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Indicatori fizici RN 
Nr pacienti pentru care se cauta donator CSH in registrul local 105 
Nr pacienti pentru care se cauta donator  CSH in registre 
internationale 100 
Nr solicitari testari extinse pentru donatori străini  230 
Nr probe sange pentru testare de validare donatori straini 91 
Nr probe sange pentru testare de validare donatori romani 8 
Nr grefe  CSH de la donatori străini  70 
Nr grefe  CSH de la donatori români  5 
Nr. infuzii de limfocite de la donator CSH strain 7 
Nr. infuzii de limfocite de la donator CSH român 3 
Nr. evenimente/activități IEC de promovare a donării CSH, derulate 
la nivel național 4 
Nr. de cursuri de instruire organizate 2 
Nr. donatori CSH înscriși și confirmați de RNDVCSH 15.000 
Nr. de donatori CSH testați HLA prin metoda secvențierii de ultimă 
generație (Next   Sequency Generations) 7.000 



Indicatori de rezultate - RN 

Denumire indicator de rezultat Valoare 
2015/2016 

Nr. persoanelor înscrise ca donatori voluntari de CSH în baza de 
date a RNDVCSH 32.000 
% donatorilor de CSH testaţi HLA din total donatori înscriși în 
RNDVCSH 70% 
% procentul donatorilor de CSH testaţi HLA extins din totalul 
donatorilor de CSH testati HLA la inscriere 20% 
% pacienţi cu indicaţie de transplant de CSH de la donator 
neînrudit pentru care s-a identificat donator compatibil de CSH  80% 
% pacienţi transplantaţi din total pacienţi pentru care s-a 
identificat donator neînrudit de CSH compatibil 90% 



Indicatori CD 

Nr. donatori CSH recrutați și înscriși 15.800 

Nr.donatori CSH în evidență pentru care se solicită probă de 
sânge pentru testare extinsă/confirmare 64 

Nr. donatori CSH selectați pentru donare, consiliați și evaluați 
medical 10 

Nr evenimente de promovare a donării CSH 230 

Nr potențiali donatori CSH informați și consiliați  31.600 

% donatori de sânge din totalul donatori de CSH 70% 



Indicatori LT 

Nr. donatori CSH testaţi la înscriere pentru grup sanguin AOB și 
Rh, CMV și MTS  5.115 

Nr. donatori CSH testaţi predonare pentru grup sanguin AOB și 
Rh, CMV și MTS 7 

Nr. donatori  CSH testati la înscriere în RNDVCSH  9.050 

Nr. donatori  CSH testati extins 220 

Nr. donatori  CSH si pacienti testati pt confirmare 81 

% donatori CSH testaţi HLA extins din totalul donatorilor CSH 
testaţi la înscriere  în RNDVCSH  3% 



Indicatori CP și CT 

Nr donatori CSH evaluati si pregatiti predonare 8 

Nr donari  CSH prelevate si procesate 5 

Nr. prelevări și procesări limfocite pentru DLI 3 

Nr. grefe CSH și/sau produse celulare adiționale (DLI) stocate 13 

Nr donatori CSH monitorizati postdonare  8 

Nr. evaluari compatibilitate donator/pacient 188 

Nr.transplanturi de la donator CSH neînrudit 75 

Nr. infuzii de limfocite de la donator CSH (DLI) 9 
Nr. pacienti monitorizati posttransplant de la donator de CSH 
neînrudit  120 




