Nowe zasady dystrybucji i alokacji narz¹dów
Zasady alokacji nerek
System alokacji nerek dla biorców z listy oczekuj¹cych dzia³a w oparciu o kryteria medyczne i jest zgodny z Rozporz¹dzeniem MZ dotycz¹cym krajowej listy osób oczekuj¹cych na
przeszczepienie z 4 grudnia 2009 r., zapewnia sprawiedliwy dostêp biorców do pozyskiwanych narz¹dów z jednoczesnym spe³nieniem warunku jak najlepszego doboru dawca-biorca
i uwzglêdnieniem czynników mog¹cych wp³ywaæ na wczesn¹ czynnoæ przeszczepu oraz odleg³y wynik przeszczepienia nerki.
Kwalifikacja chorych do przeszczepienia nerki
Krajowa lista osób oczekuj¹cych na przeszczepienie nerki jest prowadzona w systemie
elektronicznym www.rejestry.net. Wpisanie potencjalnego biorcy na listê oczekuj¹cych jest
warunkiem otrzymania przeszczepu.
Kwalifikacja chorych do przeszczepienia nerki odbywa siê w orodkach kwalifikacyjnych
powo³ywanych na mocy art. 16c ustawy transplantacyjnej przez dyrektorów szpitali, w których
znajduj¹ siê orodki transplantacji nerek. Obecnie w Polsce jest zarejestrowanych 12 orodków zajmuj¹cych siê kwalifikowaniem chorych do przeszczepienia nerki (strona 8). Osoba
kieruj¹ca zespo³em w orodku kwalifikacyjnym ma obowi¹zek niezw³ocznego zg³aszania do krajowej listy osób zakwalifikowanych w swoim orodku.
Biorcy zakwalifikowani do przeszczepienia nerki przez jeden orodek mog¹ byæ przeszczepieni w innym orodku wykonuj¹cym takie procedury (alokacja nastawiona na pacjenta).
Alokacja nerek pobranych od dawców zmar³ych
System doboru biorcy nerki dzia³a w po³¹czeniu z obowi¹zkow¹ dystrybucj¹ surowic wszystkich pacjentów zg³oszonych do przeszczepienia nerki do wszystkich regionalnych pracowni typowania tkankowego, któr¹ od listopada 2009 r. prowadzi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu (w wyniku rozstrzygniêcia konkursu).
Potencjalny biorca ma mo¿liwoæ wyboru orodka przeszczepiaj¹cego.
Zasady wyboru biorcy
Wyboru biorcy z listy dokonuje siê wg zasad zawartych w Tabeli 1. O wyborze decyduje wiêksza liczba punktów, które uzyskuje biorca.
Nastêpuj¹ce grupy biorców maj¹ pierwszeñstwo w wyborze do przeszczepienia, niezale¿nie od liczby punktów:
 biorcy zg³oszeni w trybie pilnym (brak mo¿liwoci dializowania),
 biorcy wysoko immunizowani (PRA ≥ 80%),
 biorcy z brakiem niezgodnoci w uk³adzie HLA z dawc¹,
 biorcy pediatryczni nerek pobranych od dawcy, który nie ukoñczy³ 16 roku ¿ycia,
 biorca w wieku > 60 lat od dawcy w wieku > 65 lat,
 biorca przeszczepu nerki i jednoczasowego przeszczepu innego narz¹du.
W przypadku, gdy orodek który dokona³ pobrania nerek nie zdecyduje siê na przeszczepienie wybranemu z listy oczekuj¹cych biorcy, z powodu braku dowiadczenia wobec tzw.
trudnego biorcy (biorca po licznych operacjach, biorca do nadpêcherzowego odprowadze-
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nia moczu, biorca wysoko immunizowany) zobowi¹zany jest przekazaæ pobran¹ nerkê do
orodka, który zakwalifikowa³ tego biorcê do przeszczepienia. W tych przypadkach nie obowi¹zuje zwrot przeszczepów nerkowych.
Dopuszcza siê wykonanie przeszczepu wyprzedzaj¹cego (u biorcy jeszcze nie dializowanego z klirensem kreatyniny <15 ml/min/1,73 m2), nerki pobranej od dawcy zmar³ego tylko
zgodnie z regu³ami zawartymi w Tabeli 1. W przypadku pacjentów z cukrzyc¹ jako wartoæ
graniczn¹ przy kwalifikacji przyjmuje siê klirens kreatyniny < 20 ml/min/1,73 m2.
Po przeszczepieniu zespó³ transplantacyjny:
 przesy³a do Poltransplantu kartê biorcy narz¹dów wg wzoru zamieszczonego na stronie
Poltransplantu www.poltransplant.pl/Download/karta_biorcy.pdf
 dokonuje odpowiedniego wpisu w www.rejestry.net w czêci rejestr przeszczepieñ
 przesy³a do Poltransplantu protokó³ wyboru biorcy, a w przypadku, gdy taki protokó³ znajdzie siê w www.rejestry.net wype³nia odpowiedni formularz.
Monitorowanie systemu alokacji
 listê osób zg³oszonych do przeszczepienia z zaznaczeniem trybu zg³oszenia (planowy, pilny)
prowadzi Krajowa Lista Osób oczekuj¹cych na przeszczepienie nerki w Poltransplancie;
 nadzór nad prawid³owoci¹ wyboru biorcy oraz dystrybucj¹ pobranych nerek prowadzi Zespó³ ds. Koordynacji Pobierania i Przeszczepiania Narz¹dów w Poltransplancie;
 po ka¿dym przeszczepieniu nerki obowi¹zuje jego udokumentowanie przez orodek, który
dokona³ przeszczepienia w Krajowym Rejestrze Przeszczepieñ.
Dobór biorcy nerki opiera siê na zasadzie identycznoci grupy krwi w uk³adzie ABO
z dawc¹, a w sytuacji braku biorcy z grup¹ krwi identyczn¹ na zasadzie zgodnoci grup
krwi w uk³adzie ABO
Tabela 1. Parametry wyboru biorcy nerki.
PARAMETR

