nevoilor majore induse de starea 
post transplant, a nevoii de susţinere,  

 are un handicap (pe care în nici un caz nu şi l-a dorit) care, din fericire 
pentru el, nu este sesizabil vizual, ceea ce nu înseamnă că nu 
există, 

 are nevoie de respect ca orice semen al său.  
 
Elaborarea, tipărirea şi distribuirea prezentului material s-a făcut în cadrul 
proiectului „Mesagerii”, proiect implementat de Asociaţia Transplantaţilor 
din România (ATR) în parteneriat cu Asociaţia pentru Dezvoltare 
Comunitară Vâlcea (ADCV), cu finanţare de Guvernele Islandei, Principatului 
Liechtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic 
European.  
 
Atenţionăm că: conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar 
poziţia oficială a Mecanismului Financiar SEE. 

Comitetul de redacţie 
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De ce trebuie sprijinit pacientul în stare post transplant!! 

 
A) Costuri medicaţie de imunosupresie versus 
program hemodializă  
 

Am ales să prezentăm comparaţia între costurile decontate pentru pacient în 
program de hemodializă convenţională, deoarece tariful/şedinţă este cel mai 
mic dintre tarifele de dializă şi pacienţii sunt cei mai numeroşi, cu costurile1 
presupuse de întreţinerea unui pacient cu transplant renal, deoarece sunt 
pacienţii cei mai numeroşi în segmentul pacienţilor aflaţi în insuficienţă cronică 
de organ vital fază terminală, care sunt trataţi prin supleere a funcţiei cu 
grefă.  
 
Nu punem în discuţie calitatea vieţii pacientului şi influenţa acesteia asupra 
familiei, a grupului din jurul pacientului. „Un transplant renal de succes oferă o 
calitate ameliorată şi durată prelungită a vieţii faţă de dializa cronică”. 
(Transplantul renal. Introducere - http://www.romedic.ro/transplantul-renal) 

 
1. Hemodializă: 

• decont CNAS pentru 1 şedinţă de hemodializă în 2010: 430 lei2, 
• nr. de şedinţe pe săptămână: 3 şedinţe, 
• cost lunar: 430 lei/şedinţă * 12 şedinţe/lună = 5.160 lei/lună. 

                                                 
1 Costurile la medicamente sunt cele din lista C2 la 01 octombrie 2010. 
2 Pentru 2011-2012, conform Ordinului comun al MS şi CNAS 1519/1110 din 30.12.2010, se va deconta suma de 472 

lei/şedinţă de hemodializă convenţională, 536 lei/şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line de, 50.800 lei/an pentru 
un bolnav cu dializă peritoneală continuă şi 63.500 lei/an pentru un bolnav cu dializă peritoneală automată 

Se poate trăi şi aşa (de 3 ori 

pe săptămână 3-5 ore conectat la 

aparat)…  
dacă nu există alternativă 

dar … 
dacă există…?!!!? 
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2. Transplant - medicaţie imunosupresoare într-o lună (medie), după 

primul an de la transplant – ulterior mai scad dozele şi implicit costurile: 
Schema 1.  

Sandimmun 200 mg/zi  
4 cps de 50 mg/zi * 30 zile * 4,99 lei/cps = 598,8 lei/lună 

Cell – cept 2 g/zi 
4 cps de 500 mg/zi * 30 zile * 9,34 lei/cps = 1120,08 lei/lună 

Prednindon 10 mg/zi  
Cost total: 1718,88 lei/lună 

Schema 2: 
Rapamune 2 mg/zi 

2 cps de 1 mg/zi * 30 zile * 16,73 lei/cps = 1003,8 lei/lună 
Prograf 2 mg/zi 

2 cps de 1 mg/zi * 30 zile * 7,63 lei/cps = 457,8 lei/lună 
Cost total: 1461,6 lei/lună 

 
Ceea ce am prezentat sunt medicamentele cele mai scumpe, deoarece există 
şi scheme care includ în loc de cell – cept sau prograf, imuran (0,66 lei/tb de 
50 mg – singura formă sub care se comercializează – şi nu se dau mai mult de 
2 tb/zi după primul an.) 
 
Prograful (care se administrează în 2 prize/zi) poate fi înlocuit cu 
advagraful (administrat într-o singură priză/zi), pentru care facem următorul 
calcul 1 mg/cp * 4 mg/zi * 30 zile * 8,38 lei/cp = 1005,6 lei lună  
 
Calculul s-a făcut pe medicamentele inovative cu preţul cel mai mare. 
 
Gama de medicaţie imunosupresoare administrată în starea post transplant şi 
care se găseşte pe piaţa românească (nu că pe plan mondial ar fi cu mult mai 

Geanta care transportă 

viaţă! 
şi aduce speranţa spre 

o stare ce tinde spre 

normalitate. 
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largă) este extrem de redusă: azathioprimun (imuran), ciclosporinum 
(sandimmun neoral, cicloral, equoral), mycophenolatum sau 
mycophenolatum mofetilum (cell – cept, myfortic, micofenolat mofetil dr. 
reddy’s, mycofenolat mofetil actavis, mycophenolate mofetil accord, 
mycophenolate mofetil medico uno, mifanax), sirolimus (rapamune) şi 
tacrolimus (prograf, advagraf).  
 
Am făcut aceste precizări pentru a sublinia faptul că, indiferent de cum sunt 
combinate în schema terapeutică şi chiar dacă se dublează cantitativ, un 
pacient cu transplant renal costă societatea mai puţin decât unul în dializă. 
Atenţie, aceste costuri mai scad cu trecerea timpului, dar nu dispar, lucru care 
nu se întâmplă în cazul dializei. Nu am pus în discuţie faptul că pacientul în 
program de dializă este „legat” şi dependent de un aparat, ceea ce face ca 
posibilităţile lui de mişcare în spaţiu să fie mult şi strict reduse.  
 
În anexă vedeţi indicatorii de evaluare şi cei de eficienţă prevăzuţi în 
Programele naţionale de sănătate pentru 2011 – 2012.  
 
Concluzie: grefă funcţională pe o perioadă cât mai lungă 
de timp = economie la bugetul de stat! 
 
 

B) Imunodeficienţă indusă care trebuie menţină 
 
Grefa este un corp străin în organismul primitorului, iar reacţia naturală, 
firească a organismului gazdă este de respingere a acesteia. Pentru evitarea 
respingerii grefei, pacientul în stare post transplant este dependent de 
medicaţie imunosupresoare cotidiană. Organul transplantat „este respins de 
gazdă datorită mecanismelor celulare şi umorale de apărare ale acestuia. 
Acest răspuns imun care în mod normal ne protejează de boli cum sunt 
infecţiile şi cancerul trebuie modificat sau alterat pentru a evita respingerea 
(rejecţia)” grefei.  

(http://www.medicultau.com/patologia-chirurgicala-urologica/transplantul-

renal/imunologia-transplantului-renal-rejetul-grefei.php) 
 
După cum am arătat mai devreme, gama de medicamente imunosupresoare 
este redusă. Schema terapeutică pe care se merge în starea post transplant 
este alcătuită din combinaţia a 2 dintre cele 6 medicamentele prezentate 
anterior. La acestea se mai adaugă, la nevoie, predninsonul. Deci, aceste 
medicamente suportă combinare şi asociere destul de mică, ceea ce face ca 
posibilităţile de manevră ale medicilor pentru a obţine echilibrul de 
imunosupresie la un pacient cu transplant, să fie extrem de reduse. De 
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asemenea, administrarea lor, presupune o monitorizare periodică a nivelului 
de substanţă activă în sânge (nivelul seric), acesta fiind unul dintre parametrii 
majori în decizia medicului asupra cantităţii de medicament administrat. 
Trebuie să subliniem că nivelul seric se face numai în centrele de transplant, 
iar cel care are competenţa profesională de a stabili medicaţia de 
imunosupresie – ca structură şi cantitate – este numai medicul specialist 
din centrul de transplant.  
 
O imunosupresie insuficientă duce la rejet, iar în exces este nefrotoxică sau 
hepatotoxică şi dacă nu se intervine în timp util se poate ajunge la insuficienţă 
renală/hepatică cronică, indiferent de organul transplantat. 
 
Medicamentele imunosupresoare folosite în „imunosupresia pacienţilor cu 
transplant de organe, deprimă funcţia imunitară celulară şi humorală, iar 

neutropenia predispune la infecţii cu bacterii Gram 
negative şi la infecţii fungice. […] azatioprina, […], 

după administrare prelungită, deprimă imunitatea 
mediată celular, dar şi nivelul seric al 
imunoglobulinelor”.  

(http://ebooks.unibuc.ro/biologie/mihaiescu/9.htm) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În consecinţă, pacientul în stare post transplant, care obligatoriu are parte de 
imunodeficienţă indusă, este predispus la infecţii virale, fungice şi microbiene, 
precum şi la afecţiuni maligne şi/sau benigne … asupra cărora intervenţiile 
medicamentoase (sau de altă natură) sunt limitate şi trebuie făcute sub 

Organismul uman Grefă (organ vital) 

paraziţi 
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fungi 
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supraveghere medicală cu consultarea – obligatorie – a medicului din centrul 
de transplant. Răspunsul la tratamente este de asemenea modificat. 
 
Pacientului în stare post transplant îi este recomandat să se ferească de 
comunităţile şi spaţiile cu risc contagios. În situaţia contactării de viruşi, 
ciuperci, microbi şi paraziţi, răspunsul la tratament al pacienţilor în stare post 
transplant este diferit de cel al unui pacient cu imunitate normală (întârziat, 
modificat, imprevizibil, uneori incontrolabil şi ineficient) şi este cu mult mai 
costisitor decât al acestuia. La asta se adaugă incompatibilitatea dintre 
medicaţia imunosupresoare şi alte medicamente.  
 
„Medicamentele imunosupresive se iau în toată perioada de supravieţuire a 
grefei. Nu se întrerup niciodată, iar dozele nu se modifică decât la 
recomandarea medicului nefrolog.” (Transplantul renal – Ghidul pacientului, sub redacţia 

conf. dr. Adrian Covic). Din acest motiv atenţia pacientului trebuie să fie în 
permanenţă trează, iar grija acestuia faţă de propria persoană poate părea 
„neiniţiaţilor” exagerată.  

 

Concluzie: evitarea infecţiilor, micozelor, parazitozelor 
etc. = grefă funcţională pe o perioadă cât mai lungă de 
timp = economie la bugetul de stat! 

 
 

C) Rejetul 
 

Pierderea grefei, înseamnă MOARTE pentru pacientul în stare post 
transplant, excepţie făcând (uneori) pacienţii cu transplant renal dacă au 
norocul să se întoarcă în program de dializă. 

 
„Cheia transplantului de organe o reprezintă rejetul de grefă 
- care este o reacţie de respingere a organismului faţă de un 
material străin din punct de vedere imunologic ş care poate 
duce la eşecul intervenţiei. În acest scop, primitorul va trebui 
să urmeze toata viaţa un tratament cu agenţi 
imunosupresori.”  
(Transplantul de organe. Preliminarii - http://www.mymed.ro/transplant.html) 

 
Rejetul este, deci, fenomenul de respingere de către 

organism a organului grefat şi el trebuie evitat sau tratat, când 
apare, pentru a asigura grefonului o viaţă cât mai lungă. S-au identificat ca 
posibile cauze ale rejetului: 

• nerespectarea indicaţiilor medicale cu privire la dozele de medicamente 
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şi orele la care acestea trebuie luate; 
• o imunosupresie insuficientă datorată altor cauze decât cele legate de 

disciplina pacientului; 
• infecţii 
• transfuzii de sânge 
• stresul 
• sarcina, la femei. 

 
Criza de rejet, nu înseamnă obligatoriu pierderea grefei, DAR: 

1. „de cele mai multe ori rejetul nu doare, nu este diagnosticat decât după 
analize şi ecografie” (Speranţa dăruieşte viaţă! Transplantul renal pentru tine – 

coordonator prof. univ. dr. Mihai Lucan) 
2. „cele mai multe episoade de rejet pot fi tratate dacă sunt descoperite la 

timp” (Speranţa dăruieşte viaţă! Transplantul renal pentru tine – coordonator prof. univ. dr. 

Mihai Lucan); 
3. tratamentul rejetului este mult mai costisitor decât întreţinerea uzuală a 

grefei; acesta presupune: 
• spitalizare,  

ŞI 
• puls – terapie cu corticosteroizi, medicamente 

imunosupresoare mai puternice sau creşterea dozelor de 
imunosupresoare folosite deja, administrare de 
medicamente de tipul antilymfocite globulin şi/sau 
aplicarea procedeului de plasmafereză 2-5 şedinţe. 

4. traumă psihică a pacientului, pe lângă cea fizică. 
 
Facem menţiunea că în cazul transplantului renal, dacă valoarea creatininei 
„este mai mare de 2mg/dl în mod constant, atunci vorbim de rejet cronic. 
Rejetul cronic – poate să apară oricând după transplant […]; diferă de rejetul 
acut prin faptul că este progresiv şi produce deteriorări ireversibile ale 
rinichiului; în plus, pentru rejetul cronic nu există tratament radical” (Transplantul 

renal – Ghidul pacientului, sub redacţia conf. dr. Adrian Covic). În final pacientul are nevoie 
de schimbarea modalităţii de supleere a funcţiei renale fie printr-un alt 
transplant, fie printr-o formă de dializă. 
 

Concluzie: evitarea rejetului = grefă funcţională pe o 
perioadă cât mai lungă de timp = economie la bugetul 
de stat! 
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D) Aspecte medicale post transplant 

 
Material de dr. Daniela Şontea 

 
Transplantul renal este o variantă de terapie de substituţie recomandată 
pentru aproape toţi pacienţii în stadiu final de insuficienţă renală. 
 
În ciuda succesului crescând al transplantului renal, trebuie să avem 
întotdeauna în minte spectrul foarte larg de complicaţii pe care îl poate avea 
un pacient transplantat. 
 
În primele 3 luni după transplant, până la 20% din rinichii transplantaţi se 
pierd, cea mai frecventă cauză a pierderii fiind rejetul acut. Doar 1/3 din 
transplantele renale au o evoluţie necomplicată în primul an după transplant, 
restul fie trec prin una sau mai multe crize de rejet reconvertibile, fie pot avea 
complicaţii importante, cum ar fi moartea rinichiului sau a pacientului. 

 
Complicaţii posttransplant 

 
A. Complicaţii pe termen scurt: 

1. Disfuncţia primară a grefei – întârzierea reluării funcţiei renale după 
transplant.  

2. Disfuncţia precoce a grefei – apare în primele 3 luni posttransplant. 
 
Cauze:  

- urologice (ex: obstrucţie ureterala, fistule vezicale, limfocel, hemoragii 
etc.)  
- vasculare (ex: stenoza arterei grefate, tromboza arterei grefate, 
tromboza venoasă) 
- rejetul acut 
- toxicitate medicmentoasă (ex: ciclosporina, trimetoprim, 
aminoglicozide) 
- infecţii (ex: infecţii vezicale, infecţii ale rinichilor proprii, infecţia cu 
citomegal virus) 
- recidiva bolii renale primare 
- necroza tubulara acuta 
- hipoperfuzie renală prin şoc toxico-septic sau insuficienţă cardiacă 
(prin ischemie produsă înainte de prelevarea rinichiului sau în timpul 
prezervării; incidenţa mai mare în cazul TR de la cadavru).  
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B. Complicatii pe termen lung: 
 
1. Pierderea grefei: 

Cauze:   
- rejet cronic (nefropatia cronică a grefei) 
- infecţii 
- neoplazii 
- nefrotoxicitate medicamentoasă 
- neadaptarea pacientului la disciplina medicală necesară pentru 
menţinerea grefei. 

