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A doua viaţă! 

Revista Asociaţiei Transplantaţilor din România, număr pilot iulie, 2011 

EEddiittoorriiaall  
DDDeee   ccceee   aaaccceeeaaassstttăăă   rrreeevvviiissstttăăă???   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tache Gheorghe 
Prim-vicepresedinte ATR 

 

Din experienţa acumulată la 
conducerea asociaţiei, am constatat că 
utilitatea sau eficienţa unui demers/acţiuni 
iniţiate de CD-ATR, nu are finalitatea 
scontată dacă ea nu ajunge în mod direct la 
marea majoritate a membrilor ATR. 

Formulele sau soluţiile, utilizate până 
acum pe fondul unei evidenţe incomplete 
(adrese incomplete, fără numere de 
telefon, e-mail etc.) nu puteau asigura o 
comunicare reală şi constructivă cu 
dumneavoastră, comunicare care de cele 
mai multe ori era destinată unui număr 
restrâns de membri şi doar într-un singur 
sens-de la noi către dumneavoastră, fără a 
primi şi feedback. 

Această stare de fapt a făcut ca unii 
membri să nu cunoască problemele şi 
nevoile curente, etapele şi procedurile 
găsite pentru rezolvarea lor, iar 
comunicarea între membrii să aibă la baza 
mesaje incomplete. 

Ca urmare a acestor situaţii, dar şi 
ca o soluţie viabilă de comunicare între noi, 
membrii ATR, aşa cum am propus si-n 
cadrul AG, ar fi realizarea acestei reviste. 

Ce ne dorim noi prin editarea acestei 
reviste? 

Iată câteva direcţii de acţiune: 
- să ne cunoaştem mai bine, să 

comunicăm şi să ne identificăm 
problemele în tot ceea ce se înscrie în 
contextual vieţii noastre de pacient 
transplantat; 

- să găsim împreună soluţiile oportune 
pentru depăşirea unor situaţii de “criza”, 
de prevenire a unor disfuncţionalităţi din 
sistemul sanitar sau legislativ; 

- să cunoaştem noutăţile ştiinţifice - 
medicale de pe patologia noastră; 

- să consolidăm îmbunătăţirea procesului 
de comunicare cu medicii specialişti din 
Centrele de transplant şi ANT; 

- să iniţiem împreună proiecte şi acţiuni 
tematice care să conducă la 
îmbunătăţirea calităţii vieţii noastre; 

- să putem crea, la nivel naţional, punţi 
de legătură cu membrii noştri şi ai altor 
asociaţii de pacienţi etc. 

 

Într-un cuvânt doresc ca această 
revistă să constituie liantul colegial de 
informare, unitate şi implicare în apărarea 
şi promovarea drepturilor noastre legale. 
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  EEvveenniimmeenntt  
NNNaaaşşşttteeerrreeeaaa   şşş iii   cccrrreeeşşşttteeerrreee   uuunnneeeiii   
aaasssoooccciiiaaaţţţ iii iii   ---   111555   aaannniii   dddeee   eeevvvooollluuuţţţ iiieee   sssttteeeppp   
bbbyyy   sssttteeeppp!!!   

Nu ştiu alţii (altele) cum s-au născut, dar eu, Asociaţia 
Transplantaţilor din România – prietenii îmi spun ATR – m-am 
născut datorită unei conjuncturi, iar naşterea mea nu a fost 
deloc uşoară şi am să vă povestesc în continuare cum s-a 
întâmplat. 

Au existat nişte oameni: prof. dr. Mihai Lucan, care prin 
1992 a început să facă transplanturi renale la Cluj Napoca şi 
pacientul cu IRC Liviu Ilişan († în 2000), ale căror destine s-au 
intersectat prin 1993, rezultând pacientul în stare post 
transplant Liviu Ilişan. Acesta din urmă, intrase în contact la 
Budapesta – în perioada cât a făcut dializă acolo – cu asociaţia 
pacienţilor cu transplant şi dializă de acolo. L-au uimit şi l-au 
impresionat acei oameni, care găsiseră în sport o modalitate de 
manifestare, dar şi de revigorare fizică şi psihică. Astfel, după 
ce a constat că rinichiul primit de la soră se simte şi 
colaborează bine cu organismul său, Liviu Ilişan a început să se 
intereseze cum poate pune bazele unei organizaţii 
asemănătoare cu cea pe care o cunoscuse în Ungaria. A apărut 
astfel, în 1994, Trans Club – Asociaţia Sportivă a 
Transplantaţilor din România.  

… Şi a venit anul 1995: se efectuau transplanturi renale 
la Cluj Napoca şi Bucureşti – Fundeni (unde această activitate, 
începută în 1980, se reluase după câţiva ani de pauză), existau 
câţiva pacienţi cu transplant renal efectuat la Timişoara şi în 
centre din afara ţării, în total 30 - 40 de pacienţi cu grefe renale 
funcţionale. Un număr mic, dar care se contura ca un grup ce 
avea tendinţe de creştere pentru viitor. Şi pentru ca acest grup 
de pacienţi venea în peisajul medical şi social din România cu 
specificul şi particularităţile lui, a venit sugestia – din partea 
prof. Mihai Lucan, către pacientul în stare post transplant Liviu 
Ilişan – de a organiza (că tot căpătase experienţă) pacienţii în 
stare post transplant într-o asociaţie care să militeze pentru 
drepturile lor medicale şi sociale. Astfel că, pacienţi în stare post 
transplant, pacienţi aflaţi pe listele de aşteptare şi donatori, s-
au reunit în toamna lui 1995 la Cluj Napoca şi au discutat 
despre nevoia de unire şi organizare pentru a se face cunoscuţi 
ca „segment de pacienţi”, pentru a-şi promova drepturile şi a le 
susţine.  

Se aflau acolo, ca de altfel în toată România acelui an, 
numai pacienţi cu transplant renal, sau în aşteptarea unui 
asemenea transplant. Cei reuniţi însă, au avut o viziune: în 
lume se transplantează şi alte organe şi dacă este aşa, cu 
siguranţă acest lucru se va întâmpla într-un viitor – mai 
apropiat sau mai îndepărtat – şi în România; şi acei pacienţi vor 
avea cam aceleaşi nevoi ca şi beneficiarii de grefă renală. 
Pornind de la această viziune, grupul a hotărât că organizaţia 
care se va naşe, va trebui să grupeze şi să reprezinte interesele 
pacienţilor aflaţi în stare post transplant – indiferent de tipul 
organului transplantat – neuitându-i nici pe cei aflaţi pe 
listele de aşteptare.  

Aceasta a fost filozofia şi raţiunea naşterii mele: 
Asociaţia Transplantaţilor din România; aşa m-am 

născut şi m-am dezvoltat.  
Dar ca să facem un pic de istorie, trebuie să 

mai precizez că s-a pornit la drum – din punct de vedere 
procedural şi legal – la Cluj Napoca: s-a constituit o 
echipă de membrii fondatori – 21 la număr, numărul 

minim prevăzut de lege - şi s-a elaborat un Statut – în baza L 
21 din 1924, în vigoare la acea dată. (D-ul Liviu Ilişan a spus că 
va sprijini şi va rămâne simplu membru în ATR, dar că nu 
doreşte să fie membru fondator, deoarece i se pare incompatibil 
cu statutul său de preşedinte Trans Club.) S-au semnat Statutul 
şi Actul de constituire, de către toţi membrii fondatori, în faţa 
unui notar şi apoi actele au fost depuse la Tribunalul Cluj, 
pentru obţinerea personalităţii juridice. S-a constatat, însă, că 
nu erau îndeplinite toate condiţiile legale, dosarul fiind 
incomplet: lipseau avizele de la Ministerul Sănătăţii şi de la 
Ministerul Muncii – ministere care erau considerate ca tutelare 
pentru obiectivele propuse de asociaţie şi ale căror avize era 
absolut necesare pentru a completa dosarul.  

S-a obţinut fără probleme avizul Ministerului Sănătăţii, 
dar de la Ministerul Muncii s-a primit refuz. În acel moment s-a 
luat decizia ca să se retragă actele şi să fie mutate la Bucureşti 
– la sugestia d-lui prof. Mihai Lucan, care spunea că „ … totuşi, 
acolo se iau deciziile”), lucru de care s-a ocupat d-ul avocat 
Vasile Dobranici.  

Avizul de la Ministerul Muncii a fost obţinut de Amali 
Teodorescu – preşedinte ATR în perioada 1996 – 1998 – numai 
în urma semnării unei declaraţii cum că ATR nu va solicita 
fonduri de la MM şi de la Guvernul României pentru activităţile 
pe care le va desfăşura. În urma obţinerii acestui aviz, dosarul a 
fost complet, a fost acceptat la Judecătoria sector I Bucureşti 
care a şi dat hotărâre, în 16 iulie 1996, conform căreia eram – 
eu ATR – recunoscută ca persoană juridică.  

Membrii fondatori ai ATR … până la urmă:  părinţii mei:  
1. Anton Vasile – donator 
2. Ţiganu Marin (†) – primul transplant renal din 

România: 1980 
3. Nedelcu Dorin (†) 
4. Balaban Maricel  
5. Giurgea Nicolae (†) 
6. Ceauş Iancu 
7. Rada Zorica (†) 
8. Răducu Camelia (†) 
9. Dănescu Ilina 
10. Haraseniuc Adriana 
11. Cîlniceanu Cornelia (†) 
12. Cristea Luminiţa (†) 
13. Dulgheru Simina (†) 
14. Teodorescu Amali 
15. Rady Robert – donator 
16. Goagă Mariana (†) 
17. Rady Cristina 
18. Calaigiu Mihai 
19. Dobranici Vasile  
20. Niţu Ovidiu (†) 
21. Moise Gheorghe 
Şi uite aşa, am venit eu în lumea asta plină de 

probleme! Şi dacă naşterea a fost cu peripeţii, creşterea a fost 
şi este un proces lung şi anevoios, din care am parcurs câteva 
etape, pe care am să le amintesc pe scurt: 

1. Perioada 1996 – 1998, am avut domiciliul în apartamentul 
d-nei dr. Cornelia Câlniceanu, în bucătăria căreia se studia 
legislaţia, se concepeau memoriile şi se răspundea la 
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scrisori. A fost perioada tatonărilor, a iniţierii de legături cu 
pacienţii în stare post transplant.  Încă scrisorile scrise de 
mână sau la maşină şi telefonul fix erau mijloacele de 
comunicare uzuale. Îm acea perioadă am făcut cunoştinţă cu 
Comisia Superioară de Expertiză a persoanelor cu handicap 
şi cu dn-a dr. Aglaie Georghescu – care la acea vreme nu 
prea înţelegea de ce are nevoie pacientul în stare post 
transplant să fie protejat (dacă este bine – decent – 
îmbrăcat). A înţeles în următorii 7 ani şi a devenit 
susţinătorul nevoii de protecţie a pacienţilor în stare post 
transplant. 
Tot pe atunci am făcut cunoştinţă cu Ministerul Sănătăţii. 

Stăteam însă prost cu finanţele, care veneau numai din cotizaţia 
membrilor. Mai primeam donaţii în natură de la binevoitori 
(hârtie, plicuri, bandă pentru maşina de scris).  

 A fost perioada romantică!  
2. 1998 – 2006 a fost o etapă importantă în evoluţia mea. S-a 

schimbat echipa care avea grijă de mine. Echipa a fost 
coordonată în acea perioadă de d-ul Mihai Calaigiu – în 
funcţia de preşedinte şi d-na Maria Nicolau în funcţie de 
vicepreşedinte. Mi-am schimbat domiciliul, mutându-mă la 
Spitalul de Urgenţă – Floreasca, găzduită fiind în biroul d-lui 
prof. dr. Bucur – directorul spitalului la acea vreme. … Şi mi-
a fost bine cu dumnealui acolo.  
Tot în această perioadă am cunoscut companii farmaceutice 

care m-au sprijinit financiar (constant) – ceea ce a reprezentat un 
mare pas înainte în dezvoltarea mea – precum şi sponsori 
ocazionali. 

În aceşti ani am continuat să dezvolt relaţiile cu Comisia 
Superioară de Expertiză şi cu Ministerul Muncii. Am intrat în 
contact cu alte instituţii ale statului şi am semnalat şi am insistat 
pentru cuprinderea în Criteriile medico – psiho – sociale a 
pacienţilor în stare post transplant şi am făcut anticameră pentru 
multe alte probleme ale pacienţilor în stare post transplant.  

Am pus şi eu un memoriu de necesitate pentru înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale de Transplant şi m-am bucurat la apariţia Legii 
Transplantului. 

Am început să ies în lume la evenimente interne şi 
internaţionale – din 2000 am preluat locul Trans Club în World 
Transplant Games Federation şi în 2001 am semnat ca membru 
fondator al European Transplant and Dialysis Sport Federation.  

În 2006 am realizat chiar un eveniment propriu de 
socializare cu ocazia împlinirii vârstei de 10 ani! 

A, şi era să uit: au apărut şi pacienţi cu transplant de cord şi 
de ficat. Au venit pentru o perioada la mine, apoi au plecat şi şi-
au creat propriile asociaţii. ( Aşa se mai supără oamenii 
câteodată şi uitând prin ce au trecut, cât s-au bucurat când a 
apărut organul salvator şi că astea sunt lucrurile care sunt 
importante şi ne unesc!) 
3. 2006-2010 a fost o altă etapă de creştere a mea. Mi-am 

păstrat domiciliul, mi s-au schimbat „tutorii” şi le-a crescut 
numărul … ceea ce nu înseamnă că tuturor le-a păsat de 
mine . Funcţia de preşedinte a fost ocupată de d-ul Mihai 
Voiculescu – profesor la Facultatea de Construcţii Civile – 
Bucureşti - iar cea de prim vicepreşedinte – nou înfiinţată – 
de d-ul Gheorghe Tache.  
Mi-a fost actualizat Statutul în conformitate cu OG 26/2000 

pentru a mă alinia legislaţiei în vigoare.  
… Cu toate că am avut mulţi „tutori” … şi nu toţi iubitori, am 

crescut şi la toate activităţile pe care deja le făceam (relaţionarea 
cu instituţiile centrale ale statului, cu companiile farma, cu medicii 

şi nu în ultimul rând cu membrii) s-au adăugat altele: am început 
să organizez activităţi (evenimente) proprii, în care membrii mei 
să poată să-şi spună „păsurile”, să întâlnească autorităţi, să 
înveţe ceva (dacă sunt atenţi) şi să se întâlnească, să schimbe 
păreri, să socializeze etc.  

Am dus membrii să vorbească oamenilor de pe stradă 
despre donarea de organe şi transplant! 

Am învăţat că problemele pacienţilor în stare post transplant 
sunt multe şi variate şi trebuie să comunic, să observ şi să 
generalizez probleme, apoi să caut soluţii pentru rezolvarea lor, 
să le prezint autorităţilor – când este cazul – şi să insist pentru 
soluţionare. Orele de anticameră, cu siguranţă nu au scăzut, iar 
uşile la care trebuie să bat … s-au înmulţit. 