WARUNEK

PUNKTACJA

1. Biorca bez dostêpu do dializ,
tryb pilny

C-M ujemny

Przeszczep obligatoryjny

2. Brak niezgodnych HLA

C-M ujemny

Przeszczep obligatoryjny

3. Dawca do ukoñczenia 16 r. ¿.
dla biorcy pediatrycznego

Wybór biorcy zgodny
z zasadami systemu

Przeszczep obligatoryjny

4. PRA ≥ 80%

C-M ujemny

Przeszczep obligatoryjny

5. Biorca > 60 lat od dawcy
> 65 lat

C-M ujemny

Przeszczep obligatoryjny

6. Biorca jednoczasowego
przeszczepu nerki i innego
narz¹du

Wybór biorcy systemu
wg zasad orodka
transplantacyjnego

Przeszczep obligatoryjny

A

2

B

5

DR

10

PRZESZCZEP OBLIGATORYJNY

PUNKTY PREFERENCYJNE
Za ka¿dy brak niezgodnych HLA
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PARAMETR

WARUNEK

PUNKTACJA

PRA

5079%

7

Biorca z ROK zespo³u
pobieraj¹cego
£¹czny czas dializ (w latach)

4
>1
>2
>3
>4
>5
>6
>7
>8
>9
> 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Biorca z cukrzycow¹ chorob¹
nerek

3

Biorca nerki po transplantacji
innego narz¹du

15

Wiek biorcy

<12 lat
>60 lat

4 gdy dawca < 35 r.¿.
2

Utrata przeszczepu nerki od
dawcy ¿ywego w ci¹gu miesi¹ca
od transplantacji

10

Niewydolnoæ pozosta³ej nerki
u dawcy ¿ywego nerki

15

Czas oczekiwania od zg³oszenia
do KLO

1 pkt > 3 lat oraz za ka¿dy
nastêpny rok oczekiwania

Rezerwa (pacjent wezwany do
orodka transplantacyjnego)

1

Punktowanie potencjalnego biorcy nerki wg braku niezgodnych HLA ma przewagê nad punktacj¹ zgodnych HLA. W sytuacji, gdy dawca jest homozygot¹ w A, B, DR mo¿e mieæ maksymalnie tylko 3 wspólne antygeny z biorc¹ i biorca uzyskuje wówczas tylko 17 pkt. za HLA, natomiast dawca ten nie wnosi ¿adnych niezgodnych HLA czyli za brak niezgodnoci biorca
otrzyma³by 34 pkt. W immunizacji przeszczepem znaczenie maj¹ bowiem wprowadzone niezgodnoci HLA, a nie iloæ zgodnych HLA.

Regionalne Orodki Kwalifikacji
Nazwa
ROK Bia³ystok
ROK Bydgoszcz
ROK Gdañsk
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Adres
15-540 Bia³ystok,
¯urawia 14
85-094 Bydgoszcz,
M. Sk³odowskiej-Curie 9
80-211 Gdañsk,
Dêbinki 7a

Konsultant  nefrolog
Prof. dr hab.
Jolanta Ma³yszko
Prof. dr hab.
Jacek Manitius
Prof. dr hab.
Boles³aw Rutkowski

Konsultant  chirurg
Dr hab. Marek Gacko
Prof. dr hab.
Zbigniew W³odarczyk
Prof. dr hab.
Zbigniew ledziñski

Nazwa
ROK Katowice

Adres
40-027 Katowice,
Francuska 20-24
ROK Kraków
31-501 Kraków,
Kopernika 15
ROK Lublin
20-954 Lublin,
Jaczewskiego 8
ROK £ód
90-153 £ód,
Kopciñskiego 22
ROK Poznañ
60-355 Poznañ,
Przybyszewskiego 49
ROK Szczecin
70-111 Szczecin,
Al. Powstañców Wlkp 72
ROK Warszawa 02-006 Warszawa,
Nowogrodzka 59
ROK Warszawa 04-730 Warszawa,
CZD
Al. Dzieci Polskich 20
ROK Wroc³aw
50-556 Wroc³aw,
Borowska 213

