SPITALUL MUNICIPAL CAREI
Politica de informare şi promovare
privind donarea de celule, ţesuturi şi organe
Spitalul Municipal Carei incurajeaza în mod continuu pacienţii si apartinatorii
acestora cu privire la acţiunea de donare de celule, țesuturi și organe.
DOCUMENTE DE REFERINŢĂ ÎN VEDEREA
POLITICII DE PROMOVARE A SPITALULUI:

FORMULĂRII

➢ Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Titlul VI.
Efectuarea prelevării şi transplantul de organe, ţesuturi şi celule de
origine umană, în scop terapeutic
➢ Legea nr. 104 din 27 martie 2003 privind manipularea cadavrelor
umane şi prelevarea organelor şi tesuturilor de la cadavre în vederea
transplantului
➢ Ordonanţa de Guvern nr. 79 din 19 august 2004 pentru înfiinţarea
Agenţiei Naţionale de Transplant
➢ Lege nr. 17 din 22 februarie 2001 privind ratificarea Convenţiei
europene pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei
umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, Convenţia privind
drepturile omului şi biomedicina, semnată la Oviedo la 4 aprilie 1997,
şi a Protocolului adiţional la Convenţia europeană pentru protecţia
drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile
biologiei şi medicinei, referitor la interzicerea clonării fiinţelor umane,
semnat la Paris la 12 ianuarie 1998
➢ LEGE nr. 2 din 8 ianuarie 1998-privind prelevarea si transplantul de
tesuturi si organe umane

Promovarea donării de organe, țesuturi, celule - sange se realizează prin:

- pliante și afișe cu mesaje asupra acestor donări care sunt impartite
pacienţilor și aparținătorilor

- informare continuă a presonalului din instituție privind programele de
transplant.

La intrarea in instituţie sunt afişate mesaje cu privire la importanta donării de
sange și organe. Permanent personalul medical este informat cu privire la importanta
donării de organe pentru a salva alte vieţi.

Spitalul Municipal Carei promovează donarea voluntară cu scopul de creştere a
nivelului de conştientizare a importanţei donării voluntare şi neremunerată.
Promovarea donării voluntare de sange este apreciată în politica transfuzională drept
condiţia de bază pentru o securitate transfuzională inofensivă.
Este importantă motivarea tinerilor de a participa la donarea voluntară, pentru
cultivarea spiritului voluntar.
Donatorii fideli sunt încurajaţi să adopte un stil de viaţă sănătos care se răsfrânge
asupra calităţii sângelui donat, tesuturilor.
În acest sens se desfăşoară o serie de acţiuni cum ar fi :
• Informarea pacienţilor şi aparţinătorilor în privinţa beneficiilor donării asupra
sănătăţii celor din jur.
• Informarea potenţialilor donatori asupra condiţiilor care trebuie îndeplinite pentru a
dona.
• Informaţii asupra procedurii donării de sange precum şi a siguranţei acestei
proceduri.
Toate acestea se regăsesc în discuţiile personalului medical îndeosebi din
secţiile unde se găsesc internaţi pacienţi care pot fi potenţial beneficiari ai donării,
discuţii purtate cu pacienţii dar mai ales cu aparţinătorii acestora.
In scopul venirii în întâmpinarea dorinţei de a dona, Spitalul Municipal Carei
are încheiat contract de colaborare cu Centrul Judeţean de Transfuzii, unde se
desfăşoară activitatea propriu - zisă de donare de sânge. Tot în scopul promovării
donării voluntare, se poate face la cerere, gratuit, control medical predonare pentru
cei care o solicită.
De asemenea , în scopul promovării donării voluntare, există afişe în toate
secţiile spitalului, sugestive pentru necesitatea , utilitatea dar şi beneficiile donării
voluntare. Site-ul spitalului conţine mesaje de încurajare a donării de sânge dar şi de
celule, ţesuturi şi organe, activitate promovată de ANT.
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