Mi-am făcut noi prieteni – organizaţii de pacienţi şi nu 
numai. Am adăugat o relaţie bună cu Colegiul Medicilor din 
România. 

Am reuşit să obţin finanţare de la Fondul ONG pentru un 
proiect – denigrat de unii şi lăudat de alţii – pe care l-am şi 
implementat până la finele lui 2010. „Mesagerii” – proiectul în 
discuţie – mi-a dat ocazia să leg relaţii cu multe instituţii din 
domeniul asistenţei sociale. Am reuşit să mă fac cunoscută foarte 
multor instituţii şi foarte multor oameni (nu atâţia câţi mi-aş fi 
dorit) care nu ştiau mare lucru (sau aproape nimic) despre starea 
post transplant înainte de a ne întâlni. 
4. 2010-2011 – complicată perioadă!  

În 2010 iarăşi s-a modificat numărul „tutorilor” mei … şi în 
loc să scadă – după experienţa nefastă a perioadei anterioare – a 
crescut … şi nu pot să spun că s-au schimbat multe în bine în 
relaţia cu tutorii mei. Unii chiar m-au abandonat spunând că „nu-i 
mai interesez” deoarece şi-au rezolvat problemele personale şi eu 
nu le mai sunt de folos. … Naiva de mine, şi eu care-mi imaginam 
că toţi „tutorii” mei au ca scop rezolvarea problemelor generale!?!  

A rămas aceeaşi echipa de la vârf: preşedinte - d-ul Mihai 
Voiculescu şi prim vicepreşedinte –  d-ul Gheorghe Tache 

Trecând peste „tristeţile” care mă apucă gândindu-mă la 
„tutorii” mei (unii dintre ei), mă întorc să vă spun ce am mai 
făcut.  

Dureros este să constat că după ce reprezentanţii unora 
dintre instituţiile implicate în asistenţa socială au înţeles ce este 
cu persoana în stare post transplant şi care-i sunt nevoile, … au 
părăsit posturile pe care le ocupau …. şi au fost înlocuiţi de alte 
persoane, la fel de neştiutoare în ceea ce priveşte starea post 
transplant, ca şi ei înainte de a ne întâlni. 

Am continuat să bat la porţile Ministerului Sănătăţii, 
Ministerului Muncii, CNAS şi al altor instituţii pentru a cere ca 
pacienţii în stare post transplant să nu rămână fără fonduri pentru 
medicaţia imunosupresoare, să le fie recunoscute şi respectate 
nevoile speciale etc.  

De câte ori am putut, am creat cadrul ca voi, membrii care 
mă alcătuiţi, să vă puteţi întâlni şi să vă simţiţi bine împreună. (Se 
pare că unii dintre voi sunteţi de părere că atunci când vă întâlniţi 
ar trebui să nu fie motiv de bucurie, ci … poate … de plângere!) 

Ca să nu vă plictisesc, mă opresc aici cu povestea. V-am 
invitat la ziua mea – împlinesc 15 ani – dar … ddee  ffaapptt  nnuu  eessttee  
zziiuuaa  mmeeaa,,  eessttee  zziiuuaa  VVOOAASSTTRRĂĂ,,  ppeennttrruu  ccăă  eeuu  ssuunntt  VVOOII  şşii  
ttooaattee  rreeaalliizzăărriillee  şşii  nneerreeaalliizzăărriillee  aattrriibbuuiittee  MMIIEE,,  ssuunntt  ddee  ffaapptt  
aallee  VVOOAASSTTRREE!!..  ……  ŞŞii  aassttaa  cchhiiaarr  ddaaccăă  nnuummaaii  uunniiii  ddiinnttrree  vvooii  
ssuunntt  ffooaarrttee  aaccttiivvii.  

 CCCuuu   dddrrraaaggg,,,      
AAAsssoooccciiiaaaţţţiiiaaa   cccaaarrreee   sssuuunnnttteeeţţţiii!!!!!!   

BBBuuucccuuurrreeeşşşttt iii    –––   iiiuuulll iiieee   222000111111   
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PPeerrcceeppttiiii  ddiinn  aaffaarraa  ggrruuppuulluuii  
 
OOO   pppeeerrrssspppeeeccctttiiivvvăăă   eeexxxttteeerrriiioooaaarrrăăă   aaa   tttrrraaannnsssppplllaaannntttuuullluuuiii   
dddeee   ooorrrgggaaannneee  

 

    

De Andrei Mihail 
iunie 2011, 

Bucureşti 
 

Cum a ajuns un 
student la sociologie în an 
terminal să scrie în revista 
ATR? Totul a început în 
Danemarca (știu că pare a nu 
avea sens, dar voi explica). 
Plecat pentru șase luni cu o 

bursă ERASMUS în Copenhaga am descoperit antropologia 
medicală. Sub-disciplină a științelor sociale, aceasta studiază 
felul în care omul se raportează la corp, sănătate, boală și 
cam orice altceva care are legătură cu ceea ce noi am numi 
medicină. În Danemarca m-am intersectat pentru prima dată 
cu ideea de transplant de organe în științele sociale, o mare 
parte a respectivului curs fiindu-i dedicată; aveam atunci doar 
noțiuni vagi despre acest fenomen, construite prin puținele 
informații accesibile în mass-media. De aceea, ideea de 
transplant de organe în științele sociale mi se părea în același 
timp ciudată, dar și interesantă, atribuind fenomenul mai 
degrabă domeniului medical. Ceva m-a intrigat încă din 
momentul în care am citit descrierea cursului respectiv. 

Pot spune că a fost unul dintre cele mai interesante 
cursuri pe care le-am făcut în cei trei ani de facultate. Am 
rămas impresionat de complexitatea fenomenelor adiacente 
operației de transplant de organe. Întors acasă, și fiind nevoit 
să îmi aleg o temă pentru lucrarea de licență, m-am hotărât 
să îmi îndrept atenția înspre transplantați. În cele aproximativ 
trei luni de zile, cât a durat partea de cercetare practică, am 
cunoscut câțiva oameni minunați, cărora le mulțumesc, și pe 
această cale, pentru ajutorul pe care mi l-au dat. Prin ei am 
putut să înțeleg tot ceea ce înseamnă operația de transplant 
de organe. În plus, deși inițial intenționam să discutăm mai 
degrabă despre problemele sociale cu care transplantații se 
confruntă, am primit o mulțime de informații medicale care s-
au dovedit a fi, la rândul lor, foarte utile cercetării mele.  

Încet, am cunoscut o lume care nu există nici 
pentru autorități, nici pentru opinia publică, dar care 
este foarte vie, care are propriile sale probleme și 
frustrări, dar și interese și bucurii. Mi se pare foarte trist 
ca statul, această entitate care ar trebui să aibă grijă de 
cetățenii săi, să nu știe ce se întâmplă cu o categorie socială 
compusă din câteva mii de oameni. Nu mă refer neapărat la 
partea medicală (asigurarea medicației, controalele periodice 
etc.), deși am înțeles că există lipsuri și aici, cât la o 
cunoaștere a ceea ce înseamnă situația transplantatului în 
mijlocul societății, o dată cu ieșirea din spital. Este o 
deficiență majoră a unui sistem care, prin aplicarea câtorva 
politici coerente, ar putea avea de câștigat de pe urma 

cunoașterii și a reintegrării sociale mai bune a 
transplantaților. În afara limitelor impuse de 
imunosupresoare, acești oameni pot munci, încă pot fi mult 
mai utili societății. Trebuie doar ca și societatea să vrea asta. 

Mi se pare tristă, în același timp, situația donării de 
organe. Spun asta pentru că nu este acceptabil ca, numai în 
anul 2009, 65 de persoane să moară așteptând un organ 
salvator. Nu înțeleg rostul irosirii unor părți prețioase 
ale organismului decedat, când ele ar putea ajuta pe 
altcineva să trăiască. Și mai trist este că proasta informare 
este principala cauză a acestor cifre. Conform 
EuroBarometrului special din 2010 despre situația 
transplantului de organe în UE, principalele motive ale 
refuzului de a dona, în România, sunt: convingerile religioase, 
neîncrederea în sistemul medical și teama de mutilare a 
corpului decedat. Temerile sunt neîndreptățite dacă ținem 
cont de faptul că BOR încurajează donarea de organe, că 
prelevarea organelor se face într-un sistem foarte strict, 
adaptat normelor europene, și că morga are obligația de a 
preda familiei organismul decedatului într-o formă identică 
celei dinaintea prelevării organelor.  

De fapt, așa cum se observă și mai sus, trăgând 
concluziile din datele pe care le-am strâns în 
cercetare, problema cea mai mare a transplantului de 
organe o reprezintă lipsa de informații. Sistemul medical 
nu cunoaște ceea ce se întâmplă cu transplantatul post-
operație, opinia publică nu știe ce înseamnă donarea de 
organe, angajatorii nu sunt conștienți de condiția 
transplantatului, acesta neștiind de multe ori care sunt 
drepturile lui legale. Sunt de părere că o cunoaștere, a 
tuturor actorilor descrişi mai sus, a fenomenului 
transplantului de organe ar rezolva multe dintre problemele 
existente în prezent. Este o soluție de început, simplă, 
necostisitoare care ar da startul unor rezolvări mult mai 
complexe.  

Un exemplu care certifică ceea ce am zis mai sus 
este ATR, care este dovada că o serie de oameni capabili pot, 
cu fonduri limitate, să facă minuni. Cu ajutorul asociației, 
mulți transplantați își pot cunoaște drepturile, pot afla mult 
mai bine ceea ce presupune noul statut și pot afla, de la 
oameni ca ei, răspunsurile la întrebările care îi frământă. ATR 
este dovada că, atunci când informația circulă în cât mai 
multe direcții toată lumea are de câștigat. 

 
PS: Articolul de mai sus reprezintă felul în care am 

perceput fenomenul românesc al transplantului de organe, 
după câteva luni de cercetare în domeniu. Am fost rugat, de 
asemenea, să compar sistemul românesc cu cele din afară; 
deși inițial vroiam să vorbesc și despre asta, mi-am dat 
seama că nu știu atât de bine ceea ce se întâmplă prin alte 
țări încât să îmi pot da, public, cu părerea.  
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MMeeddiiccaa  
SSSaaallluuuttt   iiinnniiiţţţ iiiaaatttiiivvvaaa   pppaaaccciiieeennnţţţ iii lllooorrr   tttrrraaannnsssppplllaaannntttaaaţţţ iii!!!   

Într-o societate civilizată, trebuie să existe o 
cultură a dialogului, în care toţi participanţii trebuie să se 
implice activ în luarea deciziilor. Un sistem de sănătate 
centrat pe nevoile pacienţilor nu poate funcţiona fără ca 
glasul acestora să fie auzit şi ascultat. Vocea pacienţilor 
se aude mai uşor atunci când se reunesc în asociaţii care 
să îi reprezinte. 

Salut iniţiativa pacienţilor transplantaţi de a se 
aduna într-o asociaţie şi de a-şi face cunoscută vocea 
prin intermediul unei reviste. 15 ani de funcţionare a 
asociaţiei le dă dreptul de a se pronunţa cu competenţă 
şi pertinenţă cu privire la sistemul de sănătate românesc 
şi la nevoile ce trebuie să fie soluţionate ţinând cont de 
particularităţile patologiei pe care o reprezintă. Cunoscând activitatea Asociaţiei Transplantaţilor din 
România, sunt convins că revista pe care o scot va fi de calitate şi va răspunde nevoilor fiecărui 
pacient în parte şi va fi citită şi citată. 

Urez viaţă lungă acestei reviste şi în acelaşi timp le transmit că vor avea întotdeauna în 
Colegiul Medicilor din România un partener loial şi un susţinător al drepturilor lor legitime. 

 

Prof. dr. Vasile Astărăstoae 

  

OOO   nnnooouuuăăă   ssspppeeerrraaannnţţţăăă   îîînnn   ttteeerrraaapppiiiaaa   
iiimmmuuunnnsssuuuppprrreeesssoooaaarrreee   aaa   tttrrraaannnsssppplllaaannntttuuullluuuiii   rrreeennnaaalll:::   
BBBeeelllaaatttaaaccceeepppttt!!!???      

Conf. Dr. Tuţă Liliana  
Universitatea “Ovidius” 

Constanţa- Facultatea de 
Medicină,  

Spital Clinic Judeţean de 
Urgenţă Constanţa, Clinica de 

Nefrologie 

 
1TLipsa acută de1T 

1Torgane1T, precum 1Tşi1T listele de 
aşteptare 1Tîn continuă creştere1T 1Tpentru1T transplantul renal, 1Tau 
condus în ultimii ani la1T extinderea criteriilor pentru 1Tdonatorii 
de organe, criterii1T 1Tcare nu1T erau 1Tutilizate în mod obişnuit 
anterior1T. 1TAceste1T 1Tcriterii au1T crescut posibilitatea utilizării 
rinichilor aşa-numiţilor donatori „marginali”, adică cei care 
prezintă următorii1T factori1T 1Tde risc 1T: 

- 1TVârsta1T: 1Tdonator decedat1T cu vârsta 1Tpeste 60 de ani1T 
2T( 2Tsau peste 1T50 de ani, dar1T 1Tcu1T 1Talţi factori de risc 1T) 

- 1THipertensiunea arterială (HTA) 1T: 1Tdonatorul1T 1Tdecedat 1T 
1Tare istoric 1T 1Tde1T HTA; 

- Acc 1Tident vascular cerebral (AVC)1T: 1Tdonatorul1T a 
1Tdecedat1T în urma unui AVC; 

- Afectare renală preexistentă a donatorului: nivelul 
1Tcreatininei serice1T a donatorului 1Tmai mare1T de 1T1,5 mg1T 1T/1T 1Tdl, 
indicând leziuni renale anterioare. 

1TRecipienţii1T 1Tdonatorilor „marginali” de grefon renal 1T 
2T( 2TECD - „extended criteria donor”) prezintă 1Trisc crescut1T 1Tde a 
dezvolta disfuncţia/rejetul1T 1Tgrefei1T 1Tşi1T de aceea necesită o 
1Timunosupresie specială1T, care să evite 1Tnefrotoxicitatea 
inhibitorilor de calcineurină1T 2T( 2TCNI), de tip ciclosporină sau 
tacrolimus. Conform ultimelor studii se pare că 1TBelatacept1T, 1Tun 
blocant1T 1Tselectiv1T al 1Tcostimulării1T, 1Tpoate1T 1Tpăstra1T 1Tfuncţia renală1T 1Tşi 1T 
1Tîmbunătăţi1T prognosticul pe termen lung al grefonului renal, 
1Tfaţă de1T 1TCNI1T. Studiul 1TBENEFIT0T1T-0TEXT 2T(2TBelatacept Evaluation of 
Nephroprotection and Efficacy as First-line 
Immunosuppression Trial—EXTended criteria donors) 2Teste un 
studiu 2Tde fază 1TIII, care a evaluat1T terapia 1Tmai1T mult 2T( 2TMI) 1Tsau1T 
1Tmai puţin intensă1T 2T( 2TLI) cu 1Tbelatacept,1T 1Tcomparativ cu 1T 
1Tciclosporină1T 1Tla pacienţii adulţi, recipienţi ai donatorilor 
„marginali” de rinichi1T.   