Konsultant  nefrolog
Prof. dr hab.
Andrzej Wiêcek
Prof. dr hab.
W³adys³aw Su³owicz
Dr med.
Dorota Markowska-Gosik
Prof. dr hab.
Micha³ Nowicki
Dr hab.
Ilona Piechocka-Idasiak
Prof. dr hab.
Kazimierz Ciechanowski
Prof. dr hab.
Magdalena Durlik
Prof. dr hab.
Ryszard Grenda
Prof. dr hab.
Maria Boratyñska

Konsultant  chirurg
Prof. dr hab.
Lech Cierpka
Dr med. Grzegorz Mocny
Dr med. Jacek Bicki
Prof. dr hab.
Józef Matych
Dr med. Maciej G³yda
Prof. dr hab.
Marek Ostrowski
Dr hab. Zbigniew Ga³¹zka
Prof. dr hab.
Piotr Kaliciñski
Prof. dr hab.
Dariusz Patrza³ek

Zasady alokacji i dystrybucji pobrañ trzustki
Zasady zosta³y:
 opracowane podczas spotkania kierowników orodków przeszczepiaj¹cych trzustkê oraz
koordynatorów z tych orodków, które odby³o siê 22 listopada 2011 r. w siedzibie
Poltransplantu w Warszawie,
 przedstawione i zaopiniowane podczas spotkania zespo³u Krajowej Rady Transplantacyjnej ds. organizacyjnych pobierania i przeszczepiania narz¹dów i oceny jakoci wiadczeñ
w transplantologii, które odby³o siê w siedzibie Ministerstwa Zdrowia 26 marca 2012 r.
Kwalifikacja chorych do przeszczepienia trzustki
Istnieje jedna krajowa, centralna lista pacjentów oczekuj¹cych na przeszczepienie trzustki oraz wysp trzustkowych (jednoczasowe przeszczepienie trzustki/wysp i nerki, przeszczepienie samej trzustki, przeszczepienie samych wysp) prowadzona w systemie elektronicznym www.rejestry.net. Wpisanie potencjalnego biorcy na listê oczekuj¹cych jest warunkiem
otrzymania przeszczepu.
Kwalifikacja chorych do przeszczepienia trzustki (wspólnie z nerk¹ lub samej) oraz przeszczepienia wysp (wspólnie z nerk¹ lub samych) mo¿e siê odbywaæ tylko w tych orodkach
kwalifikuj¹cych, które wykonuj¹ tego rodzaju przeszczepienia (maj¹ pozwolenie Ministra Zdrowia na takie czynnoci).
Pacjenci kwalifikowani do przeszczepienia samej trzustki mog¹ byæ alternatywnie rozpatrywani jako potencjalni biorcy wysp trzustkowych, a pacjenci kwalifikowani do przeszczepienia nerki i trzustki mog¹ byæ alternatywnie kwalifikowani do wspólnego przeszczepienia
nerki i wysp trzustkowych. Chorzy wyra¿aj¹ oddzieln¹ zgodê na alternatywne przeszczepienie, a odpowiednia adnotacja jest przypisana choremu w rejestrach w czêci Lista Oczekuj¹cych.
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Biorcy zakwalifikowani do jednoczasowego przeszczepienia nerki i trzustki przez jeden
orodek mog¹ byæ przeszczepieni tak¿e w innym orodku wykonuj¹cym takie przeszczepienia (alokacja nastawiona na pacjenta, jak to jest w przypadku przeszczepieñ nerek). Natomiast
biorcy zakwalifikowani do przeszczepienia samej trzustki, samych wysp oraz przeszczepienia
wysp wspólnie z nerk¹ s¹ przeszczepiani w orodku, który zakwalifikowa³ chorego do przeszczepienia (alokacja nastawiona na orodek, jak to jest w przypadku w¹troby lub serca).
Potencjalny biorca ma mo¿liwoæ wyboru orodka przeszczepiaj¹cego.
Dystrybucja trzustek
Ka¿dy orodek maj¹cy odpowiednie pozwolenie ma równy dostêp do mo¿liwoci pobrania
trzustki; oferty pobrania trzustki s¹ sk³adane poszczególnym zespo³om wg zasady 1-1-1-1.
Obowi¹zuje zasada pierwszeñstwa pobrañ trzustki w szpitalach afiliowanych przez orodek.
Pierwszeñstwo pobrañ w woj. dolnol¹skim i opolskim ma orodek transplantacyjny
w Katowicach.
Wykorzystanie pobrania trzustki wg zasady 1-1-1-1, w szpitalu afiliowanym lub w przypadku zespo³u katowickiego tak¿e w województwach dolnol¹skim i opolskim skutkuje wykorzystaniem swojej kolejki.
Obowi¹zuje zasada zwrotu innym zespo³om transplantacyjnym przeszczepów nerkowych
w zwi¹zku z ich wykorzystaniem w przypadku jednoczasowego przeszczepienia trzustki i nerki. Zwrot ten ma miejsce przy nastêpnym pobraniu nerek przez zespó³, który przeszczepi³ nerkê z trzustk¹*.
Alokacja trzustek
System wyboru biorcy trzustki dzia³a w po³¹czeniu z obowi¹zkow¹ dystrybucj¹ surowic wszystkich pacjentów zg³oszonych do przeszczepienia trzustki/wysp trzustkowych do wszystkich
regionalnych pracowni typowania tkankowego.
Po przeszczepieniu zespó³ transplantacyjny:
 przesy³a do Poltransplantu kartê biorcy narz¹dów wg wzoru zamieszczonego na stronie
Poltransplantu www.poltransplant.pl/Download/karta_biorcy.pdf,
 dokonuje odpowiedniego wpisu w www.rejestry.net w czêci Rejestr Przeszczepieñ,
 przesy³a do Poltransplantu protokó³ wyboru biorcy, a w przypadku, gdy taki protokó³ znajdzie siê w www.rejestry.net wype³nia odpowiedni formularz. Protokó³ wybory biorcy powinien uwzglêdniaæ spe³nienie nastêpuj¹cych kryteriów: pilnoæ przeszczepienia, wykluczenie albo dopuszczenie niezgodnoci immunologicznej miêdzy potencjalnym dawc¹,
a potencjalnym biorc¹, dobór anatomiczny potencjalnego dawcy i potencjalnego biorcy,
wiek potencjalnego dawcy i potencjalnego biorcy, przewidywane efekty przeszczepienia,
czas oczekiwania na przeszczepienie, aktualny stan zdrowia potencjalnego biorcy.
Monitorowanie systemu jakoci oraz alokacji i dystrybucji
Nadzór nad prawid³owoci¹ wyboru biorcy oraz dystrybucj¹ pobranych trzustek prowadzi Zespó³ ds. Koordynacji Pobierania i Przeszczepiania Narz¹dów w Poltransplancie.
Poltransplant raz w miesi¹cu przekazuje do orodków przeszczepiaj¹cych trzustki sprawozdanie z przebiegu dystrybucji ofert pobrania oraz plan zg³oszeñ na najbli¿sz¹ przysz³oæ.
* Zespó³ Krajowej Rady Transplantacyjnej ds. organizacyjnych pobierania i przeszczepiania narz¹dów i oceny
jakoci wiadczeñ w transplantologii negatywnie oceni³ projekt dotycz¹cy zniesienia zasady zwrotu innym
zespo³om transplantacyjnym przeszczepów nerkowych w zwi¹zku z ich wykorzystaniem w przypadku jednoczasowego przeszczepienia trzustki i nerki i podj¹³ decyzjê o utrzymaniu zasady zwrotu nerki.
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Roczne sprawozdania z przebiegu alokacji i dystrybucji trzustki Poltransplant przedstawia podczas spotkañ kierowników orodków przeszczepiaj¹cych trzustkê.
Zespo³y transplantacyjne przesy³aj¹ do Poltransplantu za porednictwem modu³u Rejestracja zdarzeñ i reakcji niepo¿¹danych w www.rejestry.net raporty o istotnych zdarzeniach
i reakcjach niepo¿¹danych w przypadku ich wyst¹pienia podczas pobrania, przechowywania,
alokacji i przeszczepienia wraz z opisem czynnoci podjêtych dla ich wyjanienia i zapobiegania w przysz³oci.

