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NOTĂ DE INFORMARE ASUPRA ACTIVITĂȚII DE TRANSPLANT DE CELULE STEM 

HEMATOPOIETICE ÎN PERIOADA PANDEMIEI CU COVID-19 

 

Avănd în vedere dezvoltarea și dinamica pandemiei cu SARS-CoV-2 ( prescurtat COVID-19), 

precum și a tuturor reglementărilor privind acordarea serviciilor medicale. 

Având în vedere recomandările EBMT ( European Society for Blood and Marrow Transplantation) 

pentru coronavirus COVID-19 /16.03.2020 ; recomandările ECDC ( European Center for Disease 

Prevention and Control) /20.03.2020 precum și recomandările Societății Române de Transplant 

Medular / 24.03.2020 vă aducem la cunostiință următoarele : 

 Înainte de a demara orice procedură de transplant de celule stem hematopoietice ( 

mobilizare de celule stem, prelevare/recoltare măduvă osoasă , regim de condiționare 

și transplant) trebuie ca echipele de transplant să se asigure că procedura poate fi 

efectuată în condiții care să nu pună viața pacientului, a donatorului și a personalului 

medical implicat în pericol. 

 Ca urmare a situației existente , accesul la un donator de celule stem hematopoietice 

poate fi restricționat ( ex – infectarea donatorului , probleme logistice ale centrului de 

prelevare, sistem medical suprasolicitat sau restricții impuse de autorități inclusiv în 

ceea ce privește transportul intern sau transfrontalier) și de aceea , pentru pacienții cu 

risc scăzut se recomandă amânarea transplantului. ( atât autolog, cât și heterolog). 

 Pacienții considerați cu risc înalt, se vor izola timp de 14 de zile inainte de orice 

procedură de transplant de celule stem hematopoietice.Toți pacienții vor fi testați 

înainte de începerea condiționării indiferent dacă prezintă simptomatologie sau nu. 

 Dacă pacientul intră în contact cu o persoană diagnosticată cu COVID-19 toate 

procedurile legate de transplant vor fi efectuate dupa o perioadă de minim 28 de zile 

de la ultimul contact. Pacientul va fi atent monitorizat și preluat doar cu confirmare 

PCR negativă. 



 Echipele de transplant trebuie să se asigure că vor putea beneficia de produse necesare 

pentru pacienți înainte ca pacientul sa fie pregătit prin chimio și radioterapie. În acest 

sens recomandăm contactarea Registrului Național al donatorilor voluntari de celule 

stem hematopoietice pentru confirmarea disponibilității produsului necesar. 

 Centrele de transfuzii și-au redus activitatea din lipsa donatorilor ceea ce pune în 

pericol procedura de transplant, astfel încât se va acorda o atenție deosebită acestui 

aspect. 

 Fiecare unitate sanitară va elabora și implementa proceduri referitoare la limitarea 

riscului de expunere la persoanele infectate atât pentru pacienți , donatori cât și pentru 

personalul medical. Deasemenea se vor întocmi recomandări pentru pacienții 

transplantați ce vor fi transmise acestora și proceduri pentru pacienții propuși pentru 

transplant în funcție de gradul de risc în conformitate cu recomandările EBMT/ 

SRTM/ ECDC. 

În funcție de dinamica și acumularea de noi date privitoare la evoluția pandemiei cu SARS-CoV-2 

aceste recomandări vor fi actualizate/modificate. 
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