 
2. Complicaţii cardiovasculare: 

a) HTA 
- apare la 80% dintre pacienţii transplantaţi 
- cea mai comună complicaţie posttransplant alături de rejetul 

cronic. 
 

Factori de risc: 
- HTA provocată de rinichii proprii 
- întârzierea funcţionarii grefei 
- rejetul acut sau cronic 
- cauze medicamentoase (ex: tratamentul cu corticosteroizi, 
ciclosporina, tacrolimus) 
- recurenţa bolii primare pe grefă. 

 
b) Infarctul miocardic, insuficienta cardiaca, accidente vasculare 
cerebrale 
- reprezintă cea de-a doua cauza de deces la pacienţii cu transplant 

renal, după infecţii 
- riscul de a dezvolta un infarct miocardic este de 3-4 ori mai mare la 

pacienţii transplantaţi, chiar şi în condiţiile în care aceştia nu aveau 
simptomatologie cardiacă anterioară. 

 
Factori de risc: hiperlipidemia, în special hipertrigliceridemia 

 
3. Complicaţii infecţioase:  

5-10% dintre pacienţii transplantaţi pot deceda în primul an datorită 
complicaţiilor infecţioase. 
 
Medicamentele imunosupresoare, esenţiale pentru supravieţuirea organului 
transplantat slăbesc sistemul imunitar, care este şi sursa naturală de luptă a 
organismului împotriva infecţiilor, ceea ce înseamnă că pacienţii transplantaţi 
sunt mai predispuşi la numeroase tipuri de infecţii. 
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Infecţiile care pot apărea sunt cauzate de: 

- BACTERII: streptococi, stafilococi, Clostridium Difficile, Proteus, E. 
Klepsiella, Pseudomonas, Salmonella, Mycobacteria Tuberculosis atipic 
etc 

- VIRUSURI:  
o Citomegalvirus dă cea mai frecventă complicaţie infecţioasă după 

transplantul renal, 50-80% din cazuri; de aceea este necesară 
profilaxia cu doze mari de aciclovir sau ganciclovir, 

o virusul Epstein Barr – aceasta infecţie se întâlneşte la 40-70% din 
recipienţii unui transplant, cea mai importantă manifestare fiind 
sindromul limfo proliferativ porttransplant, 

o virusul herpes simplex; virusul herpes zoster ( 15-30% din cazuri) 
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o virusurile hepatitice B şi C – 7-24% din pacienţii transplantaţi  
 

-  CIUPERCI (FUNGI): 
o Infecţia cu Candida: 

� cea mai comună după 
transplantul renal;  

� poate determina 
candidoze la nivelul 
mucoaselor, poate 
afecta anastomozele 
arteriale, ducând la 
accidente vasculare 
grave, poate da 
pielonefrită cu 
Candida, care este 
extrem de gravă, ducând de obicei la distrugerea grefei 
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o Infecţia cu Aspergilus: 
� forma tipică de îmbolnăvire este pneumonia; asociază 

frecvent leziuni ale sistemului nervos central; 
� procent de mortalitate extrem de mare, necesitând 

tratament agresiv chiar şi numai în perioada de suspiciune 
clinică. 

o Infecţia cu Criptococus Neoformans: 
� se produce de obicei după luni sau ani de la transplant şi 

are un prognostic foarte prost; 
o Infecţii cu protozoare:  

� Pneumocistis Carinii; 
� toxoplasma Gondi – la imunosupresaţi boala are o evoluţie 

rapida, cu pneumonie, meningoencefalită sau miocardită. 
o Infecţii parazitare: 

� pot evolua extrem de negativ sub imunosupresie dacă nu 
sunt identificate şi tratate. 

 
Factori de risc pentru infecţii la pacienţii transplantaţi: 

- tratamentul imunosupresiv continuu, 
- factori epidemiologici, 
- folosirea de catetere, sonde urinare etc. 

 
Forme de manifestare: 

- infecţii ale plăgii, 
- septicemie, 
- infecţii respiratorii (ex: pneumonie, bronşita acută, infecţia 
Pneumocystis – Carinii, TBC, infecţia cu virus Citomegalic etc.),  
- infecţii urinare,  
- infecţii ale sistemului nervos central (ex: meningita, meningo-
encefalită, abcese cerebrale), 
- infecţii ale tractului gastro-intestinal (ex: stomatita, esofagita, 
enterocolita), 
- infecţii cutanate:  

o produse de virusul papilomatos uman (HPV) care duce la apariţia 
de condiloame tegumentare (prezente la peste 5% dintre pacienţii 
cu transplant; se asociază frecvent cu leziuni cutanate 
canceroase) şi condiloame genitale (aproximativ 4% din pacienţii 
cu transplant renal; au o dezvoltare rapidă datorită 
imunosupresiei; frecvent sunt rezistente la tratament; se poate 
asocia cu leziuni neoplazice ale colului uterin, mai frecvent decât 
la populaţia neimonosupresată) 



 

 17 

Proiect finantat de
guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein si Norvegiei
prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o Moluscum contagiosum (afecţiune produsă de un Pox virus) 

 
o produse de fungi: Tinea Rubrum, Candida, Malasesia Furfur 

(duce la apariţia afecţiunii Pitiriazis Versicolor) 
 

 
 

 
La pacienţii transplantaţi, sub imunosupresie, prevenirea infecţiilor şi a 
complicaţiilor infecţioase se face prin tratamente profilaxice cu antibiotice, 
antivirale, antifungice, antiparazitare, chiar din momentul evaluării 
pretransplant. 

 
4. Neoplazii 

 
Teama de malignitate – şi în special de limfoame – este un element constant 
de însoţire a imunosupresiei. Cu cât imunosupresia este mai puternică, cu atât 
posibilitatea apariţiei limfoamelor este mai mare. Pe de alta parte, cu cât 

afecţiune produsă de un 
Pox virus 

Pitiriazis Versicolor 
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transplantul persistă mai mult şi suma globală a imunosupresiei este mai 
mare, în aceeaşi măsura creste şi riscul apariţiei leziunilor maligne. 

 
Cancere cutanate: 

- apar cu 20-30 de ani mai devreme la pacienţii imunosupresaşi şi 
incidenţa este de 20 de ori mai mare pe zonele descoperite şi expuse 
la soare decât la populaţia obişnuită, fără tratament imunosupresiv, 
- carcinom cu celule scuamoase, melanom malign, 
- co-factor carcinogenetic este virusul papilomatos uman, prezent la 
mulţi pacienţi cu transplant 

Limfoame:  
- cel mai frecvent este limfomul non Hodgkin, 
- rata foarte mare de asociere cu virului Epstein Barr, 

Neoplazii digestive, pulmonare, genitale (cancerul de col uterin este de 
15 ori mai frecvent, comparativ cu populaţia generală), sarcom Kaposi. 

 
Cea mai importanta metodă terapeutică în stările maligne asociate 
transplantului renal este redarea imunităţii organismului, prin 
oprirea sau reducerea drastică a medicaţiei imunosupresive, ceea ce 
duce la pierderea grefei prin rejet, dar poate să salveze viaţa 
pacientului. 

 
5. Complicaţii neurologice se datorează infecţiilor sistemului nervos 

central, reacţiilor adverse ale imunosupresiei etc. 
 
6. Complicaţii oculare 

Ex.: cataracta cortizonica,retinita cu virus Citomegalic etc. 
 
7. Complicatii metabolice 

a. Anomalii ale metabolismului fosfo-calcic 
- Hipofosfatemia - determină slăbiciune musculară şi 

osteomalacie. 
- Tulburări ale metabolismului calciului (10% dintre pacienţii 
transplantaţi dezvoltă hipercalcemie; cauza principală este 
hipeparatiroidismul persistent), magneziului (ciclosporina 
determina o pierdere crescută de magneziu; hipomagnezemia 
poate fi asociată cu hipertensiune arterială şi neurotoxicitate) şi 
aluminiului.  
- Hiperparatiroidismul persistent posttransplant renal se poate 
manifesta prin: osteodistrofie, calcificări metastatice, deteriorarea 
funcţiei renale secundară calcificărilor intrarenale, calcificări în 
vasele sanguine periferice etc. 
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- Osteopenia. Densitatea minerală este tipic scăzută la pacienţii cu 
insuficientă renală decompensată şi poate persista posttransplant, 
datorită hiperparatiroidismului, tratamentului cu corticosteroizi şi 
ciclosporină. 
- Osteonecroza. Afectează în special capul femural şi este una 
dintre complicaţiile cele mai frecvente posttransplant, afectând 
intens reabilitarea şi calitatea vieţii pacienţilor posttransplant 
(15% din pacienţi).  
- Durerile osoase şi articulare. Apar mai frecvent la pacienţii care 
primesc doze mari de corticosteroizi şi la pacienţii care primesc 
ciclosporină. 

 
b. Hiperlipidemia – se întâlneşte şi la pacienţi în stare post transplant 
la care înainte de transplant nu exista. 

 
 c. Intoleranţa la glucide 

- aproximativ 20% dintre pacienţi dezvoltă hiperglicemii, dintre 
care aproximativ 50% vor avea nevoie de terapie antihiperglicemică, 

- cea mai comuna cauza de hiperglicemie posttransplant este 
terapia cortizonică; debutul diabetului steroidic este lent, fără 
cetoacidoză şi de cel mai multe ori se rezolvă odată cu scăderea sau 
stoparea dozei de cortizon, 

- la intoleranşa glucidică contribuie de asemenea tratamentul cu 
Ciclosporină şi Tacrolimus. 

 
 d. Guta pate fi datorată tratamentului cu Ciclosporină. 
 
8. Complicatii hepatice, ca hepatita cu virus C, hepatita cu virus 

citomegalic, hepatotoxicitatea la Ciclosoporină, Azathioprină etc. 
 

9. Complicatii hematologice 
o Anemie prin deficit de fier.  
o Mielosupresie (datorată azitromicinei, infecţiei cu virus Citomegalic).  
o Eritocitoza posttransplant poate apărea la aproximativ 20% dintre 

pacienţii transplantaţi; este mai comună în primii 2 ani după 
transplant, mai ales la pacienţii hipertensivi, cu o funcţie renală buna, 
mai ales dacă au păstraţi şi rinichii proprii. Poate da complicaţii 
tromboembolice, dureri de cap prin flux cerebral scăzut şi 
hipertensiune. Secreţia inadecvată de eritropoetină de către grefă, 
tratamentul diuretic sau aportul hidric inadecvat sunt cauzele 
principale ale eritrocitozei posttransplant.  

o Tromboza venoasă profundă după transplantul renal a fost estimată 
la aproximativ 14% din cazuri şi este mai frecventa la diabetici. 
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10.  Complicatii gastrointestinale 

o Ulcer gastroduodenal (datorat Ciclosporinei, Cortizonului etc). 
o Gastrita posttransplant (în caz de sepsis, uremie, rejet). 
o Esofagita infecţioasă cu Candida, virus Citomegalic. 
o Colita ischemică sau infecţioasă (stafilococ, virus Citomegalic). 
o Perforaţie colonică (infecţia cu Aspergilus). 

 
11.  Funcţia de reproducere. 

o O treime dintre pacienţii transplantaţi nu observă nici un fel de 
ameliorare a activităţii sexuale posttransplant sau chiar din contră. 

o Fertilitatea, evaluată sub aspectul numărului de spermatozoizi/ml 
,se îmbunătăţeşte la aproximativ 50% din cazuri. 

o Calitatea activităţii sexuale a pacienţilor transplantaţi poate fi 
afectată de medicaţia antihipertensivă, tratamentul cu 
Ciclosporină, neuropatia uremică (care nu se rezolvă în totalitate 
şi nu este reversibilă în totalitate posttransplant) şi de actul 
chirurgical de transplant. 

o Fiecare cuplu în care unul dintre parteneri este transplantat renal 
trebuie să cunoască consecinţele directe ale transplantului, ale 
medicaţiei caracteristice şi trebuie să ia în considerare existenţa 
unei boli congenitale în eventualitatea unei sarcini. 

o Nu în ultimul rând trebuie discutat riscul întotdeauna prezent pe 
care îl reprezintă sarcina asupra transplantului în sine. 

o Ca aspect general, sarcina trebuie amânată 18-24 luni 
posttransplant. 

o Dintre metodele de contracepţie recomandate, cel mai frecvent 
sânt utilizate contraceptivele orale, dar cu atenţie, deoarece în 
combinaţie cu Ciclosporina pot agrava hipertensiunea arterială şi 
predispun către trombembolism. Nu se recomandă utilizarea 
sistemelor de contracepţie intrauterine (exista risc crescut de 
infecţie la pacienţii imunosupresaţi, iar efectul contraceptiv este 
scăzut). 

 
12.  Complicaţii emoţionale 

o Depresia. 
o Anxietatea (persoanele care suferă de boli organice severe sunt în 

mod special predispuse la un anumit tip de tulburare anxioasă, şi 
anume atacul de panică care se manifestă prin câteva din 
următoarele simptome de însoţire: respiraţie neregulată, palpitaţii, 
transpiraţii, senzaţie de sufocare, ameţeală, durere în piept, 
senzaţie de greaţă sau vomă). Netratată, aceasta tulburare poate 
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determina unele persoane să caute refugiu în alcool sau 
medicamente, putându-se ajunge la depresie sau chiar sinucidere. 

 
Efectele medicamentelor imunosupresoare asupra stării psihice.  

 
� Ciclosoporina poate induce în primele săptămâni de administrare stări 

de confuzie, tulburări de memorie sau alte tulburări mentale, care sunt 
însă trecătoare. 

� Prednisonul poate induce efecte mentale şi comportamentale 
(reversibile odată cu reducerea dozelor) cum ar fi: agitaţie, tulburări de 
somn, iritabilitate emoţională, tristeţe, dezinteres, dezorientare etc. în 
funcţie de gravitatea acestor probleme, medicul va decide sau nu 
modificarea tratamentului. 
 

 
Medicaţia imunosupresoare – efecte adverse 

 
Medicamentele imunosupresoare se iau pe toată durata de supravieţuire a 
grefei. 

 
Ciclosporina – efecte adverse 

o afectarea funcţiei renale (creşterea ureei, creatininei) 
o hipertensiune arterială 
o hipertrofia gingiilor 
o creşterea părului în alte zone decât cele normale 
o tremurături ale mâinilor 
o greaţă, vărsături, diaree 
o hepatotoxicitate 
o hiperlipidemie 
o dureri de cap 
o risc crescut de infecţii şi neoplazii 

 
Tacrolimus (Prograf) – efecte adverse: 

o afectarea funcţiei renale 
o hipertensiune arterială 
o insomnie 
o tremurături ale mâinilor 
o greaţă, vărsături, diaree, dureri de cap 
o hiperpotasemie 
o hipomagnezemie 
o hipercolesterolemie 
o nu se asociază cu Ciclosporina. 
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Corticosteroizii (Prednison, Prednisolon) – efecte adverse:  
o creşterea riscului de infecţii 
o vindecarea mai dificilă a plăgii operatorii 
o creşterea glicemiei 
o modificări psihice 
o creşterea poftei de mâncare şi a greutăţii corporale 
o dureri musculare şi osoase 
o creşterea tensiunii arteriale 
o cataractă, glaucom 
o gastrită, ulcer gastric 
o acnee, par în exces la nivelul feţei 
o dispoziţie particulară a grăsimii (ex: la nivelul feţei aspect de 

«luna plină») 
o osteoporoză 
o încetinirea creşterii la copil. 

