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COMUNICAT DE PRESÂ 
Prelevare de organe la SJUBZ 

-

Un bărbat în vârstă de 57 de ani, din Gura Câlnăului, a fost intoxicat marţi, într-un 

incendiu ce a cuprins locuinţa acestuia, în timp ce încerca să o salveze pe soacra sa, fiind 

imobilizată la pat. Femeia a decedat la faţa locului iar bărbatul a fost resuscitat la faţa locului de 

echipajul Smurd, apoi transportat la U.P.U a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, unde a mai 

prezentat un stop cardiorespirator, resuscitat în U.P. U ulterior internat pe secţia Terapie 

Intensivă. 

Starea bărbatului s-a agravat, acesta intrând în moarte cerebrală. După declararea morţii 

cerebrale, membrii familiei au fost invitaţi la spltal pentru a li se prezenta starea gravă în care se 

afla pacientul. După ce au luat la cunoştinţă faptul că pacientul se afla în moarte cerebrală, 

familia si-a dat acordul pentru prelevarea de organe, astfel încât tatăl lor să poată salva şi alte 

vieţi , dându-le altor oameni şansa să trăiască. 

Echipa de medici din cadrul Spitalului Judeţean, fonnată din Dr. Adrian Zoican, -

coordonator transplant, Dr. Victor Ioniţă- şef secţie AT.I, şi Dr. Cristian Stoica- şef secţie 

Chirurgie Plastică, împreună cu o echipa formată din 7 medici şi un asistent medical de la 

Spitalul Fundeni din Bucureşti, coordonată de Dr. Radu Zamfir, unul dintre eroii supravieţuitori 

ai accidentului aviatic din Apuseni au făcut posibilă prelevarea rinichilor şi a ficatului, acestea 

ajungând la Spitalul Fundeni, corneea la Spitalul Militar, iar pielea la Spitalul Grigore 

Alexandrescu din Capitală. 

Este · a treia prelevare de organe efectuată de echipa de Transplant de la Spitalul 

Judeţean de Ui:genţă Buzău. 
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