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Potrivit medicilor, pâ-
nă la începutul lunii fe-
bruarie a anului trecut 
erau înregistrate patru 
transplanturi de cord. 
„Receptorul (n.r. – paci-
entul care a primit cordul) 
este un pacient în vârstă 
de 42 de ani, din judeţul 
Sibiu, care era de apro-
ximativ doi ani pe lista 
de aşteptare, aflându-se 
 într-o stare avansată de 
insuficienţă cardiacă, dea-
supra resurselor terapeu-
tice convenţionale (...) Es-
te primul transplant cardi-
ac efectuat în România 
după declanşarea crizei 
pandemice, acest lucru ne 
face să fim optimişti pen-
tru că a fost spartă ghea-
ţa şi alte transplanturi vor 
urma. Evident că sunt şi 

alte probleme în continu-
are în acest domeniu, în 
primul rând un număr re-
lativ scăzut de donatori 
care nu este neapărat ce-
va caracteristic României, 
fiindcă la nivel european 
şi mondial este notată o 
scădere a numărului de 
donatori. Dar există şi al-
te probleme care pot fi 
rezolvate dacă există do-
rinţă şi voinţă în sprijinul 
medicinei de performan-
ţă“, a spus dr. Horaţiu Su-
ciu, coorondatorul echipei 
medicale care a realizat 
transplantul.

Starea receptorului 
este bună, astfel că du-
pă numai câteva zile de la 
intervenţie a fost pregătit 
să iasă de la terapie inten-
sivă. „Donatorul a fost un 

tânăr în vârstă de 40 de 
ani, din judeţul Iaşi, de-
clarat în moarte cerebra-
lă, victimă a unui trauma-
tism cranio-cerebral. Pen-
tru prelevarea cordului s-a 
deplasat la Iaşi o echipă 
de la Clinica de Chirurgie 
Cardiovasculară din Târgu 
Mureş, condusă de şeful 
de lucrări dr. Marius Har-
pa. Cordul a ajuns la Târ-
gu Mureş pe calea aerului, 
cu un avion al Euro Trans-
plant Belgia care a aterizat 

la Târgu Mureş. Au prele-
vat ambii plămâni în cur-

sul aceleiaşi prelevări mul-
tiorgan şi au fost de acord 
cu efectuarea unei esca-
le la Târgu Mureş, pe dru-
mul de întoarcere. Cor-
dul a ajuns, joia trecută, 
la Institutul Inimii Târgu 
Mureş, la ora 14:30, şi in-
tervenţia chirurgicală s-a 
încheiat la ora 18:45. Paci-
entul este extubat încă de 
a doua zi şi este pregătit 
să iasă din terapie intensi-
vă. Suntem foarte mulţu-
miţi de evoluţia postope-
ratorie până în acest mo-

ment“, a explicat dr. Suciu. 
Medicul spune că succe-
sul acestui transplant de 
cord se datorează mun-
cii unei echipe multidis-
ciplinare care, „în pofi-
da aparenţelor, (încă mai) 
crede în faptul că medici-
na de performanţă poa-
te fi efectuată şi în Româ-
nia“.

Soția românului în 
pieptul căruia bate 
inima altui om: 
„Este o minune“

Soţia pacientului 
transplantat a mulţumit 
echipei medicale şi şi-a 
exprimat speranţa că per-
formanţa medicală va fi în 
continuare sprijinită pen-
tru a se salva cât mai mul-
te vieţi. „Îi mulţumesc lui 
Dumnezeu că a lăsat pe 
pământ oameni ca dom-

nul doctor Horaţiu Su-
ciu şi echipa domniei sale 
din cadrul IUBCvT Târgu 
Mureş, care trebuie ajuta-
tă şi sprijinită în continua-
re pentru a salva cât mai 
multe vieţi. Le mulţumesc 
din suflet că au făcut po-
sibilă această minune. 
Mulţumesc familiei dona-
torului pentru puterea de 
care a dat dovadă şi mul-
ţumim tuturor celor s-au 
gândit şi s-au rugat pen-
tru jumătatea mea şi au 
avut un gând bun. Toa-
tă viaţa vom fi recunos-
cători pentru fiecare clipă 
şi fiecare moment (...) Aş-
teptarea a fost cruntă, de 
aceea ar trebui să venim 
în sprijinul IUBCvT şi a al-
tor compartimente care 
se luptă efectiv să salve-
ze vieţi“, a spus soţia pa-
cientului în pieptul căruia, 
acum bate inima altui om.

