Dawcy
dawcy ogółem
zmarli dawcy tkanek ogółem
("wyłącznie tkankowi" + "wielonarządowi")
wielonarządowi dawcy tkanek
żyjący dawcy tkanek ogółem
dawcy rogówek
dawcy skóry
dawcy zastawek
dawcy naczyń
zmarli dawcy tkanek mięśniowo-szkieletowych (kości,
ścięgien itp.)
żyjący dawcy tkanek mięsniowo-szkieletowych
(autoprzeszczepy - kości czaszki)
żyjący dawcy tkanek mięsniowo-szkieletowych
(autoprzeszczepy - chrząstki)
żyjący dawcy tkanek mięsniowo-szkieletowych (głów
kości udowych)
dawcy owodni (żyjący)

Liczba dawców
884
788
99
96
393
9
142
12
304
31
25
0
40

Liczba tkanek
pobranych / pozyskanych w Polsce
rogówki
skóra (cm2)
zastawki serca
naczynia krwionośne
fragmenty kk. długich (szt.)
kostny materiał wypełniający (szt.) za wyjątkiem
materiału (np. głów kk. udowych) od dawców żyjących
kostny materiał wypełniający (szt.), np. głowy kości
udowych od żyjących dawców
owodnie (szt.)
NW twardówki oczne (szt.)
UN opona twarda (szt.)
UMS chrząstka stawowa
AUTOPRZESZCZEP (szt.)
UMS kość pokrywy czaszki
AUTOPRZESZCZEP (szt.)
UMS powięź szeroka (szt.)
UMS ścięgna i więzadła (szt.)
USN osierdzie (szt.)

761
10663
282
12
1235

1644
0
40
6
40
25
31
19
92
21

Liczba tkanek
pobranych / pozyskanych poza Polską - w krajach UE

Kraje UE

rogówki
skóra (cm2)
zastawki serca
naczynia krwionośne
fragmenty kk. długich (szt.)

0
0
0
0
0

kostny materiał wypełniający (szt.) za wyjątkiem
materiału (np. głów kk. udowych) od dawców żyjących

0

kostny materiał wypełniający (szt.), np. głowy kości
udowych od żyjących dawców
owodnie
NW twardówki oczne (szt.)
UN opona twarda (szt.)
UMS chrząstka stawowa
AUTOPRZESZCZEP (szt.)
UMS kość pokrywy czaszki
AUTOPRZESZCZEP (szt.)
UMS powięź szeroka (szt.)
UMS ścięgna i więzadła (szt.)
USN osierdzie (szt.)
Liczba tkanek
pobranych / pozyskanych poza Polską - w krajach
nienależących do UE
rogówki
skóra (cm2)
zastawki serca
naczynia krwionośne
fragmenty kk. długich (szt.)
kostny materiał wypełniający (szt.) za wyjątkiem
materiału (np. głów kk. udowych) od dawców żyjących
kostny materiał wypełniający (szt.), np. głowy kości
udowych od żyjących dawców
owodnie
NW twardówki oczne (szt.)
UN opona twarda (szt.)
UMS chrząstka szklista do hodowli
AUTOPRZESZCZEP (szt.)
UMS kość pokrywy czaszki
AUTOPRZESZCZEP (szt.)
UMS powięź szeroka (szt.)
UMS ścięgna i więzadła (szt.)
USN osierdzie (szt.)

