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57.000 de români înregistrați în Registrul Donatorilor de Celule Stem  

sunt pregătiți să acorde o șansă la viață semenilor lor 
 

Ziua Mondială a Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice este celebrată în întreaga lume în septembrie 
 
Peste 7.000 de donatori români s-au înscris în anul 2018 în Registrul donatorilor, ridicând astfel la 57.000 
numărul celor înregistrați în România. De la înființarea Registrului Național de Celule Stem 
Hematopoietice, în aprilie 2013, 187 de pacienți au fost transplantați cu celule stem hematopoietice 
provenite de la donatori neînrudiți, dintre care doar șapte pacienți au reușit să găsească donatori 
compatibili din România. În prezent, 43 de pacienți români sunt în așteptarea unui donator. 
 
La fiecare 3 minute, în lume, un om este diagnosticat cu un cancer de sânge. Mulți dintre aceștia pot fi 
vindecați prin transplant cu celule stem hematopoietice de la un donator compatibil. Din păcate, mai puțin 
de 30% dintre pacienți au un donator compatibil în familie, pentru restul de 70%, singura șansă la viată 
fiind găsirea unui donator compatibil neînrudit, din registrele donatorilor de celule stem hematopoietice. 
 
Ziua Mondială a Donatorilor de Celule Stem Hematopoitice a fost inițiată de Asociația Internațională a 
Donatorilor de Măduvă și este celebrată în fiecare an la nivel internațional în a treia sâmbătă a lunii  
septembrie. Scopul acestui demers este de a mulțumi milioanelor de donatori de celule stem 
hematopoietice înscriși în registrele din întreaga lume și de a evidenția cooperarea globală în transplantul 
de celule stem hematopoietice.   
 
Registrul Național al Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice din România a marcat Ziua Mondială a 
Donatorilor de Celule Stem în cadrul celei de-a VII-a ediții a campaniei “Donează o șansă la viață!”, 
alăturându-se astfel registrelor din alte 55 țări care au sărbătorit această zi. 
 
“Avansul științei a permis identificarea tratamentelor cu celule stem și prelevarea lor din sângele periferic, 
precum și identificarea compatibilităților între persoane care nu sunt neapărat rude. Este un salt 
extraordinar în îmbunătățirea șanselor la viață a unor pacienți cu afecțiuni grave. E rândul oamenilor să 
avanseze în compasiune, sprijin și implicare. Sâmbătă, de Ziua Mondială a Donatorilor, au fost celebrați 
toți cei care au optat să se înscrie ca donatori potențiali pentru a salva o viață. Ce putem face să fie mai 
bine? E o întrebare frecventă la care unul dintre răspunsuri este să fim pregătiți să donăm celule stem 
pentru semenii aflați în suferință”, a declarat Ministrul Sănătății, dr. Sorina Pintea. 
 
Registrul Național este conectat la întreaga lume. Cu cât sunt mai mulți donatori înregistrați, cu atât cresc 
șansele unui bolnav de a-și găsi un donator compatibil. Registrele din 55 de țări numără împreună aproape 
34 de milioane de potențiali donatori. Fiecare dintre aceștia reprezintă o șansă la viață pentru pacienții 
din întreaga lume.  
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Deși Registrul din România numără în prezent peste 57.000 de posibili donatori, este încă prea mic pentru 
a găsi donator-pereche pentru toți pacienții români care așteaptă această șansă la vindecare. Pentru unul 
din doi români a cărui viață depinde de un transplant cu celule stem hematopoietice de la un donator 
neînrudit nu există în registrele internaționale donator compatibil. Creșterea numărului donatorilor 
înscriși în Registrul din România va mări șansa de a salva mai mulți pacienți care suferă de cancer de sânge 
sau de alte boli hematologice grave. 
 
Astăzi, Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice lansează campania de 
înscriere on-line. Orice persoană sănătoasă, cu vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani, se poate înscrie de 
acasă. În filmulețul educativ care poate fi descărcat pe site-ul www.registru-celule-stem.ro se explică ce 
trebuie să știe și cum poate deveni cineva donator în așteptarea șansei de a salva o viață.  
 
”Pentru mulți bolnavi, există speranță de vindecare prin transplantul de celule stem hematopoietice. Ca 
urmare a progreselor științifice, procedura de transplant de celule stem hematopoietice este o realitate 
pentru mii de oameni care trăiesc astăzi pentru că un străin le-a dat o șansa la viață! Obiectivul nostru 
este acela de a ajunge la 100.000 de voluntari înscrisi, crescând astfel la 75% șansele celor care au nevoie 
de un donator compatibil. Suntem parte a unei mari rețele a vieții, care se întinde global și la care putem 
contribui. Este un sentiment minunat și sperăm să ni se alăture cât mai mulți români”, a declarat dr. Aurora 
Dragomirișteanu, Director general, Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem 
Hematopoietice. 
 
De la primul transplant, realizat în 1957, și până în prezent au fost efectuate în lume peste 1,2 milioane 
de transplanturi de celule stem hematopoietice.   
 
În România, Ziua Mondială a Donatorilor de Celule Stem Hematopoietce din 2018 a fost sărbătorită printr-
o serie de evenimente de informare și de promovare a donării de celule stem hematopoietice, în cadrul 
campaniei „Donează o șansă la viață!”, derulată în București și în 15 orașe din țară, în perioada 13-16 
septembrie.  
 
Campania „Donează o șansă la viață!” este susținută de Ministerul Sănătății în cadrul programului național 
de sănătate „Transplantul medular de celule stem hematopoietice periferice și centrale”. 
 
Mai multe detalii despre Ziua Mondială a Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice și campania 
”Donează o șansă la viață!” și cum poți deveni donator voluntar, pot fi găsite pe site-urile registrului: 
www.registru-celule-stem.ro; www.rndvcsh.ro și pe site-ul AMDM www.wmdd.org. 
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