
   
 

 ÎNTREBARE 

 

Către:  Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru 

De la:  Deputat Emanuel UNGUREANU 

 

Obiectul întrebării:  
 

Reacreditarea Spitalului Sfântul Constantin din Brașov pentru efectuarea activității de transplant. 

Solicitare verificare prin Corpul de Control al Ministerului Sănătății la Agenția Națională de 

Transplant și Spitalul "Sfântul Constantin" din Brașov a îndeplinirii condițiilor legale pentru 

desfășurarea activităților de transplant în această unitate sanitară 

 

Stimate domnule Ministru, 

 

Vă rog să trimiteți Corpul de Control al Ministerului Sănătății la Spitalul Sfântul Constantin din 

Brașov pentru a verifica dacă această unitate sanitară îndeplinește condițiile pentru executarea activității de 

transplant și îngrijirea pacienților post transplant  

Vă rog să verificați modul în care Agenția Națională de Transplant a respectat procedurile în vigoare 

privind reacreditarea activității de transplant în noua clădire a Spitalului Sfântul Constantin din Brașov.  

Domnule ministru, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov a fost acreditat doar  pentru activitatea de 

transplant de rinichi sau și pentru alte organe? 

Unul dintre medicii din acest spital a declarat în spațiul public că procedurile de acreditare pentru 

transplant a Spitalului Sfântul Constantin s-au finalizat, inclusiv prin permisiunea ca acest spital să aibă 

acces la programul de transplant de la donator în moarte cerebrală? 

Pe ce criterii se va face alocarea de organe de la donator în moarte cerebrală pentru lista de pacienți 

care așteaptă să facă un transplant la Spitalul Sfântul Constantin? 
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Cine o să hotărască cum o să ajungă spre exemplu un rinichi transplantabil de la un donator în 

moarte cerebrală în condițiile în care nu există un registru național unic care să cuprindă o listă națională 

unică a celor care au nevoie de un organ salvator? 

Tot Victor Zota, inspector în Agenția Națională de Transplant, fost condamnat penal într-un dosar de 

trafic cu ovocite instrumentat de către DIICOT, va decide prim sms, de exemplu, ca un rinichi sau doi să fie 

transplantați la Spitalul Sf Constantin din Brașov? 

Pe ce criterii va face alegerea, în baza căror legi? 

Cine a semnat Ordinul de ministru pentru reacreditarea Spitalului Sfântul Constantin din Brașov? 

În mai multe rânduri, domnule ministru, pacienții transplantați la Spitalul privat Sfântul Constantin, 

au fost îngrijiți la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj pentru că Spitalul Sfântul 

Constantin nu a avut un sistem pus la punct pentru îngrijirea pacienților post transplant.Cine se va ocupa de 

îngrijirea pacienților transplantați la Spitalul privat Sfântul Constantin după ce se efectuează acest 

transplant?  

Cine va plăti transplanturile efectuate la Spitalul Sfântul Constantin? Pacienții care vor face 

transplant aici vor plăti bani pentru alte servicii sau statul român va suporta în integralitate cheltuielile 

pentru transplant, inclusiv eventualele intervenții sau internări în perioada de îngrijire post transplant? 

Cât estimează Ministerul Sănătății că va costa un transplant de rinichi sau de plămâni la Spitalul 

Sfântul Constantin? 

Spitalul Sfântul Constantin a cerut acreditarea și pentru efectuarea de transplant de plămâni sau 

pancreas în această unitate sanitară? 

 
 
 
 
 
Cu deosebită considerație, 
 
 
Emanuel Ungureanu, deputat        
 
Vicepreședinte al Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților  

 




