Concluzii şedinţă Consiliu Ştiinţific al ANT, aprobat prin OMS 183/2005, Bucureşti, 29.11.2019

După dezbateri şi supunere la vot, au fost stabilite următoarele:
1. Referitor la aprobarea procedurile de alocare a organelor, ţesuturilor şi celulelor de origine
umană - vor fi publicate pe site-ul ANT următoarele proceduri:
- de alocare a organelor de la centrul de prelevare către centrul de transplant, conform
hotărîrii din şedinţa precedentă a CS, PV nr. 1715/11.06.2019, cu următoarea menţiune privind
stabilirea regiunilor în conformitate cu Decizia ANT nr. 121/05.09.2019 de arondare a spitalelor
judeţene la Oficiile regionale ale ANT prevăzute în organigrama ANT
- procedurile de alocare la nivelul centrului de transplant (de selecţie a receptorului),
specifice fiecărui tip de organ şi/sau ţesut – Criteriile au fost stabilite în şedinţa din 11.06.2019
(urgenţa pentru fiecare tip de organ, gravitatea bolii, compatibilitate, momentul înscrierii pe lista
de aşteptare, regional, filtrul uman); selecţionarea receptorului pentru transplant renal de la
donatorul în moarte cerebrală a fost stabilită prin Anexa la PV 1715/11.06.2019. Vor fi transmise
către membri CS forma finală a fiecărei proceduri de selecţie a receptorului specifice pe organ
şi/sau ţesut, urmând a fi publicate pe site-ul ANT.
Pentru optimizarea activităţii de transplant, s-a stabilit în unanimitate că pacienţii vor fi
înscrişi doar pe lista unui singur centru de transplant, acelaşi pacient neputând fi înscris pe
două liste diferite . ANT va transmite către toate centrele de transplant o informare în acest sens,
ţinînd cont de prevederile art 3, OMS 477/2009: orice persoană pentru a putea beneficia de un
transplant este obligatoriu să fie înscrisă în RNT, înscrierea având drept consecinţă atribuirea
codului unic de înregistrare la ANT (CUIANT); toate documentele medicale care se eliberează
(fişe medicale, reţete sau alte documente) vor conţine codul CUIANT. De asemenea, ANT va
solicita centrelor de transplant să-şi notifice pacienţii care sunt înscrişi pe 2 sau mai multe liste
să-şi aleagă centrul de transplant unde doresc să rămână înscrişi pe lista de aşteptare.
Urmează să fie analizată şi trimisă către Min. Sănătăţii propunerea ca aceste proceduri să fie
asimilate ghidurilor clinice.
2. Referitor la situaţia Registrului Naţional de Transplant – directorul executiv ANT a
prezentat protocolul pe care ANT îl va semna cu Serv. de Telecomunicaţii Speciale în privinţa
găzduirii serverului pe care funcţionează RNT la STS, demersuri făcute ca urmare a hotărârii din
şedinţa precedentă a CS. De asemenea, s-a prezentat solicitarea care va fi transmisă Min.
Sănătăţii în vederea obţinerii bugetului de investiţii pentru modernizarea şi lărgirea RNT, având
în vedere informaţiile primite de la operatorii RNT din centrele de transplant, precum şi a
obligativităţii înscrierii în RNT a donatorilor aflaţi în moarte cerebrală, pentru a asigura
trasabilitatea organelor/ţesuturilor şi/sau celulelor.
3. Situaţia derulării Programului Naţional de Transplant pentru anul 2020:
S-a stabilit participarea la şedinţa convocată de Min. Sănătăţii pentru data de 04.12.2019 privind
derularea PNT şi aspectele privind dubla finanţare a anumitor activităţi din cadrul PNT atât a
reprezentanţilor ANT, cât şi a personelor delegate de centrele de transplant.
4. Referitor la acordurile de colaborare în vederea schimbului transfrontalier de organe:
- acordul cu Rep. Moldova este încheiat, există o singură problemă de ordin administrativ a părţii
moldovene în relaţia lor cu autorităţile vamale. România este pregătită din toate punctele de
vedere (legal, logistic, administrativ) să deruleze acest acord
- a fost supus atenţiei acordul de colaborare cu Bulgaria. În unanimitate membri CS sunt de acord
cu această colaborare şi susţin încheierea de acorduri cu cât mai multe ţări.

5. Colaborarea cu alte ţări în privinţa transplantului pulmonar
Directorul executiv ANT a prezentat acordul transmis de Ungaria (în data de 28.11.2019), ca
urmare a întâlnirii delegaţiei române (min. sănătăţii Sorina Pintea, prof.dr. Narcis Copcă, dr.
Radu Zamfir, dr Andrei Leşan) în luna iulie cu partea ungară, în vederea colaborării în domeniul
transplantului pulmonar. ANT va transmite acest draft de acord către toţi membri CS pentru a fi
analizat, urmând a fi transmis un punct de vedere către Min. Sănătăţii.
6. Analiza situaţiei transplantului pediatric în România
Prof.Dr. Mircea Enescu va prezenta cât mai curând o propunere privind organizarea
transplantului pediatric (aspecte legale, logistice, instituţionale etc).
7. Diverse
1. A fost reluată discuţia din şedinţa precedentă privind situaţia identificării şi declarării
donatorilor în moarte cerebrală, modalitatea de derulare a programului naţional de transplant pe
acest tip de activitate în spitalele acreditate.
Dna Prof Grinţescu a prezentat situaţia donatorilor aflaţi în moarte cerebrală (70 la momentul
prezent) care provin în proporţie de 80% din doar 3 spitale (Spit. de Urgenţă Bucureşti, SCJU
Oradea şi SJU Baia Mare) din cele 38 acreditate pentru această activitate, în condiţiile în care
mare lor majoritate sunt finanţate, iar personalul implicat este remunerat. ANT a transmis către
Min. Sănătăţii câteva propuneri legislative care să eficientizeze această activitate şi să ducă la
eliminarea unor piedici în derularea activităţii de declarare a donatorilor aflaţi în moarte
cerebrală.
S-a stabilit ca ANT să revină către actuala conducere a Min. Sănătăţii cu un raport asupra
situaţiei numărului de donatori, situaţia finanţărilor primite de unităţile sanitare acreditate pentru
activitatea de prelevare şi rezultatele acestora, cu propunerile privind stimularea şi plata celor
care au preformanţe, să se insiste asupra introducerii unor indicatori de performanţă pentru
managerii unităţilor sanitare.
2. Un alt subiect abordat a fost cel al relaţiei cu mass media. Având în vedere prezentările
negative, tendenţioase, speculative şi obsesiv defăimătoare din anumite publicaţii sau medii
online asupra activităţii de transplant, se impune să existe o anumită rigurozitate în transmiterea
informaţiilor către presă, precum şi susţinerea conferinţelor de presă într-un format mult mai
atent organizat. Prezentarea sub formă de informaţii “scandaloase” a activităţii de transplant şi a
personalului medical implicat în această activitate, duce la scăderea încrederii populaţiei în
sistemul de transplant şi, implicit, la pierederea de vieţi omeneşti.
3. Conform art.23 din OMS 183/2005, a fost propus şi votat în unanimitate domnul Prof.Dr.
Mircea Enescu în funcţia de preşedinte al Consiliului Ştiinţific al ANT.
Următoarea şedinţă a Consiliului Ştiinţific se va organiza în luna martie a anului 2020.