Zasady alokacji i dystrybucji pobrañ w¹troby
Zasady zosta³y:
 opracowane podczas spotkania, kierowników orodków przeszczepiaj¹cych w¹trobê oraz
koordynatorów z tych orodków, które odby³o siê 8 lutego 2011 r. w siedzibie Poltransplantu w Warszawie,
 wprowadzone w ¿ycie tego samego dnia,
 przedstawione i zaopiniowane podczas spotkania, zespo³u Krajowej Rady Transplantacyjnej ds. organizacyjnych pobierania i przeszczepiania narz¹dów i oceny jakoci wiadczeñ
w transplantologii, które odby³o siê w siedzibie Ministerstwa Zdrowia 26 marca 2012 r,.
 opublikowane w Biuletynie 2012 oraz na stronie internetowej Poltransplantu.
Kwalifikacja chorych do przeszczepienia w¹troby
1. Obowi¹zuj¹ 2 tryby zg³aszania biorców do przeszczepienia; pilny i planowy.
2. Wskazania do przeszczepienia w trybie pilnym:
a. ostra niewydolnoæ w¹troby w przebiegu zatrucia paracetamolem wg swoistych kryteriów Kings College Hospital,
b. ostra niewydolnoæ w¹troby w przypadkach zaka¿eñ wirusowych wg kryteriów Clichy,
c. ostra niewydolnoæ w¹troby z innych powodów wg kryteriów Kings College Hospital,
d. retransplantacja w¹troby w czasie 14 dni od przeszczepienia (pierwotny brak funkcji,
zakrzep naczyniowy, odrzucanie).
3. Zg³oszenia w trybie pilnym jest przesy³ane do Poltransplantu w formie papierowej faksem
na karcie zg³oszenie biorcy do przeszczepienia w¹troby w trybie pilnym  wzór na stronie 13. Jednoczenie orodek kwalifikuj¹cy dokonuje odpowiedniego wpisu w www.rejestry.net
w czêci krajowa lista oczekuj¹cych.
4. Weryfikacja zasadnoci zg³oszenia w trybie pilnym nastêpuje poprzez ocenê dokumentacji zg³oszonego biorcy w www.rejestry.net (wszystkie orodki transplantacyjne maj¹ wgl¹d
do danych biorców zg³oszonych w trybie pilnym). Weryfikacji dokonywaæ bêd¹ wyznaczeni eksperci ze wszystkich orodków przeszczepiaj¹cych. Lista ekspertów znajduje siê
w posiadaniu Poltransplantu. Ponadto Poltransplant bêdzie odpowiedzialny za kolporta¿
kopii kart zg³oszeñ do przeszczepienia w trybie pilnym do koordynatorów tych orodków
oraz gromadzenie wyników opinii ekspertów.
5. Autoryzacja zasadnoci zg³oszenia lub braku zasadnoci bêdzie siê odbywaæ, gdy za lub
przeciw bêdzie co najmniej po³owa oceniaj¹cych ekspertów. G³os orodka kwalifikuj¹cego liczony jest jako g³os za.
6. Zg³oszenie w trybie pilnym bêdzie wa¿ne dla koordynatora w Poltransplancie, tak¿e w okresie od zg³oszenia do pozyskania opinii ekspertów.
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7. Orodek zg³aszaj¹cy bêdzie niezw³ocznie informowany o negatywnej opinii ekspertów,
w tej sytuacji jest zobowi¹zany do zmiany statusu biorcy w www.rejestry.net.
8. Podobn¹ drogê bêd¹ odbywaæ odnowienia zg³oszeñ.
9. Zg³oszenia w trybie pilnym wymagaj¹ weryfikacji danych biorcy (odnowienia zg³oszenia) co
72 godziny.
Dystrybucja i alokacja w¹troby
1.

