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România și 
Republica 
Moldova, schimb 
de organe 
pentru pacienții 
care așteaptă un 
transplant

Dacă anumite orga-
ne nu pot fi folosite în Ro-
mânia din lipsă de recep-
tori compatibili, acestea 
vor putea ajunge în Re-
publica Moldova și invers. 
În cazul unei urgențe me-
dicale, cele două Agenții 
vor încerca să găsească 
soluții pentru a identifica 
un organ compatibil pen-
tru pacientul care are ne-
voie de transplant. „Pen-
tru noi este foarte impor-
tant să găsim organe pen-
tru pacienții care au nevo-
ie de un transplant. Mai 
avem un Acord de colabo-
rare și cu Ungaria. Imple-
mentarea acestui Acord 
semnat astăzi necesi-
tă unii pași care trebuie 
pregătiți minuțios. Româ-
nia are o capacitate mai 
mare în ceea ce privește 
transplantul de organe. 
De aceea, pe viitor, spe-
răm ca unii pacienți din 
Republica Moldova să 
poată fi transplantați în 
România”, a spus minis-
trul Sănătății, Sorina Pin-
tea. Acordul de colabo-
rare va presupune și un 
schimb de experiență în-

tre toți cei implicați în ac-
tivitatea de transplant, 
aceasta însemnând pre-
gătirea de personal. Pâ-
nă la sfârșitul lunii trecu-
te, în România s-au în-
registrat 51 de prelevări 
multiorgan de la donatori 
aflați în moarte cerebra-
lă. La nivel național, au 
fost identificate 143 de 
declarări de moarte cere-
brală. În 29 cazuri fami-
lia a refuzat donarea, în 
celelalte 61 de situații, al-
te cauze medicale nu au 
permis prelevarea. S-au 
efectuat 37 de transplan-
turi de ficat de la donatori 
decedați și 6 intervenții 
de ficat de la donatori în 
viață, 87 de pacienți au 
beneficiat de transplant 
de rinichi, 37 de trans-
planturi renale fiind efec-
tuate de la pacienți în 
viață. De asemenea, s-au 
realizat 4 transplanturi de 
cord și 2 de plămân și au 
fost raportate și exporta-
te către Eurotransplant 7 
grefe pulmonare (din ca-
re s-au folosit 4), 3 gre-
fe cardiace și 1 grefă he-
patică. 

Agenția Națională de Transplant a semnat 
deja un Acord de colaborare cu Agenția 
de Transplant din Republica Moldova. 
Conform acestui document, specialiștii 
din România și Republica Moldova vor 
putea face schimb de organe pentru 
pacienții aflați pe listele de așteptare în 
vederea unui transplant.

Terapia de revascu-
larizație miocardică prin 
unde de șoc extracorpo-
rale a fost realizată în pre-
mieră pentru România, 
la Centrul de Boli Cardi-
ovasculare al Spitalului 
Universitar de Urgență 
Militar Central «Dr. Carol 
Davila». O echipă medi-
cală coordonată de col. 
dr. Romi Bolohan a uti-
lizat terapia, în urmă cu 
doar câteva zile, la un 
bărbat în vârstă de 48 de 
ani care era în evidența 
specialiștilor Secției Car-
diologie I. Pacientul avea 
o boală coronariană se-
veră - leziuni tricorona-
riene tratate inițial prin 
revascularizație percuta-
nă (incompletă datorită 
particularităților anatomi-
ce) pentru care nu exista 
„soluție chirurgicală”. 

Când inima 
pompează prea 
puțin sânge... 

„Din cauza afectării 
ischemice, cordul pacien-
tului are o suferință gra-
vă, fiind dilatat, cu o ca-
pacitate redusă de a pom-
pa sângele, determinând 
o formă de insuficiență 
cardiacă avansată, pentru 
care pacientul a fost spita-
lizat de mai multe ori. Me-
dicul curant al pacientu-
lui, locotenent-colonel șef 
de lucrări dr. Silviu Ionel 
Dumitrescu, medic primar 

Cardiologie, șef Secție 
Cardiologie 1, a decis că 
soluția oferită de terapia 
prin unde de șoc extracor-
porale este unica opțiune 
într-o situație fără varian-
tă chirurgicală, aceasta fi-
ind o speranță pentru pa-
cient și creșterea calității 
vieții acestuia. Inițial, du-
pă echilibrarea parametri-
lor hemodinamici, s-a re-
alizat o reevaluare com-
prehensivă a stării actua-
le, metoda principală folo-
sită pentru stabilirea stra-
tegiei terapeutice fiind ba-
zată pe tehnicile moderne 
de ecocardiografie”, spun 
specialiștii unității medi-
cale. 

... tratamentul 
se repetă și în 
următoarele luni 

Cu ajutorul ecocardi-
ografiei tridimensionale și 
a unui software bazat pe 
soluții de inteligență ar-
tificială - Dynamic Heart 

Model, medicul curant a 
evaluat, în repaus, atât 
parametrii de structură 
și funcție ai ventriculului 
stâng, cât și analiza defor-
mării miocardice, punând 
în evidență diferențele 
regionale. Ulterior, prin 
ecocardiografia de efort, 
repetarea analizei defor-
mării miocardice a per-
mis evaluarea cantitati-
vă a suferinței ischemice 
a segmentelor miocardi-

ce, comparația cu datele 
de repaus indicând pre-
cis zonele cele mai afec-
tate. „Parcurgerea aces-
tui proces de evaluare a 
performanței cardiace a 
permis identificarea, cu 
acuratețe, a trei segmen-
te aflate în suferință, la ni-
velul cărora s-a inițiat te-
rapia de revascularizație 
miocardică prin unde de 
șoc extracorporale, ad-
ministrându-se primele 
900 de impulsuri”, susțin 
medicii care au realizat 
această premieră medi-
cală. Potrivit specialiștilor, 
tratamentul va fi repe-
tat în decursul urmă-
toarelor două luni, după 
secvențialitatea impusă 
de protocol, urmând ca 
medicul curant să reeva-
leze, periodic, pacientul 
atât prin prisma statusu-
lui funcțional, cât și a pa-
rametrilor paraclinici.

Spitalul Militar Central, încă o premieră medicală națională 

Terapia prin unde de șoc extracorporale,  o 
nouă șansă la viaţă pentru bolnavii de inimă 
Vești bune pentru mulți dintre românii care 
suferă de o tulburare cardiacă gravă ce 
nu beneficiază de intervenție chirurgicală! 
Specialiștii Spitalului Militar Central din 
Capitală salvează vieți printr-o tehnică nouă, 
ultramodernă și extrem de complexă.   

Așadar, experții Spitalului Militar Central din Capitală 
salvează pacienții în situații extrem de grave printr-o 
terapie unică în România. Echipa medicală care a 
realizat terapia de revascularizație miocardică prin 
unde de șoc extracorporal este formată din locotenent 
colonel dr. Silviu Ionel Dumitrescu, căpitan dr. Raluca 
Popescu și dr. Ileana Hănțulie și a fost coordonată de 
colonel dr. Romi Bolohan. 

Ei sunt medicii care fac minuni pentru 
pacienţii în stare gravă!


