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RECRUTAREA DONATORILOR DE CSH 

• Responsabilitatea Centrului Donatorilor (CD) de CSH  

           - recrutare  

           - informare / consiliere 

• CD desemnate prin OMS  

• Acord de Colaborare cu RNDVCSH 

• Organizate in: - 20 CTS 

                               - 4 Unități sanitare - Spitale 

 



RECRUTAREA / ÎNSCRIEREA DONATORILOR DE CSH 

• Informare  consiliere; 

• Completare  verificare  semnare 
documente de către donator  și persoana 
desemnată din Centrul donatorilor de CSH; 

• Recoltare  stocare  trimitere probe de 
sânge către laboratoarele desemnate. 



ALTE RESPONSABILITĂȚI ALE CENTRELOR DONATORILOR 

• Consilierea potențialului donator pe 
parcursul etapelor premergătoare donării de 
CSH: 
– Tiparea extinsă 

– Testarea de verificare si stabilirea datelor examenului 
medical complet pre-donare si a donării de CSH 

– Monitorizare post-donare 



INFORMAREA DONATORILOR  

• Date clare, ușor de înțeles; 

• Transmise personal de către personalul 
desemnat din CD; 

• Materiale informative tipărite. 



INFORMAREA DONATORILOR  
• Importanta Transplantului de CSH 

• Pașii ce trebuie urmați pentru a deveni donator de CSH 

• Modalități de donare de CSH 

• Criterii de eligibilitate 

• Modul de completare corecta a Consimțământului la înscriere  

• Informații cu privire la colectarea , stocarea si prelucrarea 
datelor cu caracter personal   

• Informații cu privire la recoltarea probelor de sânge 

• Informații cu privire la rezultatele analizelor ( MTS) 

• Informații cu privire la disponibilitatea pentru donare 

 



INTREBARI FRECVENTE 

• De unde se recoltează CSH? 

• La ce folosesc celulele stem? 

• Ce cantitate se donează? 

• Când se donează ( In momentul înscrierii? ) 

• Cum se donează și care sunt riscurile de moment și viitoare? 

• Ce este factorul de creștere și care sunt riscurile administrării 
lui? 

• In cat timp se refac CSH? 



• Daca va cunoaște vreodată pacientul? 

• Când primesc rezultatele analizelor? 

• Când primesc confirmarea înscrierii in registru? 

• Ce trebuie sa mai facă după înscriere? 

• Poate sa mai doneze sânge? 

• Poate sa rămână donator daca pleacă în străinătate? 

• De câte ori pot dona CSH? 

 

 

INTREBARI FRECVENTE 



DONATOR INSCRIS IN RNDVCSH 

= Probe MTS negative 

= Documente semnate  verificate  validate de 
 personalul desemnat al CD 

= Date personale  de contact  si  medicale 
 înscrise in PROMETEUS; 



VĂ MULȚUMIM! 


