
Stimați colegi si studenti, 

 

O fosta studentă a Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, în prezent masteranda 

noastră, se confruntă cu o gravă problemă de sănatate. 

 

Mă adresez cu rugămintea de a o sprijini în lupta ei cu scleroza multiplă printr-un gest 

umanitar de colectare de fonduri. Suma donată este necesară pentru realizarea unui 

transplant la o clinică din Federaţia Rusă. 

 

În măsura în care este posibil, va rog sa contribuiti si dvs la ajutorarea acestei colege, iar 

daca este posibil, distribuiţi, vă rugăm, apelul şi altor colegi, prieteni, parteneri. 

 

Pentru persoane juridice, există atașat un contract de donație, iar pentru persoane fizice 

donațiile pot fi făcute, pe numele BARBASCU (ORAC) ELENA MARICELA la Banca 

Transilvania, astfel: 

 

RO70BTRLRONCRT0307491501 (RON) 

RO20BTRLEURCRT0307491501 (EUR) 

 

Ataşez acestui mesaj apelul umanitar al Maricelei-Elena Orac. 

 

Vă mulțumim ! 

 

Florin Tudor, decan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APEL UMANITAR 

 

 

Catre: Domnul Decan -  Prof.univ.dr. Florin Tudor 

 

Va aducem in atentie cazul colegei noastre Elena Orac, in varsta de 24 de ani, din Galati care de cinci 

ani sufera de scleroza multipla, boala pentru care tratamentele definitive sunt deocamdata in stadiu 

experimental, existand o raza de speranta in tratarea acesteia cu celule stem, in Rusia, tratament care 

poate fi considerat de pionierat, in sensul ca in Moscova este unica sansa de aplicare a unui tratament 

cu efecte pe termen lung, poate ireversibile. Costul terapiei este insa unul mare, de 60.000 de euro, 

suma din care Elena a reusit sa stranga pana acum suma de 200.000 lei, ca urmare a campaniilor 

realizate in: Viata libera, Facebook, concurs Piscina Piticot Galati, eveniment caritabil sportiv in 

Gradina Publica Galati, eveniment caritabil la restaurantul Diamond Galati, Cotidianul Libertatea din 

Bucuresti, articole Kanal D si Antena 1, dar ca sa ajunga la „Pitogov Hospital A.A. Maximov Clinmic 

„ in luna februarie 2020, cand a fost programata pentru interventia de transplant, mai are nevoie de 

87.000 lei. Timpul pentru Elena este foarte important, daca nu strange toti banii pana in luna februarie, 

va trebui sa o reprogrameze, iar acest lucru o va afecta ireversibil, intrucat boala produce noi leziuni in 

fiecare an. 

Avand in vedere situatia grava in care se afla colega noastra, va solicitam sprijinul pentru a o ajuta sa 

stranga si diferenta de 87.000 lei, prin prezentarea acestui caz in atentia partenerilor Universitatii, 

respectiv catre agentii economici semnificativi, care pot efectua sponsorizari  potrivit Legii 32/1994, 

sume care se scad din impozitul pe profit datorat, in limitele legii. Agentii economici pot efectua 

sponsorizari prin intermediul Asociatiei Danube Media Center.  

 

 

Va multumim pentru sprijin! 

Masteranzii din anul II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buna ziua Orac Elena - Maricela, 

  

Dr. Fedorenko a analizat documentele dumneavoastră. Suntem gata să vă acceptăm din februarie 

2020. Când veți putea veni? 

  

Informatii generale: 

Pacientul trebuie să înceteze să mai ia medicamente imunomodulatoare în 3-6 luni înainte de 

internare (în funcție de varianta medicamentelor). 

Când rezervați zboruri, trimiteți-le. Șoferul nostru vă va întâlni la aeroport. 

Despre șederea în spital, depinde de recuperarea personală după terapia imunoablativă (aproximativ 

28-30 de zile). Puteți aplica documente pentru viză de turism. Oferim o cameră pentru pacient 

pentru o perioadă completă la tratament la spital. Când dumneavoastră și rudele dvs. solicitați 

documente pentru viză, acordați atenție numărului de ori de intrare. Dacă intenționați să veniți în 

Rusia, reveniți acasă și reveniți - aveți nevoie de viză cu intrare dublă. Este foarte important și veți 

evita probleme cu obiceiurile. 

Pacientul nu are nevoie de pregătire specială pentru tratament. 

Nu este necesar ca un membru al familiei să fie întotdeauna prezent. 

Pacientul poate fi vizitat în spital și plimbare în exterior, veți fi izolat doar în perioada aseptică 

(aproximativ 7-10 zile). 

Nu este foarte important să înveți limba rusă de bază 

Ar trebui să luați cu voi haine, papuci, laptop, fișe medicale, igienă personală. Mașina noastră vă va 

întâmpina în zona de sosire cu semn, având numele dumneavoastră. În clinica noastră vă veți așeza 

într-o singură secție de izolare. Rudele dvs. vă vor putea vizita în cursul zilei, până când vă vom intra 

în regimul din. Internetul Wi-Fi este disponibil în spital. 