Obowi¹zuje zasada równej dystrybucji ofert pobrania w¹troby od zmar³ych dawców dla wszystkich orodków przeszczepiaj¹cych w¹trobê, czyli zg³oszenia wg systemu 1-1-1-1-1-1

2.

Biorca zg³oszony do przeszczepienia w trybie pilnym ma bezwzglêdne pierwszeñstwo przy
alokacji w¹troby.

3.

Priorytet maj¹ biorcy z listy pediatrycznej w stosunku do wszystkich dawców, którzy
nie ukoñczyli 16 r. ¿.

4.

W przypadku wspó³istnienia kilku zg³oszeñ biorców w trybie pilnym wybór orodka,
który otrzyma ofertê pobrania nastêpuje w drodze ustaleñ prowadzonych przez
Poltransplant z orodkami zg³aszaj¹cymi biorców w trybie pilnym. W przypadku braku
porozumienia miêdzy orodkami, decyduje czas oczekiwania na przeszczepienie liczony od pierwszorazowego zg³oszenia potencjalnego biorcy w trybie pilnym.

5.

W przypadkach przeszczepieñ planowych zespó³ transplantacyjny ma pierwszeñstwo
do pobrañ w szpitalu w³asnym. Skutkuje to wykorzystaniem swojej kolejnoci zg³oszenia.

6.

Odmowa przyjêcia zg³oszenia nie skutkuje utrat¹ kolejki do nastêpnego zg³oszenia dawcy w sytuacji:
a. braku wykorzystania oferty przez wszystkie orodki,
b. rezygnacji z przeszczepienia pobranej w¹troby (udokumentowane powody medyczne).

7.

Utrata kolejki w nastêpnej rundzie dystrybucji dawców w¹troby ma miejsce w sytuacjach:
a. wykorzystanie dawcy do pobrania w¹troby i przeszczepienia poza kolejnoci¹ dla
biorcy w trybie pilnym,
b. przeszczepienie narz¹du od dawcy pediatrycznego dla biorcy pediatrycznego,
c. wykorzystanie do przeszczepu narz¹du pobranego od dawcy we w³asnym szpitalu,
d. w razie innych sytuacji nie uwzglêdnionych powy¿ej (rezygnacja z pobrania bez istotnego uzasadnienia), brak akceptacji oferty, brak biorcy.

8.

W przypadku przeszczepienia w¹troby w trybie planowym, decyzjê o wyborze biorcy z listy orodka przeszczepiaj¹cego podejmuje jego kierownik (osoba upowa¿niona) w oparciu o kryteria ogólne i priorytety: pilnoæ przeszczepienia, wykluczenie albo dopuszczenie niezgodnoci immunologicznej miêdzy potencjalnym dawc¹ a potencjalnym biorc¹,
dobór anatomiczny potencjalnego dawcy i potencjalnego biorcy, wiek potencjalnego
dawcy i potencjalnego biorcy, przewidywane efekty przeszczepienia, czas oczekiwania
na przeszczepienie, aktualny stan zdrowia potencjalnego biorcy oraz inne kryteria szczegó³owe obowi¹zuj¹ce w danym orodku.

Monitorowanie systemu alokacji
1.