 
Azathioprina (Imuran) – efecte adverse:  

o mielosupresie (scăderea numărului de leucocite, anemie) 
o căderea parului 
o febră 
o dureri articulare 
o hepatotoxicitate 
o creşterea riscului de neoplazii 
o atenţie la asocierea cu alopurinol (Milurit), deoarece poate 

accentua efectul asupra măduvei. 
 

Micofenolat mofetil (CellCept) – efecte adverse:  
o scăderea numărului de leucocite şi trombocite 
o creşterea riscului de infecţii 
o diaree, greaţă, gastrită, esofagită 
o hiperlipidemie – rar 
o nu se asociază cu Imuran. 
 

Rapamicina (Rapamun) – efecte adverse  
o hiperlipidemie 
o anemie, scăderea trombocitelor şi leucocitelor 
o scăderea calciului, magneziului, potasiului în sânge 
o afectare pulmonară (febră, tuse, modificări radiologice). 

 
De subliniat încă o dată că transplantele nu sunt eterne. Deşi ele au 
capacitatea de a funcţiona în contextul unei urmăriri de bună calitate pe 
perioade lungi, durata supravieţuirii este limitată. 
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Dezbatere: Îmbunătăţirea reinserţiei familiale, sociale şi 
profesionale a pacienţilor aflaţi în stare post transplant 
din România 

Echipa de implementare a proiectului Mesagerii  i colaboratorul la Echipa de implementare a proiectului Mesagerii  i colaboratorul la Echipa de implementare a proiectului Mesagerii  i colaboratorul la Echipa de implementare a proiectului Mesagerii  i colaboratorul la 
acest eveniment, DGASPC acest eveniment, DGASPC acest eveniment, DGASPC acest eveniment, DGASPC     Vâlcea, mul umeVâlcea, mul umeVâlcea, mul umeVâlcea, mul umesc tuturor sc tuturor sc tuturor sc tuturor participan ilor la participan ilor la participan ilor la participan ilor la 
dezbateredezbateredezbateredezbatere::::    

• d-na Ionela Bîcă - Director General, la Direcţia Generală Protecţia 
Persoanelor cu Handicap, 

• d-ul Dinu Ţepeş – din partea Ministerul Muncii Familiei şi Protectiei Sociale, 
• d-ul Paul Sima – jurist, Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu 

Handicap, 
• d-na dr. Carmen Răduţi – Preşedinte Comisia Superioara de Evaluare a 

Persoanelor Adulte cu Handicap 
• d-ul dr. Gheorghe Păun, 
• d-ul Albert Bratu - MMFPS 
• Luminiţa Vâlcea – reprezentant CMR 
• directori executivi şi directori executivi adjuncţi de la DGASPC-urile din 

ţară, 
• şefi de comisii locale de încadrare în handicap a persoanelor adulte cu 

handicap,  
• dr. Dionisie Dubinciuc – nefrolog, director la centru de dializă Rm. Vâlcea 
• reprezentanţi ai asociaţiilor membre COPAC 
• reprezentanţi SANOHEP 
• reprezentanţi Livertrans 
• reprezentanţi de la Asociaţia Transplantaţilor de Plămăn 
• membrii ATR 

În continuare redăm câteva din prezentările făcute în cadrul dezbaterii. 

19 - 21 noiembrie 2010 Călimăneşti – Căciulata 
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INFIRMITATE
DIZABILITATE
HANDICAP

Dr. Gheorghe PAUN   

 
 
 
 
 
 
 

 

Motive ale importantei definitiilor:

� Exista cel putin patru motive care sugereaza import anta 
definitiilor dizabilitatii si handicapului:

1. întelegerea reactiilor sociale fata de dizabilit ate si handicap,

2. nevoia identificarii si clasificarii grupurilor dezavantajate în 
cadrul societatilor industriale si moderne,

3. afirmarea „politicilor privind grupurile minorit are”,

4. cerintele stricte rezultate din nevoia dezvoltar ii si orientarii 

politicilor de sprijin.

A) Infirmitate, dizabilitate, handicap 
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� Termenul de „handicap” a patruns în limbajul legisl ativ si 
administrativ dupa anii 1950. Pâna atunci, termenul  utilizat pe 
scara larga pentru desemnarea unei persoane cu defi cienta era 
cel de „infirm”, iar starea respectiva era consider ata 
„infirmitate” .

� Cautarea unei definitii a persoanelor cu handicap, c are sa fie în 
acelasi timp riguroasa, a facut ca  Organizatia Mon diala a 
Sanatatii sa utilizeze trei concepte distincte:

- infirmitate sau deficienta (”impairment”);

- incapacitate sau dizabilitate („disability”); 
- handicap.

Infirmitatea sau deficienta

� desemneaza orice pierdere, anomalie sau dereglare 
a unei structuri sau a unei functii anatomice, 
fiziologice ori psihice.  Prin acest termen se desc rie 
perturbarea la nivelul unor membre, organe sau a 
altor structuri ale organismului, ca si la nivelul 
functiilor psihice. 
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Incapacitatea sau dizabilitatea

� desemneaza orice reducere, lipsa ori pierdere 
(rezultând dintr-o deficienta) a aptitudinii de a 
desfasura o activitate în conditiile considerate 
normale pentru o fiinta umana. Dizabilitatile sunt 
descrieri ale perturbarilor la nivelul persoanei, a l 
personalitatii; ele ilustreaza limitarea functional a sau 
restrictia în activitate (de durata) cauzate de o 
deficienta.

 

Handicapul

� definit ca orice dezavantaj de care sufera o anumit a 
persoana ca urmare a unei deficiente sau a unei 
dizabilitati care o împiedica sa satisfaca total ori  
partial sarcinile considerate normale pentru ea (în  
raport cu vârsta, genul si cu diferiti factori soci ali si 
culturali). Notiunea de handicap descrie rolul soci al 
atribuit  persoanei cu deficienta sau dizabilitate,  rol 
care o plaseaza ca dezavantajata comparativ cu alte  
persoane. Dezavantajele apar si se manifesta în 
cadrul interactiunii persoanei cu mediul ei social si 
cultural specific
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� Problematica handicapului poate fi abordata din per spectiva a 
doua modele: 

MEDICAL

care considera ca dificultatile persoanelor cu hand icap sunt 
datorate inferioritatii biologice si psihologice a acestora

SOCIAL
care pune accentul pe mediul social neadaptat, cons iderat 

generator al dificultatilor persoanelor cu deficien te.

MODELUL MEDICAL

� Modelul medical considera dizabilitatea ca pe o problema a
persoanei, cauzata direct de boala, trauma sau alta stare de
sanatate care necesita o îngrijire medicala, oferita ca
tratament individual de catre profesionisti.

Managementul dizabilitat ii are ca scop vindecarea sau
adaptarea si schimbarea comportamentului individului.

Îngrijirea medicala devine, în acest sens, subiectul principal,
iar – la nivel politic – principalul raspuns este unul de
modificare sau reformare a politicii de îngrijire medicala.
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CRITICI ALE MODELULUI MEDICAL

� Modelul medical proiecteaza un dualism care tinde sa aprecieze ca 
oamenii „valizi” ar fi „mai buni” sau „superiori” celor cu dizabilitati;

� Înca de la început, furnizorii de servicii au definit „problema”
dizabilitatii ca pe ceva ce apartine chiar persoanelor;

� Modelul medical vizeaza revenirea la integralitatea senzoriala sau 
corporala;

� Solicita pasivitate din partea persoanei cu dizabil itate;
� Pune accentul pe ceea ce nu poate persoana respectiva;

MODELUL SOCIAL

� Modelul social al dizabilitatii considera dizabilitatea ca fiind în
principal, o problema. creata social si o chestiune care tine în
primul rând de integrarea completa a individului în societate.

� Dizabilitatea nu este un atribut al unui individ, ci un complex
de conditii create de mediul social. Din aceasta cauza,
managementul acestei probleme necesita actiune sociala si
este responsabilitatea comuna a întregii societati, în sensul
producerii acelor schimbari de mediu necesare participarii
persoanelor cu dizabilitati în toate domeniile vietii sociale.
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CRITICI ALE MODELULUI SOCIAL

� Desi modelul social pretinde a fi o teorie generala, care 
se concentreaza asupra conditiilor dizabilitante ale 
mediului, accentul este pus pe anumite bariere, în 
special pe cele întâlnite de persoanele cu dificultati de 
mobilitate. Spre exemplu, din perspectiva acestui model, 
aproape ca nu sunt deloc abordate barierele cu care se 
confrunta persoanele cu tulburari emotionale, de 
comunicare sau de învatare;

Clasificarea Internationala a 
Functionalitatii, Dizabilitatii si Sanatatii

� Obiectivul general al acestei Clasificari vizeaza asigurarea  unei 
terminologii standard si a unui cadru pentru descrierea sanatatii  si a 
starilor legate de sanatate. 

� Sunt definite componentele sanatatii si ale starilor aflate în relatie cu 
aceasta.

� Domeniile continute în Clasificare  sunt descrise din perspectiva 
organismului, din cea a individului si din cea a societati i, utilizându-
se doua liste: 

- una a structurilor si functiilor organismului,
- cealalta a activitatilor si participarii.

� Functionalitatea se refera la toate functile organismului, la activitati 
si la participare; dizabilitatea apare ca un termen”umbrela” pentru 
deficiente, limitari ale activitatii si restrictii ale participarii.

� În Clasificare sunt l istati factorii de mediu care interactioneaza cu 
toate componentele
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Functionarea unui individ intr-un anume domeniu este o 
interactiune sau o relatie complexa intre conditia de san atate a 
acestuia si factorii contextuali (de exemplu factorii de mediu si
factorii personali )

De exemplu, se poate ca un individ:
� • sa aiba niste afectari fara a avea si limitari de capacitate (de exemplu,

desfigurarea produsa de lepra poate sa nu afecteze capacitatea persoanei);

� • sa aiba probleme de performanta si limi tari de capacitate fara a avea o
afectare evidenta (de exemplu, performanta redusa în realizarea activitatilor
zilnice asociata cu multe boli);

� • sa aiba probleme de performanta fara a avea afectari sau limitari de
capacitate (de exemplu, persoanele seropozitive HIV sau pacienti recuperati
dupa diverse boli psihice, datorita faptului ca intervine stigmatizarea sau
discriminarea la nivelul relatiilor inter-personale sau de serviciu);

� • sa aiba limitari de capacitate, din cauza lipsei unor mijloace de sprijin, dar sa
nu aiba probleme de performanta în mediul sau obisnuit de viata (de exemplu,
un individ cu limitari de mobilitate poate fi sprijinit de societate prin oferirea de
echipament adecvat care sa-i permita deplasarea);

� • sa se confrunte cu o situatie care influenteaza în sens opus (de exemplu,
lipsa folosirii membrelor poate duce la atrofierea muschilor; institutionalizarea
poate duce la pierderea deprinderilor sociale).

 

 
 
 
 
 
 
 

În imagine Stephen Hawking 
astrofizician britanic, una dintre 
cele mai strălucite minţi ale 
omenirii. “Bolnav de scleroză 
laterală amiotrofică, o boală 
degenerativă paralizantă cu 
care a fost diagnosticat când 
avea 22 de ani, Hawking se 
deplasează într-un scaun rulant 
şi comunică prin intermediul 
unui sintetizator vocal” 

Persoană cu 
HANDICAP/DIZABILITATE 

dar cu 
CAPACITATE DE MUNCĂ 

Nota redacţiei: 
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O modalitate de evaluare a dizabilitatii este cea pe care o prevede 
legislatia britanica, în care dreptul la un benefic iu sau la anumite 
servicii depinde de efectul pe care îl are acea dizabilitate asupra 
vietii . 
În acest sens, sunt stabilite sase categorii principale de teste ale 

dizabilitatilor, care se refera la:

� - incapacitatea de munca;
� - necesitatea atentiei sau a supravegherii din partea altei persoane;
� - incapacitatea de deplasare;
� - gradul dizabilitatii ;
� - dizabilitate severa în obtinerea sau pastrarea unui loc de munca;
� - dizabilitate severa si permanenta.

TREI ASPECTE SUNT IMPORTANTE

- dizabilitatea este o problema sociopolitica;

- dizabilitatea este o chestiune de identitate si 
diversitate a fiintei umane si este imperativ ca vo cea 
oamenilor cu dizabilitati sa fie auzita;

- dizabilitatea este o chestiune de bariere puse de 
catre societate, omul este „dizabilitat” 
(„handicapat”) practic de societate si nu de corpul  
sau.
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IN  LOC  DE  CONCLUZII
� Pentru ca traim într-o societate democrata, 

iar democrat înseamna «cineva care vrea sa 
înalte poporul pe umerii sai, nu sa se înalte el 
pe umerii poporului» poate ca ar fi de dorit 
ca cei ce iau deciziile, sa-si aminteasca faptul 
ca dizabilitatea nu este alegerea nimanui si 
ca a deveni o persoana cu dizabilitati se 
poate întâmpla oricând, oricui si chiar într-o 
singura si nefasta clipa .

VA  MULTUMESC !

� georgepaun44@yahoo.com
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A. Hotarârea Guvernului nr. 1175/2005 pentru aproba rea Strategiei nat ionale privind protectia, 
integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap din România în perioada 2006 -
2013

• a) handicap înseamna pierderea sau limitarea sanselor unei persoane de a lua part e la viata
comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri. El descrie interactiunea dintre persoana si
mediu. Scopul acestei definitii este de a concentra atentia asupra deficientelor din mediul
înconjurator si a unor sisteme organizate de societate care împiedica persoanele cu handicap sa
participe în conditii de egalitate;

• b) persoanele cu handicap sunt acele persoane carora mediul so cial, neadaptat
deficientelor lo r fizice, senzoriale, psihice, mentale si /sau asociate, le împiedica total sau le
limiteaza accesul cu sanse egale la viata societatii, neces itând masuri de protectie în
sprijinul integrarii si incluziunii sociale;

• c) dizabilitatea este termenul general pentru pierderile sau devierile semnificative ale functiilor
sau structur ilor organismului, dificultatile individului în executarea de activitati si problemele
întâmpinate prin implicarea în situatii de viata, conform Clasificarii Internationale a Functionarii,
Dizabilitatii si Sanatatii;

HANDICAPUL
DEFINITII

EVALUAREA ÎN VEDEREA 
ÎNCADRARII ÎN GRAD DE 

HANDICAP

PERSOANE CARE AU 
BENEFICIAT DE TRANSPLANT

D-ul Paul Sima 

B) Evaluarea în vederea încadrării în grad de handicap 
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HANDICAPUL
DEFINITII

C. Conventia  ONU privind drepturile persoanelor cu  d izabilitati  2006

• Scopul prezentei Conventii este de a promova, proteja si asigura exercitarea deplina si în
conditii de egalitate a tuturor drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului de catre toate
persoanele cu dizabilitati si de a promova respectul pentru demnitatea lor intr inseca.

• Persoanele cu dizabilitati includ acele persoane care au de f iciente fizice, mentale,
in telectuale sau senzoriale de durata, deficiente care, în interactiune cu diverse bariere,
pot îngradi part iciparea deplina si efectiva a persoanelor în societate, în conditii de
egalitate cu ceilalti.

