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8:30

Zi de weekend în București. Contrastând
cu liniștea din oraș, este forfotă mare în
amfiteatrul Spitalului Sf. Maria, un reper
pe harta succeselor școlii românești de
transplant de organe.

Se pun la punct
ultimele detalii, se
stabilesc echipele
de voluntari care
vor împărți pe
traseul maratonului
materialele
informative
referitoare la
procedura donării
de organe.

Asociația Transplantaților din România, o
adevărată a doua familie pentru cei care au
primit un transplant, precum și pentru cei
aflați pe listele de așteptare, și-a mobilizat
membrii din toată țara. Li s-au alăturat familiile donatorilor post-mortem. Lor le este dedicat întregul program, al cărui punct central
este maratonul ciclist, programat să ia startul
la ora 9:30.

Dar până atunci, mai este. Deocamdată,
amfiteatrul
devine
neîncăpător: televiziuni, presă,
medici, prieteni și susținători
ai membrilor asociației. Printre
aceștia și reprezentanții Uniunii Naționale a Notarilor Publici
din România, sponsor și partener
principal al evenimentului.
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9:00

Conferință de presă

Conferința de presă este deschisă de președintele Asociației Transplantaților din România, dl. Gheorghe Tache.
Mesajul său este încurajator. Există o șansă la viață
pentru pacienții aflați pe listele de așteptare în vederea
transplantului de organe. Școala românească de transplant este una dintre cele mai bune din lume, iar donarea
de organe este privită pozitiv în societatea românească.
Singurul impediment este lipsa de informație. „Nu lipsa
dorinței de a dona ar fi problema, ci lipsa informațiilor privind procedurile juridice prin care oamenii se pot
înscrie în Registrul Național al Donatorilor. Peste 80%
dintre români declară că ar dori să salveze vieți donând
organe post-mortem”, arată Gh. Tache.
„Modificarea legislației în sensul acordului prezumat ar
duce la o creștere a numărului de donatori. S-a întâmplat în Franța, Austria și Spania, unde a fost o creștere de la 6 la 30 de donatori la un milion de locuitori”,
spune prof. univ. dr. Narcis Copcă, chirurg, coordonatorul Centrului de transplant multi-organ de la Spitalul
Sf.Maria și manager al unității. Dr. Narcis Copcă vine
cu vești bune pentru pacienții aflați pe listele de așteptare. În incinta spitalului se construiește un centru de
transplant multi-organ. Este un proiect unic, constând
într-o clădire pe 10 niveluri, oferind 60 mp fiecărui pacient. În acest centru, dr. Copcă și echipa sa de chirurgi
vor realiza transplantul simultan de pancreas cu rinichi
și transplantul cardiac. Este însă necesară o informare
corectă a oamenilor privind donarea de organe.

Miruna Popescu,
notar public, purtător
de cuvânt al UNNPR
și prof. univ. dr.
Narcis Copcă, chirurg,
coordonatorul
Centrului de
transplant multiorgan de la Spitalul
Sf.Maria
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„Înscrierea în Registrul Național al Donatorilor este o procedură
simplă și sigură pentru cei care doresc să salveze vieți”, preia ștafeta purtătorul de cuvânt al Uniunii Naționale a Notarilor
Publici, Miruna Popescu, notar public.
„Noi, notarii publici, am primit cu toată deschiderea invitația de
a participa la organizarea Zilei Donatorului de Organe, pentru că
ne revine un rol important în procedura de donare de organe,
respectiv informarea potențialului donator și înscrierea acestuia
în Registrul Național al Donatorilor. Recunoscând și respectând
importanța și noblețea deciziei de a deveni donator de organe
post-mortem, salvând astfel alte vieți, notarii publici nu percep
niciun onorariu pentru înscrierile în Registrul Național al Donatorilor. Totodată, dorim să fie cunoscut faptul că procedura
se bucură de o confidențialitate deplină și că este reversibilă”,
explică Miruna Popescu.

„De ce am ales să răspundem prezent? Pentru că
suntem oameni, în primul
rând. Și pentru că vrem
să trecem peste sintagma
peiorativă «motociclistul
este donator de organe». Nu
în ultimul rând, pentru că
acolo unde se termină un
drum, un altul poate și
trebuie să continue.”
Free Riders România

(https://www.facebook.com/freeriders.ro)

În timp ce participanții la maratonul ciclist se
pregătesc să se îndrepte către curtea interioară
a spitalului, unde îi așteaptă bicicletele puse la
dispoziție de I’Velo, iar organizatorii sunt gata
pentru declarațiile de presă în fața camerelor de
luat vederi, apar motocicliștii de la Free Riders.
Mulți dintre ei s-au înscris în Registrul Național
al Donatorilor de Organe. Pe sub vestele de
piele poartă toți tricourile cu însemnele Zilei
Donatorului. Au venit să susțină campania
organizată de Asociația Transplantaților din
România și Uniunea Națională a Notarilor Publici.
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Sub privirile trecătorilor curioși,
se pregătește startul
maratonului moto-velo

Strada este deja aglomerată,
când porțile curții Spitalului
Sf. Maria se deschid și,
spre surpriza spectatorilor
întâmplători, coloana
maratoniștilor iese, condusă
fiind de grupul compact al
băieților de la Free Riders.

Agitație, organizare și toată lumea își găsește locul
în coloana care pornește prin Capitală, având ca
punct terminus al maratonului Institutul Clinic
Fundeni, un alt centru prestigios de transplant de
organe.

6

Bulevard cu bulevard, stradă
cu stradă, bucureștenii află,
privind inedita coloană, că
semenii lor care au primit o
a doua șansă la viață datorită
donatorilor de organe, își
omagiază binefăcătorii și pe
familiile acestora.

Punct terminus:
Institutul Clinic Fundeni
Curtea Institutului
Clinic Fundeni
vuiește de zgomot de
motoare. Bicicliști și
motocicliști parchează
în apropierea bisericii
cu hramul „Sfinții
doctori fără de arginți
Cosma și Damian”.
Televiziunile de știri
nu pierd ocazia unor
exclusivități.
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Treptat, vacarmul se
potolește. Este timpul
să înceapă slujba de
pomenire a donatorilor
de organe post-mortem.
Mulți dintre participanți
au fost operați cu
succes la Fundeni.
Pentru ei, bisericuța
din lemn, în curtea
căreia are loc serviciul
religios, a fost un reper
spiritual puternic în
perioada recuperării
postoperatorii. Emoții
puternice încearcă
întreaga asistență.

Majoritatea poartă în corp
organul salvator primit de
la un donator cunoscut sau
necunoscut. Pomenirea
binefăcătorilor este pentru
toți acești oameni un
ritual unificator, un semn
al recunoștinței pentru
noul început care le-a fost
oferit prin generozitatea
donatorilor și a familiilor
acestora.
Odată terminata slujba de pomenire,
participanții socializează. S-au adunat
din toată țara, se cunosc, își împărtășesc
experiențele de viață. Este o atmosferă
extraordinară, sunt o comunitate unită, iar
acest lucru se simte. Pentru noi, suporteri
ai cauzei lor, ziua se termină aici. Pentru
ei însă campania continuă, pentru că viața
post-transplant este o luptă cu propriul
sistem imunitar, cu prejudecățile unora
dintre semenii noștri, cu birocrația și,
uneori, cu indiferența societății.

