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Wzory pozyskiwania narządów od zmarłych dawców*

PRAWDOPODOBNY ZMARŁY DAWCA NARZĄDÓW
Osoba z ciężkim uszkodzeniem lub chorobą mózgu lub osoba z zatrzymaniem krążenia 

bez medycznych przeciwwskazao do pobrania narządów

DAWCA ZE ŚMIERCIĄ MÓZGU (DBD) Przyczyny tego, że Potencjalny Dawca nie 
staje się Wykorzystanym dawcą

DAWCA Z NIEODWRACALNYM
ZATRZYMANIEM KRĄŻENIA (DCD)

POTENCJALNY DBD
Osoba z wysuniętym podejrzeniem śmierci 
mózgu

A. Zależne od systemu
- Brak zgłoszenia dawcy
- Brak rozpoznania śmierci mózgu lub 

nieodwracalnego zatrzymania krążenia 
(także w sytuacjach, gdzie byłoby to 
możliwe)

- Brak zespołu pobierającego
- Brak odpowiedniego biorcy

B. Zależne od dawcy lub narządu
- Przeciwwskazania medyczne
- Niestabilnośd hemodynamiczna dawcy
- Patologia anatomiczna lub 

czynnościowa narządu
- Uszkodzenie narządu podczas pobrania i 

przechowywania

C. Sprzeciw na pobranie narządów

POTENCJALNY DCD
A. Osoba z ustaniem czynności krążenia i 
oddychania, u której RKO nie jest 
kontynuowana lub nie jest podejmowana 
(Kat. I i II)
B. Osoba, w przypadku której przewiduje 
się ustanie krążenia w warunkach 
umożliwiających pobranie narządów

ZAKWALIFIKOWANY DBD
Osoba z rozpoznaną śmiercią w oparciu o 
kryteria neurologiczne, autoryzacją 
pobrania i bez medycznych przeciwwskazao 

ZAKWALIFIKOWANY DCD 

RZECZYWISTY DBD
Dawca od którego przynajmniej jeden 
narząd został pobrany z zamiarem 
przeszczepienia 

RZECZYWISTY DCD
Dawca od którego przynajmniej jeden 
narząd został pobrany z zamiarem 
przeszczepienia 

WYKORZYSTANY DBD
Dawca, od którego przynajmniej jeden 
pobrany narząd został przeszczepiony

WYKORZYSTANY DCD
Dawca, od którego przynajmniej jeden 
pobrany narząd został przeszczepiony

•Zasada „death donor rule” musi byd przestrzegana; pacjent może zostad dawcą tylko po śmierci, pobranie nie może 
spowodowad śmierci dawcy



DAWCA PRAWDOPODOBNY
Polska 2005-2010

669
604

466
539 548

655
561

503

365
443 444

536556
496

353
427 420

509548490
349422410497

2000 2000

0

500

1000

1500

2000

2500

20
05

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

potencj

zakwal

rzeczyw

wykorz

prawdop

Dawca, od którego przynajmniej jeden narząd został 
przeszczepiony

Dawca, od którego przynajmniej jeden narząd został 
pobrany celem przeszczepienia

Osoba z rozpoznaną śmiercią mózgu, autoryzacją 
pobrania oraz bez medycznych przeciwwskazao

Osoba z wysuniętym podejrzeniem śmierci mózgu

Dawca prawdopodobny –
odpowiada potencjałowi dawstwa



 Identyfikacja zmarłego dawcy DBD w szpitalu dawcy; 
pobranie, tam - gdzie identyfikacja dawcy



Szpitale dawców Potencjał dawstwa

120

290

Hospital with potential of donation = 410

Aktywne = 29%

Nieaktywne



Organizowanie i prowadzenie szkoleo 
dla personelu szpitalnego (zadanie 
fakultatywne zawarte w umowie) 

Odbycie obowiązkowych szkoleo 
organizowanych przez Poltransplant 
(edukacja wynikająca z rozporządzenia)

 Identyfikacja i kwalifikacja dawcy

 Rozpoznanie śmierci i autoryzacja pobrania

 Opieka nad zmarłym dawcą

 Koordynacja pobrania narządów

 Organizacja i dokumentacja pobrania

Monitorowanie potencjału dawstwa



Charakterystyka zmarłego 
dawcy

 Zespół cech o dawcy i narządach 
służące:

◦ Bezpieczeostwo biorcy

◦ Właściwa alokacja narządów

◦ Przewidywanie wyników 
przeszczepienia

 Analiza ryzyko-korzyśd i zarządzanie 
ryzykiem

 Podstawa dla kwalifikacji (akceptacji 
lub dyskwalifikacji) dawcy / narządu  



Karta koordynacyjna pobrania 
narządów

www.rejestry.net





Czas niedokrwienia narządu
Pobrania serca w granicach 200 km 
od ośrodka transplantacyjnego

 Organizacja pobrania 

 Czas transportu narządów 
(zespołów 
transplantacyjnych) -
◦ Nerka – 24 godz. (48 godz.)

◦ Wątroba – 18 godz. (24 godz.)

◦ Trzustka – 12 godz. (18 godz.)

◦ Płuca – 8 godz. (12 godz.)

◦ Serce – 4 godz. (6 godz.) 



DBD (kryteria neurologiczne) DCD (kryteria sercowe)

 Najczęściej dawca 
wielonarządowy

 Najczęściej pełna 
charakterystyka dawcy 

 Zawsze dawca o rozszerzonych 
kryteriach

 Nigdy nie jest dawcą serca
 < 10% dawców 

wielonarządowych
 Pobranie najczęściej bez pełnej 

charakterystyki dawcy



Przeszczepianie identyczne grupowo

Przeszczepianie zgodne grupowo
◦0 do 0, A, B, AB

◦A do A i AB

◦B do B i AB

Przeszczepianie wbrew grupie krwi
◦A do 0



 Uraz czaszkowo-mózgowy jako częśd urazu 
wielonarządowego

 Wtórne uszkodzenie mózgu po RKO

 Malformacja naczyo mózgowych (udar krwotoczny) 
skojarzony z wielotorbielowatym zwyrodnieniem 
nerek

 Udar niedokrwienny jako wykładnik miażdżycy

 Guz mózgu jak przyczyna śmierci mózgu

 Zatrucie jako przyczyna zgonu (metanol, amfetamina)



Prognoza wyników 
przeszczepienia

Alokacja







i data zgonu



Kontrolowane zakażenie  
uogólnione

Niekontrolowane zakażenie 
uogólnione



 Narządy o rozszerzonych kryteriach
◦ Anatomia

◦ Badania czynnościowe

◦ Schorzenia narządu



•Cechy dawcy i narządu

•Czynniki ryzyka zależne od 
dawcy

•Bezwzględne i względne 
przeciwwskazania do 
wykorzystania narządu

Charakterystyka 
dawcy i narządu

•Sposób pobrania, 
przechowywania i 
przeszczepienia

•Model alokacji

•Sposób leczenia po 
przeszczepieniu

Charakterystyka 
procesu 

przeszczepienia •Przyczyna schyłkowej 
niewydolności narządu

•Pilnośd wskazao

•Czynniki ryzyka zależne od 
biorcy

Charakterystyka 
biorcy