B. Legea 448/2006 privind protectia si promovarea dr epturilor persoanelor cu handicap, 
republicata, cu modificarile si completarile ulteri oare

• Art. 2. - (1) Persoanele cu handicap sunt acele persoane caro ra mediul social,
neadaptat defi cientelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale si/sau asociate, le
împiedica total sau le limi teaza accesul cu sanse egale la vi ata societatii, necesitând
masuri de protect ie în sprijinul integrarii si incluziunii sociale."

DATE STATISTICE

Conform datelor central izatela nivelulDIRECTIEI GENERALE PROTECTIA PERSOANELOR CU HANDICAP din 
cadrul MinisteruluiMuncii, FamilieisI ProtectieiSociale la data de 30.06.2010numarul persoanelor cu handicap era 
de 693.207 ( copii si  adul ti) .

• Numarul persoanelor adulte cu handicap ( atât din famili i cât si din institutii ) era de  630.996 iar al copi ilor de 62.211.

• Ponderea persoanelor cu handicap în populatia României este de 3,23 %. Ponderea în tarile UE este de aproximativ 
10%, datele fiind di ferite în functie de legislatia în vigoare.

• Situatia persoanelor adulte pe grade de handicap  se prezinta astfel :
- grav - 204.066 persoane ( 32,38%)
- accentuat - 364.852  persoane( 57,82%)                     

- mediu     - 68.719   persoane 
- usor         - 3.169    persoane  

• Repartitia pe categori i de vârsta este urmatoarea: copi i (0- 18 ani )  - 8,98%  
(18 - 65 ani )   - 59,18%                                                                                                                 

( peste 65 ani)  - 31,86%     

• Din punct de vedere al sexului, populatia feminina reprezinta 54,3% din numarul persoanelor cu handicap

• Raportat la mediul de viata în care persoanele cu handicap din familie traiesc ponderea este aproape egala:
- urban - 51%                                                                                                         

- rural  - 49 %
• Raportat la repartitiape tipuride handicap preponderent este handicapulde tip somatic, urmat de handicapul de tip 

vizual   si handicapul mintal si psihic.

• Am prezentat aceste date sintetice pentru ca ele stau la baza fundamentarii  politicilor publice si analizei ul terioare menite
sa fundamenteze poli ticile sectoriale pentru diverse tipuri de handicap.
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Persoanele care au suferit un  transplant  sunt evidentiate distinct în  Ord inu lcomun Min isteru lMuncii Famil ie isi
Egal itatii de Sanse si Ministerul  Sana tati i Publ ice nr. 762/1992 /27-12-2007, ord in pentruaprobareacri te rii lor medico-
psihosociale pebaza carorase stabilesteîncadrareaîn grad de handicap . 

Aceste cri terii  sunt postate pe site-ul  DGPPH ( www.anph.ro) 
• Problematica persoanelor care au beneficiat de un tra nsplant sunt tratate in mod unita r in  cri terii le medico –
psiho- sociale 
• Nu a fost necesara abordarea separata  în tr-un capi to l d istinct deoarece in elaborarea criteri ilor s-a avu t in  vedere 
fi losofia Clasi ficarea  In ternationala a. Functionali ta ti i , adoptata de catre O.M.S , la  Geneva in anul  2001.

In acest context, persoanele cu transplant, au fost evidentiate la fiecare d intre cele opt capi tole  prevazute de  C.I.F in  
r aport de functia si  respectiv structura afectata.

• Persoanele cu transplant sunt rea lmente persoane cu handicap si sunt îndreptati te sa beneficieze de toate faci li ta ti le, 
servici ile  si prestati ile pr evazute pentru persoanele cu dizabi litati, ch iar  daca transplantul  este functiona l, deoarece sunt 
obl iga te ca toata via ta sa  urmeze o medicatie  imuno-supresoare si sa fie moni torizate  de centrele  car e au efectuat 
transplantul .

• In stabi li rea gradulu i de handicap, comisii le de evaluare, in conformitate cu cri terii le medico  – psiho - sociale , urmeaza 
sa tina seama de afectiunea pentru care s-a impus transplantul , de consecinte le medicatiei  de imunosupresie, precum si  de 
starea psih ica reactiva generata de suferintele anterioare si de statutul  social  al  persoanei  car eia i s-a ap licat tratamentu l de 
substitutie  a unui organ.

• În cri teriile medico  – psiho - sociale  sunt stipu late  deta lii functionale si anatomice privind evaluarea persoanele cu 
d iverse tipuri  de transplant. Cri teriile vizeaza atât îmbunata ti rea activitatii de evaluare a gradulu i de handicap, cat si stabi li rea 
unui cadru cat mai un itar in actul  de evaluare a gradului  de handicap.

• În gener al se acorda certificat de încadrare în  grad de handicap grav pentru primele 12 lun i, apoi in functie de bi lantu l
cl in ic si  paracl in ic postoperator în dinamica, de eventuale le fenomene de respingere si complicati i postoperator ii. Acest punct 
de vedere a fost stabi li t de comun acord de toti  membri i comisiilor de special itate a Minister ulu i Sanatatii  Publice cu  care s-a
colaborat la elaborarea cri teriilor.

A. PERSOANE CU TRANSP LANT RENAL. EVALUARE

P ARAMETRII
FUNCT IONALI

DEFICIENT
USOARA

DEFICIENTA
MEDIE

DEFICIENTA MEDIE/
ACCENTUATA

DEFICIENTA
ACCENTUATA

DEFICIENTA
GRAVA

DEFICIENTA
ACCENTUATA

/GRAVA

HANDICAP
USOR

(IRC Std. I)

HANDICAP
MEDIU

(IRC Std. II
faza a)

HANDICAP MEDIU/
ACCENTUAT

(IRC Std.  II  faza b)

HANDICAP
ACCENTUAT
(IRC Std. III
preuremic)

HANDICAP
GRAV

(IRC Std.IV de
uremie

terminala)

HANDICAP
ACCENTUAT

/GRAV
(IRC Std. V de

Uremie
depasi ta)**

In functie de 
toleranta

indiv iduala a IRC si
Sim ptomatologia

cli ni ca

Densitate uri nara <1025 =1022 <1017 1010-1011 =1010 variabila

Uree sanguina (mg/dl) <50 <50 50-100 >100 300-500 <500

Creat inina 
sanguina(m g/dl)

Normal 1.5-2.5 3-4 >4.5 >6 variabila

Hb gr/dl 12-15 12-13 10-12 8-10 8 variabila

Cl uree (m l/m in) Normal 70→26 26-20 20-2.5 7.5-1.2 variabila

Cl creat inina (m l/m in) 120-70 70→40 40-30 40→12 <7.5 variabila

Nr nefroni functionali (%)
100→50 50→35 35→25 25-10 <10 <10

S um ar urina;

Dozare albumina in urina Daca este cazul

CT, RM N,  cistoscopie; În funct ie de st ruc tura afectata

E x histopatol ogic În funt tie de structura afectata
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* Se refera la:
Toate afectiunile cronice renale, congenitale sau dobandite, de 

etiologie multipla, cu afectare primara sau secundara renala, 
localizate la ambii rinichi sau intr-unul singur, in caz de rinichi unic
congenital sau dobandit.

De exemplu:

• Cauze malformative (agenezie renala unilaterala, hipoplazii renale, 
rinichi polichistic, rinichi in potcoava, duplicare ureterala, hidronefroza 
etc.);

• Cauze tumorale;
• Hipertensiune arteriala renovasculara;
• Boli renale sau pielonefrita pe rinichi unic congenital sau chirurgical 

cu fenomene de IRC.
• Afectiuni renale cu evolutie progresiva, care au ca expresie 

functionala insuficienta renala cronica .
• Insuficienta renala cronica evolueaza stadial, indiferent de structura 

afectata si de cauzele ei in 5 stadii, in functie de valorile unor 
constante statice si dinamice specifice.

Stadii Insuficienta functio nala

Std. I 
– de deplina compensare

− Functi a renala normala i n repaos, usor alterata in conditii de suprasolicitare ;
− Homeostazie normala ;
− Probe functi onale renale normale ;
− Usoara anemie.

Std. II 
– insuf ic ienta renala 

compensata
a. faza poliurica 
b. faza RAF

− Functi a renala normala in repaos pri n interventi a mecanismelor compensatorii (hipertrofia functionala a 
nef ronilor restanti , hipertensiune,  poli urie compensatorie, retent ie azotata) ;

− Probe functi onale renale putin sau moderat modif icate ;
− Homeostazie modif icata moderat (in faza b) ;
− Anemie usoara sau moderata.

Std. III 
– IRC decompensata 

(preuremie)

− Functi a renala afectata in repaos ;
− Homeostazie constant alterata ;
− Anemie moderata.

Std. IV
– de uremi e terminala

− Functi a renala grav alterata ;
− Homeostazie grav alterata prin cresterea semnif icativa a produsilor de retent ie azotata ;
− Anemie medie sau severa.

Std. V **
– de uremie depasita

Supravietui rea este asigurata prin mijloace de subs titutie a functiei renale.
Constantele statice si d inamice renale sunt variabi le in functie de metod a de epurare extrarenala:
- hemod ializa (epu rare extracorporeala) ;
- dializa peri ton eala (epurare intracorporeala) sau
- tran sp lan tul  renal.
NB 
a. Gradul de handicap este variabil . 
In evaluare se vor avea in vedere :
- eficienta metodelor de epurare extrarenala (grad  IR C);
- aparitia de complicatii sp eci fice n efropatiei de fo nd ;
- patologia indusa de tehnica de epurare extrarenala.
a. In starile po st transplant de rinichi :
- Handicap  grav in  primele 12 luni,  d atorita p osibili tatii de apariti e a fenomenelor de respin gere,  cu 

reluarea programulu i de hemodializa;
- Ulterio r evaluare gradului de handicap se face in f unctie de:
- starea functionala a transplantului renal;
- stad iul IRC po st transplant;
- Pe termen lung recuperarea este posibila.  
- In evaluare se va tine seama si  d e efectul tratamne tului imunosupresor, psihicul si cooperararea 

boln avului
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B. PERSOANE CU TRANSPLANT HEPATIC. EVALUARE

PARAMETRII  FUNCTIONALI**
DEFICIENTA USOARA DEFICIENTA MEDIE

DEFICIENTA 
ACCENTUATA DEFICIENTA GRAVA

HANDICAP USOR HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT HANDIC AP GRAV

- Anamneza;
- Examen clinic;
- Ecografie abdominala;
- Ex radiologic esofagian;
- Ex endoscopic;
- CT-RMN;
- Punctie biopt ica hepatica;
- Ex histopatologic;
- Hemograma completa (nr

hematii,  Hb gr%, nr leucocite, 
nr trombocite);

- Indice de protrombina;
- Elect roforeza,  

imunelectroforeza, prezenta de 
autoant icorpi,

- Enzimograma; 
- Bilirubinemie, glicemie, 

creat ininemie;
- Proteine gr%;
- Albumine gr%;
- Globuline gr%;
- Determinare AcHVC in ser;
- Determinare AgHBs in ser;
NB70-80% dintre hepatitele cronice 

si 40% dint re ciroze au drept 
cauze VHC.

In formele stabi lizate 
sau persistente ,  
neevolutive, cu 
hepato-
splenomegalie
moderata,  fara
semne de 
insuf icienta 
hepatica (teste 
bi ologice in limite 
normale sau sl ab 
pozit ive,  
dominant de 
activi tate 
mezenchimala)

In formele moderat 
acti ve sau 
ci roze hepatice 
compensate ,  
fara fenomene 
de hipertensiune 
portala;

- Teste paraclinice 
alterate la ni vel 
mediu;

- Purtator de 
AgHBs sau 
AcHVC. 

- In formele active
cu semnele clinice 
specif ice (ficat  
mare/ mic, indurat, 
sau/si 
spl enomegali e) cu 
fenomene de 
hipersplenism, 
ecograf iecu 
modificari 
caracterist ice si 
teste biologice 
alterate 
semnificati v; 
purtator de AgHBs 
sau AcHVC, 
raspuns partial  sau 
fara raspuns la 
act iunile de 
recuperare.

- Ciroze hepatice , 
decompensate 
parenchimatos 
sau/si vascular, cu 
varice esofagiene 
(radiologic sau 
endoscopic) cu 
semne de 
hipertensiune 
portala (ci rculatie 
col aterala sau/si  
ascita) cu f recventa 
periodica, 
reductibila.

- Ciroze hepatice cu 
hipertensiune portala 
ireductibila, hemoragii 
digestive repetate 
(rupere de varice 
esofagiene sau prin 
tulburari de craza 
sanguina), cu 
fenomene de 
encefalopatie hepatica, 
cu episoade de 
insufi cienta hepatica 
acuta si insufic ienta 
hepato-renala ;

- Adenocarcinom
hepatic sau cancere 
primitive hepatice cu 
agravare progresiva si 
pierdere ponderala 
continua ;

Au pierduta capacitatea de 
autoservire s i necesita 
ingrij ire permanenta din 
partea altor persoane.

NB In transplantul hepatic
(total sau parti al) in 
primele 12 luni,  apoi in 
funct ie de bilantul c linic  
si parclinic postoperator 
in dinamica, de 
eventualele fenomene 
de respingere si 
complicatii 
postoperatorii

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARAMETRII FUNCTIONALI**

DEFICIENTA 
USOARA

DEFICIENTA 
MEDIE

DEFIC IENTA 
ACCENTUATA DEFIC IENTA GRAVA

HANDICAP USOR HANDICAP MEDIU HANDICAP 
ACCENTUAT

HANDICAP GRAV

-Anamneza;
-Examen clinic;
-Ecografie abdomina la;
-Ex radio logic eso fagian;
-Ex endoscopic;
-CT-RMN;
-Punctie bioptica hepatica;
-Ex histopato logic;
-Hemograma  completa  (nr 
hematii, Hb gr%, nr leucocite, 
nr trombocite );
-Indice de protrombina;
-Electroforeza, 
imune lectroforeza , prezenta  de 
autoanticorpi,
-Enzimograma; 
-Bi lirubinemie, glicemie, 
creatininemie;
-Proteine gr%;
-Albumine gr%;
-Globuline  gr%;
-Determinare AcHVC in ser;
-Determinare AgHBs in ser;
NB 70-80% dintre hepati tele  
cronice si 40% dintre  ciroze au 
drept cauze VHC.

In formele 
stabiliza te sau 
persistente , 
neevo luti ve, cu 
hepato-
splenomega lie 
moderata, fara 
semne de 
insuficienta 
hepatica (teste 
biologice  in limite 
normale sau slab 
pozi tive, dominant 
de activi tate 
mezenchimala)

-In formele 
mode rat active 
sau ciroze 
hepatice 
compensa te , fara 
fenomene de 
hipertensiune 
portala;
-Teste paraclini ce 
alterate la nivel 
mediu;
-Purtato r de AgHBs 
sau AcHVC. 

-In formele active cu 
semnele c linice 
specifice (ficat mare/ 
mic, indurat, sau/si 
splenomegalie) cu 
fenomene de 
hipersplenism, 
ecografie cu modi fica ri  
caracteristice si  teste 
bio logice alterate 
semnifi cativ; purta tor 
de AgHBs sau 
AcHVC, raspuns 
partial sau fara 
raspuns la  actiunile de 
recuperare.
-Ciroze hepatice , 
decompensate 
parenchimatos sau/si 
vascular, cu varice 
esofagiene (radiologic 
sau endoscopic) cu 
semne de 
hipertensiune portala  
(circulatie colaterala 
sau/si ascita) cu 
frecventa periodica, 
reductibila.