Belatacept este un medicament recent aprobat de 
FDA (US Food and Drug Administration) pentru pacienţii cu 
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transplant renal. Acesta este o proteină compusă dintr-un 
fragment Fc a imunoglobulinei umane IgG1 legate de 
domeniul extracelular al CTLA, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Belatacept - cite_note-
urlctla4igenglish-0#cite_note-urlctla4igenglish-0 care este o 
moleculă crucială pentru costimularea celulelor T. Celulele T 
sunt activate prin mai multe tipuri de semnale: primul semnal 
apare ca urmare a interacţiunii receptorului celulei T cu 
complexul major de histocompatibilitate – antigen CD3; al 
doilea semnal este eliberat în urma interacţiunilor receptor-
ligand, de obicei via CD28. Belatacept (CTLA4Ig) are o mare 
afinitate pentru aceste molecule co-stimulatoare, blocând 
astfel eliberarea semnalelor şi diminuând responsivitatea 
celulelor T. 

În studiul BENEFIT - EXT, b1Traţul de control1T 1Ta 
utilizat1T 1Ttratament imunsupresor cu ciclosporină, micofenolat 
de mofetil,1T 1Tprednison1T 1Tşi1T 1Tinducţie1T cu 1Tbasiliximab1T. Al doilea braţ 
de 1Ttratament a utilizat un regim terapeutic bazat pe doze 
variabile de1T 1Tbelatacept1T. 1TBraţul1T 1Tinferior1T a utilizat 1To doza mai 
mica1T 1Tde belatacept1T, iar braţul superior, o1T doză mai mare1T. 1TÎn 
plus 1T, 1Taceşti pacienţi1T 1Tau primit1T terapie de inducţie cu 
1Tbasiliximab1T şi, ulterior,1T micofenolat de mofetil1T 1Tşi prednison1T. 1TÎn 
esenţă1T, 1Trezultatele1T 1Tau fost similare1T 1Tpentru ambele1T 1Tstudii1T, îns 1Tă, 
în ansamblu1T, a fost semnalat 1Tun risc mai mare1T 1Tde rejet1T 1Tacut1T 
1Tla1T 1Tpacienţii1T 1Ttrataţi cu1T 1Tbelatacept1T, deşi acest lucru 1Tnu s-a 1T 
1Ttradus 1T pr1Tintr-un1T 1Trisc mai mare1T 1Tde1T 1Tpierdere a grefei1T. 

Din datele 1Traportate la 3 ani de la iniţierea 
studiului1T, 1Tfuncţia renale1T 1Ta fost mai bună1T 1Tîn1T 1Ttoate1T 1Tbraţele cu1T 
1Tbelatacept1T 1Tîn comparaţie cu1T 1Tpacienţii1T 1Ttrataţi cu1T 1Tciclosporina1T, 1Tîn 
ciuda1T 1Tincidenţei mai mari1T 1Tde1T 1Trejet acut1T. Se pare că pacienţii 
din braţul cu doze mari de belatacept au prezentat un risc 
crescut de sindroame proliferative hepatice si, de aceea, FDA 
a solicitat testarea pre-transplant pentru virusul Epstein – 
Barr, atât pentru donor, cât şi pentru recipient. Beneficii 

potenţiale ale terapiei cu belatacept sunt: control mai bun al 
dislipidemiei, şi, implicit, un risc cardio-vascular mai scăzut, 
respectiv incidenţă mai mică a diabetului zaharat 
posttransplant şi al HTA. Medicamentul are şi beneficii 
imunologice, prin formarea în proporţie mai scăzută de 
anticorpi mai puţin specifici. Braţul cu doza mai mică de 
belatacept a avut aceleaşi beneficii, dar cu reacţii adverse 
mult mai scăzute.  

Rezultatele par promiţătoare, dar să nu uităm că 
regimurile imunsupresoare din ultimii ani se bazează pe 
terapia cu tacrolimus, de aceea , pentru a putea trage 
concluzii pertinente, este necesar un studiu comparativ 
belatacept - tacrolimus. Intre timp, atât lumea medicală 
implicată în transplantul de organe, cât şi comunitatea 
transplantaţilor continuă sa spere în apariţia terapiei 
imunsupresoare ideale, care să prelungească supravieţuirea 
grefelor cât mai mult, şi fără reacţii adverse notabile.  
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Un transplant 
renal reuşit nu reprezintă 
doar un act chirurgical 
bine realizat şi nici o 

supravieţuire scurtă sau 
medie a grefei şi pacientului. Succesul transplantării constă 
într-o cât mai lungă durată de viaţă a grefei şi pacienţilor, în 
condiţii de excelentă calitate a vieţii, bună integrare socială, 
cu cât mai puţine complicaţii şi comorbidităţi şi cu o funcţie a 
grefei cât mai aproape de nivelul optimal. 

Pacienţii transplantaţi renal necesită o monitorizare 
atentă pentru diagnosticarea atât a deteriorării funcţiei grefei, 
cât şi a complicaţiilor legate de actul chirurgical şi mai ales de 
terapia imunosupresivă. Monitorizarea începe imediat după 
operaţie şi, în perioada iniţială, se efectuează zilnic. După 
externare, funcţia grefei va fi evaluata de doua ori pe 

săptămână timp de o lună, săptămânal în luna următoare, 
apoi la intervale regulate.  

Evaluarea minimă, de rutină constă în: 
- scurt istoric medical al pacientului; 
- tensiune arterială, puls, greutate corporală; 
- examen fizic;  
- creatinină serică, hemogramă; 
- ex. urină (glicozurie, proteinurie, hematurie, 

leucociturie, sodiu urinar, urocultură); 
- nivelul seric al inhibitorilor de calcineurină - 

ciclosporină, tacrolimus (obligatoriu) sau altor 
imunosupresive (ac. micophenolic, sirolimus) opţional. 

Evaluare suplimentară (în cazul disfuncţiei 
grefei): 

- istoric medical detaliat al pacientului; 
- probe hematologice şi biochimice complete 

(probe hepatice, calcemie, fosfaţi, etc.); 
- ecografie simplă şi Doppler;  
- urina/24 ore (proteinurie, creatinină, sodium);  
- probe virusologice (CMV – viremie sau 

antigenemie pp65, polioma BK – virurie, viremie);  
- puncţia biopsie a grefei;  
O evaluare mai extinsă este recomandată înainte 

de externare, la 6, la 12 luni de la transplantare şi, oricând, la 
pacienţii cu alterare funcţională a grefei. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Belatacept#cite_note-urlctla4igenglish-0#cite_note-urlctla4igenglish-0
http://en.wikipedia.org/wiki/Belatacept#cite_note-urlctla4igenglish-0#cite_note-urlctla4igenglish-0
http://dx.doi.org/10.1592/phco.31.4.394
http://dx.doi.org/10.1016/j.transproceed.2011.02.001
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Disfuncţia grefei renale este o complicaţie 
caracteristică perioadei iniţiale posttransplant. Nonfuncţia 
precoce, exprimată prin oligo-anurie din timpul operaţiei sau 
în perioada imediat următoare reflectă fie un organ 
compromis calitativ, fie imunizarea preexistentă, nedetectată 
a receptorului sau complicaţii legate de actul chirurgical.    

Disfuncţii: 
- rejetul hiperacut este o complicaţie practic 

exclusă în prezent, ca urmare a tehnicilor moderne de cross-
match, prin care se evită transplantarea receptorilor cu 
anticorpi preformaţi orientaţi împotriva antigenelor HLA clasa 
I ale donatorului; 

- hipotensiunea arterială şi hipovolemia cauzată de 
deshidratare, în special la pacienţii intens dializaţi 
pretransplant, poate cauza disfuncţii reversibile ale grefei;  

- obstrucţia sondei uretro-vezicale, de obicei prin 
cheaguri, poate determina creşteri ale presiunii intravezicale 
punând în pericol anastomoza ureterala, iar oligo-anuria 
poate genera confuzii cu reacţiile de rejet. 

- necroza tubulară acută este o cauză frecventă a 
disfuncţiei grefei în perioada imediată transpantării; 

- obstrucţia ureteră, necroza ureterului distal cu 
extravazare urinară şi infecţie, limfocelele şi hematoamele 
pot complica evoluţia precoce posttransplant a pacientului, 
complicaţiile urologice apărând la 5-15% dintre transplanturi.   

Degradarea funcţiei renale apărută mai târziu, de 
obicei după ziua a treia posttransplant, este consecinţa unui 
răspuns imun anamnestic sau de novo al recipientului 
împotriva antigenelor donorului sau a nefrotoxcităţii 
drogurilor imunosupresive.  

În primul an posttransplant, episoadele de rejet 
acut sunt principala cauză de disfuncţie a grefei, putând 
apărea oricând în evoluţia grefei, dar având incidenţa 
maximă în primele 6 luni de la transplantare. În multe situaţii 
de disfuncţie a grefei se pune problema diagnosticului 
diferenţiat între rejet şi nefrotoxicitatea imunosupresivelor 
(ciclosporina, tacrolimus). Atât ciclosporina cât şi tacrolimusul 
produc vasoconstricţie dependentă de doză a arteriolei 
aferente şi scăderea ratei de filtrarea glomerulară. La 
pacienţii trataţi cu ciclosporină disfuncţia grefei poate fi 
cauzată şi de microangiopatia trombotică cu sau fără sindrom 
hemolitic uremic evident. Nefrotoxicitatea medicamentoasă 
poate fi însă concomitentă cu reacţiile de rejet. Determinarea 
nivelului seric al acestor droguri este utilă, dar imprecisă ca 
indicator al statusului imunosupresiv sau al toxicităţii. În timp 
ce nivelul seric este mai ridicat la cei cu toxicitate faţă de cei 

cu reacţii de rejet, la pacienţii cu funcţie stabilă a grefei 
aceste diferenţe sunt lipsite de semnificaţie, de multe ori 
toxicitatea rămânând subdiagnosticată. Puncţia biopsie a 
grefei este obligatorie atât pentru stabilirea diagnosticului cât 
şi pentru stadializarea rejetului acut. 

O alta cauză de disfuncţie a grefei este recurenţa 
bolii de bază pe rinichiul transplantat. Recurenţa poate 
apărea cu frecvenţe şi la intervale variabile de la 
transplantare în funcţie de afecţiunea primară, iar intervalul 
de timp între debutul recurenţei şi compromiterea funcţională 
a grefei este deasemenea variabil. Diagnosticul este 
eminamente histologic. 

Un alt element cu importanţă deosebită pentru 
bolnavul transplantat este febra. În prima lună postoperator 
este legată în 90% din cazuri de probleme chirurgicale, de 
îngrijirea sondelor, a tuburilor de dren, a căilor de abord 
vascular. Nu trebuie, însă, neglijat faptul că şi pacienţii cu 
rejet acut pot să prezinte febră chiar şi sub regimurile 
imunosupresive actuale.  

Între lunile 1 şi 6 posttransplant febra are două 
cauze principale: infecţiile cu viruşuri imunomodulatoare 
(CMV, EBV) sau infecţii cu oportunişti (Pneumocystis carinii, 
Listeria monocytogenes şi Aspergillus fumigatus).  

După 6 luni de la transplantare la pacienţii cu 
funcţie renală normală, care au imunosupresie de menţinere 
minimă, riscul şi spectrul infecţios sunt identice cu cele din 
populaţia generală (infecţii virale respiratorii, pneumonii 
pneumococice, infecţii urinare). Aceştia sunt în continuare la 
risc pentru infecţii cu oportunişti. O altă categorie de bolnavi 
sunt cei cu infecţii virale cronice cu VHB, virus herpes sau 
CMV care necesită tratament antiviral specific pentru a 
preveni leziunile organice.  

Deasemenea trebuie avută în vedere, pe termen 
lung, şi contribuţia factorilor non-imuni la pierderea grefei şi 
luate măsurile corespunzătoare (tratament antihipertesiv, 
hipolipemiant etc.) Introducerea succesivă în ultimele două 
decenii a unor agenţi imunosupresivi din ce în ce mai 
perfecţionaţi au îmbunătăţit în mod substanţial rata de 
supravieţuire a grefei pe termen scurt. În ciuda acestor 
progrese, rezultatele pe termen lung şi mediu nu au suferit 
un salt la fel de spectaculos. Deşi posibilităţile de investigare 
şi tratare a bolnavilor transplantaţi au evoluat, în acelaşi 
timp, s-au adăugat condiţii comorbide (includerea pacienţilor 
diabetici şi ridicarea mediei de vârsta a receptorilor) noi 
dificultăţi apărând în managementul acestor pacienţi. 
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22001100  îînn  iimmaaggiinnii!!  
  

SSSuuunnnttt   dddoooaaarrr   cccâââttteeevvvaaa   dddiiinnn   
dddeeemmmeeerrrsssuuurrriiillleee   ssscccrrriiissseee,,,   pppeee   cccaaarrreee   

AAATTTRRR   llleee---aaa   fffăăăcccuuuttt   îîînnn   cccuuurrrsssuuulll   aaannnuuullluuuiii   
222000111000...   
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MMaarrttuurriiiiii  ddee  ssuufflleett  ssii  vviiaattaa  
OOO   pppooovvveeesssttteee   ………   AAADDDEEEVVVĂĂĂRRRAAATTTĂĂĂ!!!   

Aceasta e povestea mea! Nu este o ficţiune şi este 
o poveste adevărată. O să-mi dau un nume şi să spunem că 
numele meu e Dani. M-am născut într-o familie de muncitori. 
Tatăl meu era angajat în cadrul armatei și mama lucra în 
comerţ. Undeva în Bucureşti pe la începutul anului `78, am 
venit pe lume. Am avut o copilărie frumoasă cu multe 
peripeţii și dacă aș începe de povestesc ce făceam în 
copilărie, l-aș face invidios și pe marele Creangă.  

În primii ani de şcoală eram un copil foarte 
neastâmpărat și făceam multe prostii. Nu era zi de la 
Dumnezeu să nu vină vreun copil sau părinte să mă spună 
părinţilor că i-am bătut odrazla. Şcoala primară a decurs 
normal, nu eram un elev strălucit la învățătură, dar eram 
printre primii. Eram un elev cu capacităţi foarte bune, dar 
eram un leneş. Aşteptam cu mare drag să aud ultimul 
clopoţel, pentru că ştiam că plec în vacanta la bunici pe 
undeva în Oltenia lângă Tg-Jiu, unde mă întâlneam cu 
verişori și cu prieteni.  

