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Sprawozdanie z działalności banków tkanek i komórek w roku 2009
Dawcy
dawcy tkanek i komórek ogółem
(zmarli i Ŝyjący)
zmarli dawcy tkanek i komórek ogółem
("wyłącznie tkankowi" + "narządowo-tkankowi")
zmarli narządowi dawcy tkanek i komórek
(dawcy narządowo-tkankowi)
Ŝyjący dawcy tkanek i komórek ogółem
(np. dawcy głów kk. udowych, owodni,
dawcy "domino", dawcy w układzie auto - fragmenty pokryw czaszki, przytarczyce, ścięgna,
chondrocyty i inne)
dawcy w układzie auto
zmarli dawcy gałek ocznych
zmarli dawcy rogówek (łącznie)
zmarli dawcy zastawek
Ŝyjący dawcy zastawek (dawcy "domino")
zmarli dawcy naczyń
zmarli dawcy osierdzia
zmarli dawcy kości w układzie allo
Ŝyjący dawcy kości w układzie allo
Ŝyjący dawcy kości w układzie auto
zmarli dawcy ścięgien, więzadeł, powięzi
Ŝyjący dawcy chrząstki szklistej
zmarli dawcy skóry na przeszczepy w układzie allo
Ŝyjący dawcy skóry na przeszczepy w układzie auto
Ŝyjący dawcy skóry na przeszczepy w układzie allo
Ŝyjący dawca fragmentu skóry do hodowli keratynocytów w układzie auto
Ŝyjący dawca fragmentu skóry do hodowli keratynocytów w układzie allo
zmarły dawca hodowanych keratynocytów w układzie allo
Ŝyjący dawca hodowanych keratynocytów w układzie auto
Ŝyjący dawca hodowanych keratynocytów w układzie auto/allo
Ŝyjący dawca hodowanych keratynocytów w układzie allo
zmarli dawcy opony twardej
Ŝyjący dawcy owodni
Ŝyjący dawca przytarczyc w układzie auto
zmarły dawca wysepek trzustkowych
inni (proszę wyszczególnić) ...
inni (proszę wyszczególnić) ...
Miejsce pobrania tkanek
sala operacyjna
sala operacyjna a następnie sala prosektoryjna
sala prosektoryjna
inne (proszę wyszczególnić) ...
inne (proszę wyszczególnić) ...

1 091
922
177

169
97
111
490
164
0
2
14
306
0
20
93
58
4
0
0
8
7
5
8
3
5
57
65
11
0
0
0
325
16
750
0
0
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Sprawozdanie z działalności banków tkanek i komórek w roku 2009
Liczba tkanek
pobranych / pozyskanych w Polsce
Narząd wzroku (NW)
NW gałki oczne (szt.)
NW rogówki OGÓŁEM (szt.)
NW rogówki - rogówki pobrane wraz z gałką oczną (szt.)
NW rogówki - płatek rogówkowo-twardówkowy (szt.)
Układ Sercowo-Naczyniowy (USN)
USN serca na homografty
USN zastawki serca ogółem
USN zastawki serca aortalne
USN zastawki serca płucne
USN naczynia krwionośne ogółem
USN naczynia krwionośne tętnicze
USN naczynia krwionośne Ŝylne
USN osierdzie (szt.)
Układ Mięśniowo-Szkieletowy (USN)
UMS fragmenty kk. długich - trzony kk. długich (szt.)
UMS kostny materiał wypełniający - nasady kk. długich, talerze biodrowe, pokrywy czaszki, mostki,
Ŝebra, Ŝuchwy itp. (szt.) za wyjątkiem
materiału od dawców Ŝyjących
(np. głów kk. udowych, fragmentów pokryw czaszki)
UMS kostny materiał wypełniający (szt.) od Ŝyjących dawców w układzie allo, np. głowy kk.
udowych
UMS kostny materiał wypełniający (szt.) od Ŝyjących dawców w układzie auto, np. fragmenty
pokryw czaszki
UMS powięź szeroka (szt.)
UMS ścięgna (szt.)
UMS więzadła (szt.)
UMS łąkotka (szt.)
UMS chrząstka szklista do hodowli
AUTOPRZESZCZEP (szt.)
Pozostałe tkanki miękkie
POW skóra (cm2)
PL owodnie (szt.)
UN opona twarda (szt.)
Inne
przytarczyce (szt)
inne (proszę wyszczególnić)
inne (proszę wyszczególnić)

