
INVITAȚIE DE PRESĂ 

1000 de transplanturi medulare realizate în cadrul Institutului Clinic Fundeni!  

Angajament –  Experiență – Reușită – Responsabilitate 

Transplantul medular = șansă la viață! 

Aproximativ 3 din 100.000 de oameni, la nivel internațional, au nevoie, anual, de transplant medular cu celule 

stem hematopoietice1 

 

Mii de copii și adulţi din lumea întreagă află anual că suferă de leucemie sau alte boli grave ale ţesutului sanguin ori ale 

sistemului imunitar, iar uneori singura șansă pentru a  salva  viața  acestor  pacienți  este  transplantul  de  celule  stem  

hematopoietice. 

 

Societatea Română de Transplant Medular și Institutul Clinic Fundeni vă invită joi, 25 mai 2017, ora 10:00, la Institutul 

Clinic Fundeni (Amfiteatrul Thomas Starzl) la conferința de presă care marchează realizarea a 1000 de transplanturi 

medulare în cadrul unității medicale, la care vor participa: 

 Prof. Dr. Florian Bodog, Ministrul Sănătății  

 Conf. Dr. Marian Burcea, Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 

 Dr. Vasile Cepoi, Președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Spitale 

 Conf. Dr. Carmen Orban, Managerul Institutului Clinic Fundeni  

 Conf. Dr. Alina Tănase, Șeful Secției de Transplant Medular Adulti din Institutul Clinic Fundeni și Preşedintele 

Societăţii Române de Transplant Medular 

 Conf. Dr. Anca Coliță, Șeful Secției de Transplant Medular Copii din Institutul Clinic Fundeni și Vicepreședintele 

Societăţii Române de Transplant Medular 

 
În România, activitatea de transplant medular rămâne scăzută comparativ cu țări precum Franța, Germania, Italia, Spania, 

Marea Britanie sau Polonia, deși țara noastră se află în topul statelor care au înregistrat cele mai mari creșteri în privința 

transplanturilor medulare efectuate.2 

 
În cadrul conferinței de presă se va discuta despre cum poate fi dezvoltată activitățea de transplant medular în România, 

precum și despre necesitatea creșterii numărului de  transplanturi, prin găsirea unui număr mai mare de donatori. 

Totodată, se va dezbate și rolul pe care mass-media îl are în transmiterea informațiilor legate procedurile de transplant 

medular. 

Institutul Clinic Fundeni include cea mai mare structură medicală dedicată transplantului medularl din România, având 

cea mai vastă experiență în ceea ce privește toate tipurile de transplant, în ultimii cinci ani efectuându-se aproximativ  150 

de transplanturi pe an.  Activitatea de transplant medular din cadrul Institutului a început în 2001 și a crescut în fiecare an, 

astfel încât în acest moment are cea mai mare capacitate logistică și cea mai dezvoltată activitate de transplant medular 

din România. 

Vă așteptăm cu drag! 

RSVP: Ana Maria Cizmaș, editor@sanatateapress.ro, 0733.011.105 

Partener: Societatea Română de Transplant Medular 

Info: 
1http://www.rndvcsh.ro/wp-content/uploads/2016/07/Raport-activitate-RNDVCSH-pentru-anul-2015.pdf    
2https://www.ebmt.org/Contents/Research/TransplantActivitySurvey/Publications/Documents/2016%20-%20HSCT%20in%20EU%202014%20more%20than%2040.000%20transplants%20annually.pdf 
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