-Ciroze hepatice cu 
hipertensiune portala 
ireductibila, hemoragii 
digestive repetate (rupere 
de varice esofagiene sau 
prin tulburari  de craza 
sanguina), cu fenomene 
de encefalopatie 
hepatica, cu episoade de 
insuficienta hepatica 
acuta  si insuficienta 
hepato-renala ;
-Adenoca rcinom hepatic 
sau cancere primitive 
hepatice cu agravare  
progresiva si pierdere 
ponderala continua ;
Aupierduta capaci tatea 
de autoservire si necesita  
ingri jire permanenta din 
partea altor persoane.
NB In transplantul 
hepatic (total sau partia l) 
in prime le 12  luni , apoi in 
functie de bi lantul cli ni c si 
parclinic postoperator in 
dinamica, de eventuale le 
fenomene de respingere 
si complicatii 
postopera torii
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* Se refera la : afectiuni cronice hepatice de 
etiologie virala:

• - hepatite cronice si ciroze hepatice contractate 
precoce (copilarie, adolescenta, pâna la vârsta 
de 26 de ani)

• cancer hepatic primar sau secundar,
• transplant hepatic total sau partial.
** Parametrii functionali se vor selecta in raport de 

structurile si functiile hepatice afectate si de 
natura afectiunii

ACTIVITATI – LIMITARI PARTICIPARE – NECESITATI

HANDICAP USOR

Pot desfasura oric e activitate profesionala
cu evitarea locurilor de munca c are impun
efort fizic m are si contac t cu subs tante
hepatotoxice.

-Participare fara restrictie cu evitarea locurilo r de 
munca cu solicitari fizice mari;
-Asigurarea unor conditii de microcl imat
profesional corespunzator, fara factori nocivi
(substante hepatotoxice).

HANDICAP M EDIU

Vor fi  orientatis au indrumati profesional
spre locuri de munca adecvate, fara
solicitari fizic es i psihice mari, sarcin i
sup limentare, munca in ture, munca de 
noapte, in ritm impus, prec um s i intr-un 
mediu inadec vat, cu factori toxici.

Preocupare pentru orientarea profesionala sau
indrumarea spre locuri de m unca ac cesib ile
restantu lui b iologic functiona l: fara sol ici tare fizica
si  psihica mare, ri tm liber, fara ture de noapte, intr-
un microclimat fara factori nocivi (hepatotoxici).

HANDICAP 
ACCENTUAT

-Tulburarile functionale de intesi ta te
accentuata contra indica prestarea oricarei
activitati profesionale;
-Au conservata capacitatea de autoservire, 
autoingri jire si  l imi tata partial cea de 
autogospodari re.

-Sunt incapabil is a desfasoare o activitate
organizata din cauza fatigabil itati i accentuate ;
-Necesita sprij in pentru efectuarea activitati lor
cotidiene care sol icita efort fizic si dep lasari
posturale ;
-Spri jin pentru monitorizarea medico-sociala .

HANDICAP GRAV

-Au pierduta capacitatea de prestare a  unei  
activitati  p rofesionale indi ferent de nive lu l 
de sol ici tare si  condi ti ile  de munca;
-Au pierduta capacitatea de autoservi re, 
autoîngriji re si autogospodari re.

-Asistent personal pentru  suplinirea pierderii  
capacita tii  de autoservi re, autoîngri ji re  si 
autogospodarire.
-Spri jin  pentru cooperare la moni torizare m edica la.



 

 40 

Proiect finantat de
guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein si Norvegiei
prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European

 *  1. In afect iunile respiratorii cronice, contractate precoce (copilarie-adolescenta, pana la 26 
ani) care determina tulburari funct ionale permanente sau care risca sa dev ina permanente, de 
exemplu: astmul bronsic, anomalii congenitale, agenezie pulmonara partiala,  BPOC, 
pneumopatii interstitiale fibrozante difuze, supuratii bronhopulmonare, tuberculoza pulmonara
activa, tuberculoza pulmonara operata, s indromul post tuberculos ;

2. Cancerul bronho-pulmonar;

3. Transplantul pulmonar .

** Se poate determina: - presiunea part iala a O2 in sangele arterial sistemic (Pa O2)-Valori 
normale: 78-100mm Hg
presiunea part iala a CO2 in sangele arterial sistemic (Pa CO2)-Valori normale: 35-45 (in medie
40 mm Hg)
saturatia O2 a Hb in sangele arterial sistemic (Sa O2)-Valori normale = 95%
***    - reducere usora 150-110 w

- reducere medie 110-80 w
- reducere accentuata 80-35
- reducere grava < 35w

C. PERSOANE CU TRANSPLANT PULMONAR* EVALUARE .

PARAMETRII FUNCTIONALI

DEFICIENTA 
USOARA

DEFICIENTA 
MEDIE

DEFICIENTA 
ACCENTUATA DEFICIENTA GRAVA

HANDICAP USOR
HANDICAP 

MEDIU
HANDICAP 

ACCENTUAT
HANDICAP GRAV

-Evaluarea venti latie i pulmonare 
(metoda spi rografica si  
pneumotahografica) = severitatea 
disfunctiei ventilatorii /respiratori i 
(reducere VEMS fata de valoarea 
teoretica sau scaderea venti la tiei 
maxime – VEMS/CV×100);
-Evaluarea globala a schimburilor 
gazoase ( gazanai lza sangelu i arterial , 
in repaos si eventual in efort)**;
-Aprecierea adaptari i la efort (teste de 
efort) = capaci tatea maxima de 
prestatie*** ;
-Mecanica pulmonara;
-Pletismografie – deter minarea 
rezistente i la flux
-Examen radiologic;
-EKG;
-CT, RMN (daca este cazul );
-Ex histologic (daca este cazul ).

VEMS=60%
PaO2= 70mmHg 
( hipoxie usoara)

VEMS 59-40%
PaO2 = 69-
60mm Hg (hipoxie 
medie)

VEMS = 40-30%
PaO2 = 59-45 m mHg
PaO2 =44-3 5 m mHg
(severa)
(hipoxie 
accentuata/ 
severa)

VEMS = < 30 %

Pa O2<35mmHg
PaCO2> 70mm Hg

(hipoxie grava)
Hipercapnie
ICC dreapta(CPC)
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D. EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP LA PERSOANELE CU TRANSPLANT MEDULAR
(Status post transplant – auto sau allo transplant)

DEFICIENTA MEDIE HANDICAP MEDIU

La formele fara complicati i (apreciate de medicul curant)

DEFICIENTA 
ACCENTUATA

HANDICAP 
ACCENTUAT

Status post auto saua llo transplant de celule Stem hematopoeticein care 
hematopeza post transplant este cu deficit (grefarecu deficit). Se 
evidentiaza:
-Trombocitopenie(usoara-moderata),
-Leucopenie (usoara-moderata),
-Anemii (usoara-moderata) - care nu necesita tratament substitutiv in 
conditii bazaleprinhipoplazie medularadatorata uneigrefe insuficiente in 
ceea ce priveste cantitateade celule Stem continute.

DEFICIENTA GRAVA HANDICAP GRAV

Status post auto saua llo transplant de celule Stem hematopetice in care 
exista complicatii legatede regimulde condi tionare :
- cataracta secundaracorti coterapiei si/sauiradierii corporale totale ;
-compl icatii neurologice tardive, secundare iradierii craniene, 
chimioterapiei sauneurotoxicitati iunor medicamente;
-disfunctii pulmonare, cardiace, hepaticesi/saurenale, consideratea fi 
secundareprocedurii (tratament si/sau regimului de conditionare) ;
-boala malignaa carei apari tie poate fi legatade procedura de 
transplantare (iradierecorporala totala, deficienta imunasecundara
transplantului, infectiilor, medicatiei imunosupresoare);
-existenta boli i de  grefacontragazda, indiferent de foma si/sau intinderea
sa (organeleinteresate) in cazul allo transplantului ;
-hematopoeza post transplant cu defect (grefare cu defect) cubi sau
pancitopenie moderata/severa(trombocitopenie , leucopeniesauanemie) 
care necesita tratament substitutiv lunar, prin hipoplazie medulara
datoritaunei grefe insficiente in ceeace privestecanti tateade celule
Stermcontinute.

ACTIVITATI –LIMITARI PARTICIPARE – NECESITATI

HANDICAP 
USOR

Evita activitati le in mediu cu variatii
termicesi noxe respiratori i.

Asigurareaunor conditii de micro simacroclimat adecvat in scopul
prevenirii manifestarilor spasticebronsice –agravarii
tulburarilor functionale in functiede structura anatomica
afectata.

HANDICAP 
MEDIU

Capaci tatede adaptare la efort redusa.
Sunt indicateactivitati farasuprasolicita re

fizica in mediu de confort organic, 
fa ra expunere la intemperii , noxe
respiratorii (praf-pulberi), de ex : 
activitati de biroucu pregati re
superioarasau medie sauactivitati
mestesugaresti.

- Masuride adaptare a uti lajelor pentru a reduce efortul fizic
necesar;

- Preocuparepentruameliorareamicroclimatului profesional in 
cazulexistente iunor factorinefavorabili de la loculde munca.

HANDICAP
ACCENTUAT

- Sunt indicate activitatistatice cu
solicitare fizicaredusa.

- Este limitata major capacitateade 
adaptare la efortul fizic datorita
hipoxiei, reductibila partial in condi tii
de tratament adecvat moni torizat.

- Evitareaexpunerii la micro  sau
macroclimat necorespunzator sau
deplasarilor posturale pedistante 
mari, urcat de trepte, care reduc
capacitateade efortsi  agraveaza
insuficienta respiratorie.

Este  necesara :
- diminuareaefortului fizic prin mi jloaceauxi liare tehnico-

mecanicede ridicare si transport greutati;
- asigurarea unor conditii de micro si macroclimat 

corespunzator, faranoxerepi ratorii – mediu uscat, umed, 
rece, cuvariatii termice, cu praf – pulberi nocive  bronho-
pulmonare ;

- sprijin, dinparteaagenti lor economici, pentrumonitorizare
medicala. 

HANDICAP
GRAV

Are pierduta capaci tatea de autoservire si 
autoingri jire in tota lita te sau aproape 
in tota lita te datori ta insuficientei 
respiratorii  mani feste/severe si 
complicatiilor secundare (CPC), 
neinfluentate de actiunile
recuperatorii particularizate structurii 
respiratorii  afectate.

- Necesita sprijinpentru igiena personala  (auto ingriji re).
- Sprijin pentru realizarea activitati lor cotidiene 

(autogospodarire)
- Sprijin pentru asigurare oxigenoterapiei permanente (daca 

este cazul).
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Concluzii
• Persoanele care au beneficiat de un transplant sunt rea lmente persoane cu 

handicap si sunt îndreptatite sa beneficieze de toate facilitatile acordate de 
Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicata cu modificarile si completarile u lterioare.

• Conform instructiunilor emise de Comisia Superioara de Evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap pentru primele 12 luni de la transplant se 
acorda certificat de încadrare în gradul grav de handicap si apoi se face o 
evaluare în functie de b ilantu l clin ic si paraclin ic postoperator în dinamica, de 
eventuale le fenomene de respingere si complicatii postoperatorii. 

• De regula dupa perioada de 12 luni de la transplant, comisia  acorda gradul de 
handicap accentuat deoarece aceste persoane sunt obligate ca toata via ta sa 
urmeze o medicatie imuno-supresoare si sa fie monitorizate de centrele care 
au efectuat transplantul.

• Nu se sustine acordarea certificatului de persoana cu handicap grav peste 
perioada de 12 luni deoarece eforturile materiale si medicale pentru 
desfasurarea interventiei sunt facute pentru ameliorarea starii sanatatii si nu 
pentru mentinerea starii de dependenta sociala. Toate comisiile de specialitate 
din cadrul Ministerului Sanatatii Publice au sustinut acest punct de vedere.

ACTIVIT ATI – LIMITARI* PARTICIPARE  – NECESITATI*

HANDICAP 
USOR

Locuri de munca cu solic itari energet ice mici si medii Part icipare fara rest ric tii cu conditi a monitorizarii medicale si 
administrarii tratamentului adecvat alterarii s istemului
hematologic.

HANDICAP 
MEDIU

-Activ itati cusolici tari mici si  medi i cu program normal sau
redus ;
-Fara expunere la toxice cu actiune pe sitemul
hematopet ic ;
-Fara ri sc de traumati zare f izica ;
-Fara expunere la factori fizi ci nefavorabi li de medi u ;
-Capacitatea de adaptare la efort este li mi tata part ial ;
-Evitarea de activ itati supli mentare la locul de munca.

-Masuri de reducere al efortului fi zic pri n ut ilizarea unor auxiliare
tehnico-mecanice de ridicare si  transport a greutatilor ;
-Adaptarea uti lajului de lucru pentru a reduce solic itarea
posturala, gestuala si pozit ia fortata in munca ;
-Aj ustarea mediului fi zic ambiant pentru a se evita expunere la 
un microclimat cu substante toxice cu actiune pe sis temul
hematopet ic,  cu risc de t raumatizare, accidentare ;
-Asigurarea unui loc de munca fara regim impus cu posibilitatea
ali mentat iei fract ionate (mese mici s i repetate);
-Sprijin pentru monitorizarea medi cala.

HANDICAP 
ACCENT UAT

-Au i n general limitata capac itatea de efectuare a unor
activ itati organizate datorit a capacitatii reduse de adaptare
la efort ;
-Conservrea capacitat ii de realizare, in cea mai mare 
parte, a activ itati lor necesare de autoservi re si cot idi ene
(ale v ietii de z i cu zi)

-Sprijin pentru posibilitatea efectuarii unor activ itati de 
colaborare pent ru profesiunile cu pregat ire superi oara, cu rol
psihoterapeutic, dupa pri ncipi ul «cum si cat  poate » ;
-Sprijin pentru monitorizarea medi cala si asigurarea
tratamentului, in funct ie de tulburarile morfofunct ionale.

HANDICAP 
GRAV

-Sunt incapabili de a presta orice activ itate profes ionala, 
i ndiferent de nivel s i conditi ile de desfasurare ;
-Au pierduta capacitate de autoservire, autoingrijire si 
autogospodarire.

-Sprijin pentrusupli nirea pierderii capci tat ii de autoservire si  
autoingri ji re pentru perioade limitate sau permanent, in functie
de evoluti e ;
-Sprijin total pent ru efectuarea activ itati lor de autogospodarire;
-Spiji n familial s i comunitar pentrucooperarea la monitori zarea
medicala,  la servicii le de specialitate, ambulatorii sau
spitalices ti ;
-Sprijin pentruasigurarea t ratamentului subst itutiv
corespunzator si urmarirea ef icientei.

* Criteri ivalabile in afectarea functi ilor sistemuluihematologic ( indiferen tde structu ra afectata)
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Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei 
Sociale

Directia Generala Protectia Persoanelor cu Handicap

Va multumesc!