259
1 006
259
747
164
328
164
164
3
3
0
14
1 224
2 482

0
28
49
406
97
28
49
5 040
65
57
87
0
0
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Sprawozdanie z działalności banków tkanek i komórek w roku 2009
Liczba tkanek
pobranych / pozyskanych poza Polską - w krajach UE
Narząd wzroku (NW)
NW gałki oczne (szt.)
NW rogówki OGÓŁEM (szt.)
NW rogówki - rogówki pobrane wraz z gałką oczną (szt.)
NW rogówki - płatek rogówkowo-twardówkowy (szt.)
Układ Sercowo-Naczyniowy (USN)
USN serca na homografty
USN zastawki serca ogółem
USN zastawki serca aortalne
USN zastawki serca płucne
USN naczynia krwionośne ogółem
USN naczynia krwionośne tętnicze
USN naczynia krwionośne Ŝylne
USN osierdzie (szt.)
Układ Mięśniowo-Szkieletowy (USN)
UMS fragmenty kk. długich - trzony kk. długich (szt.)
UMS kostny materiał wypełniający - nasady kk. długich, talerze biodrowe, pokrywy czaszki, mostki,
Ŝebra, Ŝuchwy itp. (szt.) za wyjątkiem
materiału od dawców Ŝyjących
(np. głów kk. udowych, fragmentów pokryw czaszki)
UMS kostny materiał wypełniający (szt.) od Ŝyjących dawców w układzie allo, np. głowy kk.
udowych
UMS kostny materiał wypełniający (szt.) od Ŝyjących dawców w układzie auto, np. fragmenty
pokryw czaszki
UMS powięź szeroka (szt.)
UMS ścięgna (szt.)
UMS więzadła (szt.)
UMS łąkotka (szt.)
UMS chrząstka szklista do hodowli
AUTOPRZESZCZEP (szt.)
Pozostałe tkanki miękkie
POW skóra (cm2)
PL owodnie (szt.)
UN opona twarda (szt.)
Inne
przytarczyce (szt)
inne (proszę wyszczególnić)
inne (proszę wyszczególnić)

Wielka Brytania

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
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Sprawozdanie z działalności banków tkanek i komórek w roku 2009
Liczba tkanek
pobranych / pozyskanych poza Polską - w krajach nienaleŜących do UE
Narząd wzroku (NW)
NW gałki oczne (szt.)
NW rogówki OGÓŁEM (szt.)
NW rogówki - rogówki pobrane wraz z gałką oczną (szt.)
NW rogówki - płatek rogówkowo-twardówkowy (szt.)
Układ Sercowo-Naczyniowy (USN)
USN serca na homografty (szt.)
USN zastawki serca ogółem (szt.)
USN zastawki serca aortalne (szt.)
USN zastawki serca płucne (szt.)
USN naczynia krwionośne ogółem (szt.)
USN naczynia krwionośne tętnicze (szt.)
USN naczynia krwionośne Ŝylne (szt.)
USN osierdzie (szt.)
Układ Mięśniowo-Szkieletowy (USN)
UMS fragmenty kk. długich - trzony kk. długich (szt.)
UMS kostny materiał wypełniający - nasady kk. długich, talerze biodrowe, pokrywy czaszki, mostki,
Ŝebra, Ŝuchwy itp. (szt.) za wyjątkiem
materiału od dawców Ŝyjących
(np. głów kk. udowych, fragmentów pokryw czaszki)
UMS kostny materiał wypełniający (szt.) od Ŝyjących dawców w układzie allo, np. głowy kk.
udowych
UMS kostny materiał wypełniający (szt.) od Ŝyjących dawców w układzie auto, np. fragmenty
pokryw czaszki
UMS powięź szeroka (szt.)
UMS ścięgna (szt.)
UMS więzadła (szt.)
UMS łąkotka (szt.)
UMS chrząstka szklista do hodowli
AUTOPRZESZCZEP (szt.)
Pozostałe tkanki miękkie
POW skóra (cm2)
PL owodnie (szt.)
UN opona twarda (szt.)
Inne
przytarczyce (szt)
inne (proszę wyszczególnić)
inne (proszę wyszczególnić)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Sprawozdanie z działalności banków tkanek i komórek w roku 2009
Liczba tkanek dopuszczonych do przetwarzania
Narząd wzroku (NW)
NW gałki oczne (szt.)
NW rogówki OGÓŁEM (szt.)
NW rogówki - rogówki pobrane wraz z gałką oczną (szt.)
NW rogówki - płatek rogówkowo-twardówkowy (szt.)
Układ Sercowo-Naczyniowy (USN)
USN serca na homografty (szt.)
USN zastawki serca ogółem (szt.)
USN zastawki serca aortalne (szt.)
USN zastawki serca płucne (szt.)
USN naczynia krwionośne ogółem (szt.)
USN naczynia krwionośne tętnicze (szt.)
USN naczynia krwionośne Ŝylne (szt.)
USN osierdzie (szt.)
Układ Mięśniowo-Szkieletowy (USN)
UMS fragmenty kk. długich - trzony kk. długich (szt.)
UMS kostny materiał wypełniający - nasady kk. długich, talerze biodrowe, pokrywy czaszki, mostki,
Ŝebra, Ŝuchwy itp. (szt.) za wyjątkiem
materiału od dawców Ŝyjących
(np. głów kk. udowych, fragmentów pokryw czaszki)
UMS kostny materiał wypełniający (szt.) od Ŝyjących dawców w układzie allo, np. głowy kk.
udowych
UMS kostny materiał wypełniający (szt.) od Ŝyjących dawców w układzie auto, np. fragmenty
pokryw czaszki
UMS powięź szeroka (szt.)
UMS ścięgna (szt.)
UMS więzadła (szt.)
UMS łąkotka (szt.)
UMS chrząstka szklista do hodowli
AUTOPRZESZCZEP (szt.)
Pozostałe tkanki miękkie
POW skóra (cm2)
PL owodnie (szt.)
UN opona twarda (szt.)
Inne
przytarczyce (szt)
inne (proszę wyszczególnić)
inne (proszę wyszczególnić)