12

listê osób zg³oszonych do przeszczepienia z zaznaczeniem trybu zg³oszenia (pilny, planowy) prowadzi krajowa lista osób oczekuj¹cych na przeszczepienie w Poltransplancie.
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2.

Nadzór nad prawid³owoci¹ wyboru biorcy oraz dystrybucj¹ pobranych w¹trób prowadzi Zespó³ ds. Koordynacji Pobierania i Przeszczepiania Narz¹dów w Poltransplancie.

3.

raporty z wykorzystania ofert pobrania gromadzi Zespó³ ds. Koordynacji Pobierania
i Przeszczepiania Narz¹dów w Poltransplancie.

4.

Poltransplant raz w miesi¹cu przekazuje do orodków przeszczepiaj¹cych sprawozdanie z dystrybucji ofert pobrania oraz plan zg³oszeñ na najbli¿sz¹ przysz³oæ.

5.

Po przeszczepieniu zespó³ transplantacyjny:
 przesy³a do Poltransplantu kartê biorcy narz¹dów wg wzoru zamieszczonego na
stronie Poltransplantu www.poltransplant.pl/Download/kartabiorcy.pdf,
 dokonuje odpowiedniego wpisu w www.rejestry.net w czêci rejestr przeszczepieñ,
 przesy³a do Poltransplantu protokó³ wyboru biorcy, a w przypadku, gdy taki protokó³
znajdzie siê w www.rejestry.net wype³nia odpowiedni formularz,
 w przypadku odst¹pienia od pobrania w jego trakcie lub odst¹pienia od przeszczepienia po pobraniu zespó³ pobieraj¹cy przesy³a w tej sprawie do Poltransplantu raport,
 zespó³ transplantacyjny zaanga¿owany w pobranie i przeszczepienie w¹troby zawiadamia Poltransplant o ka¿dym istotnym zdarzeniu niepo¿¹danym i istotnej niepo¿¹danej reakcji zaistnia³ych podczas pobrania, przechowywania, alokacji i przeszczepienia wraz z opisem czynnoci podjêtych dla ich wyjanienia i zapobiegania w przysz³oci.

Zasady alokacji i dystrybucji serca
Na podstawie decyzji podjêtych podczas spotkania kierowników orodków przeszczepiaj¹cych serce oraz koordynatorów z tych orodków, które odby³o siê 24 maja 2011 r. w siedzibie
Poltransplantu w Warszawie oraz na podstawie nastêpczych ustaleñ zosta³y opracowane nowe
zasady alokacji i dystrybucji pobrañ serca. Obowi¹zuj¹ od 1 listopada 2011 r. Zasady zosta³y zaopiniowane przez zespó³ ds. organizacyjnych pobierania i przeszczepiania narz¹dów i oceny jakoci wiadczeñ w transplantologii Krajowej Rady Transplantacyjnej w dniu 26 marca 2012 r.
Kwalifikacja chorych do przeszczepienia serca
1. Warunkiem umieszczenia na licie oczekuj¹cych na przeszczepienie serca w trybie pilnym
jest spe³nienie przynajmniej jednego z poni¿szych kryteriów medycznych i skutkuje przypisaniem biorcy odpowiedniej liczby punktów.
Kryterium
Mechaniczne wspomaganie kr¹¿enia
(niezale¿nie od urz¹dzenia i czasu trwania)
Sta³y wlew przynajmniej jednego z wymienionych leków
inotropowych w dawce (µg/kg/min):
 dla adrenaliny ≥ 0,5
 dla dobutaminy ≥ 7
 dla dopaminy ≥ 4
 dla milrinonu ≥ 50
Oporne na leczenie zagra¿aj¹ce ¿yciu arytmie
Ostra niewydolnoæ serca przeszczepionego
(do 7 dni od przeszczepienia)
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Punkty
(5 punktów)

(3 punkty)

(3 punkty)
[7 punktów)

2.

Zg³oszenia biorcy serca w trybie pilnym dokonuje siê poprzez przes³anie do Poltransplantu Karty zg³oszenia biorcy do przeszczepienia serca w trybie pilnym. Jednoczenie orodek kwalifikuj¹cy wprowadza informacjê o zg³oszeniu w trybie pilnym do
www.rejestry.net.

3.

Weryfikacja zasadnoci zg³oszenia w trybie pilnym nastêpuje poprzez ocenê dokumentacji zg³oszonego biorcy przez wyznaczonych ekspertów z pozosta³ych orodków przeszczepiaj¹cych. Lista ekspertów jest w posiadaniu Poltransplantu. Poltransplant bêdzie
odpowiedzialny za dystrybucjê kopii zg³oszeñ oraz gromadzenie wyników opinii ekspertów.

4.

Autoryzacja zasadnoci zg³oszenia bêdzie mia³a miejsce, gdy za bêdzie przynajmniej
po³owa oceniaj¹cych ekspertów. G³os orodka kwalifikuj¹cego liczony jest jako g³os za.

5.

Zg³oszenie w trybie pilnym bêdzie wa¿ne dla koordynatora w Poltransplancie tak¿e
w okresie od zg³oszenia do pozyskania opinii ekspertów.