Cam aşa a decurs viața mea până pe la 16-17 ani 
când nu m-am mai dus la bunici și pe timpul vacanței 
rămâneam în Bucureşti.  

Eram o fire sportivă încă de mic. În clasa a V–a 
eram la ora de sport și un profesor de la o alta şcoală – cu 
profil sportiv - m-a selectat pentru atletism. Am început să 
merg la antrenament de 3 ori pe săptămână, iar în week-end 
mergeam la concursuri. În clasa a VII–a m-am lăsat de 
atletism pentru a-mi îndrepta atenţia spre pregătirea 
examenului pe care aveam să-l susţin. Mergeam pe stradă, și 
uitându-mă la persoanele de lângă mine îmi spuneam în gând 
că trebuie să fiu diferit de ceilalţi. După terminarea liceului, 
urma să dau la facultate – nu era un vis, era deja o acțiune 
certă în mintea mea. De ce spun că urma? … Pentru că nu 
am mai avut posibilitatea...  

… Și din acest moment viața mea a căpătat un curs 
la care nu mă gândisem nici eu, nici familia mea. În urma 
unui control radiologic mi s-a descoperit o problemă la 
plămâni. Era ceva foarte rar, nu ştiam atunci ce se întâmpla, 
vedeam cum vin și pleacă doctori din cabinet și nu îmi 
vorbeau. Doar îi auzeam şoşotind și nu înţelegeam de ce nu 
vor să-mi spună ce se vedea pe aparate. Mi-au spus să vin a 
doua zi cu părinţii și că trebuie să mă internez. A urmat o 
serie de investigaţii și într-un final o biopsie pulmonară după 
care mi s-a stabilit și diagnosticul: „Microlitiază pulmonară cu 
insuficiență respiratorie” și mi s-a spus că nu există tratament 
pentru aşa ceva!  

Nu îmi spunea nimeni clar și nu am înțeles cum și 
de unde m-am „procopsit” cu o asemenea afecțiune. Mi se 
spunea doar că e foarte rară boala (dar nu vreau să o numim 
boală și eu voi folosi „o problemă medicală”) și că în toata 
lumea sunt doar 400 de cazuri.  

    ………șșș iii    uuu iii ttteee   cccuuummm   dddooorrr iiinnn țțțaaa   mmmeeeaaa   dddeee   aaa   fff iii    ddd iii fffeeerrr iii ttt    ssseee   îîîmmmppplll iiinnneeeaaa !!! !!! !!!        
Problema mea medicală era monitorizată an de an 

prin câteva investigaţii, iar la vârsta de 23-24 ani am primit 

„vestea” că trebuie să fac transplant pulmonar, că aceasta 
este singura mea șansă de supraviețuire.  

Nu ştiam ce înseamnă! Cred că multe persoane nu 
ştiu ce înseamnă un transplant. Nu ştiam la ce ușă să bat, 
unde se face acel transplant – că în țară aflasem că nu există 
posibilitatea. Și până la urmă …. de unde să fac eu rost de 
atâţia bani, cât mi se spusese că ar costa o astfel de 
procedură medicală? Am fost îndrumat către un profesor dr. 
chirurg de la Spitalul Militar din Bucureşti spunându-mi-se că 
respectivul profesor era singurul care mai trimisese un 
pacient pentru transplant la Viena și că mă poate ajuta. Până 
la 27-28 de ani am fost în monitorizarea profesorului 
respectiv și în urma unui reportaj făcut de Știrirle ProTV am 
văzut campania „Există viață și după transplant”, unde era 
prezentat cazul unei fete care aştepta finanţare de la 
Ministerul Sănătății pentru un transplant pulmonar în afara 
țării. (Nu am să-i dau numele pentru că nu am acceptul de la 
ea.) Am luat legătura cu ea și mi-a spus ce paşi trebuiesc 
urmaţi pentru a spera la o finanțare din partea statului. Am 
urmat acei pași, am făcut analize, am strâns într-un dosar 
toate actele medicale și formale indicate și am trimis dosarul 
la o clinică din Viena unde ulterior am fost la examinare.  

Când m-au văzut doctorii de acolo, nu le venea să 
creadă cum arăt. Se aşteptau să vadă o persoană care să fie 
dependentă de oxigen și care să stea în scaun cu rotile. Eu 
mai respiram cu 17% din capacitatea totală a plămânilor și 
îmi impuneam să nu am nevoie de oxigenul de la aparate. 
După evaluare, am primit vestea cea bună că m-au acceptat 
și că voi fi trecut pe lista de așteptare în momentul când voi 
avea bani. Deci mai aveam un hop: banii care pe trebuia să-i 
trimit în contul clinicii pentru a mă pune pe listele de 
așteptare pentru un organ (plămân) …, apoi să-mi aştept 
norocul.  

La 3 luni de la revenirea mea de la Viena am primit 
și finanţarea de la Ministerul Sănătății și de la Ministerul 
Muncii. Din acel moment, că aveam și bani în cont, a început 
aşteptarea „telefonului vieții” de la Viena și nu-mi doream 
decât să sune și să aud la captatul celalalt al „firului” o voce 
care să-mi spună că mi s-a găsit o pereche de plămâni noi și 
să mă întrebe dacă vreau să-i încerc.  

Și… în octombrie 2009, în noaptea de 16, telefonul 
a sunat și mi s-a spus că trebuie să fiu pe Aeroportul Băneasa 
la ora 7.30, pentru că va veni avionul sanitar să mă ia pentru 
transplant și … și astfel să scap de un calvar. În avion am 
urcat eu și mama mea și aşteptam să ajungem la spital. Am 
intrat în operaţie în jurul orei 16 (ora Vienei) și am înţeles că 
am ieșit după 8 ore. Operaţia a decurs normal și după 2 
săptămâni de stat în spital am fost externat urmând să revin 
la control săptămânal – ceea ce a presupus ca o perioadă să 
nu părăsesc Viena.  

A trecut un an și 6 luni de la transplant: mă simt 
bine, am luat în greutate, fac și sport! În afară de asta, chiar 
dacă cu 12 ani întârziere, mi-am reluat studiile de unde le 
întrerupsesem: admiterea la facultate. Acum, când scriu, mă 
pregătesc de sesiunea de vară; sunt student în anul 2 la 
Universitatea Titu Maiorescu la facultatea de Psihologie.  
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În afară de asta, sunt membru în 2 asociaţii 
(Asociaţia Română de Transplant Pulmonar – ARTP - și în 
Asociaţia Transplantaţilor din România -ATR) unde încerc să 
mă implic și să mă integrez. De asemenea, sunt voluntar la o 
asociaţie care se ocupă de copii cu probleme medicale grave. 
Viața mea decurge normal, trec pe lângă oameni pe stradă, 
iar ei nu ştiu că am făcut un transplant, că respir prin 
plămânii altcuiva … că o dată am avut o problemă medicală 
foarte gravă...  

Mi-am scris povestea pentru a arăta că nu trebuie 
să-ți pierzi speranța, pentru a încuraja și celelalte persoane 
care sunt pe liste de aşteptare pentru transplant să lupte și 
pentru a le transmite că putem să ne facem speranţe pentru 
viitor.  

„Povestea mea” este, deasemenea, un omagiu 
adus celui care a purtat acești plămâni înaintea mea. El, 
donatorul meu necunoscut, cel care trăiește și respiră 
împreună cu mine. Sună poate commercial … dar după 
transplant … suntem de fapt 2 în 1! 

Voi cei care sunteți în situații critice nu fiți supăraţi 
pe Dumezeu pentru cea ce aţi pățit. Să ştiţi că sunteţi iubiţi și 
să mai știți că El ne-a ales pe noi pentru că suntem persoane 
puternice. 

Vă mulţumesc că mi-ați citit povestea și nu uitaţi: 
nu e ficţiune, ci e un adevăr.  

Vă las acum cu bine! 
Dani!  

mai 2011, Bucureşti 

 
AAA   fffooosssttt   ooo   dddaaatttăăă   .........   ooo   ssseeemmmnnnăăătttuuurrrăăă!!!   

Mă numesc CĂLIN MIHAI TEODOR, am 43 de ani, 
locuiesc în mun. Câmpina jud. Prahova, pensionar din M.I. de 
9 ani pe caz de boală. 

Ca fiecare poliţist, am semnat o grămadă de hârtii 
şi acte, dar în anul 2002 am refuzat ceva: am refuzat să 
închei socotelile cu viaţa la vârsta de 34 de ani şi am fost 
nevoit să semnez încă o dată, dar de data asta eu cred că a 
fost cea mai grea semnătură. DA! a fost semnatura care mi-a 
schimbat viaţa: prin semnatura mea am încheiat un pact cu 
MOARTEA: eu să mai trăiesc, iar ea să plece.  

Dar povestea mea începe cu ceva timp în urmă, 
mai exact în primăvara anului 1995. Pe atunci lucram în 
poliţie, când au apărut pentru prima dată problemele mele cu 
inima. În urma unei răceli am acuzat dureri puternice în 
spate, dar din cauză ca acestea erau din ce în ce mai 
puternice am hotărât să merg la spital la Câmpina, de unde 
am fost trimis de urgenţă la Institutul de Cardiologie ’’Prof. 
dr. C.C. Iliescu” din Bucureşti, adică Spitalul Fundeni, unde 
am fost diagnosticat ca având: flutter atrial paroxistic.  

Drumurile şi internările mele la Spitalul Fundeni au 
devenit o rutină în următorii ani, iar în anul 2000 regretatul 
prof. dr. Costin Carp m-a diagnosticat din nou, aveam de 
data asta cardiomiopatie dilatativă idiopatică, insuficienţă 
cardiacă congestivă clasa IV NYHA şi mi-a spus că dacă boala 
mai evoluează singura alternativă de viaţă rămâne efectuarea 
unui transplant de cord. Reacţia mea de moment a fost de 
refuz, un timp am considerat că datorită tratamentului pe 
care îl urmam, dar mai ales tinereţii mele, boala va sta pe 
loc. La acel moment nu cunoşteam nimic despre transplant 
(în general) dar, mi-am imaginat că trebuie să înlocuiască 
inima mea bolnavă cu o alta de la cineva (nici măcar 
termenul de donator nu ştiam că este legat de transplant).  

În 2002 în luna februarie mi s-a comunicat că nu 
mai am mult la dispoziţie, aproximativ 3-4 luni şi trebuie să 
iau o decizie, dar după câteva zile în care am stat şi m-am 
gândit la toate variantele posibile, după ce dorinţa de a trăi a 
fost mai mare de cât cea de a recunoaşte că am pierdut, am 
spus: sunt de acord!  

Cinstit vorbind nu am avut timp să mă gândesc în 
ziua când am făcut operaţia pentru că nu am ştiut nimic de 
apariţia donatorului decât că trebuie să mă transfere urgent 
la Spitalul Floreasca pentru continuarea investigaţiilor, 
operaţia efectuâdu-se în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă 

Bucureşti – Floreasca, pe secţia Chirurgie Cardiacă, de cădre 
dl. dr. Şerban Brădişteanu în data de 20.02.2002 (dată care 
dacă este citită de la cap la coadă şi invers este aceeaşi dată 
– noroc sau soartă!). Intervenţia a început în jurul orelor 
15.30 şi s-a încheiat în jurul orei 00.40, durând 9 ore.  

Dacă aş spune că nu mi-a fost frică, aş minţi, dar 
până la urmă, această frică a fost încununată de bucurie, 
bucuria că în urma reuşitei nu voi mai suferi, că nu voi mai 
depinde de nişte aparate să pot respira şi că voi deveni din 
nou un om normal, că mă pot bucura în continuare de viaţă. 
Aşa că nu doresc nimănui să fie pus în situaţia să semneze 
pentru propria viaţă. 

După operaţie mi s-a spus că dacă nu făceam 
transplantul şansele de supravieţuire erau nu de 3-4 luni, ci 
de aproximativ 3 săptămâni.  

Doresc ca toţi cei aflaţi pe listele de aşteptare să 
ajungă să beneficieze de transplantul dătător de viaţă, iar 
alte persoane să nu mai ajungă în situaţia de a se afla pe 
liste de aşteptare. 
 Numele donatorului meu nu îl cunosc, de 
asemenea nici familia acestuia nu ştiu din ce colţ al ţării este, 
cum nici alţi pacienţi care cu beneficiat de un transplant de 
organe de la donator aflat în moarte cerebrala nu cunosc 
numele donatorilor, pentru ca aşa prevăd protocoalele. Eu aş 
dori să pot strânge în braţe şi să-i aşez capul mamei 
donatorului meu la pieptul meu şi să-i spun: ”CE SE AUDE 
ACOLO CĂ TICAIE ESTE DE LA COPILUL DUMNEAVOASTRA’’ 
şi să-i spun ’’MULŢUMESC MAMA!”, dar asta este… Însă nu 
mă poate opri nimeni ca să merg la biserică şi să aprind o 
lumânare atât pentru sufletul binefăcătorului meu cât şi 
pentru familia acestuia.  
 Multă lume mi-a spus că am fost un norocos, dar 
nu ştiu dacă norocos este cuvântul adecvat!??! … Eu aş 
propune o metaforă pentru noi toţi beneficiarii de transplant. 
Se spune că Sf. Petru este deţinătorul cheilor Raiului; oare în 
zilele când se întâmplă în lume câte un transplant nu cumva 
Sf. Petru ’’rătăceşte’’ cheile Raiului şi noi muritorii, doar unii, 
avem şansa de a le găsi? Ca se numeşte noroc, soartă, destin 
… nu ştiu, numai Dumnezeu ştie!       
 Viaţa mea după transplant s-a schimbat în sensul 
că acum depind de un tratament care trebuie luat atât timp 
cât voi trăii, zilnic la aceleaşi ore pentru ca organismul să nu 
recunoască inima ca fiind un organ străin, iar sistemul 
imunitar să nu reacţioneze şi astfel să apră fenomenul de 
respingere al organului … ceea ce ar însemna moarte!  
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 Am fost socotit de unele persoane ca un rebut al 
societăţii şi am fost pensionat pentru că nu aş putea face faţă 
stresului din minister, dar … ce să faci? Asta-i viaţa!  
 După ce am ieşit din spital am auzit 
despre Asociaţia Transplantaţilor din România, 
unde bineînţeles m-am înscris pentru că am 
crezut, şi cred, că unde sunt mai mulţi oameni 
la un loc care sunt legaţi de acelaşi liant 
(suferinţa) ştiu şi pot să se apere împreună 
pentru că luptă toţi pentru acelaşi scop: să le fie 
un pic mai bine.  
 Pentru mine toate persoanele care au 
beneficiat de un transplant indiferent de care – inimă, 

rinichi, plămâni, ficat – sunt oameni care au avut o nouă 
şansă de viaţă, care au primit un dar ce le permite să aibă 

parte în continuare de bucuriile vieţii, de familie şi care – 
mulţi dintre ei – au aparenţa unor oameni 

normali, dar cu ceva în plus faţă de 
ceilalţi semeni ai lor: văd viaţa cu alţi 
ochi şi pentru ei viaţa de după 
transplant este un dar de la 

Dumnezeu. 
 