259
1 006
259
747
164
318
164
164
2
2
0
14
1 036
2 184

0
28
39
382
78
28
58
5 028
43
48
87
0
0
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Sprawozdanie z działalności banków tkanek i komórek w roku 2009
Liczba przeszczepów dopuszczonych do dystrybucji
Narząd wzroku (NW)
NW rogówki (szt.)
NW twardówki oczne (szt.)
Układ Sercowo-Naczyniowy (USN)
USN zastawki serca ogółem (szt.)
USN zastawki serca aortalne (szt.)
USN zastawki serca płucne (szt.)
USN naczynia krwionośne ogółem (szt.)
USN naczynia krwionośne tętnicze (szt.)
USN naczynia krwionośne Ŝylne (szt.)
USN osierdzie (op.)
Układ Mięśniowo-Szkieletowy (USN)
UMS fragmenty kk. długich - trzony kk. długich (szt.)
UMS kostny materiał wypełniający - nasady kk. długich, talerze biodrowe, pokrywy czaszki, mostki,
Ŝebra, Ŝuchwy itp. (op.) za wyjątkiem
materiału od dawców Ŝyjących
(np. głów kk. udowych, fragmentów pokryw czaszki)
UMS kostny materiał wypełniający (op.) od Ŝyjących dawców w układzie allo, np. głowy kk.
udowych
UMS kostny materiał wypełniający (op.) od Ŝyjących dawców w układzie auto, np. fragmenty
pokryw czaszki
UMS przeszczepy masywne (nasada+trzon kości długiej, masywny przeszep 1/2 miednicy, itp.) (op.)
UMS powięź szeroka (op.)
UMS ścięgna (szt.)
UMS więzadła (szt.)
UMS łąkotka (op.)
UMS chrząstka szklista –
AUTOPRZESZCZEP (op.)
UMS chrząstka Ŝebrowa chłodzona (op.)
UMS chrząstka Ŝebrowa mroŜona (op.)
UMS chrząstka szklista chłodzona (op.)
UMS chrząstka szklista mroŜona (op.)
UMS chondrocyty (mln) - niezabankowane
UMS chondrocyty (mln) - zabankowane
Pozostałe tkanki miękkie
POW skóra (op.)
POW skóra (cm2)
POW keratynocyty (mln) - niezabankowane
POW keratynocyty (mln) - zabankowane
PL owodnie (op.)
PL owodnie (cm2)
UN opona twarda (op.)
Inne
przytarczyce (szt)
inne (proszę wyszczególnić)
inne (proszę wyszczególnić)