6.

Orodek kwalifikuj¹cy bêdzie niezw³ocznie poinformowany o negatywnej opinii ekspertów,
w tej sytuacji jest zobowi¹zany do zmiany statusu biorcy w www.rejestry.net.

7.

Zg³oszenia w trybie pilnym wymagaj¹ aktualizacji danych biorcy (odnowienia zg³oszenia)
co 7 dni. Weryfikacja ponownych zg³oszeñ odbywa siê na zasadach opisanych dla zg³oszeñ pierwszorazowych.

Dystrybucja i alokacja serca
1.

System dzia³a na zasadzie zg³aszania potencjalnych dawców do orodków przeszczepiaj¹cych serca wg schematu 1-1-1-1.

2.

Pierwszeñstwo ma pacjent zg³oszony do przeszczepienia w trybie pilnym.

3.

Oferta pobrania serca dla pilenego biorcy bêdzie skierowana w pierwszej kolejnoci do
zespo³u, który zakwalifikowa³ biorcê o najwy¿szej liczbie punktów.

4.

Priorytet maj¹ biorcy z listy pediatrycznej w stosunku do dawców, którzy nie ukoñczyli
16 r. ¿.

5.

W przypadku jednakowej liczby punktów przyznanych wg kryteriów medycznych, o kolejnoci zg³oszenia i mo¿liwoci pobrania serca decyduje czas oczekiwania na przeszczepienie w trybie pilnym (licz¹c od daty pierwszego zg³oszenia w trybie pilnym).

6.

Przeszczepienie serca w trybie pilnym skutkuje wykorzystaniem swojej kolejnoci zg³oszenia.

7.

W przypadku przeszczepienia serca w trybie planowym, decyzjê o wyborze biorcy z listy orodka przeszczepiaj¹cego podejmuje jego kierownik (osoba upowa¿niona) w oparciu o kryteria ogólne i priorytety: pilnoæ przeszczepienia, wykluczenie albo dopuszczenie niezgodnoci immunologicznej miêdzy potencjalnym dawc¹ a potencjalnym biorc¹,
dobór anatomiczny potencjalnego dawcy i potencjalnego biorcy, wiek potencjalnego
dawcy i potencjalnego biorcy, przewidywane efekty przeszczepienia, czas oczekiwania
na przeszczepienie, aktualny stan zdrowia potencjalnego biorcy oraz inne kryteria szczegó³owe obowi¹zuj¹ce w danym orodku.

8.

W przypadkach przeszczepieñ planowych zespó³ transplantacyjny ma pierwszeñstwo
do pobrañ w szpitalach po³o¿onych w swoim województwie i województwach pobliskich.
Wykorzystanie takiego pobrania skutkuje wykorzystaniem swojej kolejnoci zg³oszenia.
Rozmieszczenie geograficzne szpitali dawców serca i orodków przeszczepiaj¹cych
jest nastêpuj¹ce:
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Orodek Transplantacyjny

Województwa, w którym
orodek ma pierwszeñstwo
pobrañ serca w trybie planowym

Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdañskiego
Uniwersytetu Medycznego

kujawsko-pomorskie, pomorskie,
zachodniopomorskie

Klinika Chirurgii Serca, Naczyñ i Transplantologii
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw³a II

lubelskie, ³ódzkie, ma³opolskie,
podkarpackie, wiêtokrzyskie

Klinika Kardiochirurgii Katedry Kardiotorakochirurgii
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

lubuskie, wielkopolskie

Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii
Instytutu Kardiologii w Warszawie

mazowieckie, podlaskie,
warmiñsko-mazurskie

Katedra i Oddzia³ Kliniczny Kardiochirurgii
i Transplantologii l¹skiego Uniwersytetu Medycznego,
SP ZOZ l¹skie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

dolnol¹skie, opolskie, l¹skie

9.

W przypadku braku wykorzystania oferty przez wszystkie kolejne orodki (w tym rezygnacja z pobrania serca po przyjedzie do orodka dawcy) zg³oszenie uznaje siê za nieby³e.

Monitorowanie systemu alokacji
1.

Listê osób zg³oszonych do przeszczepienia z zaznaczeniem trybu zg³oszenia (planowy,
pilny) prowadzi krajowa lista osób oczekuj¹cych na przeszczepienie w Poltransplancie.

2.

W przypadku odst¹pienia od pobrania w jego trakcie lub odst¹pienia od przeszczepienia po pobraniu zespó³ pobieraj¹cy przesy³a w tej sprawie do Poltransplantu raport.

3.

Poltransplant raz w miesi¹cu przekazuje do orodków przeszczepiaj¹cych sprawozdanie z dystrybucji ofert pobrania oraz plan zg³oszeñ na najbli¿sz¹ przysz³oæ.

4.

Po przeszczepieniu zespó³ transplantacyjny:
 przesy³a do Poltransplantu kartê biorcy narz¹dów wg wzoru zamieszczonego na
stronie Poltransplantu www.poltransplant.pl/Download/karta_biorcy.pdf,
 dokonuje odpowiedniego wpisu w www.rejestry.net w czêci rejestr przeszczepieñ,
 przesy³a do Poltransplantu protokó³ wyboru biorcy, a w przypadku, gdy taki protokó³
znajdzie siê w www.rejestry.net wype³nia odpowiedni formularz.

