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Zadbaj o zdrowie swoich piersi!

Z dr. hab. med. Karolem
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Zapraszamy do udziału w debacie wszystkich zainteresowanych tematem transplantologii.
Od godz. 10:00 – rejestracja uczestników
Zastrzegamy możliwość zmian w programie z powodów niezależnych od Szpitala.
Aktualny program i zgłoszenia: www.szpitaljp2.krakow.pl
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Marta Melaniuk jest uczennicą II LO im. EMILII PLATER w Białej Podlaskiej. Jej film o przeszczepie
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ABC PRZESZCZEPIANIA
NARZĄDÓW
CO TO JEST PRZESZCZEPIANIE NARZĄDÓW?
Przeszczepianie narządów, czyli inaczej transplantacja (z łac. transplantare – szczepić) – to przeszczepienie całości lub części narządu,
tkanki lub komórek z jednego ciała na inne (lub w obrębie jednego ciała). Przeszczepianiem narządów zajmuje się dział medycyny nazywany
transplantologią.
SZANSA NA NORMALNE ŻYCIE
Każdego roku w Polsce na przeszczepienie narządów oczekuje
bardzo wielu chorych (dane statystyczne: patrz: www.poltransplant.
org.pl). Jest to dla nich jedyna szansa na powrót do normalnego życia,
a bardzo często – po prostu na przeżycie. Transplantacja nie jest metodą
eksperymentalną, jest uznaną metodą leczenia tak jak leczenie operacyjne czy farmakoterapia, z długą historią i wieloma sukcesami, które
mają oblicza dziesiątek i setek tysięcy ludzi na całym świecie otrzymujących szansę na powrót do zdrowia.
Niektóre narządy mogą pochodzić wyłącznie od osoby zmarłej
(jak np. serce), inne można pobrać zarówno od osoby zmarłej, jak i od
osoby żyjącej, jeśli są parzyste (nerki, płuca) lub podzielne (jak wątroba). W Polsce zdecydowaną większość przeszczepianych narządów
pobiera się od osób zmarłych w mechanizmie śmierci mózgu. Liczba
przeszczepień narządów pobranych od osób żyjących jest dramatycznie
mała, zważywszy na deklarowane powszechnie przywiązanie do więzi
rodzinnych i chrześcijańskie korzenie naszej kultury.
NIEŁATWE DECYZJE
Nadal mamy - jako społeczeństwo - problem z akceptacją śmierci
mózgu jako śmierci człowieka i pobrania narządów od osoby bliskiej
zmarłej w tym mechanizmie. Na przeszkodzie akceptacji tych aspektów współczesnej medycyny stoi często niewiedza, którą karmi się brak
zaufania. Na to często nakłada się sprzeciw kierowany tak naprawdę nie
wobec stwierdzenia śmierci mózgu czy transplantacji jako takiej, ale
wobec ciężkiej choroby i śmierci osoby bliskiej, z którą nagle jesteśmy
zmuszeni się skonfrontować.

