
19 septembrie, Ziua Mondială a Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice

București, 19 septembrie 2015: Pentru prima dată în lume se va sărbători Ziua Mondială a Donatorilor de Celule 
Stem Hematopoietice în a treia sâmbătă a lunii septembrie. În acest an va � sărbătorită pe data de 19 septembrie 
pe întreg mapamondul. Celebrarea va începe în Noua Zeelandă și se va termina în Hawai. Această zi va � celebrată 
și în România.

Ziua Mondială a Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice va aduce în atenția opiniei publice rolul și 
importanța donatorului voluntar și nevoia de a înregistra mai mulți donatori la nivel internațional pentru a putea 
salva viețile celor care au nevoie de ajutor. Deoarece numărul donatorilor înregistrați la nivel mondial a depășit 
recent 25 de milioane (un număr record), tema Zilei Mondiale a Donatorilor Voluntari de Celule Stem 
Hematopoietice în acest an va �: ,,25 de milioane de donatori”. Prin urmare, în această zi vor � aduse mulțumiri 
tuturor celor 25 de milioane de donatori voluntari din lumea întreagă, care prin gestul lor au salvat vieți.

Registrul Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice din România (RNDVCSH) se va alătura inițiativei 
internaționale, celebrând această zi prin organizarea unor evenimente adresate publicului larg. În perioada 19-27 
septembrie, în București și mai multe orașe din țară va avea loc campania de promovare “Donează o șansă la 
viață“ privind promovarea donării de celule stem hematopietice, adresată populației generale, în special 
persoanelor adulte, cu vârsta cuprinsă între 18 și 45 ani.

În Capitală, bucureștenii vor primi materiale informaționale legate de donarea de celule stem hematopoietice, în 
cadrul unei caravane. Centrul mobil de recoltare și corturi publicitare vor � amplasate în zona Universității 
București (Facultatea de Arhitectură) în perioada 19-23 septembrie, respectiv în Parcul Herăstrău (Pavilionul H) în 
perioada 24-27 septembrie 2015.  Toți trecătorii vor � îndemnați să participe la un concurs cu premii, organizat de 
RNDVCSH, �ind invitați să împărtășească un gând bun și să mulțumescă donatorilor care dau viață mai departe. 
Mesajele  vor � publicate într-un buletin pe pagina web www.registru-celule-stem.ro, iar cele selectate de juriu ca 
�ind cele mai frumoase vor � premiate.

,,Vrem să mulțumim donatorilor înscriși până în prezent în Registrele din întreaga lume, pentru că �ecare  
donator poate � perechea salvatoare pentru cineva bolnav din România sau din orice altă parte a lumii și 
să arătăm cât de important este un donator, de oriunde din lumea întreagă, pentru cineva bolnav a�at în 
altă parte a lumii. În același timp, vrem să încurajăm cât mai mulți românii să se alăture registrului. 
Înscrierea este un gest simplu, dar poate salva o viață!”, a declarat Aurora Dragomirișteanu, director general 
RNDVCSH.

Copiii și adulții din România, diagnosticați cu leucemie sau alte boli grave ale țesutului sanguin sau ale sistemului 
imunitar au șansa de a găsi mai rapid și mai ușor donatorii, cu ajutorul Registrului Național al Donatorilor
Voluntari de Celule Stem Hematopoietice (RNDVCSH). În prezent, în registrul român sunt înscriși 25.637 de    
donatori voluntari. 48 de pacienți sunt în așteptarea unui transplant, iar 20 dintre ei nu au încă donator
compatibil identi�cat de pacienți se a�ă în așteptarea unui donator compatibil.

Cele 3 centre de transplant din țară au realizat împreună în ultimii 7 ani, peste 1000 de proceduri de transplant, 
dintre care 70 au fost realizate cu celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiți, în centrele de transplant 
din București, Timișoara și Târgu Mureș.
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Despre RNDVCSH

RNDVCSH este o instituție publică a�ată în subordinea Ministerului Sănătății a cărei misiune este de a identi�ca și 
asigura donatori de celule stem hematopoietice compatibili tuturor pacienților din România care au nevoie de un 
transplant și care nu au donatori compatibili înrudiți. Registrul din România se bucură de recunoaștere la nivelul 
comunității internaționale în domeniu și lucrează la standarde internaționale stabilite de Asociația Mondială a 
Donatorilor de Măduvă, �ind interconectat cu Registrele Internaționale (Sistemul Informatic European al
Donatorilor de Măduvă – EMDIS și Europdonor – Donatorii de Măduvă Osoasă de Pretutindeni).
Ca membri ai Grupului European pentru Sânge și Transplant de Măduvă (EBMT - European Group for Blood and 
Marrow Transplant), Registrul împreună cu centrele de transplant de celule stem hematopoietice din țară, asigură 
standardele de calitate și securitate stabilite la nivel european.

Note pentru editori

Mai multe detalii despre Ziua Internațională a Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice găsiți pe website-ul: 
www.worldmarrowdonorday.org, iar despre Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem
Hematopoietice pe website-ul www.registru-celule-stem.ro. 
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