5.

Zespó³ transplantacyjny zaanga¿owany w pobranie i przeszczepienie serca zawiadamia Poltransplant o ka¿dym istotnym zdarzeniu niepo¿¹danym i istotnej niepo¿¹danej
reakcji zaistnia³ych podczas pobrania, przechowywania, alokacji i przeszczepienia wraz
z opisem czynnoci podjêtych dla ich wyjanienia i zapobiegania w przysz³oci.

Zasady alokacji i dystrybucji pobrañ p³uc
Na podstawie decyzji podjêtych podczas spotkania kierowników orodków przeszczepiaj¹cych p³uca oraz koordynatorów z tych orodków, które odby³o siê 24 maja 2011 r. oraz nastêpczych ustaleñ opracowano nowe zasady alokacji i dystrybucji pobrañ p³uc. Obowi¹zuj¹
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od 1 listopada 2011 r. Zasady zosta³y zaopiniowane przez zespól Krajowej Rady Transplantacyjnej ds. organizacyjnych pobierania i przeszczepiania narz¹dów i oceny jakoci wiadczeñ w transplantologii.
Kwalifikacja chorych do przeszczepienia p³uc
1.

Zg³oszenia biorcy p³uc w trybie pilnym dokonuje siê poprzez przes³anie do Poltransplantu
Karty zg³oszenia biorcy do przeszczepienia p³uc w trybie pilnym. Jednoczenie orodek
kwalifikuj¹cy wprowadza informacjê o zg³oszeniu w trybie pilnym do www.rejestry.net.

2.

Zg³oszenia w trybie pilnym wymagaj¹ aktualizacji danych biorcy (odnowienia zg³oszenia)
co 7 dni.

Dystrybucja i alokacja p³uc
1.

System dzia³a na zasadzie zg³aszania potencjalnych dawców do orodków przeszczepiaj¹cych p³uca wg schematu 1-1-1-1.

2.

Priorytet maj¹ biorcy z listy pediatrycznej w stosunku do dawców, którzy nie ukoñczyli 16 r. ¿.

3.

Pierwszeñstwo ma pacjent zg³oszony do przeszczepienia w trybie pilnym.

4.

Przeszczepienie p³uc w trybie pilnym skutkuje wykorzystaniem swojej kolejnoci zg³oszenia.

5.

W przypadku braku wykorzystania oferty przez wszystkie kolejne orodki (w tym rezygnacja z pobrania p³uc po przyjedzie do orodka dawcy) zg³oszenie uznaje siê za nieby³e.

6.

W przypadku przeszczepienia p³uc w trybie planowym, decyzjê o wyborze biorcy z listy
orodka przeszczepiaj¹cego podejmuje jego kierownik (osoba upowa¿niona) w oparciu
o kryteria ogólne i priorytety: pilnoæ przeszczepienia, wykluczenie albo dopuszczenie niezgodnoci immunologicznej miêdzy potencjalnym dawc¹ a potencjalnym biorc¹, dobór
anatomiczny potencjalnego dawcy i potencjalnego biorcy, wiek potencjalnego dawcy
i potencjalnego biorcy, przewidywane efekty przeszczepienia, czas oczekiwania na przeszczepienie, aktualny stan zdrowia potencjalnego biorcy oraz inne kryteria szczegó³owe obowi¹zuj¹ce w danym orodku.

Monitorowanie systemu alokacji
1.

Listê osób zg³oszonych do przeszczepienia z zaznaczeniem trybu zg³oszenia (planowy,
pilny) prowadzi krajowa lista osób oczekuj¹cych na przeszczepienie w Poltransplancie.

2.

W przypadku odst¹pienia od pobrania w jego trakcie lub odst¹pienia od przeszczepienia po pobraniu zespó³ pobieraj¹cy przesy³a w tej sprawie do Poltransplantu raport.

3.

Po przeszczepieniu zespó³ transplantacyjny:
 przesy³a do Poltransplantu kartê biorcy narz¹dów wg wzoru zamieszczonego na
stronie Poltransplantu www.poltransplant.pl/Download/karta_biorcy.pdf,
 dokonuje odpowiedniego wpisu w www.rejestry.net w czêci rejestr przeszczepieñ,
 przesy³a do Poltransplantu protokó³ wyboru biorcy, a w przypadku, gdy taki protokó³
znajdzie siê w www.rejestry.net wype³nia odpowiedni formularz.
Zespó³ transplantacyjny zaanga¿owany w pobranie i przeszczepienie p³uc zawiadamia
Poltransplant o ka¿dym istotnym zdarzeniu niepo¿¹danym i istotnej niepo¿¹danej reakcji zaistnia³ych podczas pobrania, przechowywania, alokacji i przeszczepienia wraz z opisem czynnoci podjêtych dla ich wyjanienia i zapobiegania w przysz³oci.

4.
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