spełnione w takim przypadku; bezwzględnie zabroniony i surowo karany jest handel narządami, za który uważa się również oferowanie własnych narządów w zamian za korzyść finansową. W przypadku zmarłego dawcy, od którego można pobrać nerki, trzustkę, wątrobę, płuca,
serce, jelita. Narządy i tkanki do przeszczepienia pobiera się ze zwłok
osób, które za życia nie wyraziły sprzeciwu.
Tkanki i narządy najczęściej przeszczepiane: nerki, wątroba, serce,
płuca, trzustka, jelito, szpik kostny, skóra, tętnica, rogówka.
Śmierć mózgu to rzeczywista śmierć człowieka. Oznacza, że ustało
krążenie krwi w mózgu i doszło do jego nieodwracalnego uszkodzenia.
Przy pomocy specjalnej aparatury można przez pewien czas utrzymać
czynność serca i oddychania, co stwarza pozory życia. Śmierć mózgu
oznacza śmierć człowieka, polegającą na całkowitym rozpadzie zjednoczonej i zintegrowanej całości, jaką jest człowiek, mimo że funkcjonują
jeszcze poszczególne narządy, zachowana jest czynność serca i ciepłota
ciała. Dzieje się to za sprawą sztucznego podtrzymywania ich funkcji.
Od śmierci mózgu należy odróżnić jego ciężkie uszkodzenie, w którym nie stwierdza się oznak śmierci mózgu, choć mogło dojść do zniszczenia jego znacznej części. Szeroko dyskutowane przypadki „wybudzenia” dotyczą chorych z ciężkim uszkodzeniem mózgu, natomiast
nigdy nie dotyczyły przypadków śmierci mózgu stwierdzonej zgodnie
z aktualną wiedzą medyczną i przepisami prawa.
U osoby, u której podejrzewa się śmierć mózgu, ordynator OIOM
lub specjalista przez niego upoważniony, wykonuje dwie serie badań
neurologicznych i próbę bezdechu (w wybranych sytuacjach także badania obrazowe). Komisja lekarska złożona z trzech lekarzy, w tym co
najmniej jednego specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej
terapii oraz jednego specjalisty w dziedzinie neurologii lub neurochirurgii stwierdza śmierć mózgu w celu odłączenia osoby zmarłej od
aparatury wentylującej.
Przed odłączeniem aparatury należy rozpatrzyć możliwość pobrania niektórych narządów do przeszczepienia. Pozostaje wtedy tylko
kilka godzin, aby upewnić się co do woli zmarłego, dotyczącej oddania
tkanek i narządów po śmierci (sprawdzenie w Centralnym Rejestrze
Sprzeciwów czy osoba ta nie zarejestrowała sprzeciwu na pobranie narządów po śmierci) i zorganizować przeszczepienie narządów.
PRZEBIEG POBRANIA NARZĄDÓW I TRANSPLANTACJA.
Przed przeszczepieniem wykonuje się badania wykluczające choroby, które mogłyby zostać przekazane biorcy przeszczepu. Pobranie
narządów do przeszczepiania jest operacją chirurgiczną wykonywaną
w warunkach bloku operacyjnego, w czasie której ciało dawcy traktowane jest z należytym szacunkiem. Biorcy narządów nie poznają nazwiska dawcy, ponieważ dar narządów od zmarłego jest anonimowy.

DLACZEGO O PRZESZCZEPIANIU NALEŻY ROZMAWIAĆ?
Współczesna medycyna stwarza możliwość oddania narządu osobie
bliskiej. Doniosłość tej decyzji wymaga, żeby podjąć ją samodzielnie.
Nie powinniśmy obciążać nią osób bliskich ani pozostawiać ich w niepewności, co do naszych poglądów.
OŚWIADCZENIE WOLI
Wyraźmy więc swoją wolę:
wypełniając i nosząc przy sobie
„Oświadczenie woli”, informując
swoich bliskich i przyjaciół. Jeśli
bliska osoba wymaga takiej formy
leczenia i uważasz, że właśnie Ty
możesz zostać żywym dawcą narządu – wyjdź z inicjatywą, bo biorcy
łatwiej przyjąć dar, niż o niego prosić. Jeśli z różnych powodów chcesz
jasno wyrazić swój sprzeciw – zgłoś
to w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów. Nie pozwól i nie każ innym
decydować za siebie.
POBRANIE NARZĄDU
MOŻE NASTĄPIĆ
W DWÓCH SYTUACJACH:
W przypadku żywego dawcy, Przeszczep narządów nie wyklucza normalnego funkcjonowania pacjentów, w tym uprawiania sportu. Na zdjęciu: rajd rowerowy, będący formą udziału
który może oddać nerkę lub seg- w Sportowych Dniach Integracji Osób Niepełnosprawnych, organizowanych przez Fundację Anny Dymnej Mimo Wszystko, 2015 r. Osoby na fotografii od
ment wątroby. Prawo szczegółowo lewej: Pan Tomasz Suchodoła, Pani Małgorzata Rejdych - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Osób po Przeszczepie Serca oraz prof. UJ dr hab. med. Bogusław Kaokreśla, jakie warunki muszą zostać pelak - od 1.12.2015 Kierownik Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie. Fot. Janusz Rejdych.

prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w dniu udzielania
enia.

