
Transplantul hepatic  

este o procedură chirurgicală care îndepărtează un ficat care nu mai 
funcționează corect (insuficiență hepatică) și îl înlocuiește cu un ficat 
sănătos de la un donator viu sau decedat. 

Transplantul este de obicei rezervat ca o ultimă opțiune terapeutică pentru 
persoanele care au complicații semnificative din cauza unei boli cronice de 
ficat în stadiu terminal (cel mai adesea, ciroză hepatică decompensată).  În 
cazuri rare, indicația este de insuficiență hepatica acută, survenită pe un 
ficat anterior normal. 

Numărul de persoane care așteaptă un transplant de ficat depășește cu 
mult numărul de organe de la donatori decedați. De aceea este important 
ca, pacienții care suferă de boli cronice de ficat în stadii avansate să fie 
adresați pentru evaluare unui centru de transplant hepatic. 

 

Spitalul Clinic "Sfânta Maria" București  
 

are o experiență bogată (încă din 2014) în domeniul transplantului hepatic, 
fiind al doilea centru din țară care realizează această intervenție, cea mai 
complexă din chirurgia abdominală. În cadrul Centrului de Transplant 
Hepatic, pacienții sunt evaluați pentru includerea pe lista de așteptare, sunt 
urmăriți periodic, pentru a se asigura o stare de sănătate cât mai bună în 
momentul transplantului, sunt operați de o echipă chirurgicală specializată 
în transplant, ulterior fiind monitorizați pentru a se ajunge la o evoluție 
post-operatorie optima. Rata de supraviețuire a pacienților transplantați 
hepatic în Spitalul Clinic "Sfânta Maria" este similară cu aceea a altor centre 
europene cu experiență. 

Pacienții cu ciroză hepatică ar trebui să fie îndrumați către un centru 
de transplant hepatic atunci când apar semne de deteriorare a funcției 
hepatice, când intervine prima  complicație majoră a cirozei, de ex. ascită, 
sângerare digestivă, infecția lichidului de ascită, encefalopatie hepatică. 
Pacienții având cancer hepatic primar și ciroză hepatică ar trebui adresați 
pentru evaluare de către echipa de transplant hepatic imediat ce tumora 
este diagnosticată, astfel încât tratamentul optim să poată fi aplicat cât mai 
curând, adecvat stadiului bolii. 

 

 



In cadrul clinicii de Gastroenterologie 

se realizeaza o evaluare detaliată este realizată pentru a stabili dacă un 
pacient poate fi candidat pentru transplant hepatic. Ați putea fi luat in 
considerare pentru includerea pe lista de așteptare pentru transplant dacă 
suferiți de o afecțiune hepatică ireversibilă, progresivă; boala hepatică nu 
raspunde la alte tratamente; nu prezentați afecțiuni asociate severe. 

 

În vederea aprecierii indicației de transplant hepatic, vor fi efectuate 
o serie de investigații, privind atât funcția hepatica, cât și starea de 
sănătate a celorlalte organe și sisteme. Rezultatele acestora sunt utile 
pentru a hotarî dacă transplantul de organe este opțiunea potrivită pentru 
fiecare pacient în parte.  Aceste analize includ o serie de teste de bază și 
proceduri adiționale, adaptate la situația fiecarui individ. La majoritatea 
pacientilor, investigațiile pot fi efectuate în regim ambulator, în medie în 2 
- 3 săptămâni.  
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