Înscrierea pacienților, diagnosticați cu Boala cronica de rinichi, in baza
de date a ICUTR in vederea transplantului renal, se face de către medicul
nefrolog al institutului. Pacientul trebuie sa se prezinte in orice zi lucrătoare
de luni pana joi, in ziua in care nu face dializa, intre orele 8.30-12.30 la
ambalatorul institutului cu dosarul medical ( analize recente, bilete de ieșire
din spital) si carte de identitate.
Medicul nefrolog îl consulta si

întocmește un dosar cu datele

personale şi medicale de identificare ale potențialului primitor de grefa
renala atât pe suport de hârtie, cât şi pe suport electronic. Baza de date
trebuie sa cuprindă informații legate de :
- datele de contact ale pacientului (adresa, numere de telefon)
- date antropometrice
- date legate de boala renala si modalitatea de supleare a funcție renale
- patologia asociata ( prezenta diabetului zaharat, patologie cardiovasculara, gradul de ateromatatoza al vaselor de sânge, antecedente de
hepatita virala, afectare pulmonara cronica, antecedente chirurgicale
urologice)
- imunologie de transplant si screening infecțios
Cu ocazia prezentării pentru înscriere in baza de date, pacientului i se
recoltează sânge si se fac analize de laborator:
-grup sanguin+ Rh,
- imunologie de transplant si screening infecțios, markeri tumorali,
Este înmânata pacientului o lista cu investigații si consulturi de
specialitate suplimentare spre a fi făcute in teritoriu cu recomandarea de a
le trimite pe posta/fax/mail
După înscrierea in baza de date a ICUTR, pacientul va fi înscris in
Registrul National de Transplant si i se aloca un cod unic de identificare

Odată testele si investigațiile necesare efectuate pentru validare,
dosarul pacientului este supus atenției unei comisii pluridisciplinare
formate din nefrolog, chirurg urolog, anestezist si medic de laborator care
stabilește daca acesta este eligibil pentru transplant sau sunt necesare
investigații suplimentare si se comunica pacientului decizia comisiei
In baza de date se precizează de la momentul înscrierii daca pacientul
dorește transplant de la donator in moarte cerebrala sau daca are un donator
viu
Dacă pacientul are un potențial donator viu primitorul este testat după
modelul prezentat anterior, perechea este programată la o comisie de
avizare a donării, conform OMS nr. 1597/2006 și ii este înmânată
donatorului o lista de investigații suplimentare spre a fi făcute in teritoriu cu
recomandarea de a le trimite pe posta/fax/mail: Dacă avizul comisiei de
avizare a donării este favorabil, se realizează testele de compatibilitate
directa intre primitor si donator si teste pentru donator :Odată testele si
investigațiile necesare efectuate pentru validare, dosarul pacientului este
supus atenției unei comisii pluridisciplinare formate din nefrolog, chirurg
urolog, anestezist si medic de laborator care poate cere investigații
suplimentare. Dacă rezultatele la aceste teste permit realizarea
transplantului, medicul nefrolog programează perechea la internare în
funcție de locurile disponibile în clinică. In cazul in care potențialul donator
viu nu este validat, primitorul este trecut pe lista de așteptare pentru
transplant de la donator in moarte cerebrala
In cazul pacienților înscriși pe lista de așteptare pentru transplant de
la donator in moarte cerebrala, la momentul anunțării unui potențial
donator in moarte cerebrala, nefrologul

introduce in baza de date

parametrii acestuia: grup sanguin, vârsta greutate, tipizare HLA iar baza de

date generează un punctaj pe baza unui algoritm care tine cont de parametrii
potențialilor primitori si ai donatorului
In ordinea punctajului generat de algoritmul bazei de date sunt chemați
telefonic la sediul ICUTR 5-7 potențiali primitori înscriși pentru transplant
de la donator in moarte cerebrala, si se realizează un nou set de investigații
clinice, paraclinice și imunologice specifice pentru transplant. Când toate
investigațiile sunt finalizate, comisia de selecție formata din chirurg urolog,
nefrolog, anestezist si medic de laborator evaluează rezultatele și medicul
chirurg decide cei doi primitori care vor fi transplantați, precum și un
pacient care va fi păstrat ca rezervă pentru situațiile în care unul dintre cei
doi pacienți selectați pentru transplant nu poate fi transplantat datorita unor
situații decelate intra-operator. Aceasta decizie finala va fi fundamentata pe :
- Scorul final dat de algoritmul bazei de date după introducerea tuturor
parametrilor
-

Experiența

anterioara

a

medicilor

din

comisie, rezultata

din

instrumentarea de cazuri similare
- Situația clinica si paraclinica de moment a fiecărui potențial primitor
inclusiv particularitățile conexe
- situația socio-culturala a pacientului ( complianța, capacitate de îngrijire,
etc.)
Contraindicații absolute pentru transplant:
- tumori maligne
- infecții active
Pacienții înscriși in baza de date au obligația de a se prezenta
periodic la cel puțin 6 luni pentru reactualizarea datelor .
Date de contact: tel./fax 0264591827, 0731980819, e-mail:
transplant@renaltransplant.ro