1 stycznia zaczął funkcjonować system eWUŚ. Z informacja
emat spotykają się Państwo podczas rejestracji. Tajemniczy
nacza system elektronicznej Werykacji Uprawnień Świadorców.
to system, który potwierdza uprawnienia pacjenta do świadeki zdrowotnej nansowanych ze środków publicznych. Inforsystemie są aktualizowane codziennie. Uprawnienia pacjenta
kowane przy okazji każdej wizyty. Dla pacjenta oznacza to,
musi już okazywać dokumentu potwierdzającego ubezpieczeyli książeczki ubezpieczeniowej lub druku RMUA.
robić, jeśli – z jakichś przyczyn – system elektroniczny nie
kuje pozytywnie naszych uprawnień do bezpłatnych świadśli mamy przy sobie dokumenty potwierdzające ubezpieczenie
je okazać, jeśli nie – pacjent składa w rejestracji oświadczeawie do korzystania ze świadczeń bezpłatnych. Taką sytuację
ednak wyjaśnić u swojego płatnika i ewentualnie w oddziale
dzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.
pę, której status może być zmienny są studenci – wielu spośród
dejmuje bowiem prace zarobkową przez krótszy lub dłuższy
śli student pracuje – nabywa swój własny tytuł ubezpieczenia,
st jeśli pozostaje na utrzymaniu rodziny – jego status ubezowy jest pochodny i wynika właśnie z faktu bycia członkiem
osoby ubezpieczonej.

Rejestracja do Przychodni Kardiologicznej

Prezes NFZ zapowiedziała, że po upływie I kwartału 2013 roku
zostanie dokonana ocena funkcjonowania systemu eWUŚ.
W chwili rejestracji pacjenta pojawia się zielony lub czerwony
ekran.
Uwaga: „Czerwony ekran” nie oznacza, że pacjent nie ma prawa do świadczeń. Informuje jedynie o tym, że NFZ w tym dniu nie
potwierdza jego prawa do świadczeń. Pacjent, który ma pewność, że
takie uprawnienia posiada, może je potwierdzić z pomocą odpowiednich dokumentów lub poprzez złożenie oświadczenia.
W przypadku, kiedy pacjent potwierdza prawo do świadczeń decyzją wydaną przez wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta) na
podst. art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej nansowanych ze środków publicznych, pracownik rejestracji robi kopię dokumentu i dołącza do dokumentacji pacjenta.

co ten MIP?

temat. MIP może zostać przekazany osobie uprawnionej bezpośrednio przez pacjenta, lub - po
zmowa z Wojciechem Mielnickim, Admini- werykacji uprawnienia - przez
orem Bezpieczeństwa Informacji, Doradcą personel medyczny Szpitala.
Korzystanie z przekazanego
tora ds. bezpieczeństwa informacji.
identykatora jest łatwe dla osób
e Wojciechu, czym jest MIP?
uprawnionych: W celu uzyskania
czyli Medyczny Identykator Pacjenta, jest niepowtarzal- informacji należy podać numer
merycznym identykatorem nadawanym każdemu Pacjento- MIP oraz swoje imię i nazwisko.
y rejestrowany jest w naszym Szpitalu.
Pracownik Szpitala - lekarz,
akim celu MIP jest stosowany?
po pozytywnym zwerykowaniu
ki MIP, osoby, które Pacjent upoważnił do dostępu do infor- uprawnienia dzwoniącego do dootyczących stanu jego zdrowia, mogą w sposób bezpieczny stępu do danych, udziela odpokać -nawet telefonicznie. Możliwe jest również telefoniczne wiedzi dotyczących medycznych
ie informacji dotyczących np. wyników badań.
danych osobowych adekwatowanie numeru MIP rozwiązuje więc szereg problemów, które nie do potrzeb/zainteresowania
ją podczas codziennej pracy Szpitala, w związku z koniecz- dzwoniącego.
ogodzenia wymagań etycznych oraz prawnych, związanych
Dla zachowania bezpieczeństwa, zaleca się, by pacjent jak też
pieczeniem informacji o pacjencie, z przepisami dotyczącymi osoby, którym MIP został udostępniony, nie przekazywały go innym,
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji
Handel narządami jest bezwzględnie zabroniony i karalny; nieuprawnionym
aby wicz, Dyrektorpodmiotom
ego uprawnień.
czy osobom.
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