CĂLIN MIHAI TEODOR 
10 iunie 2011, Câmpina 

 
 

PPPooovvveeesssttteeeaaa   mmmeeeaaa   ………...   pppeee   dddooouuuăăă   fffoooiii!!!   

Eram la COSTINEŞTI, aveam 20 de ani, 
îndrăgostită de bărbatul care mi-a devenit soţ. Toată lumea 
era a mea, cerul în acea vară a fost mereu albastru şi senin 
pentru mine. Întâmplător, am cunoscut un tânăr: SORIN 
CHIFIRIUC, solist în trupa DOMINO. Pe lângă talentul lui de a 
cânta, era pasionat de astrologie. Făcând parte din grupul 
nostru de prieteni, am îndrăznit să-l rugăm să ne „ghicească” 
şi nouă viitorul, ştiind că se ocupă serios de această ştiinţă a 
„ghicitului” în stele. Sperând la dragoste, fericire, căsătorie şi 
alte nebunii, la acea vârstă, eu şi şotul meu, am aşteptat cu 
sufletul la gură ,veşti de la el, de la aştrii... dar a început sa 
ne evite, în final... renunţând. 

Viaţa şi-a urmat cursul, căsătoria, munca, familia, 
prietenii.... până când au apărut primii nori ai bolii; prima 
răceală, prima infecţie urinară, prima hematurie, prima 
internare. La 24 de ani a început suferinţa cumplită a unei 
boli polichistice hepato-renale, cu rinichi giganţi, care au 
ajuns la 13 kg - boală ereditară, moştenită de la mama mea, 
care s-a stins la 40 de ani. Am perindat spitale, clinici: 
Tg.Mureş, spitalul Carol Davila - Bucureşti, clinica Fundeni. 
Auzisem de transplant, dar nu mare lucru, auzisem de dializă 
… am început să mă informez, să urmăresc în spitale cum se 
comportă bolnavii dializaţi. Sincer, mi s-a părut monstruos, 
cumplit, ideea de a fii legata de un aparat, un aparat care te 
ajută, dar te sleieşte de puteri în acelaşi timp. Gândul că îmi 
pierd independenţa a fost de neacceptat. Eram deja foarte 
bolnavă, însă am hotărât: nu dializă! – mai bine mor! 
Insuficienţa renală punea stăpânire pe mine, rinichii enormi 
mă sufocau, nu puteam să mănânc, să dorm, compresia lor 
era atât de mare, îmi ocupau toracele şi abdomenul, nu mai 
rezistam mult. 

Soţul meu, disperat, m-a dus la Institutul de 
Transplant Renal – CLUJ-NAPOCA: aflase de marele profesor 
M. Lucan. Eram atât de confuză, nu mai conta foarte mult ce 
se întâmpla cu mine ... totul trecea pe lângă mine ... parcă 
eram într-o altă lume. Au urmat; testări, analize de 
compatibilitate, programare pentru transplant, DOAMNE 
...SOŢUL MEU URMA SĂ IMI DEA UN RINICHI! A început o 
luptă cumplită în mine, cu mine, cu viaţa, cu boala .... nu, nu 
puteam să–i fac rău, era şi el bolnav de tânăr, suferea de 
miastenia-gravis, cum să îmi dea un rinichi? 

După aproape 20 de ani, de boală şi suferinţă, 
medicaţie, regim, interdicţii, eforturi la serviciu, în societate, 

de a face faţă la tot ce e în jurul meu, ca un om normal, 
obosisem, preferam să se sfârşească, să uit, să scap, să 
termin ... nu să mai sacrific un om, cel mai drag mie... 
 Însă nu a fost să fie aşa, am fost operată, mi s-au 
scos rinichii - nefrectomie bilaterală, două luni am făcut 
dializă, după care a venit clipa în care am primit rinichiul de 
la soţul meu. Îmi era teamă, nu ştiam ce v-a urma, v-a fi o 
reuşita? …va fi un eşec? … grija mea era pentru el – să nu 
facă sacrificiul în zadar. 

Momentul dinaintea transplantului a fost greu, fără 
cuvinte, doar priviri disperate, speranţe, ne bântuiau tot felul 
de sentimente. Norocul nostru că nu a durat prea mult. Am 
fost luaţi şi puşi în mâinile lui Dumnezeu, şi ale profesorului 
Mihai Lucan cu echipa-i grozavă. 

… Şi miracolul s-a produs: M-am trezit după 3 ore, 
la terapie intensivă, alături de soţul meu, eram într-o altă 
lume, o lume bună! Simţeam cum viaţa intră în mine şi îmi 
spune Bine ai revenit!!! Sentimentul de fericire pe care eu l-
am avut atunci, a fost unic, nu se poate compara cu nimic, aş 
dori să ştiu dacă toţi transplantaţii, au simţit la fel?! Sau, 
poate doar eu, pentru că port ceva în mine, care mi-a fost 
dăruit cu atâta dragoste, care mi-a dat a doua viaţă. 

După transplant, fiecare zi mi-a adus o zi şi mai 
bună, am ajuns acasă foarte repede, mi-am reluat serviciul, 
am munci 4 ani, însă m-am retras, pentru a avea mai multa 
grija de mine şi de perechea mea. Viaţa de transplantat nu e 
uşoară, necesită atenţie deosebită în tot ce ne înconjoară: 
alimentaţie, medicaţie, eforturi fizice, contactul cu oamenii, 
cu viruşii, bacteriile etc. ... Probleme grave avem de la 
medicaţia imunosupresoare cu efectele ei secundare. Noi, cei 
în cauza cunoaştem cel mai bine starea posttransplant şi 
dorim mai mult ajutor şi înţelegere, din partea medicilor, 
autorităţilor, a Ministerului Sănătăţii. 

Sunt membră a ASOCIAŢIEI TRANSPLANTAŢILOR 
DIN ROMÂNIA, la fel şi soţul meu. De când facem parte din 
aceasta mare familie, ne simţim grozav. E nemaipomenit să 
cunoşti oameni care au avut şi au trăiri comune, să simţi că 
sunt la fel ca tine, oameni care se zbat, se bucură de fiecare 
clipă oferită de viaţă, oameni care suferă, dar care te ajută la 
nevoie, oameni care luptă pentru corectarea nedreptăţilor şi 
pentru drepturile lor.  

EE  EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
Ne întâlnim, discutam, ne bucurăm că suntem 

împreună... 
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Povestind am ajuns la al şaptelea an de când am 
transplantul, da, e bine, e bine că trăiesc, cu interdicţii, cu 
medicaţie, cu nenumărate vizite la medici, dar exist, mă 
bucur de cerul senin, de soare, de ploaie, de bune, de rele... 
Poate va veni ziua, când îl voi revedea pe Sorin 
Chifiriuc la Costineşti .... şi îl voi întreba – de ce 

nu a vrut să îmi spună ce prevesteau stelele atunci????? ... şi 
.... poate voi primi un răspuns.  
 
 

Mirela Popa 
Iunie 2011, Târnăveni 

 

UUUllltttiiimmmaaa   cccoooaaarrrdddăăă   

Când m-am născut, la fel ca 
fiecare dintre dumneavoastră, am început 
să cânt la cele şase corzi pe care le 
primisem. Copil fiind, am crescut cântând 
fericită lângă părinţii mei şi lângă frăţiorii 
şi surorile mele.  

Până la 13 ani, nimic anormal: 
toate corzile perfecte! La aceasta vârstă fragedă s-a rupt 
prima coardă, fiind diagnosticată cu diabet zaharat 
insulinodependent juvenil. Nu s-a simţit. Am cântat mai 
departe la 5 corzi, liniştită până la vârsta de 15 ani. 

S-a rupt a doua coardă: am fost diagnosticată cu 
cataractă la ambii ochi. Eram primul an la liceu. După 2 
operaţii am rămas nevăzătoare gradul II. Citieam cu 2 
perechi de ochelari şi astfel mi-am terminat studiile. Am 
cântat mai departe. 

Nu după mult timp s-a rupt şi a treia coardă: la 20 
de ani am fost diagnosticata cu spondiloscită fără nici o 
şansă. Dureri îngrozitoare! O vertebră s-a infectat şi doar 2 
mm au rămas până să-mi atingă nervul principal şi să rămân 
paralizata pe viaţă. Am stat intr-un corset ghipsat şi am fost 
salvată şi de această dată. Am cântat mai departe! 

A patra coardă s-a rupt la vârsta de 28 de ani, 
când am fost diagnosticată cu glaucom ocular, cu dureri, cu 
dezlipire de retină, nevazatoare complet. După 5 operaţii am 
fost salvată din nou recăpătându-mi vederea. Am cântat mai 
departe! 

A 5 coardă s-a rupt şi ea: diabetul şi-a arătat colţii 
şi am fost diagnosticată cu insuficienţă renală. Nefropatie 
diabetică în ultimul stadiu. La 32 de ani am început dializa 

crezând că nu voi mai putea cânta, 
dar am reuşit: am cântat mai 

departe! 
A 6 coardă fiind ultima 

trebuia să fiu foarte atentă. Era ultima 
coardă! Ce puteam să fac? Pe toată 

această perioadă nu am renunţat la 
serviciu şi urcând treaptă cu treaptă am 
ajuns Silver Manager la o firmă 

internaţională. Îmi era foarte greu: dializă 
noaptea, iar ziua serviciu, şi aşa am cântat mai departe!  

S-a întâmplat ceva extraordinar: mătuşa mea, sora 
tatălui, mi-a făcut un DAR extraordinar, mi-a dăruit a doua 
viaţă: mi-a donat un rinichi şi iată că am primit o coardă 
nouă! 

Oricâte coarde s-ar rupe, cântă mai departe! În 
viaţă vine şi ziua când se poate înlocui coarda ruptă. Nu 
dispera! Priveşte sus de unde iţi va veni ajutorul. Oricât de 
greu ţi-ar fi nu dispera. Aşa cum eu am reuşit şi am reuşit să 
cânt într-o singura coardă şi am mers mai departe, tu cel ce 
cânţi în cele 6 corzi, ce te-ar împiedica să te opreşti la prima 
coarda care s-a rupt? 

… Şi toate acestea nu s-ar fi întâmplat fără ajutorul 
bunului Dumnezeu, al familiei care mi-a fost alături, al 
prieteniilor care m-au susţinut ŞI NU ÎN ULTIMUL RÂND 
FĂRĂ CEL AL SPECIALIŞTILOR: MEDICII ŞI DOMNUL 
PROFESOR IONEL SINESCU DE LA SPITALUL FUNDENI - 
BUCUREŞTI. Le mulţumesc cu lacrimi şi cele mai puternice 
vibraţii ale ultimei corzi ramase şi atâta timp cât voi mai avea 
măcar o coardă voi cânta şi pentru ei. 

 
Elena Spânu, 

Iulie 2011, Bucureşti 
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OOO   VVVIIIAAAŢŢŢĂĂĂ   ---   îîînnnaaaiiinnnttteee   şşş iii   ddduuupppăăă   tttrrraaannnsssppplllaaannnttt   dddeee   
fffiiicccaaattt   

 
Motto: 

Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă 
Sfânta Scriptură (Evanghelia după Luca, Capitolul 
1, versetul 37) 
* 
Voinţa unui bolnav de a se însănătoşi 
 e mai puternică decât orice medicament. 

 
Cu o credinţă vie în Dumnezeu, o familie care să îţi 

fie total aproape şi medici devotaţi Jurământului lui Hipocrate 
poţi reveni de la moarte la viaţă. 

Paginile unui roman fluviu nu ar putea să cuprindă 
povestea vieţii mele în segmentul ultimilor unsprezece ani, fie 
şi numai dacă aş descrie suferinţa, chinurile şi durerile prin 
care am trecut împreună cu toată familia mea. Voi vorbi însă 
şi despre bucurie! 

Totul a început pe data de 19 decembrie 1999, 
moment al vieţii până la care am avut o viaţă de familie şi o 
carieră frumoasă cu reuşite şi neîmpliniri ca orice om 
obişnuit. Aveam atunci vârsta de 50 de ani! 

În urma unei lovituri la un picior, m-am adresat 
medicului pentru îngrijire, iar în urma unor analize mi s-a 
spus că este ceva în neregulă cu ficatul meu şi mi s-a 
recomandat un set de analize şi examen de specialitate. 
Urmare acestor analize şi teste, după nici trei săptămâni 
diagnosticul a venit ca un trăsnet: „hepatită cronică cu virus 
C”.  

După alte două săptămâni am continuat 
investigaţiile şi de această dată medicii s-au pronunţat drastic 
şi fără echivoc: „ciroză hepatică de etiologie virală VHC”. M-
am hotărât să lupt cu boala. M-am agăţat cu toată fiinţa mea 
de viaţă şi am urmat tratamentele indicate de medici. În 
septembrie 2003 boala şi-a arătat din nou agresivitatea 
printr-un episod HDS (hemoragie digestivă superioară prin 
spargerea varicelor esofagiene), formă severă încât mi-a pus 
viaţa în pericol, apoi încă două asemenea episoade, dar am 
fost salvată de Dumnezeu şi priceperea medicilor specialişti 
competenţi din Iaşi, Spitalul Sfântul Spiridon. 

Din decembrie 2003 am continuat tratamentul în 
Clinica de nefrologie şi hepatologie cu medici de înaltă ţinută 
profesională şi morală sub conducerea prof. Dr. M. 
Voiculescu, Spitalul Fundeni Bucureşti. Au urmat alte etape, 
între care şi implantarea unui TPS care practic a stopat riscul 
producerii unei noi hemoragii digestive, dar au apărut alte 
complicaţii (diabet zaharat, encefalopatii, 14 come). 
Menţionez că în tot acest timp nu mi-am pierdut speranţa şi 
nu mă gândeam că voi părăsi această lume, însă nu am 
încetat să mă rog la Dumnezeu să facă o minune. 

Minunea a venit când nimeni nu mai spera, eram în 
spitalul Fundeni şi se discutase de o externare pentru câteva 
zile, dar starea sănătăţii mele nu permitea deplasarea. De 
două zile rugasem să mi se aducă un preot să mă spovedesc 
şi împărtăşesc, dar sănătatea mea nu permitea aşa că s-a 
amânat venirea acestuia în salon până în ziua de luni, 31 
martie 2008, ora 23 când am primit Sfînta Împărtăşanie. 

După acest moment, totul s-a desfăşurat cu o repeziciune de 
neimaginat. Mai întâi am simţit că suferinţa mi-a fost luată ca 
de o mână şi m-am ridicat din pat, iar în cîteva momente o 
doctoriţă m-a anunţat că trebuie să mai fac un set de analize 
că există un ficat ce este compatibil cu mine. Totodată, în 
acele momente, soţul meu devotat, Mihai, care nu s-a deslipit 
de mine nici o secundă, părea că pluteşte într-o lumină. 
Atunci nu am ştiut cum e posibil să fiu operată atât de 
repede ci, doar am semnat consimţământul pentru a intra în 
operaţie a doua zi, 1 aprilie 2008. 

