
În atenţia instituţiilor mass-media şi persoanelor interesate!

Potrivit articolului 4 al Legii nr. 42-XVI din 06.03.2008 privind transplantul de
organe, ţesuturi şi celule umane, Agenţia de Transplant, creată în subordinea
Ministerului Sănătăţii, realizează politicile şi programele naţionale de transplant de
organe, ţesuturi şi celule umane, asigurând pacienţilor acces echitabil la aceste servicii.
Totodată Agenţia este responsabilă de organizarea şi supravegherea tuturor activităţilor
de transplant la nivel naţional.

Transplantul reprezintă o nouă speranţă de viaţă pentru persoanele aflate în
suferinţă.

Odată cu relansarea activităţii de transplant în Republica Moldova, şansele de
viaţă şi calitate mai bună a vieţii a crescut pentru pacienţi cu insuficienţele organice
ireversibile şi alte patologii grave ce necesită tratament prin această metodă.

Costul transplantului, investigaţiilor, spitalizării, intervenţiilor chirurgicale,
tratamentului medicamentos, materialelor sanitare (igienice), îngrijirilor postoperatorii
şi orice alte cheltuieli legate de transplant pot fi acoperite atât din fondurile Companiei
Naţionale de Asigurări în Medicină, cât şi de la bugetul de stat, din plăţi (taxe) ce revin
pacienţilor, conform legii pentru serviciile medicale şi din donaţiile organizaţiilor de
binefacere sau ale altor persoane juridice, precum şi ale persoanelor private ce nu sunt
legate în mod direct de un transplant anume.

Reieşind din austeritatea bugetului naţional, cu părere de rău, este imposibil de a
satisface (în volum deplin) necesităţile de transplant din mijloacele publice naţionale.

Respectiv, în ultimul timp  s-au întreprins un şir de activităţi de colectare a
mijloacelor financiare în acest scop.

Cu toate acestea, partea financiară este doar un aspect al activităţii de transplant,
deoarece a altă latură, ce ţine de activitatea Agenţiei, este disponibilitatea organului ce
urmează a fi transplantat şi compatibilitatea acestuia cu recipientul.

În acest domeniu există un şir de dificultăţi, deoarece existenţa sau
disponibilitatea mijloacelor financiare nu presupune şi existenţa organului pentru
transplant sau a donatorului.

Deficienţa de organe este prezentă atât la nivel naţional cât şi internaţional.
Actualmente, în Republica Moldova sînt aproximativ 900 de pacienţi care necesită
transplant de organe. Mai mult de 60.000 de pacienţi, din statele membre ale Uniunii
Europene, sunt în aşteptare pentru ficat, inimă, plămâni, pancreas, intestin sau un
rinichi. Timpul de aşteptare pentru o astfel de intervenţie deseori depăşeşte perioada de
trei ani.

În acest context, în scopul organizării, intermedierii şi monitorizării activităţilor
de transplant, rugăm ca toate persoanele juridice şi fizice să înştiinţeze Agenţia de
Transplant despre toate iniţierile ce se întreprind întru colectarea mijloacelor financiare
(fondurilor) pentru realizarea activităţilor în domeniul respectiv.