Informatii

Website DGPPH: www.anph.ro

E-mail: registratura@anph.ro

Telefon: 021-212.54.38; 021-212.54.39

Fax: 021-212.54.43
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D-ul dr.  
Dionisie Dubinciuc 

 
 
 

Transplantul renal a înregistrat şi înregistrează progrese 
extraordinare, datorita în primul rând introducerii în terapie a 
Ciclosporinei, ulterior şi a celorlalte medicamente, dar nu în 
mai mică măsură a perfecţionării mijloacelor de urmărire a 
pacientului transplantat: TC, RMN, Radiologia 
intervenţionistă şi monitorizarea imunologică şi 
bacteriologică.  
 
Numărul transplantelor renale a crescut în lume foarte mult, 
transplantul renal fiind ceva mai ieftin decât dializa, dar ne 
confruntam cu un mare handicap care creează mari probleme celor interesaţi: 
disproporţia enormă între potenţialii beneficiari şi numărul limitat al grefelor 
disponibile.  
 
După cum bine ştiţi, transplantul renal se bazează pe preluarea unui singur 
rinichi de la 0 altă persoană, intervenid handicapul psihologic, dar şi 
problemele legate de imuno sau histocompatibilităţati, ceea ce creează marele 
discomfort al pacientului transplantat. În general transplantul renal se bazează 
pe homogrefa, care se recoltează de la donatori voluntari sau de la cadavru. 
Încercările de a folosi rinichi de la alte specii: primate, porc, sunt în stadiul 
embrionar, bariera genetică neputând fi trecută. În prezent există un interes 
crescând pentru xenogrefe-heterogrefe, rezultat din cererea tot mai mare de 
rinichi grefabili. Probabil că în timp se vor folosi rinichii de babuin şi 
cimpanzeu.  
 
În principiu, orice pacient care suferă de IRC terminală şi care doreşte aceasta 
operaţie, poate deveni candidat pentru a primi 0 grefă renală. Deşi în cazuri 
selecţionate, transplantul renal poate fi efectuat ca prima metodă de supliere a 
funcţiilor renale, receptorul de grefă renală provine de obicei dintre pacienţii 
aflaţi în hemodializă, pe care nefrologul i-a selecţionat pe criterii foarte severe, 
astfel încât riscul operaţiei să fie minim, iar beneficiile biologic, familial şi 
social, maxime.  
 
Cu actualele metode operatorii perfecţionate şi tratamentul imunosupresor, 
care este totuşi toxic pentru organism, vârsta un mai reprezintă un criteriu 

C) Despre transplant şi transplantaţi  
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restrictiv. Alte contraindicaţii observate cu stricteţe în trecut, denutriţia 
cronică, anemia severă şi starea de casexie se pot remedia în prezent făcând 
posibila tranplantarea.  
 
Bolnavii uremici cu neoplasme severe un pot fi incluşi pe lista candidaţilor 
decât dacă neoplasmul a fost tratat eficace şi un recidivează în următorii 3 ani, 
după unii chiar într-un an, sau neoplasmul are 0 malignitate redusă şi strict 
locală. Insuficienţa cardiacă gravă şi ireductibilă face transplantul renal 
inoportun. Ulcerul peptic activ, va fi iniţial bine tratat, dar fără cimetidină care 
dă leziuni în rinichiul transplantat.  
 
Tuberculoza pulmonară şi visceraza se poate reactiva şi poate evolua grav sub 
tratament imunosupresor.  
 
Între maladiile şi stările care contraindică transplantul renal includem: 
insuficienţa respiratorie cronică severă, leziunile vasculare cerebrale, 
coronariene şi periferice întinse, psihozele, alcoolismul, tulburări mari şi 
persistente de coagulare, demenţa de dializă, obezitatea avansată, infecţiile 
microbiene cronice care un pot fi tratate, întârzierea mentală severă, pacienţii 
care s-au drogat în antecedente, atenţie mare la stadiul bolilor de ficat. 
Primitorii cu infecţii active bacteriene, virale sau parazitare, deoarece riscă 
diseminări sistemice mortale, SIDA, oxaloza primara, HPT secundar sau terţiar, 
care prin hipercalcemie sau hiperfosfatemie vor fi consideraţi cu risc crescut şi 
supuşi paratiroidectomiei după care se pune în discuţie' transplantul renal.  
 
Privitor la complicaţiile care apar după transplantul renal, acestea sunt precoce 
şi tardive.  
 
Dintre cele precoce amintim sângerările, fistulele urinare, complicaţii arteriale 
şi venoase, limfocelul, complicaţiile infecţioase şi ruptura grefei renale.  
 
Stresul bolnavului transplantat poate fi continuat cu cele tardive: stenoza 
arterială, trombozele venoase tardive, stenozele ureterale, stricturile uretrale şi 
bineînţeles INFECTIILE URINARE.  
 
La toate acestea adăugăm tot felul de efecte adverse şi reacţii posibile: 
creşterea concentraţiei de glucoză în sânge, diabet sarta, hiperpotasemia, 
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dificultăţi de somn, tremurături, dureri de cap, creşterea tensiunii arteriale, 
teste funcţionale hepatice anormale, diaree, greaţa, probleme renale multiple, 
scăderea numărului de celule sanguine, scăderea Mg, K, fosfaţi, Ca, Na, 
anxietate, confuzie, dezorientare, depresie, tulburări de dispoziţie, coşmaruri, 
halucinaţii, tulburări mentale, convulsii, tulburări de conştienţă, parestezii 
uneori dureroase, ameţeli, afectarea capacităţii de a scrie, afectarea 
sistemului nervos, vedere înceţoşată, creşterea sensibilităţii la lumină, 
afecţiuni oculare, tinitus, reducerea fluxului în vasele inimii, tahicardie, 
sângerări, stenoze vasculare, scurtarea respiraţiei, modificarea ţesutului 
pulmonar, pleurezii, faringită, tuse, sindrom gripal, ulcere, diaree, sângerări 
digestive, dureri abdominale, borborigme, leziuni hepatobiliare, prurit, 
căderea părului, acnee, transpiraţii abundente, dureri articulare ale 
membrelor, ale spatelui, crampe musculare, reducerea producţiei de urină, 
urinare dificilă sau dureroasă, slăbiciune generală, febră, acumulare de lichide 
în organism, anomalii de coagulare, sângerări cerebrale, AVC, opacifierea 
cristalinului, paralizii, tulburări de vorbire, ocluzie intestinală, pancreatită 
chistică etc. ... Ce handicap mai mare poate suporta un om?  
 
Probabil că viitorul va uşura cumva viaţa pacientului transplantat, 
dar care viitor va fi acela? Cine poate şti când va veni el? Ştiinţa 
medicală prin bunul Dumnezeu.  
 
Şi totuşi transplantul renal rămâne metoda de supleere a funcţiilor renale, cea 
mai recomandată şi cea mai perfectibilă.  
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D) Conculziile dezbaterii 
 

După discuţiile în plen, participanţii au continuat dezbaterile în 2 ateliere, în 
fiecare din ateliere au fost elaborate concluzii ajungându-se astfel la 2 seturi 
de concluzii prezentate apoi în plen – cele ale ATR, prezentate de Gh. Tache, 
primvicepreşedinte al organizaţiei, iar celelalte de d-ul Antonie Ceauşu, 
director executiv adjunct la DGASPC – Vâlcea - şi pe care le puteţi citi mai jos: 
 

Concluziile sesiunilor plenare şi ale 
atelierului “Nu te teme şi nu te ruşina 
să zâmbeşti, să te bucuri, să fi fericit 
şi demn! – Respectul şi siguranţa ni le 
pot da ceilalţi”. (ATR) 
 
1. Există, în rândul membrilor ATR, o 
nevoie foarte mare de informare cu 
privire la: 

• metodologia evaluării pentru 
încadrarea în grad şi tip de 
handicap (documentele  
necesare la dosar, rolul 
Serviciului de Evaluare 
Complexă din cadrul DGASPC şi 
rolul Comisiilor de Expertiză 
pentru încadrarea în grad de 
handicap etc.) 

• drepturile persoanelor cu 
handicap şi modul de accedere 
la ele. 

Problema poate fi ameliorată de ATR. 
 
2. Este o nevoie stringentă de 
informaţie medicală privind starea 
post transplant, indiferent de tipul 
organului transplantat. 
 
3. A fost individualizată şi conturată 
necesitatea de modificare a criteriilor 
medico-psihosociale de încadrarea în 
grad de handicap, în sensul abordării 
unitare a stării post transplant şi al 
individualizării elementelor comune 

Concluziile sesiunilor şi ale atelierului 
“Probleme privind noua legislaţie în 
domeniul asistenţei sociale” (Directori 
DGASPC-uri, comisii, Comisia Superioară 
de Esxpertiză şi reprezentanţi ai 
MMFPS) 
 
1. Armonizarea legislaţiei referitoare la 
asistenţa socială şi protecţia persoanelor 
adulte cu handicap şi a copiilor cu 
handicap. 
 
2. Necesitatea ratificării de către 
Parlamentul României a Convenţiei ONU 
privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi. 
 
3. Nevoia revizuirii criteriilor medico-
psihosociale de încadrarea în grad de 
handicap, cu o notă specifică pentru 
transplantaţi care sunt dependenţi, tot 
restul vieţii post transplant, de anumite 
tratamente. 
 
4. Reînfiinţarea Autorităţii Naţionale 
pentru Persoane cu Handicap, deoarece 
– se pare - a asigurat o mai bună 
coordonare în lucrul cu Comisia 
Superioară de Expertiză, precum şi pe 
alte fluxuri de activitate pe linia 
protecţie sociale. 
 
5. Necesitatea unor precizări privind 
modificarea structurilor şi competenţelor 
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care particularizează acest segment de 
pacienţi. 
 
4. S-a desprins necesitatea şi utilitatea 
unei legături permanente şi constante 
între ATR şi Direcţiile Generale de 
Asistenţă Socială judeţene/ale 
sectoarelor mun. Bucureşti pentru 
schimb de informaţii privind pacienţii 
în stare post transplant.  
 
5. În viitor ATR va încerca să intre în 
parteneriat cu DGASPC-uri 
judeţene/ale municipiului Bucureşti 
pentru derularea unor proiecte în 
comun, în folosul membrilor asociaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisiilor locale de Evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap şi a 
Comisiei Superioare de Expertiza a 
persoanelor cu handicap, în sensul 
participării mai multor medici în cadrul 
acestor comisii. 
 
6. Corelarea standardelor de cost cu 
cele de calitate, în unităţile de 
recuperare, unităţile protejate şi în 
unităţile asistate unde sunt îngrijite 
persoane cu handicap. (Există diferenţe 
între normativele de personal stabilite 
prin standardele de calitate şi cele 
stabilite prin standardele de cost.) 
 
7. În reglementările legislative aflate în 
dezbatere pe site-ul MMFPS, nu se fac 
precizări cu privire la transportul urban 
de suprafaţă – se prevede existenţa 
unei legitimaţii de transport, valabilă 
oriunde în ţară pentru transportul 
urban, dar referitor la decontare se 
specifică efectuarea acesteia de către 
autoritatea locală. (Cum, către cine şi 
pentru câţi oameni face decontarea 
autoritatea locală?) 
 
8. Tot în legislaţia privind asistenţa 
socială aflată în dezbatere, se spune că: 
• Evaluarea la domiciliu o face “un 

asistent social şi un asistent medical, 
în cazul persoanelor vârstnice”, dar 
.... ce competenţe au ei în stabilirea 
nevoilor solicitantului de servicii 
sociale????!!!? 

• “Personalul implicat în acordarea 
serviciilor sociale, răspunde în 
condiţiile legii: disciplinar, 
patrimonial, contravenţional, după 
caz...” Cum şi de ce doar personalul 
din asistenţa socială??? Ce ar face el 
pentru a răspunde astfel?!!? 
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9. Necesitatea reanalizării componenţei 
sociale la încadrarea în grad de 
handicap, poate chiar renunţarea la ea: 
să fie primite prestaţiile şi serviciile 
sociale prevăzute în legislaţie, indiferent 
de starea socială. 
 
10. Nevoia uniformizării cuantumului 
indemnizaţiilor de însoţitor sau de 
asistent personal. 
 
11. Se consideră necesar mărirea 
indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii 
Comisiilor de Evaluare a persoanelor 
adulte cu handicap şi indemnizarea 
preşedintelui de şedinţă. În prezent 
indemnizaţiile acordate membrilor 
comisiilor sunt demotivante, ceea ce 
duce la absenteism din partea acestora, 
sau la demisia acestora. 
 
12. Clarificarea situaţiei celor cu 
accidente vasculare cerebrale. Comisiile 
resping încadrarea în grad de handicap, 
iar instanţele îi încadrează în grad de 
handicap, sentinţele fiind obligatorii. Ca 
propunere, poate ar fi bine să se încheie 
un protocol între MMFPS şi MJ privitor la 
această problemă, sau chiar să se aibă 
în vedere revizuirea criteriilor pentru 
încadrarea în grad a acestor persoane, 
chiar temporar.  
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E) Consideraţii ale redacţiei în urma dezbaterii cu 
tema: „Îmbunătăţirea reinserţiei familiale, sociale 
şi profesionale a pacienţilor aflaţi în stare post 
transplant din România” 

 
S-a vorbit în cadrul dezbaterii de la Căciulata despre handicap şi dizabilitate. 
Au fost prezentate definiţii acceptate pe plan mondial pentru cei doi termeni. 
S-a vorbit despre suprapunerile din definiri şi despre ceea ce face diferenţa. 
Cu toate acestea, este greu de spus unde putem încadra starea post 
transplant. Indiferent, însă, de eticheta care i se pune (sau nu) pacientului în 
stare post transplant, acesta rămâne o persoană care are nevoie de sprijin, 
sub diferite forme, pentru a se reintegra, pentru a rămâne integrat şi pentru a 
trece prin toate stările pe care le întâlneşte în „noua lui viaţă”.  
 
Din punct de vedere medical, pacientul în stare post transplant este 
monitorizat în permanenţă – lunar în primul an, eventual şi în al doilea an, 
apoi trimestrial – i se asigură asistenţă medicală de câte ori are nevoie şi 
medicaţie imunosupresoare în ambulatoriu.  
 
Din punct de vedere al protecţiei sociale situaţia este relativă … este părerea 
noastră, ca persoane care beneficiem sau ar trebui să beneficiem de susţinere 
şi protecţie.  
 
Este relativă nu pentru că nu ar fi respectate drepturile persoanelor cu 
handicap. Acestea sunt respectate, DAR pentru a fi respectate aceste drepturi 
trebuie să ai acces la ele, iar accesul la ele ţi-l dă încadrarea în grad de 
handicap. … Ori la nivelul comisiilor de încadrare în grad de handicap, 
încadrarea se face în baza CRITERIILOR care … sunt extrem de minimaliste în 
ceea ce priveşte starea post transplant, ca şi când aceasta ar fi o situaţie 
obişnuită şi frecventă şi lipsită de orice fel de implicaţii majore pe plan fizic, 
psihic şi social. În aceste condiţii, sunt pacienţi în stare post transplant care 
sunt încadraţi în grad mediu, uşor … sau li se refuză încadrarea în grad de 
handicap. ORI, pacientul în stare post transplant nu va putea cere să fie 
acceptat cu nevoile lui speciale, iar acestea să-i fie respectate, nici în 
societate, nici la locul de muncă şi uneori nici în familie, dacă cei legal 
desemnaţi să îi recunoască aceste nevoi, prin încadrarea în grad de handicap, 
nu o fac. 
 