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kraje poza UE
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Liczba tkanek dopuszczonych do przetwarzania
rogówki
skóra (cm2)
zastawki serca
naczynia krwionośne
fragmenty kk. długich (szt.)
kostny materiał wypełniający (szt.) za wyjątkiem
materiału (np. głów kk. udowych) od dawców żyjących
kostny materiał wypełniający (szt.), np. głowy kości
udowych od żyjących dawców
owodnie (szt.)
NW twardówki oczne (szt.)
UN opona twarda (szt.)
UMS chrząstka szklista do hodowli (szt.)
UMS kość pokrywy czaszki
AUTOPRZESZCZEP (szt.)
UMS powięź szeroka (szt.)
UMS ścięgna i więzadła (szt.)
USN osierdzie (szt.)
Liczba przeszczepów dopuszczonych do dystrybucji
rogówki
skóra (cm2)
zastawki serca
naczynia krwionośne
fragmenty kk. długich (op.)
kostny materiał wypełniający (op.) za wyjątkiem
materiału np. głów kk. udowych od żyjących dawców
kostny materiał wypełniający (op.), np. głowy kości
udowych od żyjących dawców
owodnie (op.)
NW twardówki oczne (op.)
UN opona twarda (op.)
UMS chrząstka szklista chłodzona (op.)
UMS chrząstka szklista –
AUTOPRZESZCZEP (op.)
UMS chrząstka szklista mrożona (op.)
UMS kość pokrywy czaszki
AUTOPRZESZCZEP (op.)
UMS powięź szeroka (op.)
UMS ścięgna i więzadła (op.)
USN osierdzie (op.)

753
9186
280
9
1141

1584
0
32
6
38
25
29
18
92
21

514
7483
125
5
130
7818
1075
660
6
129
0
25
0
21
37
49
28

Liczba przeszczepów wydanych do szpitali w Polsce
rogówki
skóra (cm2)
zastawki serca
naczynia krwionośne
fragmenty kk. długich (op.)
kostny materiał wypełniający (op.) za wyjątkiem
głów kk. udowych od żywych dawców
głowy kości udowych od żywych dawców
owodnie (op.)
NW twardówki oczne (op.)
UN opona twarda (op.)
UMS chrząstka szklista chłodzona (op.)
UMS chrząstka szklista –
AUTOPRZESZCZEP (op.)
UMS chrząstka szklista mrożona (op.)
UMS kość pokrywy czaszki
AUTOPRZESZCZEP (op.)
UMS powięź szeroka (op.)
UMS ścięgna i więzadła (op.)
USN osierdzie (op.)
Liczba przeszczepów wydanych do szpitali poza Polską
- w krajach UE
rogówki
skóra (cm2)
zastawki serca
naczynia krwionośne
fragmenty kk. długich (op.)
kostny materiał wypełniający (op.) za wyjątkiem
głów kk. udowych od żywych dawców
głowy kości udowych od żywych dawców
owodnie
NW twardówki oczne (op.)
UN opona twarda (op.)
UMS chrząstka szklista chłodzona (op.)
UMS chrząstka szklista –
AUTOPRZESZCZEP (op.)
UMS chrząstka szklista mrożona (op.)
UMS kość pokrywy czaszki
AUTOPRZESZCZEP (op.)
UMS powięź szeroka (op.)
UMS ścięgna i więzadła (op.)
USN osierdzie (op.)

487
16158
163
6
251
9308
0
633
6
135
4
26
1
17
46
42
16
Kraje UE
16
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Liczba przeszczepów wydanych do szpitali poza Polską
- w krajach nienależących do UE
rogówki
skóra (cm2)
zastawki serca
naczynia krwionośne
fragmenty kk. długich (op.)
kostny materiał wypełniający (op.) za wyjątkiem
głów kk. udowych od żywych dawców
głowy kości udowych od żywych dawców
owodnie
NW twardówki oczne (op.)
UN opona twarda (op.)
UMS chrząstka szklista chłodzona (op.)
UMS chrząstka szklista –
AUTOPRZESZCZEP (op.)
UMS chrząstka szklista mrożona (op.)
UMS kość pokrywy czaszki
AUTOPRZESZCZEP (op.)
UMS powięź szeroka (op.)
UMS ścięgna i więzadła (op.)
USN osierdzie (op.)

Osoby oczekujące na przeszczep rogówki
Osoby oczekujące na przeszczep zastawki

Kraje poza UE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

brak danych
brak danych

