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Comunicat de presă cu privire la pacientul Farcaș Călin Constantin 
 

Pacientul în vârstă de 29 de ani, din Brașov, a fost îngrijit în Institutul de 
Pneumoftiziologie Marius Nasta din 2016 pentru Hipertensiune pulmonară, 
Boală ocluzivă veno-pulmonară. 

Pacientul a primit tratamentul specific pentru hipertensiune pulmonară, 
administrat prin Programul National, însă această maladie foarte rară, severă și 
cu prognostic rezervat, nu a răspuns la tratament, aceasta fiind situația încă de 
la diagnostic. S-au început demersuri pentru efectuarea unui transplant 
pulmonar începând cu toamna anului 2017, atât prin Direcția de Sănătate 
Publică Brașov cât și direct de către medicii Institutului de Pneumoftiziologie 
„Marius Nasta”. Pacientul nu a fost acceptat la AKH Viena, deoarece România 
nu este membru Eurotransplant.  

După efectuarea primului transplant pulmonar la București, pacientul 
Farcaș Călin Constantin a fost evaluat și de către Spitalul Clinic Sf. Maria, care 
deține în acest moment acreditarea pentru transplant pulmonar. Concluzia 
evaluării a fost că centrul de transplant de la  Spitalul Clinic Sf. Maria din 
București, abia deschis, nu are experiența necesară pentru complexitatea 
intervenției și îngrijirii necesitate de acest caz. Clinica de transplant din Hanovra, 
contactată ulterior, nu a acceptat cazul tot din motivul neapartenenței României 
la Eurotransplant. O altă clinică din Paris contactată din luna mai 2018 de medici 
nu a dat nici un răspuns. Am fost informati ca familia pacientului a facut la randul 
sau demersuri pentru realizarea transplantului. 

Pacientul s-a prezentat la Institutul „Marius Nasta” în urmă cu 6 zile în 
stare gravă, cu insuficiență cardiacă si respiratorie foarte severe, a fost internat 
direct în serviciul de Terapie Intensivă unde a primit tratament injectabil intensiv 
însă fără răspuns clinic, cu stop cardiac în noaptea trecută ce nu a răspuns la 
manevrele de resuscitare. 
 

Transmitem familiei cele mai sincere condoleanțe. 
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