
 



Szanowni PT. Koledzy 

Dobiega końca adaptacja pomieszczeń Pawilonu 6 w Państwowym Szpitalu 
Klinicznym Nr 1 Akademii Medycznej w Warszawie przy ul. Lindleya 4, przezna-
czonych na siedzibę Zespołu d/s Koordynacji Pobierania i Przeszczepiania Narzą-
dów POLTRANSPLANT oraz Centralnego Rejestru Sprzeciwów na oddanie po 
śmierci narządów do przeszczepienia. 

Od 1 listopada 1997 Centralne Biuro Koordynacyjne będzie przyjmowało zgło-
szenia pod nowym numerem telefon/fax (0-22) 622 88 78. Pod tym samym nu-
merem telefonu będą udzielane odpowiedzi dotyczące wpisów do Rejestru Sprze-
ciwów. Telefon/fax (0-22) 622 58 06 Sekretariatu POLTRANSPLANTU pozostaje 
bez zmian. 

Dotychczasowy telefon (0-22) 621 36 77 należący do Kliniki Chirurgii Ogólnej 
i Transplantacyjnej AM w Warszawie, który był udostępniony w okresie tworzenia 
się struktur organizacyjnych Poltransplantu dla potrzeb ogólnokrajowych koordy-
nacji, pozostaje telefonem kontaktowym dla ośrodków współpracujących bezpośre-
dnio z Kliniką. 

Przenosząc Centralne Biuro Koordynacyjne do nowej siedziby należy wyrazić 
podziękowania Kierownikowi Kliniki oraz całemu Zespołowi Kliniki Chirurgii Ogólnej i 
Transplantacyjnej AM w Warszawie, którzy od 1993 roku bezinteresownie i z pełnym 
zaangażowaniem prowadzili ogólnokrajowe koordynacje pobrań narządów do 
przeszczepienia oraz znosili niedogodności wynikające z tego dodatkowego zajęcia. 

Każdy kto uczestniczy w koordynacji pobrań wielonarządowych wie jak wiele 
emocji może budzić ich przebieg. Z tego powodu Zespół Kliniki koordynujący pobra-
nia narażony był niekiedy na nieuzasadnione pretensje i pomówienia ze strony ko-
operantów wynikające często z braku znajomości zasad współpracy lub egoizmu. 
Dlatego Kolegom Koordynującym poza podziękowaniami winniśmy przeprosiny. 

Dalszy rozwój przeszczepiania narządów w Polsce będzie zależał od zwiększe-
nia liczby pobrań wielonarządowych. Współdziałanie ekip pobierających narządy 
od tego samego dawcy i Koordynatorów, ma zasadnicze znaczenie. W każdym 
przypadku pobrań wielonarządowych niezbędne jest ustalenie planu pobrania z 
uwzględnieniem priorytetów oraz zachowaniem bezpiecznego czasu realizacji 
zamierzeń. Wszystkie odstępstwa od ustalonego planu pobrania, które nie wyni-
kają z przyczyn niezależnych od ekip transplantacyjnych prowadzą do niepotrzeb-
nych napięć, niewłaściwych decyzji oraz utraty narządów do przeszczepienia. Dla-
tego nie należy zapominać, że tylko lojalna współpraca ośrodków transplantacyjnych 
w pobraniach wielonarządowych pozwoli na rzeczywiste wykorzystanie dostępnych 
narządów do przeszczepienia. 

Od 1 lipca 97, w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym w Warszawie, zosta-
ły wprowadzone dyżury Koordynatorów, którzy zajmują się czynnościami związany-
mi z koordynacją pobrań w całym kraju oraz są upoważnione do sprawdzania wpi-
sów do rejestru sprzeciwów. Dyżury koordynacyjne pełnić będą asystenci Kliniki 
Chirurgii Ogólnej I Transplantacyjnej AM w Warszawie przeszkoleni i upoważnieni 
do korzystania z Centralnego Rejestru Sprzeciwów. 
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Centralnego Biura Poltransplantu 

 
Prof. Janusz Wałaszewski 

dyrektor 

 

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne Poltransplantu jest Państwową 
jednostką budżetową podporządkowaną Ministrowi Zdrowia i Opieki 
Społecznej i finansowaną w części 35 - Ministerstwo Zdrowia i Opieki 
Społecznej. 

- Poltransplantem kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 

Dyrektor kieruje Poltransplantem przy pomocy Zastępcy dyrektora 
d/s organizacyjno-administracyjnych odpowiedzialnego za: 
• Centralny Rejestr Sprzeciwów 
• Dział finansowo-księgowy 
• Biuro obsługi Krajowej Rady Transplantacyjnej 
• Organizację badań nad społecznymi aspektami przeszczepiania 

mgr Bożena Barcikowska z-
ca dyrektora 

Inne jednostki organizacyjne 

Zespół d/s koordynacji pobierania i przeszczepiania 
 

 

dr n. med Beata Łągiewska dr Jarosław Czerwiński tech. Krystyna Antoszkiewicz 

Zespół d/s edukacji i promocji transplantacji (cały 
zespół Poltransplantu) 

dr n. med. Danuta Rowińska 
odpowiedzialna 

za edukację/promocję 

Zespół do spraw finansowo-księgowych i osobowych 

 
mgr Maria Woś 
prowadząca 

 
Jolanta Brzozowska 

kasjerka 

Biuro obsługi Krajowej Rady     Budowa systemu informatyczno- 
Transplantacyjnej -łącznościowego 

 

 

Irena Jackowska Małgorzata Pieńkowska Leszek Kochut 

 

 

  



 

  

KOMUNIKAT 

Doroczne zebranie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego 

d/s Transplantacji Poltransplant odbędzie się 

14 listopada w godz. 1100-1430 w Klubie Lekarza 

Warszawa, Aleje Ujazdowskie 24. 

Dokładne informacje i program zebrania zostaną przesłane 
do Ośrodków Transplantacyjnych w późniejszym terminie. 