Șederea în clinica noastră va include următoarele etape: 

Faza 1 - examen în timpul (3 zile), după primirea rezultatelor, în cazul absenței contraindicațiilor, apoi 

- tratament; 

 

 

 

Faza 2 - tratament (aproximativ 25 - 27 zile) 



După tratament, medicul nostru vă va oferi toate recomandările pentru recuperare, deoarece el 

oferă informații despre recuperare individual pentru fiecare pacient. După transplant, ar trebui să vă 

odihniți în 1 lună, purtați o mască în locuri publice, pentru a fi atent în activitatea fizică și în viața de 

zi cu zi. 

Plată 

Prețul programului complet de tratament este de 60.000,00 EUR (în echivalent Rub). Lucrăm cu 

transfer bancar. Așa că pregătim contract pentru pacient. Pacientul are nevoie să plătească suma 

completă înainte de internare pentru tratament. În cazul în care nu vom începe tratamentul după 

evaluare, vom returna bani. 

Cele mai bune gânduri, 

  

Anastasia K.Panchenko, 

Administratorul Departamentului 

Aa-ul. Departamentul de hematologie și terapie celulară Maximov, 

Centrul Național Chirurgical Medical Pirogov, 

70 Nijvia Pervomayskaya, 

Moscova 105 203, Rusia 

Număr de apel:. + 7 903 170 8606 

E-mail: panchenkoak@mail.ru 

E-mail: msclerosis@yandex.ru 

Site web: https: //hsct-russia.com/general-information 

 

 

 

 

Bună ziua, Orac Elena Maricela, 



 Numele meu este Anastasia Panchenko. Sunt asistent al Dr.Denis Fedorenko în domenii de 

organizare și comunicare. 

Aș dori să vă informez despre abordarea noastră de tratament. 

Pe parcursul ultimului deceniu, chimioterapia imunoablativă cu transplant de celule stem 

hematopoietice autolog a fost stabilită ca una dintre cele mai promițătoare opțiuni terapeutice 

pentru scleroza multiplă și alte boli autoimune. Folosim un protocol non-mielablativ bazat pe 

Cyclophosphamide 200 mg / kg b.w. și Rituximab. Am observat reacții adverse care pot pune viața la 

mai puțin de 1% din pacienți. În ceea ce privește eficacitatea tratamentului, la aproximativ 70-90% 

dintre pacienții care au fost tratați în secția noastră au încetat să progreseze după transplant. 

Eficacitatea HSCT depinde de varianta SM, durata SM și nivelul de dizabilitate, rata de progresie, 

vârstă. Rata de stabilizare și îmbunătățire a SM pentru RRMS - 85-90%, pentru PPMS / SPMS - 70-

80%. 

În total, pacientul trebuie să stea în secție aproximativ 30-40 de zile pentru a supune un întreg ciclu 

de proceduri diagnostice și terapeutice. 

Avem mortalități legate de transplant mai puțin de 0,5% la pacienții noștri cu boli autoimune. 

Experiența noastră este de 10 ani de urmărire. Rata de stabilizare a SM (remisiune pe termen lung) în 

perioada de urmărire a RRMS este de 90-95%. 

Prețul programului complet de tratament este de 60.000 EUR. Lucrăm cu transfer bancar. Așa că 

pregătim contract pentru pacient. Pacientul are nevoie să plătească suma completă înainte de 

internare pentru tratament. În cazul în care nu vom începe tratamentul după evaluare, vom returna 

bani. 

Cele mai bune gânduri, 

 Anastasia K.Panchenko, 

Administratorul Departamentului 

Aa-ul. Departamentul de hematologie și terapie celulară Maximov, 

Centrul Național Chirurgical Medical Pirogov, 

70 Nijvia Pervomayskaya, 

Moscova 105 203, Rusia 

Număr de apel:. + 7 903 170 8606 

E-mail: panchenkoak@mail.ru 

E-mail: msclerosis@yandex.ru 

Site web: https: //hsct-russia.com/general-information 

Buna seara, 

 



Numele meu este Orac Elena Maricela, am 24 de ani și sunt din România, din 2014 am fost 

diagnosticata cu Scleroză Multiplă Recurentă Remisiva . Evoluția bolii este foarte bine surprinsă la 

ieșirile din spital. Pe măsură ce timpul trece boala a început să mă chinuie destul de mult, în sensul 

că: am amorțeali si dureri ale  membrelor inferioare, pierderile de echilibru si  lipsa de 

concentrare.Depun mari eforturi să merg pe stradă. În prezent sunt sub tratament cu Rebif, 3 fiole pe 

săptămână, injecțile cu acest tratament sunt dureroase dureroasă și imi provoaca si inrosirea  pieli  in 

zona in care le fac. 

Anul acesta, la RMN, a apărut o nouă leziune, iar medicul mi-a spus că este normal și că nu ar trebui 

să am probleme, dar eu simt că ma afectează si mai mult in sănătatea mea: am început să am 

probleme cu înghițirea, am probleme de natura intestinala, oboseala, noaptea nu mă mai odihnesc 

bine. 

M-am documentat și am inteles  că șansa mea la o viață normală ar fi HSCT. 

Spuneti-mi, va rog, dacă pot fi acceptat pentru transplant? 

 

Va multumesc! 

Orac Elena - Maricela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