Mult mai târziu am aflat că sunt în viaţă pentru că a 
plecat la ceruri o femeie în vârstă de 38 ani ca urmare a 
intrării în moarte clinică, iar soţul şi părinţii ei au consimţit să 
îi fie donate organele. Le mulţumesc din suflet, le sunt 
recunoscătoare tuturor acestor oameni şi medicilor de un 
înalt profesionalism conduşi de prof. dr. Irinel Popescu care 
m-a operat. 

După transplant, a urmat recuperarea post 
transplant, etapă în care am fost înconjurată cu multă 
dragoste şi îngrijire de soţul meu, copiii, surorile şi rudele. 
Niciodată nu voi putea să mulţumesc tuturor îndeajuns 
pentru tot ce au făcut pentru mine!  

Viaţa, însă, la un an şi câteva luni de la transplant, 
m-a pus la o grea încercare. Am mers iar la Spitalul Fundeni 
cu soţul meu care, bolnav şi el de mulţi ani, acum era într-o 
stare foarte gravă. După câteva luni a plecat definitiv de pe 
pământ în noiembrie 2009. Nu pot să descriu în cuvinte ce 
am simţit în sufletul meu în clipele, orele şi zilele ce au urmat.  

De atunci nimic nu a mai fost la fel! 
Nădejdea în Dumnezeu, dragostea copiilor şi a 

surorilor m-au ajutat să nu disper, să rămân echilibrată şi să 
gândesc în sinea mea că toate sunt aşa cum e voia Celui de 
Sus! 

Simţeam permanent iubirea lui Dumnezeu. Şi, într-
o bună zi, de Sfinţii Mihail şi Gavril 2010, de parcă nu erau 
suficiente dovezi din partea Lui, Dumnezeu mi-a trimis un 
nou sprijin şi ajutor nepreţuit printr-un om, pe care îl cheamă 
tot Mihai şi care din ziua de 7 iulie 2011 este soţul meu 
legitim.  

Înainte de acest eveniment fericit din viaţa mea am 
mai trăit momentul benefic pentru mine cînd am devenit 
membră a Asociaţiei Transplantaţilor din România (ATR). 

De când activez în cadrul organizaţiei mi s-au 
deschis unele posibilităţi de cunoaştere a problematicilor 
persoanelor cu transplant şi pot să mă îngrijesc mai bine, dar 
am şi un suport psihologic din partea ATR. 

Am o nouă viaţă şi o datorez lui Dumnezeu care a 
îngăduit oamenilor de ştiinţă să salveze corpul fizic al unui 
om care mai are de stat pe Pământ cât va vrea El cu ajutorul 
altui om al cărui suflet a fost chemat în Ceruri.  

Acestea sunt minuni de nepătruns pentru noi 
oamenii! 

 
Lucreţia Nicuţă-Merchez 

Hârlău, 8 iulie 2011 
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OOmmaaggiiuu  ddoonnaattoorruulluuii  mmeeuu!!  
 

CCCeeelll   mmmaaaiii   fffrrruuummmooosss   „„„DDDAAARRR”””      

Moto: 
“Să râzi de bucurie, să lupţi în ceasul greu” 

 
Mă numesc Elena CORLA şi sunt din Bucureşti. 

Sunt căsătorită şi am o fetiţă. 
În primăvara anului 1997 am fost diagnosticată cu 

pielo-nefrită cronică bilaterală, cauză necunoscută (indicii 
erau multe). Doctorii m-au avertizat că în maxim 10 ani 
există riscul să ajung la dializa sau transplant renal. Vestea 
m-a şocat şi din persoana puternică care radiam în jurul meu 
siguranţa, vigoare, poftă de viaţă şi optimism, m-am văzut 
pălind, devenind dependentă de tratament permanent (alopat 
şi naturist), regim alimentar special şi dese internări în spital. 

Cu toate măsurile luate am putut să lupt singură 
pentru viaţa mea până în primăvara anului 2007 când brusc, 
datorită stresului şi a oboselii, au cedat funcţiile renale, am 
ajuns la insuficienţă renală cronică. Zi şi noapte mă 
frământam şi mă întrebam, de acum înainte ce am să fac, 
cum o să fie, încotro? 

M-am consultat cu familia, care mereu îmi era 
aproape, mă susţinea şi mă încuraja, mi-am adunat toate 
forţele de care mai dispuneam în acel moment, m-am rugat, 
m-am încurajat şi la propunerea prof. dr. Mihai Voiculescu, 
am acceptat una din metodele de substituţie: transplantul 
renal.  

M-am înscris pe listele de aşteptare la Institutul de 
Urologie şi Transplant din Cluj-Napoca. 

După o lungă şi grea perioada de aşteptare, într-o 
zi de iunie 2008, am fost chemată de urgenţă, la spital. Se 
iviseră doi rinichi de la un donator în moarte cerebrală. 
Pentru rinichiul pe care-l aşteptam “candidau” şapte pacienţi 
din listele de aşteptare unde eram înscrisă şi eu. Când medicii 
din Comisia de etică au făcut anunţul câştigătorului (după 
testele de compatibilitate) am râs de bucurie prima dată după 
ani buni de suferinţă. Realizam totuşi că ceasul greu abia 
acum începuse, eram în faţa celei mai grele încercări: riscul 
operaţiei de transplant renal. În acelaşi timp era cel mai 
fericit şi neaşteptat “DAR” din viaţa mea. Datorită lui am trăit 
pe propria-mi piele trecerea de la o zi întunecată la una plină 
de lumină şi zâmbet. 

Transplantul renal a fost o reuşită, un succes, o 
victorie, în care un ochi râdea şi unul plângea. M-am născut a 
doua oră. Am luptat în ceasul greu şi am reuşit…. 

Mai dureros decât lupta cu boala necruţătoare este 
câteodată neputinţa noastră în faţa unui obstacol… Dar, am 

înţeres atunci că o familie bine închegată, prin dragoste şi 
susţinere morală te poate ajuta să depăşeşti orice limite. 
Suferinţa şi transplantul mi-au schimbat viaţa. Acum tratez 
totul nu numai din punct de vedere material, ci şi din punct 
de vedere spiritual. Viaţa este minunată!. 

Acum mă bucur, alături de şotul meu şi fetiţa mea - 
medic chirurg rezident - de fiecare zi frumoasă din viaţa 
noastră, de coloritul şi gingăşia florilor (“în fiecare floare este 
o şoaptă”), de copacii înmuguriţi primăvara, de susurul apelor 
de ciripitul pasărilor, de natură în general, de oamenii de 
omenie, dar mai ales mă bucur că am putut să-mi ajut fetiţa 
să termine medicina în specialitatea mult dorită. 

Rugăciunea şi dorinţa de viaţă mă însoţesc în 
fiecare zi şi mulţumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat şi mă 
iubeşte atât de mult! 

Deşi cuvintele sunt prea sărace, încerc să exprim, 
cât pot în cuvinte, mulţumirile şi recunoştinţa pentru toţi cei 
care au participat, direct sau indirect, la renaşterea mea. Am 
toată admiraţia şi consideraţia pentru echipa de transplant 
renal de la Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Cluj-
Napoca, condusă de prof. dr. Mihai Lucan care permanent 
veghează şi se dăruieşte pentru sănătatea şi binele nostru. 
Mulţumesc familiei donatoare, pentru gestul nobil de a fi de 
acord cu donarea organelor celui drag. O asigur că o să am 
mare grijă de acest “organ” atât de preţios pentru mine. 
Oricine ar fi fost sufletul care mi-a salvat viaţa, nu poate fi 
decât un înger, iar eu îi port gânduri de recunoştinţa veşnică. 
E mare lucru să laşi în urma ta atâta bucurie, atâta dragoste, 
atâta lumină şi recunoştinţă.  

Mulţumesc  familiei mele pentru tot sprijinul 
acordat în permanenţă.  

Rinichiul primit este pentru mine “organul 
luminării” ca semn de profundă recunoştinţa, fiind averea cea 
mai preţioasă pe care am primit-o în această viaţă. Inima îmi 
este plină de recunoştinţă încât îmi este cu neputinţă să mai 
găsesc cuvinte de mulţumire tuturor celor care au fost aleşi 
de Dumnezeu să-mi fie de ajutor în clipele extrem de 
întunecate. Acum ştiu să preţuiesc fiecare clipă din viaţa mea 
şi îmi trăiesc fericirea alături de cei dragi. 
  
Doame ajută-ne! 
 

Elena Corla, 
iunie 2011, Bucureşti 
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DDDaaatttooorrreeezzz   nnnooouuuaaa   mmmeeeaaa   vvviiiaaaţţţăăă   uuunnnuuuiii   dddooonnnaaatttooorrr   
nnneeecccuuunnnooossscccuuuttt   ………   EEELLL   sssaaauuu   EEEAAA!!!   

Numele meu este Maria Cîşlariu, am primit un 
rinichi în urma cu 8 ani de la o persoană aflată în moarte 
cerebrală. 

Mi-au dat lacrimile de bucurie şi am fost extrem de 
emoţionată la aflarea veştii că a apărut un rinichi … care ar 
putea fi pentru mine. După patru ani de aşteptare, să aflu că 
viaţa mea se îmbunătăţeşte, că scap de dializă! A fost, este, 
un lucru extraordinar!  

Asta s-a întâmplat în 09.10.2003, când printr-un 
gest extraordinar o familie distrusă de pierderea unei 
persoane dragi, au avut totuşi puterea şi 
generozitatea de a se gândi şi la alţii, oameni 
aflaţi în suferinţă, dar care sperau şi aşteptau o 
minune. Fără să ceară altceva decât discreţie, 
au fost de acord cu donarea organelor 
dispărutului drag pentru a salva alte veţi. 

Şi astăzi, la opt ani de la acest 
eveniment, mă gândesc la gestul 
extraordinar, la nobleţea sufletească şi la 
mărinimia aparte manifestate de familia 
donatorului, care a avut puterea să treacă 
dincolo de durerea cauzată de starea persoanei 
dragi şi au acceptat ca ea sau el (donatorul) să 
devină sursa de viaţă a altor oameni aflaţi în situaţii 
limită. 

Azi, prin intermediul acestei reviste, vreau să 
Mulţumesc – şi public - unor „necunoscuţi” care mi-au salvat 
viaţa. Aş vrea să-I cunosc şi să le spun personal cât de mult a 
însemnat pentru mine sacrificiul lor. Nu pot exprima în 
cuvinte ceea ce simt faţă de familia donatorului. Le 
mulţumesc din suflet, să le de-a Dumnezeu sănătate şi să-I 
ţină în viaţă. 

Recunoştinţa mea veşnică donatorului, pentru 
„darul” oferit şi pentru „sora” pe care am primit-o o dată cu 
rinichiul. 

Le mulţumesc, eu şi întreaga mea familie, 
donatorului şi generoasei lui familii, şi ne rugăm la bunul 
Dumnezeu ca pe El(/Ea) să-l odihnească în pace, iar familiei 

să-i întoarcă bunătatea. Cuvintele sunt prea 
sărace ca să cuprindă în ele întreaga 

recunoştinţă faţă de dumneavoastră! Aş 
vrea doar să ştiţi că eram la capătul 

drumului când mi-aţi întins acest braţ 
salvator. 

Mulţumesc! 
 

Maria Cîşlariu,  
iulie 2011, Bucureşti 

 

 

                                                                      

 
SSSoooaaarrreeellleee   şşş iii   LLLuuunnnaaa!!!   

 
Eram prin anul 1986 şi mă credeam o femeie 

împlinită. Aveam tot ce-mi trebuie: bani, casă, maşină, un soţ 
bun şi doi copii frumoşi, dar nu ştiam că în aer plutea 
necazul.  

În urma unor analize am fost diagnosticată cu 
insuficienţă renală cronică şi de atunci au început problemele: 
rezultate proaste, operaţii repetate, terapie intensivă … Şi 
viaţa în familie s-a schimbat: teama de a nu mă pierde plana 
peste toţi cei dragi mie.  

11 ani „am lungit boala”, apoi a trebui să intru în 
dializă şi starea mea de sănătate era din ce în ce mai 
precară.  

Îmi amintesc că era ziua de naştere a băiatului 
meu: împlinea 25 de ani! … Şi în loc să-i fac eu surprize, a 

venit el la mine şi a spus că vrea să-mi dea un rinichi, că el 
are nevoie de mama lui lângă el. M-am blocat! Am făcut un 
şoc: nu mai puteam vorbi şi nu am fost de acord. Apoi, 
starea mea de sănătate se deteriora rapid şi insistenţele lui 
creşteau. Până la urmă m-a convins şi la 5 luni de la prima 
propunere, am intrat în sala de operaţii împreună: mamă şi 
fiu, dar de data aceasta fiul dădea viaţă mamei. A fost cel 
mai minunat dar pe care l-am primit: Fiul meu mi-a redat 
viaţa şi libertatea de mişcare! 

Recunoştinţă pentru gestul lui o să am toată viaţa. 
Nu ştiu dacă această recunoştinţă are termen de comparaţie. 
Eu mi-o imaginez ca Soarele şi Luna! … Dar cine-i Soarele, 
cine-i Luna!?!! 

Rodica Manciu 
iunie 2011, Bucureşti i 
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DDee  llaa  pprriieetteennii  
SSSuuurrrppprrriiinnnsss   sssăăă   aaafffllluuu   cccăăă   ………   

Am cunoscut Asociaţia 
Transplantaţilor din România în urmă 
cu 3 ani, când am fost surprins să 
aflu, în necunoaşterea mea, că 
pacienţii cu transplant îşi inhibă prin 
tratament imunitatea organismului şi 
seamănă mult cu pacienţii seropozitivi 
cu care lucram eu, care au imunitatea 
redusă de HIV. O banală răceală îi 

poate răpune pe cei cu transplant ca şi pe cei infectaţi cu 
HIV, în lipsa accesului la tratament şi îngrijiri adecvate.  

Colaborarea între ATR şi UNOPA a fost apropiată 
din acel moment, în lupta cu sistemul sanitar care uită de 
multe ori nevoile pacienţilor, fiind nevoie de un front comun 

al asociaţiilor de pacienţi pentru promovarea şi apărarea 
drepturilor pacienţilor. Am descoperit în ATR o echipă de 
oameni adevăraţi care îşi apără cu fermitate drepturile lor şi 
ale altora în calitate de pacienţi, cu mult profesionalism şi cu 
multă dăruire pentru cei care au nevoie de transplant sau 
care au beneficiat de un transplant. Contactul permanent cu 
pacienţii, susţinerea activă a celor care le solicita ajutorul, 
efortul depus în rezolvarea unor cazuri de pacienţi lăsaţi fără 
îngrijire medicala de către stat, m-au impresionat şi m-au 
făcut să consider această organizaţie drept una dintre cele 
mai active organizaţii de pacienţi din România. 
 

