
 

Procedura de acces al pacienților în Programul de Transplant 
Pulmonar 

 

Spitalul Clinic Sfânta Maria 

1. Medicul pneumolog curant (i.e. medicul pneumolog care a îngrijit în mod obișnuit pacientul) 

stabilește indicația preliminară de transplant pulmonar, completează biletul de trimitere 
preformat (vezi anexa), și trimite scanat în format pdf acest bilet și alte documente medicale pe 
adresa de email lutx.ro@protonmail.com. Această adresă permite criptarea datelor la cele două 
capete (end-to-end encryption) pentru confidențialitate. Pe această adresă de email pot fi 
cerute informații suplimentare echipei de transplant de către medicul pneumolog curant. Biletul 
de trimitere preformat cuprinde pe verso explicații și indicații pentru a susține medicul 
pneumolog curant care trimite pacientul. 

a. În mod excepțional medicul care trimite pacientul poate avea altă specialitate, dar 
trebuie să aibă acces la investigațiile necesare pentru o caracterizare preliminară a 
cazului (explorare funcțională respiratorie, tomografie computerizată, etc). 

b. Medicul pneumolog curant care trimite pacientul, își asumă monitorizarea 
pacientului împreună cu echipa de transplant pe durata existenței pe lista de 
așteptare, cât și, în măsura competenței sale, după efectuarea transplantului, mai 

ales atunci când pacientul nu are domiciliul în București sau în apropiere. 
 

2. Comisia multidisciplinară din Centrul de Transplant va face analiza preliminară a dosarului 
trimis și va confirma existența indicației, absența contraindicațiilor și absența condițiilor care 
ar împiedica efectuarea transplantului pulmonar în Centrul Sfânta Maria în această etapă. 
Rezultatul acestei evaluări preliminare este trimis medicului pneumolog curant pe email și va 
putea avea următoarele variante: 

a. dosar preliminar acceptat (vezi punctul 3 pentru continuare) 

b. dosar temporar respins datorită absenței indicației (e.g. boală pulmonară insuficient 
de severă), existenței unor contraindicații relative sau temporare (e.g. obezitate, 
decondiționare fizică, continuarea fumatului, etc). În această situație, dosarul poate fi 
retrimis după rezolvarea contraindicațiilor temporare sau relative și/sau constituirea 
indicației. 

c. dosar definitiv respins datorită absenței indicației (e.g. boală fără indicație de 
transplant) sau contraindicațiilor definitive (e.g. cancer activ, boală coronariană 
trivasculară inoperabilă, etc.). 

 

3. În cazul în care dosarul îndeplinește condițiile preliminare necesare, pacientul va fi invitat 

(prin medical său curant) pentru o evaluare complexă multidisciplinară prin spitalizare în 
București. Evaluarea unui pacient în vederea transplantului pulmonar include și consultații 
ambulatorii în alte specialități, reabilitare respiratorie, vaccinări, și alte proceduri, și se poate 
întinde pe durata a câteva luni, prin consultații și spitalizări repetate. 



 

4. Dosarul medical rezultat din această evaluare este discutat în Comisia Multidisciplinară de 

Transplant Pulmonar și decizia va fi comunicată medicului pneumolog curant și pacientului. 
Decizia poate lua una din următoarele forme: 
 

a. acceptarea dosarului și înscrierea pacientului pe lista de așteptare în Registrul 
Național de Transplant conform OMS 477/2009 și primește codul CUIANT. 

b. respingerea definitivă a dosarului 
c. respingerea temporară a dosarului; pacientul va fi invitat pentru o re-evaluare după 

rezolvarea problemelor temporare (e.g. subponderalitate) 

d. respingerea dosarului din motive logistice (i.e. nu se poate efectua transplantul în 

Centrul Sfânta Maria); pacientul va primi negație din partea Centrului de Transplant 

Pulmonar Sfânta Maria și va putea începe demersurile pentru efectuarea 
transplantului pulmonar în străinătate conform Ord. MS 50/2004. 

 

6. Pacientul înscris pe lista de așteptare este menținut pe această listă dacă îndeplinește toate 

cele trei criterii: persistența indicației de transplant pulmonar, absența contraindicațiilor, și 
aderența la recomandările medicale și la un stil sănătos de viață. În caz contrar pacientul este 
scos sau suspendat temporar de pe lista de așteptare. În perioada prezenței pe lista de 
așteptare, pacientul este monitorizat de către echipa de transplant împreună cu medicul 
pneumolog curant. 

 

7. În momentul apariției unui donator, alegerea recipientului se face de către Comisia 
Multidisciplinară Transplant Pulmonar în funcție de criteriile de compatibilitate și de scorul LAS 
(lung allocation score). 

 

 

Contact: email - lutx.ro@protonmail.com 


