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Rinichii [i lobul de ficat au devenit moneda de schimb a insolvabililor din Rom`nia s=rman=
de Radu }u]uianu
Au ajuns românii s=raci mai
r=u ca pe vremea iob=giei. |[i vând
organele din cauza datoriilor,
so]iile \[i scot la mezat rinichii s=
achite c=m=tarilor banii \mprumuta]i de so]i. Ta]ii \[i vând ficatul s= pl=teasc= opera]ia copiilor
\n str=in=tate. Prin sudul ]=rii, \n
Alexandria, am aflat c= umbl=
cump=r=tori pentru o inim= de
fat=, s= aib= pân= \n 15 ani, pentru
care ofer= 80.000 de euro.

Datori c=m=tarilor

„Magazinul“

CU ORGANE

Criza financiar= pare s= \[i fi
g=sit rezolvarea \n România
s=racilor. Rinichii [i lobul de ficat
au devenit moneda de schimb a
insolvabililor. C=m=tarii transforma]i \n consilieri financiari determin= solu]ia extrem= pentru
cine nu \[i poate pl=ti datoriile.
Dac= e[ti s=n=tos [i ai doi rinichi
plus un ficat \ntreg, te-ai scos \n
fa]a recuperatorilor. Dai anun] pe
net sau la ziar, ceva \n genul:
„Mam= 29 ani cu 2 copii, cu so]ul
bolnav doresc s= donez un rinichi
grupa A2 valori normale, minim
15.000 euro“. Am sunat la anun]ul
de mai sus [i ne-a r=spuns o femeie din Bac=u, comuna Ro[iori:
„Eu donez, dar vorbi]i cu so]ul“.
Nevasta nu [tie s= vorbeasc=, e
ru[ionas=, de la ]ar=, a[a c= b=rbatul ei, fost constructor prin Italia [i
Israel preia leg=tura. „|i [tiu grupa
de sânge de când am f=cut actele
pentru cununie. Analizele le putem
face dac= m= \ndruma]i. Venim noi
\n Ia[i c= am ma[in= sau veni]i dvs.
aici“. |mpreun= cresc doi copii, o
feti]= de 9 ani [i un b=iat de 13 ani,
[i au acumulat o datorie de 15.000
de euro. „Am luat bani cu cam=t=.
Apoi, am zis s= facem [i noi un
bine. Vrem s= ne \ndrept=m spre
biseric=“. De pe 20 martie a.c.,
când au dat anun]ul, nu i-a mai
sunat nimeni, de[i au pus deoparte
un num=r de telefon mobil special
pentru urgen]a asta.

fat=, d=deau 80.000 de euro pe ea,
dar a intrat poli]ia pe fir“.

Tat=l sau fiica

Cu familia \n belea

„Vând rinichi negociabil tel.
0767XXX“ Anun]ul e scurt [i la
obiect, sun=m s= afl=m ce-i \n
spatele pu]inelor cuvinte. R=spunde un locuitor din Alexandria,
el intermediaz= \ntr-un fel vânzarea de organ pentru un prieten
nec=jit, care \[i ajut= feti]a bolnav= de cancer. „O opereaz= pe fata
lui \n Germania, fata are ni[te
nervi mor]i la o mân=“, noteaz=
amicul volubil. „Prim=ria a vrut s=
\l ajute, dar el s-a s=turat s= tot
a[tepte de la al]ii. B=iatul e om de
cuvânt, s=n=tos, are 30 de ani, a mai
avut probleme cu pl=mânii. Dar la
rinichi e s=n=tos. {i oricum e cam
pe duc=, vreau s= \l ajut c= mi-a fost
coleg de scoal=. R=u faci u[or, binele
mai greu“. Afl=m de la prietenul din
Alexandria, c= \n prezent exist= un
ofertant care negociaz= pentru
rinichiul tat=lui, pl=te[te 6.000 de
euro, un pre] absolut convenabil.
Mai demult, altcineva i-a oferit
4.000 de euro [i o ma[in=. „Erau
ni[te ]igani. Dvs. sunte]i român?
C= b=iatul =sta care d= rinichiul e
mai timid. S-a speriat c= au venit
la el unii s= cumpere o inim= de

Pe messenger am intrat \n
vorb= cu alt= nevast= care \[i
vinde rinichiul: „Rog seriozitate.
Pre] 10.000 euro. A[tept oferte pe
adresa de email“. E din Gala]i, are
33 de ani, un trup bronzat, sub]ire,
cu pectoralii mari. Sigur nu are
nevoie de silicoane, ci mai degrab=
de o infuzie de capital. Spune c=
nevoia de bani din cauza datoriilor
te duce departe. Nu are \ncredere

Pre]ul unui rinichi
ajunge, pe pia]a
neagr=, la 15.000
de euro

Legi f=cute
degeaba
Conform legii nr.2 din 8 ianuarie 1998 privind prelevarea
[i transplantul de ]esuturi [i
organe umane „constituie infrac]iune [i se pedepse[te cu
\nchisoare de la un an la 3 ani
fapta persoanei de a dona
]esuturi [i/sau organe umane
\n scopul ob]inerii unor
foloase“.