Iulian Petre – Director Executiv  
Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de 

HIV/SIDA din Romania (UNOPA) 
Bucureşti, iunie 2011

 

 
CCChhheeeiiiaaa   cccooolllaaabbbooorrrăăărrriii iii    

22 iunie 2011 
Buzău 

Asociaţia Transplantaţilor de Ficat şi 
Asociaţia Transplantaţilor din 
România sunt asociaţii partenere. 
Ele oferă sprijin şi informare 
pacienţilor despre cum pot trăi  
în starea posttransplant.  
Scopul nostru este de a face auzită 

“vocea” pacientilor transplantati şi de a sustine dezbateri 
constructive în sistemul de sanptate, între actorii prezenti în 
acest domeniu. 
 
Cheia colaborarii noastre sut încrederea şi respectful reciproc, 
care vor duce cu siguranta la sustinerea relatiei de lucru şi la 
initierea de actiuni commune pe termen lung. 

 
Cu drag, 
Dr. Crina Stefanescu, 
Presedinte Livertrans 

   

   
DDDeee   lllaaa   sssuuufffllleeettt   pppeeennntttrrruuu   sssuuufffllleeettt   

Într-o ţară în care 
sănătatea este aruncată la gunoi, 
într-un stat care este membru al 
Uniunii Europene, dar numai cu 
numele, iată că există organizaţii 
cum este Asociaţia 
Transplantaţilor din România, 
înfiinţată în 1996, care apără şi 

sprijină persoanele în stare post transplant, luptându-se zi de 
zi cu un obtuz şi insensibil sistem de sănătate.  

Acum, la ceas aniversar, Asociaţia Naţională a 
Hemofilicilor din România salută marcarea a 15 ani de 

activitate neobosită a ATR. Totodată, colaborarea 
semnificativă dintre cele două asociaţii, nu a făcut decât să 
servească unui singur ţel şi interes nobil: sănătatea 
pacienţilor. Căci ce poate fi mai remarcabil decât motivaţia 
normală şi responsabilă de a te zbate pentru sănătatea 
oamenilor şi de a o păstra!  

Asociaţia Naţională a Hemofilicilor din România 
doreşte Asociaţiei Transplantaţilor din România o viaţă cât 
mai lungă pentru apărarea cu aceeaşi străşnicie şi demnitate 
a drepturilor pacienţilor ca şi până în prezent. 

 
Nicolae Oniga 
Preşedintele ANHR, 
iulie 2011, Bucureşti 

   
Am auzit de existenaţa ATR la puţin timp după constituirea Asociaţiei Române de Transplant Pulmonar (ARTP). În 

urmă cu 8 - 9 luni am intrat în legătură cu echipa de la ATR şi deja avem o istorie împreună. 
Mă bucur că ARTP are un protocol de colaborare cu ATR şi că acest protocol funcţionează. Am constatat că 

împreună chiar putem să realizăm ceva pentru pacienţii care au (sau au nevoie de) un transplant de organ vital. 
Urez, acum la aniversarea a 15 ani, viată lungă ATR-ului, să-si atingă tintele, iar oamenilor de la ATR:  

putere de muncă, pentru că au nevoie! 
Libiu Bîrlea, 
Presedinte ARTP 
iulie 2011, Codlea 

AR PT
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Traducerile (interpretative) de mai jos – Iuliana Marinoiu 
HHHiii   eeevvveeerrryyybbbooodddyyy!!!   

   
 My name is Boris and I came 
from Slovenia.  
 02.07.2004 is my second 
birthday - the day of my kidney 
transplant. Before transplant I was 4 
years on peritoneal dialysis. After 
transplant I begin to live a new life, go 

to work again and start to participate to some sports: like 
table tenis, bowling, ski, cycling  
 Until this year I participate for three times at 
European and for two times at World Transplant Games . 
 When I started dialysis treatment, I joined the 
Society of renal patients în my town – Slovenj Gradec. The 
Society of renal patients în my town is a part of 15 local 
society of united kidney patients associations of Slovenia. în 
year 2009 I started working în Slovenian assosiation like 
sports manager.  
 Last year, I was for th first time team manager for 
Slovenian team ( 23 participants won 47 medals) în ETDG 
Dublin. 
 Always when I participate to Games, I expect that I 
will represent well Slovenia and achieve good results and also 
I will meet old and new friends (I have a lot of friends all 
around the world), and gain new experiences. Games is not 
just about sport and competition but also a social event who 
talks about the success of transplant and the need to increase 
organ donation. Is also a tribute to donors, without whom we 
could not be there with all our friends! 
 I look forward to the next European transplant and 
dialysis games în Croatia– Zagreb! 
 Everything about our assosiaton is on : 
http://www.zveza-dlbs.si/index.html 
 Life is beautiful and worth living. But do not forget 
to live healthy and do sports.  Sport means health. 

With friendship,  
Boris! 

SSSaaallluuuttt   tttuuutttuuurrrooorrr!!!   

 Numele meu este Boris şi sunt din Slovenia! 
 2.07.2004 este ziua în care am renăscut, ziua 
transplantului meu. Înainte de acesta am făcut 4 ani dializă 
peritoneală. După transplant am început o nouă viaţă, m-am 
reîntors la serviciu şi am început să practic diverse sporturi 
pentru a mă menţine în formă (tenis de masă, bowling, ski, 
ciclism) 
 Când am început tratamentul de dializa m-am 
înscris în Societatea Pacienţilor Renali din oraşul meu - 
Slovenj Gradec - aceasta fiind una din cele 15 asociaţii de 
pacienţi cu probleme renale din Slovenia. Începând cu anul 
2009 am început să activez ca sport manager în cadrul 
asociaţiei. 
 Până acum am participat la 3 ediţii ale Jocurilor 
Europene şi la 2 ediţii ale Jocurilor Mondiale. Anul trecut la 
Dublin am fost pentru prima dată team manager pentru 
echipa Sloveniei la Jocurile Europene de la Dublin (23 de 
participanţi care au câştigat 47 de medalii). Întotdeauna când 
particip la aceste manifestări mă gândesc la ţara mea, la 
Slovenia, şi îmi doresc să o reprezint cu cinste şi onoare şi să 
obţin rezultate cât mai bune. De asemene, e foarte important 
pentru mine să cunosc cât mai mulţi oameni, să socializez şi 
să trăiesc experienţe cât mai variate. Aceste competiţii nu se 
rezumă doar la sport şi medalii sunt şi importante evenimente 
sociale, care vorbesc despre reuşita transplantului şi despre 
nevoia de a dona. De asemenea, este vorba şi despre un 
omagiu, o mulţumire adusă donatorilor fără de care noi nu 
am putea fi prezenţi. 
 Aştept cu nerăbdare următoarea întâlnire de anul 
viitor din Croaţia, Zagreb! 
 Viaţa este frumoasă şi merită trăită! Dar nu uitaţi 
să trăiţi sănătos şi să faceţi sport! Sportul înseamnă sănătate! 

 
Cu prietenie,  
Boris! 

 

      

http://www.zveza-dlbs.si/index.html


 

19 
 

A doua viaţă! 

Revista Asociaţiei Transplantaţilor din România, număr pilot iulie, 2011 

IIInnntttrrroooddduuuzzziiiooonnneee   

Il Transplant 
Sportclub Alto Adige, 
fondato nell’estate 1990, è il 
primo gruppo sportivo per 
trapiantati în Italia.  

Lo scopo 
principale del club è 
promuovere l’attività 
sportiva e di ricreazione per 
i trapiantati d’organo 
dell’Alto Adige ed în un 
secondo momento 
permettere loro la 

partecipazione ai World Transplant Games. Con l’attività 
sportiva şi vuole facilitare al trapiantato l’inserimento nel 
normale cammino della vita, dargli sicurezza nei propri mezzi 
e rafforzare la propria immagine. 

L’iniziativa del TSC Alto Adige fu da precursore per 
l’Italia. în seguito nascevano nuovi gruppi sportivi per 
trapiantati e dopo il primo meeting di Siena şi organizzavano 
în diverse regioni italiane delle manifestazioni sportive, dove 
gli atleti del TSC Alto Adige hanno sempre primeggiato. Ai 
Word Transplant Games, le Olimpiadi per trapiantati, 
organizzate ogni 2 anni, ed ai Campionati Europei, i trapiantati 
sudtirolesi hanno sempre vinto delle medaglie. Anche ai 
dializzati viene data la possibilità di partecipare ai tornei di 
birilli, alle gare di sci e di fondo ed alle camminate în 
montagna. Un altro scopo, molto più importante, del club è 
promuovere la terapia del trapianto e di sensibilizzare le 
persone alla donazione d’organo, attraverso le partecipazioni e 
le vittorie dei suoi atleti ai campionati mondiali, europei ed 
italiani e di organizzare grandi manifestazioni sportive, come il 
campionato europeo di ciclismo ad Ora, i campionati italiani 
insieme ai professionisti a Cles ed al Giro d‘Italia a Bolzano e 
specialmente con l‘ Euregiotour transfrontaliero. 

Sono proprio i trapiantati stessi il miglior esempio 
vivente, come grazie ad una donazione d‘organo ed un 
trapianto, şi possa tornare nuovamente a una vita attiva e 
dinamica. Questo rinnovato coraggio di vivere e questo 
entusiasmo vogliono essere una luce nel buio per tutti coloro 
che sono în attesa di una donazione o che, în futuro, 
dovranno confrontarsi direttamente con questo tema. 

Un sentito ringraziamento va ai donatori ed ai loro 
familiari per il nobile gesto.  

 
Michael Prenner 
Presidente Transplant Sport Club 

PPPrrreeezzzeeennntttaaarrreee   

 Mă numesc M ichael Prenner şi în 1990 am avut 
iniţiativa de a înfiinţa primul club sportiv adresat persoanelor 
cu transplant din Italia denumit „Transplant Sport Club Tirolul 
de Sud”.  
 Scopul principal al clubului este acela de a promova 
activităţile sportive şi de agrement pentru persoanele cu 
transplant de organe în Tirolul de Sud şi de a facilita 
participarea lor la Jocurile Mondiale de Transplant. Prin sport 
dorim să consolidăm imaginea şi încrederea în propriile forţe 
şi să trăim o viaţă activă şi sănătoasă.  
 Un alt obiectiv foarte important este acela de a 
promova donarea de organe şi de a sensibiliza opinia publică 
în această privinţă. De asemenea dorim să demonstrăm că 
datorită unui transplant de organe este posibil să trăim o 
viaţă normală şi chiar putem obţine performanţe în domeniul 
sportiv. Pentru cei care sunt pe lista de aşteptare pentru un 
transplant, dorim să oferim curaj şi speranţă pentru un viitor 
mai bun. 
  În acelaşi timp dorim să exprimăm mulţumiri 
profunde şi sincere pentru gestul nobil al donatorilor şi pentru 
famiile acestora.  
 Salutări cordiale tuturor prietenilor din Romania! 

 
Michael Prenner 
Preşedintele Transplant Sport Club 

n.r.: 
Michael Prenner are două transplanturi renale: 

– primul transplant renal 18.07.1985 Innsbruck-
Austria 

- al doilea transplant renal 25.10.2000 Innsbruck-Austria      
   

HHHeeelll lllooo   eeevvveeerrryyyooonnneee!!!   

 My name is Gladys Bernal and I live în Singapore.
 Being a kidney transplant for eight years never stop 
me to learn new craft, read more, continue and enjoy my 
work,  and learn more sports that I know will contribute to my 
physical awareness about health. This is the main reason why 
we have transplantation anyway, to bring back patient to 
normal life.If you would asked me about my Goal, that is to 
Focus. Focus mean a lot of thing, it applies to your health 
,work, family & friends, your passion and even on sports. If 
you  Focus on your health, you will  live and have a 
meaningful healthy life. When you are at work, you must 
focus and throw all negativity to concentrate on your job. 

SSSaaallluuutttaaarrriii   tttuuutttuuurrrooorrr!!!   

 
 Numele meu este Gladys Bernal şi locuiesc în 
Singapore. 
 Deşi am un transplant renal de 8 ani acest lucru nu 
m-a impedicat să învăţ lucruri noi, să mă bucur în continuare 
de munca mea, să practic multe sporturi care  să-mi 
îmbunătăţescă starea de sănătate. Nu numai că nu m-a 
împiedicat ci m-a impulsionat! De fapt, acesta este principala 
motivaţie a transplantului de organe: trăirea unei vieţi cât se 
poate de normale! 
 Dacă aş fi întrebată care este scopul meu în viaţă, 
aş răspunde că acesta priveşte mai multe aspecte ale vieţii: 
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Focus on your family and definitely you will have a healthy 
and happy family. Focus on your passion and you will enjoy 
and continue to learn from it. Try a new sports/interest  and 
focus and no doubt, you will achieved what you want. There 
is really nothing impossible. 
 Few years ago, I have decided to learn new sports 
and playing golf caught my interest. It’s not easy to learn but 
I know If I will just put my heart on it, I will accomplished my 
goal. The key is to enjoy what you are doing. From occasional 
playing, I have realized that I was trapped on it. My week is 
not complete without a game on a course or simply a practise 
at the driving range. It allows me to relax and just focus and 
simply enjoy the game. 2011 is another event for World 
transplant game. I’ve been a player of table tennis and 
decided to play golf since I will be joining other sports event 
anyway. I always looked forward to joined the World 
transplant games with no expectation but to have a unique 
experienced and to celebrate life with the rest of the 
transplant all over the world.  Who would have thought that 
from my Goal to learn Golf will bring me to a Gold. Yes!!! I did 
it. All transplant în WTG are all winner and winning a medal is 
just another bonus for some.  Most important is to enjoy our 
life and be thankful for the extended life. Never stop 
dreaming, Go for your Goal în Life. Let’s all Go for Gold. 

 
Gladys 

sănătate, familie, prieteni, hobbyuri şi chiar sport. Toate 
acestea sunt foarte importante pentru mine şi contribuie la 
viaţa implinită şi fericită pe care mi-o doresc! 
 Sportul ocupă un loc important în viata mea. Acum 
cativa ani, golful a fost acela care mi-a atras atenţia şi astfel 
m-am hotărât să devină parte a vieţii mele. Nu este un sport 
uşor, dar dacă te implici total şi nu uiţi să te şi amuzi, atunci 
devine mult mai uşor. În timp, am constatat că săptămâna nu 
este completă pentru mine fără o partidă de golf. Pentru 
mine golful reprezintă şi o terapie, mă ajută să mă relaxes şi 
să mă detaşez de toate problemele. Pot spune că m-a 
cucerit! Pe lângă golf mai practic şi tenis de masă şi bowling. 
 Pentru mine participarea la Jocurile Mondiale ale 
persoanelor cu transplant (WTG) are o semnificaţie 
deosebită. Este o experienţă unică, un moment în care 
celebrez viaţa şi reuşita transplantului împreună cu ceilalţi 
preieteni de pe toate continentele! 
 Toţi suntem nişte câştigători şi faptul că reuşim să 
mai câstigăm o medalie nu reprezintă decât un bonus! Cel 
mai important este să ne bucurăm de viaţă şi să fim 
recunoscători pentru noua şansă care ne-a fost acordată!  
 Pentru prietenii mei din România salutări cu drag şi 
nu uitaţi să vă trasformaţi visele în realitate! 