„Pacienţii oncolo-
gici sunt extrem de vul-
nerabili în faţa provocă-
rilor aduse de pandemia 
de COVID-19, iar situaţia 
este amplificată de lipsa 
unui Plan Naţional de Can-
cer (PNC) care ar avea ca 
obiective clare privind con-

trolul cancerului prin: pre-
venţie şi screening, pre-
venţie prin vaccinare, sta-
bilirea unui parcurs clar 
pacienţilor oncologici de 
la suspiciune la diagnostic, 
tratament şi viaţa cu can-
cer, creionarea unor stra-
tegii clare în situaţii critice 

ce vulnerabilizează şi mai 
mult pacientul oncologic, 
identificarea de urgenţă a 
unor soluţii pentru situaţii-
le în care accesul la inves-
tigaţii şi tratamente nu ar 
fi posibil din varii motive 
(faliment, retragere de pe 
piaţă a unor medicamente, 
exportul paralel), înregis-
trarea adecvată a cance-
rului pe baze populaţiona-
le, compatibilă cu bunele 
practici europene, pentru a 
asigura instrumentul esen-
ţial pentru implementarea 
PNC. Din păcate, aşa cum 
o ştiam deja din sondaje-

le şi datele strânse de noi 
anul trecut de la pacienţi 
şi aşa cum confirmă acum 
şi datele oficiale recente, 
pandemia a avut implicaţii 
majore asupra diagnosti-
cului şi tratamentului paci-
enţilor oncologici. De ace-
ea, în 2021 solicităm auto-
rităţilor să îşi facă o prio-
ritate din asigurarea acce-
sului la diagnostic precoce, 
tratament şi monitorizarea 
clinică a bolnavilor de can-
cer, inclusiv prin adoptarea 
pe scară mai largă a unor 
soluţii tehnologice care să 
permită furnizarea unor 

servicii medicale la distan-
ţa (telemedicină, monito-
rizarea la distanţă a unor 

parametri medicali etc.)“, 
susţine FABC într-un co-
municat de presă.

sănătate

Pacienții oncologici vor Plan Național de Cancer 
Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer 
(FABC) solicită forurilor decizionale, dezvoltarea 
şi adoptarea unui Plan Naţional de Cancer.  
Reprezentanţii FABC consideră că un astfel de 
instrument cadru „este singura soluţie“ pentru ca 
în România să se reducă incidenţa şi mortalitatea 
prin cancer. Ei spun că în acest mod se va 
îmbunătăţi şi calitatea vieţii pacienţilor oncologici.

A fost realizat… 

Primul transplant de inimă din România, 
de la debutul crizei de coronavirus

 Inima unui tânăr din Iași a salvat viața  
altui tânăr din Sibiu

 Vor urma și alte transplanturi de cord 
 Încă o dovadă că se poate face medicină de 

performanță și în țara noastră
O echipă medicală coordonată de dr. Horaţiu Suciu, şeful 
Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară a Institutului de Urgenţă 
pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant (IUBCvT) Târgu Mureş, 
a realizat cu succes o nouă intervenţie chirurgicală cardiacă, 
extrem de complexă. Este vorba despre primul transplant de 
inimă, de la declanşarea crizei pandemice. Iată povestea inimii 
care a plecat de la Iaşi spre Târgu Mureş şi a ajuns la Sibiu! 

Intervenția a 
durat peste 
patru ore”

coordonatorul 
echipei medicale

Dr. Horaţiu 
Suciu