\n doctorii din
Gala]i [i cunoa[te c=
la Bucure[ti, la spitalul Fundeni se fac toate „mersurile“, cu
transplanturile ilegale. Mai târziu,
am dat c=utare pe google dup=
datele ob]inute de la donatoarea
din Gala]i [i am g=sit un anun]
postat pe 29 aprilie. Astfel, am
aflat c= un posesor de ma[in=,
b=rbat cu acela[i nume ca al donatoarei de rinichi, \[i vindea
Seat-ul Cordoba, fabrica]ie 1996,
pe benzin=, pentru 1.400 euro, cu
aceea[i adres= de contact de pe
care mi-a vorbit donatoarea. O

familie \n mare
\ncurc=tur=.

Rinichi la reducere
Donatorii de organe dau
anun]uri \n care \[i etaleaz=
virtu]ile trupe[ti. „B=iat bine
f=cut, 190 cm, 90 kg“, „perfect
s=n=tos“, „fost sportiv“, „tân=r“,
„donez \n orice loc al ]=rii“,
„donez rinichi [i lob ficat“. Un
t`n=r din Timi[oara ne spune c= a
primit deja o ofert= de 15.000
euro [i acum face analizele pentru
a stabili compatibilitatea cu prim-

Transplant
legal
|n SUA, donarea organelor
beneficiaz= de aten]ia autorit=]ilor federale. Divizia
pentru Transplant apar]ine
de Departamentul
S=n=t=]ii [i Serviciilor Sociale. Divizia ini]iaz=
proiecte de stimulare a
don=rii de organe \n
America [i supravegheaz=
sistemul de transplant de
organe [i recoltare de
celule stem. Mark Zuckerberg, tân=rul fondator al
companiei Facebook, este
unul dintre primii membri
ai acestei re]ele de socializare care a ad=ugat
statutul de „donator de
organe“ \n profilul s=u. De
acum \nainte, a[a cum a
declarat el pentru postul
american de televiziune
ABC, utilizatorii din Statele
Unite [i Marea Britanie vor
putea s= \l imite [i s= se
declare donatori de organe. Pe Facebook vor fi
postate [i o serie de linkuri, care trimit c=tre registrele oficiale de donatori,
permi]ând astfel utilizatorilor s= se \nscrie pe aceste
liste. „Consider=m c=
toat= lumea poate s= participe la con[tientizarea
importan]ei pe care o are
donarea de organe.
Aceast= ini]iativ= contribuie la rezolvarea crizei
cu care se confrunt=
donarea de organe“, a
ad=ugat Zuckerberg.

itorul. „Dac= nu sunt compatibil,
v= sun pe dvs.“ Altcineva, o femeie \n vârst= de 52 ani, din
Ploie[ti cere 30.000 euro [i ne d=
\ntâlnire la Bucure[ti, s= mergem
la acela[i spital Fundeni. Vocea
unui b=rbat se aude pe fundalul
convorbirii din receptor: „Avem o
datorie la c=m=tari.“ |n Occident,
un organ pentru transplant ajunge
s= coste \ntre 30.000 [i 50.000
dolari pe pia]a neagr=. |n România, de când criza mondial= a lovit
bursele, au ap=rut tot mai multe
anun]uri cu reduceri de pre]uri la
organele pentru transplant.

Mamele surogat
S= donezi un rinichi poate p=rea un fleac pe lâng= a-]i
dona \ntregul corp. De fapt, vorbim de \nchirierea corpului pentru a produce copii. De pe re]eaua surrogatealternatives.com afl=m cum, de exemplu, o femeie din
Fran]a, cu uterul deja extirpat, dar ale c=rei ovare produc
ovule, poate deveni mam= f=r= s= \[i poarte \n pântece
propriul copil. Doctorii recolteaz= “ou=le” fran]uzoaicei,
le trimit pachet \n Ucraina, unde sunt implantate unei
mame purt=toare. Dup= nou= luni, la u[a fran]uzoaicei
“vine” nou-n=scutul care genetic este sânge din sângele
ei. Afacerea se dezvolt= \n Europa cu ajutorul medicilor [i
femeilor din Rusia [i Ucraina. Pre]urile variaz= \ntre
2.890 euro pachetul economic [i 16.790 euro, pachetul
complex, care include plata unui curator special \n coor-

Exist= chiar o sta]iune \n Ucraina unde mamele
surogat locuiesc pe parcursul celor 9 luni de sarcin=
donarea programului. Aten]ie, costul fertiliz=rii in vitro,
adic= fecundarea ovulului de c=tre spermatozoid \n exteriorul corpului uman, nu este inclus \n pachetul complex.

