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O echipă medica-
lă condusă de prof. dr. 
Narcis Copcă, manage-
rul unității medicale, a re-
alizat, săptămâna trecu-
tă, două transplanturi si-
multane plămâni - ficat la 
două persoane diferite. 
“Este pentru prima da-
tă în lume când un spi-
tal mic, sub 300 de pa-
turi, reușește o astfel de 
performață. Două persoa-
ne diferite au fost trans-
plantate concomitent 
aseară (n.r. – luni, 28 oc-
tombrie) cu plămâni și re-
spectiv ficat, la Spitalul 
Clinc Sfânta Maria. Mobi-
lizarea exemplară a echi-
pei de anestezie și chirur-
gie a permis această pre-
mieră națională”, au spus 
reprezentanții unității me-
dicale, la scurt timp după 
realizarea intervențiilor.

Tot aici s-a 
realizat și primul 
transplant de 
plămâni 

De altfel, Spitalul 
Sfânta Maria nu este la 
prima premieră medicală. 
În primăvara anului tre-

cut, echipa prof. dr. Igor 
Tudorache, șeful Centru-
lui de Transplant Pulmo-
nar Hanovra, din Germa-
nia, a realizat,  la Spi-
talul Sfânta Maria, din 
București, și primul trans-
plant de plămâni din Ro-
mânia, aici fiind singu-
rul centru acreditat de 
Agenția Națională de 
Transplant pentru astfel 
de intervenții. Donatorul, 
un bărbat în vârstă de 46 
de ani, suferise o hemo-
ragie cerebrală, ceea ce 
a dus la moartea creie-
rului. Organele au fost 
prelevate de o echipă 
de specialiști de la Spita-
lul de Urgență Floreasca. 
Primitorul a fost un băr-
bat în vârstă de aproa-
pe 50 de ani, din Iași, ca-
re se afla de aproape un 
an pe lista de așteptare. 
În anul 2015, acesta a 
depus o cerere pentru 
transplant la clinici din 
străinătate, dar singu-
ra care i-a răspuns a fost 
AKH Viena, care l-a refu-
zat pentru că pe lista de 
transplant mai erau alți 
patru români.

O nouă 
premieră 
medicală 
națională 

Transplanturi 
simultane de 

plămân și ficat, 
la Spitalul 

Sfânta Maria
Chirurgii Spitalului Clinic Sfânta Maria, din 
Capitală, au înregistrat o nouă premieră 
medicală națională. De data aceasta, 
este vorba despre intervenții chirurgicale 
extrem de complexe realizate pentru 
prima dată într-un spital atât de mic din 
țara noastră. 

Ziua de marți, 29 
octombrie, a fost Zi-
ua Mondială a Acciden-
tului Vascular Cerebral. 
Cu acest prilej, Societa-
tea Națională de Radio-
logie Intervențională din 
România (SNRIR) a dat 
publicității rezultatele ce-
lei mai recente cerce-
tări realizate de experții 
în domeniu. “În Româ-
nia, AVC-ul este prima 
cauză de invaliditate și a 
doua cauză de mortali-
tate în rândul populației, 
iar un studiu recent ca-
re analizează evoluția bo-
lii la noi în țară semna-
lează că unu din șase ro-
mâni va face un AVC. Pa-
tru români mor în fiecare 
oră din cauza AVC. În Ro-
mânia, accidentul vascu-
lar cerebral reprezintă a 
doua cauză de mortalita-
te - 21,64% și dizabilita-
te - 11,34%, cu un cost 
anual pentru statul ro-
mân de aproximativ 657 
milioane euro. Cheltuielile 
directe și indirecte ajung 
să reprezinte aproxima-
tiv 0,4% din PIB”, aver-
tizează dr. Gheorghe Ia-
na, președintele Societății 
Naționale de Radiologie 
Intervențională din Ro-
mânia. 

Timpul face 
diferența dintre 
viață și moarte

Potrivit unui studiu 
realizat de către Alianța 
Europeană pentru AVC, 
până în 2035 numărul eu-
ropenilor afectați de AVC 
va crește cu 34%. De 
asemenea, numărul ce-
lor care vor muri din ca-
uza acestei boli va crește 
cu 45%, iar al celor ca-
re vor trăi cu AVC ca boa-
lă cronică va fi mai mare 
cu 25%. „Un AVC apare 
atunci când țesutul cere-
bral este privat de oxigen 
și nutrient din cauza în-
treruperii circulației sân-
gelui. Lipsită de oxigen, 
materia cenușie moa-
re după câteva minute și 
nu mai poate fi recupe-
rată niciodată. Deterio-
rarea sau moartea celu-

lelor provoacă o simpto-
matologie clară în părțile 
corpului care sunt con-
trolate de părțile creie-
rului afectate de acci-
dental vascular cerebral. 
Timpul este cel mai im-
portant în cazul pacien-
tului care suferă un AVC, 
el având maximum șase 
ore la dispoziție să ajun-
gă într-o unitate spitali-
cească pentru a fi tratat, 
astfel încât să i se salve-
ze viața și să rămână cu 
cât mai puține sechele”, 
atenționează specialiștii 
SNRIR. Potrivit medici-
lor, în cele mai multe ca-
zuri în care nu se inter-
vine în timp util, pacienții 
care suferă un AVC mor 

sau rămân cu invaliditate 
ori cu sechele majore ca-
re-i fac dependenți de o 
altă persoană.  

Și asta în condițiile 
în care, în ultimii ani, Ro-
mânia a făcut progre-
se importante în ceea 
ce privește intervenția 
în caz de AVC, mai spun 
specialiștii SNRIR. Mai 
exact, s-au deschis cen-
tre de tromboliză în toată 
țara. Mai sunt însă, foar-
te multe de îmbunătățit 
pentru a scădea numărul 
celor care ajung să dez-
volte această boală.

Conferința Anuală 
a SRIR

Nevoile acestor 
pacienți au discutate în 
perioada 25 - 27 octom-
brie, la Târgu Mureș, în 
cadrul Conferinței Anu-
ale a SNRIR, la care au 
participat, pe lângă me-
dici din domeniu, și pri-
mii 22 de atestați în ne-
uroradiologie și radiolo-
gie intervențională din 
România. 

Avertismentul medicilor: 
“România are cea mai mare mortalitate cauzată de accidentele 

vasculare cerebrale din Europa” 

Patru români mor la 
f¡ecare oră, iar unul din 
şase va dezvolta boala 

Specialiștii Societății Naționale de Radiologie 
Intervențională din România trag semnalul de 
alarmă! România este țara cu cea mai mare 
mortalitate prin complicațiile accidentului 
vascular cerebral (AVC), incidența crescând 
alarmant la tinerii cu vârste sub 20 de ani. 

Dr. Gheorghe Iana 