Revenim cu precizarea că transplantul este un tratament de supleere a 
funcţiei pierdute a unui organ vital şi nu duce la vindecare. Iată în 
continuare ce spun statisticile medicale şi ce precizări fac medicii: 
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• În transplantul renal „rata de supravieţuire la un an al pacientului cu 
donor viu este de 98%, iar cu donor decedat este 94%. Durata medie 
de viaţă a grefei de la donor viu este de 12-21 de ani, iar pentru donor 
decedat de la 8-13 ani. Insuficienţa grefei renale apare datorită rejetului 
cronic, disfuncţiei de grefă şi a nefrotoxicităţii”.  

(Transplantul renal. Introducere - http://www.romedic.ro/transplantul-renal) 
• În transplantul de ficat ”procentajul de supravieţuire până la 2 ani este 

de aproximativ 70%. Primele şase luni sunt cele mai expuse 
complicaţiilor. Un tratament imunosupresor pe viaţă este indispensabil, 
precum şi o supraveghere regulată”.  

(Grefa de ficat - http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/grefa-de-ficat_3648) 
• În transplantul de cord „aproximativ 8O% supravieţuiri de un an şi un 

procentaj de deces de ordinul a 5% pentru fiecare an următor. În 
sfârşit, calitatea vieţii unui subiect care a suferit o grefă de inimă poate 
redeveni cu totul normală, îndeosebi cu reluarea unei activităţi fizice 
satisfăcătoare şi chiar cu practicarea unui sport”. 

(Transplant de inimă - http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/transplant-de-inima-

cord_6571) 
• În ceea ce priveşte transplantul de plămân, acesta se face numai în 

afara României. La finele lui 2010, avem în ţară 11 pacienţi în stare post 
transplant, cu grefe de plămân. În cazul acestora, „pacienţii care trec de 
primul an, au şanse ca grefa să le supravieţuiască până la 3 ani sau mai 
mult. Există şi pacienţi care trăiesc u transplant pulmonar de 10 – 15 
ani.”  

(A Guide to Lung Transplantation - 

http://www.chestnet.org/downloads/patients/guides/LungTransplantation.pdf) 
 
Aceste statistici spun mai mult decât orice de ce pacientul în stare post 
transplant ţine atât de mult la grefa lui şi de ce trăieşte atât de intens.  
 
Nu comparăm nevoile pacienţilor în stare post transplant cu nevoile altor 
segmente care necesită sprijin şi protecţie socială, pe deoparte pentru că nu le 
cunoaştem – caz în care preferăm să vorbim despre ceea ce trăim şi astfel am 
ajuns să cunoaştem – iar pe de alta nu ar fi nici corect nici eficient. 
Considerăm că fiecare segment îşi ştie cel mai bine problemele, deoarece se 
confruntă cu ele în orice moment şi că atunci când se iau decizii la nivel 
administrativ şi legislativ în ceea ce ne priveşte, trebuie să fim consultaţi şi 
noi, cei a căror viaţă depinde de acele decizii.  
 
Considerăm totodată că nu ar trebui legat în mod necesar handicapul de 
incapacitatea de muncă - din discuţiile de la dezbatere am rămas cu impresia 
că se doreşte aceasta pentru viitor. Cu siguranţă o persoană care nu are 
capacitate de muncă este o persoană cu handicap, dar o persoană care are un 



 

 52 

Proiect finantat de
guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein si Norvegiei
prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European

handicap, poate fi o persoană cu capacitate de muncă integrală. Asta depinde 
în mare măsură de pregătirea şi calificarea persoanei, iar cazul astrofizicianului 
britanic Stephen Hawking este poate exemplul cel mai elocvent al coabitării 
capacitate integrală de muncă – handicap deosebit de grav. Dar dacă o 
persoană are capacitate de muncă, asta nu înseamnă că trebuie să i se refuze 
recunoaşterea „oficială” a stării de handicap, dacă persoana o solicită.  
 
S-a vorbit despre handicap ca raportatore a persoanei la interacţiunea cu 
mediul social şi la barierele pe care persoana le întâlneşte în cadrul 
manifestărilor normale. În acest context, protecţia socială are în vedere 
adaptarea mediului la nevoile persoanei cu handicap. Corect: sunt stări, şi 
mai ales în cazul deficienţelor fizice-motorii, în care putem vorbi de „reglaje” 
ale mediului exterior, de muncă şi social aşa încât mediul înconjurător să nu 
mai constituie o problemă în ceea ce priveşte libera mişcare a persoanei. Ce 
facem însă cu cei pentru care nu putem ADAPTA mediul? Îi ignorăm şi 
încercăm să-i convingem că ei nu au probleme? Că dacă pot să se 
„autoservească” în majoritatea timpului NEVOILE lor SPECIALE nu există şi 
prin urmare nu trebuie să solicite sprijin?  

 
În cele mai multe cazuri, pacientul în stare post transplant este un om cu 
nimic diferit de ceilalţi de pe stradă – LA PRIMA VEDERE: vede, aude, are 
mâinile şi picioarele la locul lor. El are însă 2 probleme majore – pe lângă 
„nimicurile” celelalte: afecţiunea care a generat insuficienţa, afecţiunile 
asociate din pretransplant, cele dobândite ca efecte secundare după – care nu 
pot fi ierarhizate: 

� imunodeficienţa indusă 
� grija pentru a menţine grefa funcţională. 

 
Aceste probleme sunt comune tuturor pacienţilor în stare post transplant, 
indiferent de organul transplantat, iar prin încadrarea în grad de handicap, 
grav/accentuat şi definitiv (Nu vă grăbiţi să spuneţi că vorbim fără acoperire – 
speranţe de mai bine decât după transplant, dacă grefa funcţionează la 
capacitate, nu există!) nu s-ar face decât să li se dea acestor oameni un plus 
de siguranţă. Siguranţa că pot să solicite un loc de muncă protejat, siguranţa 
că pot solicita adaptarea locului de muncă, siguranţa că pot să ceară sprijin 
pentru recalificare, siguranţa că pot primi compensat medicamentele de care 
au nevoie (altele decât cele de imunosupresie) etc. Chiar şi suma aceea de 
bani – indemnizaţia de handicap – reprezintă un element de siguranţă în viaţa 
pacientului în stare post transplant şi în final se constituie întru-un element de 
stabilitate psihică: „chiar dacă îmi pierd locul de muncă, mă părăseşte soţul … 
sunt/rămân singur pe lume, am asigurată pâinea şi apa.” 
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Considerăm că, decât să ne plimbăm la 6/12 luni prin faţa comisiilor, în 
condiţiile în care stare maximă de BINE – a se înţelege compensare a 
funcţionalităţii organului vital + manifestare a afecţiunilor colaterale – atinsă 
după transplant va evolua în jos, nu ar fi mai bine şi pentru noi, dar şi pentru 
dvs. să: 

• popularizăm în rândul pacienţilor în stare post transplant toate formele 
de protecţie la care acesta poate să aibă acces, 

• să desfăşurăm activităţi de identificare a nevoilor/problemelor specifice 
persoanei/grupului şi să iniţiem şi să implementăm proiecte care să ducă 
la reducerea/rezolvarea acestora, 

• să implicăm cât mai mult comunităţile în acceptarea şi asimilarea 
pacienţilor în stare post transplant, în condiţiile şi cu respectarea 
restricţiilor medicale ale acestora,  

• să-l lăsăm pe cel în NEVOIE să decidă dacă doreşte sau nu 
recunoaşterea stării de handicap, nu să i se impună prin lege/decizie 
renunţarea la ea, în condiţiile în care nici legiuitorul şi nici COMISIA nu 
îşi asumă înrăutăţirea stării de sănătate a pacientului, pierderea grefei şi 
a vieţii acestuia. 

 
Pornind de aici şi luând cazul concret – şi în care suntem direct implicaţi - al 
pacienţilor în stare post transplant, ştim că peste 90 % dintre cei în cauză, vor 
argumenta – dacă îi întreabă cineva – că nevoia lor de protecţie se datorează 
faptului că: „nu am voie să fac efort”, „nu am voie să stau în frig”, „nu am voie 
să stau la soare” şi alte astfel de „argumente” preluate din recomandările 
primite de la medic, recomandări care încep totdeauna cu „să te fereşti de” 
sau „evitaţi”. Un alt „argument” este: „am transplant”!  
 
Când pacientul spune „am transplant” este convins că dumneavoastră, cei 
care trebuie să-l evaluaţi, cunoaşteţi toate particularităţile şi restricţiile stării 
post transplant, precum şi implicaţii psihologice.  
 
Pe de altă parte, pacientul transformă în argumente recomandările medicului 
specialist care îl monitorizează în centrul de transplant. Uită însă, sau nu ştie, 
să vorbească despre factorul esenţial: CAUZA care îi determină pe medici să le 
facă astfel de recomandări şi anume faptul că transplantul este doar o 
substituţie şi nu vindecare, iar pentru întreţinerea grefei, inducerea 
permanentă de imunodeficienţă este indispensabilă. 
 
Putem fi de acord cu dvs., că astfel de argumente ale pacienţilor, coroborate 
cu valorile testelor specifice insuficienţei funcţionale a fiecărui organ vital 
(valori normale sau pe aproape) vă îndreptăţesc să spuneţi că cel din faţa dvs. 
„nu se încadrează în grad de handicap”.  
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DAR problema nu este atât de simplă şi rolul dumneavoastră 
este de a vedea şi analiza lucrurile dincolo de aspectele 
acestea de suprafaţă şi care nu sunt relevante pentru 
discuţia cazurilor de stare post transplant. 
 
 
 
 
 

Pacientul are dreptul la neştiin ţă şi ignoranţă, 
specialiştii  care trebuie să-i analizeze starea de 

infirmitate/dizabilitate/handicap, altfel spus 
nevoia de protecţie,  

 

 

NU! 
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Pacienţi în stare post transplant şi situaţii de viaţă 
 

 
 
Speranţa moare ultima! 

Mă numesc Berinde Gheorghe, am 34 de ani şi 
locuiesc în Timişoara. Am lucrat ca M.A.C. în 
M.E.P.N., la spitalul militar din localitate.   

În 2001, la controlul medical anual, am fost 
diagnosticat cu glomerulonefrită cronică şi 
insuficienţă renală cronică compensată. Nu ştiam 
pre multe despre ce înseamnă boala pe care o 
aveam aşa că am respectat indicaţiile medicale şi 
tratamentul prescris cu speranţa că în curând totul 
va fi bine. Dar nu a fost aşa ... În 2002 am ajuns în 
IRC stadiu terminal şi am intrat în program de 
hemodializă.  

Toată această situaţie a început să se reflecte în atmosfera din casă, 
atmosferă care a devenit plină de îngrijorare şi parcă de lucruri nepuse sau 
spuse numai pe jumătate.  

Am început să mă interesez dacă se mai poate face ceva, sau dacă tot restul 
vieţii – atât cât urma să mai fie – va trebui să depind de un aparat, de 
conexiunea la acesta de 3 ori pe săptămână câte 4 ore. Am aflat că în afară de 
dializă, mai există un tratament care să substituie funcţia renală pierdută, iar 
acel tratament consta într-un transplant renal. Transplant renal, adică o 
procedură chirurgicală prin care urma să mi se implanteze un alt rinichi, 
sănătos. Rinichiul de care aveam nevoie putea veni de la un membru al 
familiei sau de la o persoană aflată în moarte cerebrală. (Uf..... şi am învăţat 
astfel o groază de termeni la care nici măcar nu mă gândisem până atunci ...) 
Am aflat, de asemenea, că dorinţa de a mă ajuta a celor din familie nu era 
suficientă. Era nevoie de compatibilitate ... motiv pentru care, pe rând soţia, 
părinţii, fraţii au mers la testare. Din nefericire, nu am fost compatibil cu nici 
unul dintre ei, iar starea mea de spirit se înrăutăţea tinzând spre disperare. 
Ducându-se vestea în familie despre situaţia în care mă aflam, câţiva dintre 
verişorii cu care mi-am petrecut anii copilăriei s-au oferit să meargă la testare, 
gândindu-se că poate sunt mai multe şanse – totul a plecat de la tradiţia 
populară că înrudirea merge până „la al nouălea neam”. Şi a fost să fie: dintre 
cei 4 care au s-au oferit să mă ajute, 2 s-au dovedit a fi compatibili şi sănătoşi. 
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Se punea problema care dintre ei să fie şi pentru că nici unul nu a renunţat din 
proprie iniţiativă, medicii au ales-o pe vara mea.  

Am făcut transplantul şi totul a mers foarte bine aşa încât după 3 ani şi 7 luni 
am prins atâta curaj încât m-am angajat ca agent de pază. Din păcate nu a 
fost o alegere foarte fericită pentru că mediul în care îmi desfăşuram 
activitatea şi ritmul de muncă au făcut ca grefa mea să cedeze în cca. 
jumătate de an.  

Se pare însă că Dumnezeu a avut grijă să aranjeze lucrurile aşa încât să-mi fie 
bine: după o scurtă perioadă în dializă – perioadă necesară pentru refacerea 
organismului – m-am întors la Clinica de Transplant, unde făcusem primul 
transplant, iar vărul meu, care fusese lăsat de medici „în rezervă” la primul 
transplant, a împărţit cu mine rinichii, iar acum sunt bine amândoi. Eu văd 
iarăşi zabetul pe feţele soţiei şi fiicei şi suntem cu toţii fericiţi. Am învăţat, 
totodată, că dacă îmi este bine trebuie să am grijă să păstrez această stare de 
bine cât mai mult şi să nu mă mai „arunc cu capul înainte” făcând pe viteazul! 
Am cântat şi voi continua, însă, să cânt, cântec popular din Banat, iar asta cu 
siguranţă nu-mi va face rău. 

Mulţumesc familiei care a fost în permanenţă alături de mine, iar vărului meu îi 
promit că voi acea grijă de rinichiul LUI/MEU/NOSTRU şi vom convieţui mulţi 
ani de aici înainte.  
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Contestaţii şi iarăşi contestaţii 
 
(n.r.): 
Redăm mai jos contestaţia depusă în noiembrie 2009 de o membru a ATR, contestaţie 
la care decizia CSE a fost grad accentuat, definitiv. În 2010, martie a primit decizia, iar 
în mai a făcut un rejet acut, care s-a cronicizat şi a evoluat rapid spre grefă 
nefuncţională, aşa încât acum este din nou în program de hemodializă – şi o suportă 
foarte greu. Aceasta este a doua oară când persoana – reevaluată din 12 în 12 luni din 
1999 – a contestat încadrarea de la comisia locală, unde în ambele cazuri fusese 
încadrată în grad mediu, iar CSE a modificat încadrarea în grad accentuat.  
 
 
 
 
 

data: 30 noiembrie 2009 
D-lui Gheorghe Păun, preşedinte 
COMISIA SUPERIOAR Ă 
DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU 
ADULŢI   
Str. Căuzaşi nr. 26, 
sector 3 Bucureşti, 

 
 

CONTESTAŢIE 
 
 

Mă numesc Maria Rusu, în vârstă de 62 ani, CNP: 2471031040057, cu 
domiciliul în jud. Bacău, loc. Bacău, Str. Bicaz, bl.152, sc.A, et.3, ap.11. 
 
În anul 1998 am fost diagnosticată cu TBC renal, urmarea fiind că în 
1999 am ajuns în insuficienţă renală cronică stadiu terminal, tratată la 
acel moment prin hemodializă. IRC a fost tratată prin transplant renal în 
data de 30.03.2000, cu grefă funcţională în prezent. 
  
