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ANEXE 

Anexa 1. Ghidul donatorului de rinichi în viaţă 
Întrebare: Ce reprezintă transplantul renal izolat? 

Răspuns: Transplantul renal reprezintă o metodă de tratament a insuficienţei renale cronice 

terminale. Organul transplantat (rinichiul în cazul dat) este înlăturat din organismul donatorului şi 

amplasat în organismul recipientului. După finalizarea intervenţiei chirurgicale rinichiul transplantat 

începe a funcţiona în organismul recipientului, asigurând funcţionarea adecvată a sistemului 

renourinar. 

Întrebare: Care sunt benificiile pentru recipient al transplantului renal faţă de alte metode de 

substituţie a funcţiei renale? 

Răspuns: Transplantul renal asigură o compensare cea mai fiziologică a insuficienţei renale cronice 

terminale şi ameliorează evident calitatea vieţii pacienţilor cu transplant. 

Întrebare: Care sunt riscurile nefrectomiei pentru donatorul în viaţă? 

Răspuns: Nefrectomia este asociată cu riscuri minore pentru donatorul în viaţă. Rinichiul restant 

este capabil să asigure o funcţionalitate suficientă a sistemului renourinar pentru a menţine 

parametrii biologici în limitele normei fiziologice. Riscul complicaţiilor intra- şi postoperatorii sunt 

similare cu intervenţiile chirurgicale efectuate prin metoda deschisă sau laparoscopică. 

Întrebare: Când poate fi refuzată nefrectomia pentru un transplant renal de către donator? 

Răspuns: Donarea unui organ poate fi refuzată de potenţialul donator în orice moment, pînă la 

intervenţia chirurgicală. 

Întrebare: Care sunt metodele de prelevare a rinichiului pentru transplant renal? 

Răspuns: Rinichiul pentru transplant poate fi prelevat din organismul donatorului prin intervenţie 

chirurgicală deschisă (este mai traumatică şi cu riscul sporit al complicaţiilor perioperative precoce) 

sau laparoscopic (riscul minor de complicaţii pentru donator, dar în schimb este mai dificil din 

punct de vedere tehnic şi de afectare a funcţiilor organului prelevat). 

Anexa 2. Formular pentru obţinerea consimţămîntului pacientului 
Forma specială (Acord informat pentru donare de organe, ţesuturi şi celule de la donator în viaţă – 

anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.1207 din 27 decembrie 2010).  

Anexa 3. Fişa de monitorizare a pacienţilor – formular de înregistrare a 
acţiunilor ulterioare legate de pacienţi, efectuate în baza protocolului 
Dosarul pacientului special oformat. 
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