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• Registrul pacienților cu indicație de transplant  de CSH 

• Registrul donatorilor voluntari de CSH 

• Promovarea donării de CSH  

• Implementarea standardelor și procedurilor naționale și 
internaționale de calitate, prin formare și studii 

• Realizarea interconectării Registrului Naţional al Donatorilor 
Voluntari de Celule Stem Hematopoietice cu organismele 
similare internaţionale. 

• Căutarea şi identificarea de donatori compatibili de CSH în 
baza de date proprie pentru pacienţi străini. 
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Îndeplinirea condițiilor și recunoașterea ca membru în organizațiile internaționale 

din domeniul de activitate:  

 

 
 

 

 

 

Europdonor - Donatorii de Măduvă 

Osoasă de Pretutindeni 

 

Grupul European pentru  

Sânge și Transplant de 

Măduvă 

Federația Europeană pentru 

Imunogenetică 

Sistemul Informatic European 

al Donatorilor de Măduvă  
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Donatorilor de 

Măduvă 



Distribuția donatorilor de CSH în lume 

 

Sursa: BMDW Annual Report  

Registrul din România este un registru mic care cuprinde 31 
decembrie 2015 sunt înscriși în RNDVCSH un număr de  

29.957 de donatori de CSH dintre care 13.846 sunt testați HLA,  
HSC donors  



 standarde de calitate 

 standarde de securitate a datelor 

 standarde de organizare și funcționare 

 standarde pentru trasabilitate 

 standarde pentru formarea profesională a 
personalului implicat  

 standarde de comunicare 

Pentru interconectare cu organisme similare este 

obligatoriu ca RNDVCSH să fie membru al 

Asociației Mondiale a Donatorilor de Măduvă 
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Denumirea indicatorului de rezultate 

Indicatori 
planificați 

2015 

Indicatori 
realizați 

2015 
Nr. persoane  înscrise în RNDVCSH 32.000 29.957 

% donatorilor de sânge din total donatori de CSH 70% 84% 

% donatorilor de CSH validaţi 90% 75% 

Nr. persoane informate în cadrul evenimentelor/ activităţilor IEC de 
promovare a donării de CSH 

31.600  52.150 

% donatori de CSH testaţi HLA din total donatori înscriși în RNDVCSH 85% 44% 

% pacienţilor cu indicaţie AlloTxCSH pentru care s-a identificat donator 
compatibil de CSH   

70% 55% 

Nr. donatori de CSH din RNDVCSH 5 2 

Nr. donatori de produse celulare adiționale (DLI) din RNDVCSH 3 0 

Nr. donatori de CSH monitorizați postdonare 11 6 

Nr. transplanturi de la donator de CSH neînrudit 75 31 

Nr. infuzii de limfocite de la donator de CSH neînrudit (DLI) 9 2 

Nr. pacienți monitorizați posttransplant de la donator de CSH neînrudit 120 65 

 





 



 

• Obligativitatea de a transmite raport anual si raport de 
autoevaluare a Registrului 

• GRID – număr unic de identificare donator la nivel 
internațional 

• Procedura standard pentru transport probe biologice (sânge, 
CSH) 

• Interconectarea la standarde de securitate a datelor și limbaj 
IT comun 

• Proceduri pentru toate procesele care să asigure trasabilitatea 

• Actualizarea permanentă a datelor Registrului și a unităților cu 
care colaborează 

• Implementare SEC (cod unic european) 

 

 

 