În data de 09 noiembrie 2009, în urma evaluării la Comisia de expertiză 
pentru persoane adulte cu handicap Bacău, am fost încadrat în „Nu se 
încadrează în grad de handicap: Motivare gradul III ”, cu revizuire la 
12 luni, conform certificat de handicap nr. 6444/ din 09 noiembrie 2009. 
(Am citat exact formularea de pe certificatul de încadrare în grad de 
handicap, certificat pe care îl anexez la prezenta contestaţie.) 
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În perioada 2000-2001, am fost încadrată cu grad grav, iar din 2001 până 
în 2009, grad accentuat. Precizez că în 2004 m-am aflat într-o situaţie 
asemănătoare, iar în urma contestaţiei, s-a revenit la grad accentuat. Ca şi 
atunci, mi s-a spus că „dacă nu vă convine, faceţi contestaţie” ... şi am 
făcut, contestaţia pe care am depus-o la Comisia de la Bacău cu nr. ............  
 
Părerea mea este, însă, că nu este vorba de a-mi conveni sau a nu-mi 
conveni ceva. Faptul că am o afecţiune (IRC în fază terminală), că sunt în 
insuficienţă de organ vital (chiar dacă aceasta în prezent este compensată, 
ceea ce nu înseamnă vindecare) nu a fost şi nu este opţiunea mea. Nu m-a 
întrebat nimeni dacă îmi convine sau nu această situaţie... Starea mea 
actuală este o realitate, iar eu lupt să menţin cât mai mult timp starea de 
compensare a IRC.  
 
Nu înţeleg însă de ce, cei care sunt puşi să evalueze starea mea de nevoi 
speciale, de dizabilitate, fac acest lucru privind doar la rezultatul analizelor 
şi spunând că dacă acestea sunt în limite normale, eu nu am nevoie de 
protecţie.  
 
Ţinând cont de toate recomandările medicale pe care le-am primit la ieşirea 
din spital, dar care îmi sunt reînnoite ori de câte ori merg la control, 
consider că prin atitudinea comisiei sunt încălcate principiile prevăzute în 
L 448/2006 la articolul 3, în special cele prevăzute la literele a, b, e, f, i, l, 
n, dar mai ales principiul de la litera i „interesul persoanei cu handicap”. 
Interesul meu este acela ca grefa să-mi fie funcţională o perioadă cât mai 
lungă, iar întreținerea acesteia induce nevoi speciale. Dacă cei puşi să-mi 
recunoască starea de handicap – care implică nevoi speciale – nu o fac, 
cum pot eu să solicit respectarea acestor nevoi de către cei din jur (mai 
apropiaţi sau mai depărtaţi)? 
 
Contest decizia comisiei din următoarele motive, pe care le alătur 
considerațiilor anterioare:  

� Consider că evaluarea nu s-a făcut ţinându-se cont de situaţia 
generală şi de interesul meu (ca pacient în sare post transplant) de a-
mi proteja funcţionalitatea grefei o perioadă cât mai lungă de timp.  
� Imunodeficienţa indusă, strict necesară pentru întreţinerea 

grefei, mă pune în situaţia de a evita aglomeraţiile, locurile publice, 
contactul cu oameni (în grupuri) şi obiecte, pentru a nu contracta 
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viruşi, microbi, ciuperci, care mi-ar complica starea de sănătate şi 
care nu pot fi controlaţi la fel ca la o persoană cu imunitate normală. 
� Imposibilitatea de a putea fi tratată, la nevoie, cu o serie de 

medicamente, motiv pentru care îmi este interzis să iau orice 
medicament fără consultarea şi acordul prealabil al medicului 
nefrolog care mă monitorizează în centrul de transplant Bucureşti - 
Fundeni, unde a fost efectuat transplantul. 

 
Dacă rolul protecţiei sociale este şi acela de a modela relaţia dintre asistat – 
înţelegând aici persoana cu handicap – pe de o parte şi familie, comunitate, 
angajator, societate în ansamblu pe de altă parte, trebui să spun că eu mă 
simt foarte vulnerabilă în relaţia cu membrii comunităţii. Ştiu că am nevoi 
speciale şi că acestea sunt PERMANENTE şi nu înţeleg de ce după atăţia 
ani Comisia de specialitate dă rezoluţia „nu se încadrează în grad de 
handicap ...”???  

 
Precizez că am depus contestaţie şi la Comisia de evaluare pentru persoane 
adulte cu handicap Bacău în data de ????_________, 
 
 Anexez la prezenta contestaţie: copie după C.I., copie după certificat 
handicap 2008-2009, copie după certificat handicap 2009 – 2010, acte 
medicale care atestă starea post transplant. 
 
Cu mulţumiri,  

Maria Rusu 
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Dumnezeu ne iubeşte! 

(scrisoare deschisă către oameni, 
martie 2009) 

 
Numele nostru este Adelina (Ade) şi Andreea (Deea), suntem două surori 
gemene, avem 12 ani şi 7 luni, vârstă la care majoritatea copiilor nu ştiu ce 
înseamnă suferinţa şi dorinţa de a avea o viaţă normală. 
 
Până acum 2 ani, am avut o copilărie lipsită de griji, cu tot ceea ce îşi poate 
dori un copil din ziua de astăzi. Părinţii ne-au oferit tot ceea ce ne este 
necesar, iar noi am încercat să nu îi supărăm. 
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Ne-am străduit să învăţăm cât mai bine şi să nu ne facem de ruşine părinţii şi 
bunicii, care fac totul pentru noi.  
 
În vara anului 2006, eram în vacanţă în Staţiunea montană Straja, când mama 
şi tata au observat că bem cam multă apă şi că mergem foarte des la toaletă 
mai ales noaptea. Toamna după ce am început şcoala am început să fim mai 
obosite ca şi până atunci şi nu eram prea bine dispuse, stare care nu prea 
puteam să le-o explicăm părinţilor. 
 
Am fost internate la Spitalul de Copii, unde doamna doctor Rodica Costa la 
început şi mai apoi domnul doctor Mihai Gafencu s-au îngrijit de noi. Am făcut 
o grămada de teste şi ne-au recoltat sânge de foarte multe ori, iar noi nu 
înţelegeam ce se întâmplă şi ne simţeam foarte rău. 
 
Eram speriate şi necăjite, mai ales că toată lumea în jurul nostru era agitată şi 
parcă ne ascundeau ceva. Eram îngrijorate că nu mergeam nici la şcoală şi ne 
era dor de colegi şi de doamna învăţătoare Rodica Vultur, la care ţinem mult. 
 
După ce i-am zăpăcit pe mama şi tata cu întrebările, am aflat că suferim de o 
boală la rinichi destul de gravă, numită nefronoftizie, o denumire foarte greu 
de reţinut şi pronunţat. 
 
Odată ieşite din spital parcă ne-am mai înviorat şi uşor, uşor am început să fim 
din nou vesele, cu toate că au început o grămadă de restricţii. Am început să 
ţinem un regim alimentar foarte sever şi să luăm o mulţime de medicamente. 
Analizele periodice ne terorizau, deoarece am fost împunse de sute de ori şi 
vroiam să se termine odată. 
 
Încet, încet am aflat tot mai multe despre boală dar ne rugam mereu lui 
Dumnezeu să ne ajute, să ne facem bine. Sufeream mult că nu puteam să mai 
mergem la balet, să mai facem orele de sport, decât să privim la colegi cum se 
zburdă. 
 
Boala a evoluat şi am mai aflat un lucru: în curând dacă evoluţia este tot aşa 
vom ajunge să facem dializă, cu toate că nu prea ştiam noi ce ar însemna 
aceasta. 
 
Am făcut mai multe drumuri la Cluj, unde întotdeauna am fost primite cu 
bucurie şi încurajări. Anul acesta în luna mai, am mai aflat ceva când am mers 
la Cluj: singura şansă ca să nu ajungem la dializă este transplantul de rinichi. 
Ne-am speriat când am auzit că aceasta implică o operaţie, dar am hotărât că 
tot mai bine este să facem operaţia decât să facem dializă, şi să continuăm cu 
regimul alimentar atât de sever. 
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Minunea s-a produs în luna august când am fost anunţaţi de la Cluj că trebuie 
să ne prezentăm de urgenţă „până mâine dimineaţa la ora 4.00”, la spital. Am 
plecat seara la ora 22.00 şi am călătorit toată noaptea gândindu-ne că 
Dumnezeu este cu noi, ne iubeşte şi ne va ajuta să trecem şi peste acest 
moment greu aşa cum am trecut şi peste atâtea altele. 
 
După ce am făcut testele de compatibilitate şi domnul Profesor Dr. Mihai 
Lucan ne-a spus că noi vom fi beneficiarele celor doi rinichi donaţi, am fost 
duse pentru pregătirile ce se fac înainte de operaţie. 
 
În după amiaza zilei de 23 august 2008, eram operate şi când ne-am revenit 
din anestezie aveam încă un rinichi fiecare. Ne simţim bine, dar mai avem o 
perioadă de 6 luni în care nu avem voie să mergem la şcoală şi trebuia să 
evităm aglomeraţiile cu totul.  
 
Regimul alimentar s-a îmbunătăţit substanţial, acum putem consuma, carne, 
fructe, legume şi ceva dulciuri. Putem spune că ziua în care am fost 
transplantate este a doua zi de naştere, datorită lui Dumnezeu şi datorită 
minunaţilor medici de la Timişoara şi de la Cluj, la care nu ştim cum să le 
mulţumim pentru tot ce au făcut pentru noi. 
 
Rugăciunea şi dorinţa de vindecare ne însoţesc în fiecare zi şi mulţumim lui 
Dumnezeu că ne-a ajutat şi ne iubeşte atât de mult. 

  
Cu drag, 

Adelina & Andreea   
 
P:S. (n.r.) 
Adelina şi Andreea se bucură şi azi de DARUL DE VIAŢĂ pe care l-au primit. 
Merg la şcoală şi se gândesc la viitor. Nu mai fac balet, dar sunt vesele, 
optimiste, îşi trăiesc copilăria şi îşi bucură părinţii cu prezenţa lor luminoasă.  

Mai multe experienţe ale pacienţilor în 
stare post transplant la adresa: 
www.e-transplant.ro  
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Speranţe … … 

 
Doamnelor şi domnilor din Serviciul de Evaluare Complexă, din Comisiile de Expertiză 
şi din forurile legislative, dacă aţi avut răbdarea să citiţi cu atenţie paginile 
anterioare, 
 

Sperăm că aţi înţeles cauzele care generează nevoie de protecţie a 
pacientului în stare post transplant.  
 
Sperăm că aţi înţeles că nu se reduce totul la valorile a câţiva parametrii, 
definitorii pentru starea de insuficienţă funcţională a unui organ vital.  
 
Sperăm că aţi înţeles cât de importantă este pentru noi grefa funcţională şi cât 
de important este ca ea să rămână funcţională cât mai mult timp. 
 
Sperăm că aţi înţeles că suntem nişte oameni care respectăm şi ne dorim 
respectul societăţii, dormim să ne integrăm, dar cum societatea, mediul, nu se 
pot adapta nevoilor noastre avem nevoie să evităm riscurile care ne pun în 
pericol funcţionalitatea grefei.  

Dacă pentru un scaun rulant se poate amenaja o rampă, pentru un 
nevăzător se poate pune semnal sonor la semafor, pentru un cei cu 
deficienţe auditive se poate include în programul de ştiri un 
„translator”, pentru un imunodeficient … ce se poate face?  
 

 Se poate să nu fie supus la stresul alergăturii după acte pentru a se prezenta la 
comisie la 6 sau 12 luni. 

 
  Se poate să nu fie forţat să stea la cozi, în aglomeraţie şi condiţii improprii 

nevoilor lui pentru a depune dosarul.  
 

 Se poate să i se respecte acest handicap şi să nu fie forţat să-şi asume riscuri pe 
care el nu doreşte să şi le asume, iar dacă este supus la aceste riscuri datorită 
lipsei de protecţie pe care el o solicită dar i se refuză, pentru consecinţe nu va 
răspunde cel care prin încadrarea/neîncadrarea în grad de handicap îi asigură o 
protecţie minoră sau îl lipseşte de accesul la protecţie, ci pacientul cu sănătatea şi 
viaţa sa. 

 
 Se poate să aibă dreptul la indemnizaţie de însoţitor, ca atunci când există riscuri 

majore pentru sănătatea lui, să aibă posibilitatea să apeleze la o altă persoană 
pentru activităţi de primă necesitate - aprovizionare cu hrană şi apă, ridicarea 
reţetei de la medicul specialist şi a medicamentelor de la farmacie – să poată plăti 
o maşină ca să ajungă la control fără a sta prin autobuze sau trenuri, iar atunci 
când apar probleme de sănătate care nu îi permit să se deplaseze singur la spital 
să poată apela la un însoţitor – căruia trebuie să-i asigure cel puţin hrană şi 
cazare pe perioada deplasării. 
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Sperăm că aţi înţeles că pacientul în stare post transplant trăieşte mult mai 
intens „viaţa de după viaţă” şi se bucură cu frenezie de câte ori are ocazia, de 
clipele frumoase pe care le întâlneşte. (Este de condamnat … sau de învăţat?) 
 
Sperăm că aţi înţeles că o stare post transplant nemarcată de evenimente 
medicale care să afecteze viaţa şi funcţionalitatea grefei înseamnă economie la 
bugetul de stat.  
 
Sperăm că aţi înţeles că dumneavoastră, prin încadrarea în grad de handicap 
sunteţi cei care recunoaşteţi starea noastră de nevoie de protecţie, ori dacă 
dumneavoastră nu o faceţi … nu putem cere celor din jur să o recunoască. 
 
Speră că nu va mai fi nevoie să vă încărcaţi programul cu evaluarea stării post 
transplant la 6/12 luni – în condiţiile în care pacientul în stare post transplant 
totdeauna va depinde de o modalitate de supleere a funcţiei degradate a 
organului vital. 
 
Sperăm că veţi acorda mai mult timp, interes şi fonduri susţinerii, recuperării, 
reintegrării în familie, societate şi muncă, precum şi menţinerii sănătăţii fizice 
şi psihice a pacientului în stare post transplant. 
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Anexă – extras din normele tehnice de realizare a 
programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 - 
2012 

 

NORMELE TEHNICE DE REALIZARE A 
PROGRAMELOR NAŢIONALE DE SĂNĂTATE PENTRU 
ANII 2011 ŞI 2012 
 

Comparare indicatori de eficienţă: 
 

transplant dializă 
-  cost mediu/evaluare periodică a 

pacienţilor transplantaţi: 
o transplant renal: 400 lei/pacient 

transplantat; 
o cost mediu/bolnav tratat pentru stare 

posttransplant/an: 23.602,61 lei; 

a) cost/şedinţă de hemodializă convenţională:  
472 lei; 

b) cost/şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă 
on-line: 536 lei; 
c) cost mediu/bolnav tratat prin dializă 
peritoneală continuă/lună: 4.233,33 lei; 

d) cost mediu/bolnav tratat prin dializă 
peritoneală automată/lună: 5.291,67 lei. 

Total cost pacient în stare post 
transplant/an:  

24.002,61 lei/an 
 cost/persoană în hemodializă convenţională/an: 

472lei/şedinţă*3şedinţe/săptămână*52 
săptămâni =73.632 lei/an 

- cost mediu/evaluare periodică a pacienţilor transplantaţi: 
� transplant hepatic: 1.288 lei/pacient consultat; 
� transplant cord: 1.747/pacient consultat. 

 