 
Gladys   
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DDee  pprriinn  lluummee  aadduunnaattee!!  
TTToooţţţ iii   sssuuunnnttteeemmm   îîînnnvvviiinnngggăăătttooorrriii    pppeee   pppooodddiiiuuummmuuulll   
vvviiieeeţţţ iii iii!!!      

Iuliana Marinoiu, 
Bucureşti iunie 2011 

WORLD TRANSPLANT GAMES FEDERATION (WTGF) 
    exista de mai bine de 25 de ani şi organizează 
Jocuri sportive pentru membrii săi. Prima ediţie a World 
Transplant Games având loc în 1978 la Portsmonth, Anglia şi 
reunind 99 de participanţi din 6 ţări. În decursul anilor 
numărul de participanţi şi de ţări a crescut considerabil, 
demonstrând marea notorietate de care se bucură aceste 
Jocuri. România a aderat la WTGF începând cu anul 1997, 
prin Trans Club, locul acestei asociaţii fiind preluat de ATR în 
2000.  

De menţionat faptul ca WTG se adresează doar 
beneficiarilor de grefă, de orice tip, şi se organizează în anii 
impari. Jocurile mondiale sunt adresate tuturor persoanelor 
transplantate cu vârsta cuprinsa între 4 şi 80 de ani, iar 
sporturile practicate sunt printre cele mai variate: tenis, 
atletism, bowling, înot, tenis de masă, badminton, ciclism 
etc., competiţia ridicându-se de multe ori la un nivel foarte 
înalt şi spiritul competiţional instaurându-se la toate locurile 
de concurs.   

Există şi varianta de iarnă - The Winter World 
Transplant Games (Jocurile mondiale de iarna) - care includ 
şi un concurs numit Cupa Nicholas - un eveniment special 
conceput pentru a oferi copiilor transplantaţi posibilitatea de 
a experimenta bucuria de a schia pentru prima dată sub 
supraveghere şi în condiţii de siguranţă maximă. 
  
EUROPEAN TRANSPLANT and DIALYSIS SPORT 
FEDERATION (ETDSF)  
       s-a înfiinţat în 29 sept 2001 la Budapesta fiind 
iniţial alcătuită din 12 ţări printre care numărându-se şi 
România. În timp şi alte ţări şi-au manifestat dorinţa de a 
face parte din această mare familie, ajungându-se în prezent 
la un număr de 24 de ţări. Scopul acestei organizaţii este 
acela de a promova donarea de organe şi de a atrage atenţia 
asupra numărului mare de pacienţi care se află pe listele de 
aşteptare şi care nu de puţine ori îşi pierd viaţa în aşteptarea 
unui organ salvator.  
 ETDSG (European Transplant and Dialysis Sport 
Game) se adresează tuturor celor care au beneficiat de un 
transplant renal, de cord, pulmonar, de pancreas şi medular 
precum şi tuturor pacienţilor aflaţi pe listele de aşteptare, 
care doresc sa celebreze viaţa şi reuşita ideii de transplant 
prin sport.  
 Până în prezent au fost organizate 6 ediţii de Jocuri 
Europene (Atena, Balatonaliga, Ljublijana, Pecs, Würzburg şi 
Dublin), România reuşind să fie prezentă de fiecare dată. 
Aceste jocuri se organizează din 2 în 2 ani, în anii cu soţ, şi 
implică resurse financiare şi umane mari, fiind nevoie de un 
sprijin deosebit din partea sponsorilor şi a instituţiilor oficiale 
ale statului organizator (ministere ale sănătăţii, sportului 
etc.). 

* 
Statisticile au arătat că în ţările în care s-au 

desfăşurat astfel de manifestări organizate de cele două 
organizaţii internaţionale, ulterior evenimentului rata de 
donarea de organe a crescut cu cel puţin 30%. 
 Prin manifestările sportive organizate sub egida 
celor 2 organisme internaţionale - ETDSF şi WTGF- se 
doreşte o conştientizare în rândul publicului larg asupra 
importanţei donării de organe, problemă de larg interes 
mondial. Aceste întâlniri anuale se doresc a reprezenta o 
dovadă vie a faptului ca transplantul de organe are rezultate 
uimitoare şi că le oferă tuturor beneficiarilor posibilitatea de a 
avea o viaţă plină de bucurii şi satisfacţii. De asemenea, 
interacţiunea cu ceilalţi participanţi la Jocuri este extrem de 
importantă, acesta fiind momentul în care se împărtăşesc 
experienţe de viaţă şi se lega prietenii între oameni din ţări şi 
chiar de pe continente diferite.  

Sentimentul care te cuprinde în mijlocul tuturor 
acestor oameni este copleşitor şi de nedescris; te simţi ca 
făcând parte dintr-o mare familie, eşti împreună cu fraţii şi 
surorile tale din toată lumea, uniţi de aceiaşi bucurie, 
speranţă şi sentiment de recunoştinţă. Este o atmosferă 
încărcată de energie pozitivă, de căldură, de prietenie şi de 
solidaritate. Nu există învinşi şi învingători. Fiecare 
dintre noi, indiferent că se află pe podium şi are la gât 
o medalie sau se află pe ultimele locuri, este un 
învingător. Toţi suntem învingători pe podiumul vieţii! 
Toţi suntem învingători pentru că am depăşit toate 
obstacolele ivite, am sperat, am luptat şi prin gestul 
unor oameni minunaţi – donatorii - beneficiem de o 
nouă viaţă, de o nouă şansă la fericire. Din păcate, mulţi 
dintre noi au părăsit acest drum aşteptând la nesfârşit 
telefonul salvator care să-i anunţe că au dreptul la o nouă 
speranţă şi o nouă viaţă.  

Pentru toţi aceia pe care i-am pierdut şi pentru toţi 
care încă aşteptă, precum şi pentru cei mai norocoşi care au 
beneficiat de acest adevărat dar al vieţii: transplantul, cele 2 
organisme internaţionale, prin manifestările pe care le 
organizează şi promovează îşi concentrează toate eforturile 
pentru conştientizarea în rândul opiniei publice a nevoii din ce 
în ce mai mari în privinţa donării de organe.  
 „Mens sana în corpore sano” (Minte sănătoasă în 
corp sănătos) este replica cea mai des folosită pe parcursul 
Jocurilor, sublinierea faptului că sportul reprezintă un 
adevărat medicament atât pentru corp cât şi pentru minte. 
 Fiecare dintre noi are o poveste câştigătoare, 
fiecare dintre noi poate fi o inspiraţie pentru cei din jurul 
nostru, fiecare dintre noi poate fi umărul pe care se sprijină 
fratele sau sora noastră atunci când trece printr-un moment 
dificil. 
 De fapt, este vorba despre o mare familie 
europeană şi mondială, animată de aceleaşi ţeluri: celebrarea 
vieţii, şi a reuşitei diferitelor tipuri de grefe, prin sport şi 
sensibilizarea tuturor în privinţa donării de organe şi reducerii 
cât mai mult a timpului petrecut pe lista de aşteptare şi nu în 
ultimul rând un omagiu şi mulţumiri enorme donatorilor. 
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RRReeedddaaacccţţţ iiiaaa   şşş iii    eeedddiiitttuuurrraaa:::    
AAAsssoooccciiiaaa ţţţ iiiaaa   TTTrrraaannnsssppplllaaannntttaaa ţţţ iii lllooorrr    dddiiinnn   RRRooommmââânnniiiaaa    
BBBuuucccuuurrreeeşşş ttt iii    –––   ssstttrrr ...    VVVaaasssiii llleee   LLLaaassscccăăărrr ,,,    nnnrrr ...    444222   ---444444,,,    eeettt ...    222,,,    aaappp   555,,,    ssseeeccctttooorrr    222,,,    BBBuuucccuuurrreeeşşş ttt iii    cccoooddd...    000222000555000333    
TTTeeellleeefffooonnn:::    000777666222222444444888222000,,,    000777666222222444444888222111,,,    000777666222222444444888222222,,,    000777666222222444444888222333,,,    000777888555333444666222444000,,,    000777666222222444444888222111   
EEE---mmmaaaiii lll :::    aaassstttrrraaannnrrrooommm@@@yyyaaahhhoooooo...cccooommm   
SSSiii ttteee:::    wwwwwwwww...eee--- ttt rrraaannnsssppplllaaannnttt ... rrrooo    
      
RRReeedddaaaccctttooorrr   șșșeeefff:::    AAAmmmaaalll iii    TTTeeeooodddooorrreeessscccuuu    
      
RRReeedddaaaccctttooorrriii :::    
GGGhhh...    TTTaaaccchhheee,,,    AAAnnndddrrreeeiii    MMMiiihhhaaaiii lll ,,,    IIIuuulll iiiaaannnaaa   MMMaaarrr iiinnnoooiiiuuu,,,    LLLuuucccrrreee țțț iiiaaa   NNNiiicccuuu țțțăăă    –––   MMMeeerrrccchhheeezzz,,,    DDDaaannniiieeelll    DDDiiimmmuuullleeessscccuuu,,,    
MMMiiihhhaaaiii    TTTeeeooodddooorrr    CCCăăă lll iiinnn,,,    EEEllleeennnaaa   CCCooorrr lllaaa,,,    MMMaaarrr iiiaaa   CCCîîîșșș lllaaarrr iiiuuu,,,    EEEllleeennnaaa   SSSpppââânnnuuu    
      
CCCooollleeecccttt iiivvv   șșșttt iii iiinnnttt iii fff iiiccc:::    ,,,    cccooonnnfff ...    dddrrr ...    LLLiii lll iiiaaannnaaa   TTTuuu țțțăăă ,,,    dddrrr ...    DDDooorrr iiinnnaaa   TTTaaacccuuu    
   
PPPrrreeeșșșeeedddiiinnnttteee   AAAsssoooccciiiaaațțț iiieee :::    ppprrrooofff ...    dddrrr ...    MMMiiihhhaaaiii    VVVoooiiicccuuullleeessscccuuu    
   
SSSeeecccrrreeetttaaarrriiiaaattt    AAATTTRRR:::    MMMaaarrr iiiaaa   CCCîîîșșș lllaaarrr iiiuuu       
   
CCCooommmpppaaannniiieee   PPPRRR   aaa   AAATTTRRR    
HHHooouuussstttooonnn   NNNPPPAAA    

  

Cei despre care stim ca în 2010 – 01. iulie 

2011, au plecat spre un loc mai bun: 

 

Mihai Nițu – Băbeni, jud. Vâlcea 

Iuliana Neagoe – Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți 

George Văduva – București 

Hristea Ghenea – Galicea Mare, jud. Dolj 

Manea Mariana – Drăgăneşti, jud. Bihor 

Claudia Marc – Wart – București 
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FORMULAR DE ADERARE  
01. Sunt solidar şi doresc să devin membru al ASOCIAŢIEI TRANSPLANTAŢILOR DIN ROMÂNIA (ATR) 

a) ca beneficiar al unei grefe de (organul grefat) _____________________ de la donator viu 
 / cadavru , efectuată în centrul de transplant __________________ la data de _________ 
b) ca dializat în centrul ________________ din data de ________________ 
c) ca membru susţinător  
Numele _____________________ prenume __________________ data naşteri 

_________________ CNP _______________________ adresa ____________________ 
____________________________, telefon __________________ fax _________________ 
e-mail ___________________________. 

profesia ______________________  
Grad de handicap:  
grav, accentuat , uşor ; revizuibil , permanent. 

02) Doresc să primesc: 
 - documentaţie privind activitatea ATR  
 - o eventuală publicaţie ATR  
03) Doresc să particip personal şi activ la dezvoltarea ATR prin: 
 a) consacrarea unei părţi din timpul meu liber pentru: 
  - activităţi administrative în cadrul asociaţiei  
  - activităţi de propagandă  
  - alte activităţi (strângere de fonduri, etc.)  
 b) sprijin financiar direct  
 c) sprijin material ; precizări ......................................................................... 
04) Cuantumul cotizaţiei lunare va fi stabilit anual de către Adunarea Generală. 
 Pentru anul 2011 cuantumul cotizaţiei este de 30 lei/an. 
 Cotizaţiile se vor trimite prin contul ATR sau personal cu ocazia diferitelor întruniri ale 
asociaţiei.  

IBAN.: RO28CECEB21037RON0355814 AGENŢIA C.E.C., sector 2 Bucureşti 
05) Am făcut sport 

• de performanţă   
• de agrement  

Disciplina(-le) sportivă practicată ………………….…………………………….. 
Doresc să particip/ nu  la activităţi sportive în cadrul asociaţiei. 

06) Am o activitate/preocupare cultural – artistică şi vreau  / nu  vreau să mă implic în acest 
sens în cadrul asociaţiei. Precizaţi tipul de activitate 
………………………………………………………….............................................................................. 
07) Observaţii, propuneri, sugestii: 
………………………………………………………….............................................................................. 
Data _______________                Semnătura ______________________ 

Secţiune detaşabilă, care rămâne la 
dumneavoastră., iar partea de jos vă rugăm să o 
expediaţi la asresa de poştă alăturată. 

Asociaţia Transplantaţilor din România 

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

Bucureşti 

TTTeeellleeefffoooaaannneee:::    000777666222222444444888222000,,,    000777666222222444444888222111,,,    000777666222222444444888222222,,,    000777666222222444444888222333,,,    000777888555333444666222444000,,,    000777666222222444444888222111 
 www.e-transplant.ro, astranrom@yahoo.com  

Adresă de poştă: A.T.R., Şos. Colentina nr. 81, bl. 84, sc. 4, 
et. 6, ap. 124, sector 2, Bucureşti 
 

DDDaaacccăăă   nnnuuu   sssuuunnnttteeețțțiii   
mmmeeemmmbbbrrruuu   AAATTTRRR   șșșiii   dddooorrriiițțțiii   
sssăăă   dddeeevvveeennniiițțțiii,,,   
cccooommmpppllleeetttaaațțțiii   aaaccceeesssttt   
fffooorrrmmmuuulllaaarrr   șșșiii   tttrrriiimmmiiittteee---țțț iii---
lll   lllaaa   „„„aaadddrrreeesssaaa   dddeee   pppoooșșștttăăă   
dddeee   mmmaaaiii   sssuuusss”””...   

http://www.e-transplant.ro/
mailto:astranrom@yahoo.com
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	Numele meu este Maria Cîşlariu, am primit un rinichi în urma cu 8 ani de la o persoană aflată în moarte cerebrală.
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	Maria Cîşlariu,
	iulie 2011, Bucureşti
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