703
20
150
46
103
2
2
0
30
281
9 582

0
47
3
16
153
0
0
25
6
0
0
0
558,2
5,9
85
6 837
185,0
81,0
847
11 941
84
87
0
0
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Sprawozdanie z działalności banków tkanek i komórek w roku 2009
Liczba przeszczepów wydanych do szpitali w Polsce
Narząd wzroku (NW)
NW rogówki (szt.)
NW twardówki oczne (szt.)
Układ Sercowo-Naczyniowy (USN)
USN zastawki serca ogółem (szt.)
USN zastawki serca aortalne (szt.)
USN zastawki serca płucne (szt.)
USN naczynia krwionośne ogółem (szt.)
USN naczynia krwionośne tętnicze (szt.)
USN naczynia krwionośne Ŝylne (szt.)
USN osierdzie (op.)
Układ Mięśniowo-Szkieletowy (USN)
UMS fragmenty kk. długich - trzony kk. długich (szt.)
UMS kostny materiał wypełniający - nasady kk. długich, talerze biodrowe, pokrywy czaszki, mostki,
Ŝebra, Ŝuchwy itp. (op.) za wyjątkiem
materiału od dawców Ŝyjących
(np. głów kk. udowych, fragmentów pokryw czaszki)
UMS kostny materiał wypełniający (op.) od Ŝyjących dawców w układzie allo, np. głowy kk.
udowych
UMS kostny materiał wypełniający (op.) od Ŝyjących dawców w układzie auto, np. fragmenty
pokryw czaszki
UMS przeszczepy masywne (nasada+trzon kości długiej, masywny przeszep 1/2 miednicy, itp.) (op.)
UMS powięź szeroka (op.)
UMS ścięgna (szt.)
UMS więzadła (szt.)
UMS łąkotka (op.)
UMS chrząstka szklista –
AUTOPRZESZCZEP (op.)
UMS chrząstka Ŝebrowa chłodzona (op.)
UMS chrząstka Ŝebrowa mroŜona (op.)
UMS chrząstka szklista chłodzona (op.)
UMS chrząstka szklista mroŜona (op.)
UMS chondrocyty (mln) - niezabankowane
UMS chondrocyty (mln) - zabankowane
Pozostałe tkanki miękkie
POW skóra (op.)
POW skóra (cm2)
POW keratynocyty (mln) - niezabankowane
POW keratynocyty (mln) - zabankowane
PL owodnie (op.)
PL owodnie (cm2)
UN opona twarda (op.)
Inne
przytarczyce (szt)
inne (proszę wyszczególnić)
inne (proszę wyszczególnić)

676
10
121
34
87
2
2
0
25
163
9 571

0
20
4
3
193
11
0
24
0
0
0
0
443,1
5,9
0
0
0,0
0,0
802
14 156
65
0
0
0
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Sprawozdanie z działalności banków tkanek i komórek w roku 2009

Liczba przeszczepów wydanych do szpitali poza Polską - w krajach UE
Narząd wzroku (NW)
NW rogówki (szt.)
NW twardówki oczne (szt.)
Układ Sercowo-Naczyniowy (USN)
USN zastawki serca ogółem (szt.)
USN zastawki serca aortalne (szt.)
USN zastawki serca płucne (szt.)
USN naczynia krwionośne ogółem (szt.)
USN naczynia krwionośne tętnicze (szt.)
USN naczynia krwionośne Ŝylne (szt.)
USN osierdzie (op.)
Układ Mięśniowo-Szkieletowy (USN)
UMS fragmenty kk. długich - trzony kk. długich (szt.)
UMS kostny materiał wypełniający - nasady kk. długich, talerze biodrowe, pokrywy czaszki, mostki,
Ŝebra, Ŝuchwy itp. (op.) za wyjątkiem
materiału od dawców Ŝyjących
(np. głów kk. udowych, fragmentów pokryw czaszki)
UMS kostny materiał wypełniający (op.) od Ŝyjących dawców w układzie allo, np. głowy kk.
udowych
UMS kostny materiał wypełniający (op.) od Ŝyjących dawców w układzie auto, np. fragmenty
pokryw czaszki
UMS przeszczepy masywne (nasada+trzon kości długiej, masywny przeszep 1/2 miednicy, itp.) (op.)
UMS powięź szeroka (op.)
UMS ścięgna (szt.)
UMS więzadła (szt.)
UMS łąkotka (op.)
UMS chrząstka szklista –
AUTOPRZESZCZEP (op.)
UMS chrząstka Ŝebrowa chłodzona (op.)
UMS chrząstka Ŝebrowa mroŜona (op.)
UMS chrząstka szklista chłodzona (op.)
UMS chrząstka szklista mroŜona (op.)
UMS chondrocyty (mln) - niezabankowane
UMS chondrocyty (mln) - zabankowane
Pozostałe tkanki miękkie
POW skóra (op.)
POW skóra (cm2)
POW keratynocyty (mln) - niezabankowane
POW keratynocyty (mln) - zabankowane
PL owodnie (op.)
PL owodnie (cm2)
UN opona twarda (op.)
Inne
przytarczyce (szt)
inne (proszę wyszczególnić)
inne (proszę wyszczególnić)

zastawki Niemcy, Grecja
chondrocyty Wileka Brytania
0
0
16
0
16
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115,1
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Sprawozdanie z działalności banków tkanek i komórek w roku 2009
Liczba przeszczepów wydanych do szpitali poza Polską - w krajach nienaleŜących do UE
Narząd wzroku (NW)
NW rogówki (szt.)
NW twardówki oczne (szt.)
Układ Sercowo-Naczyniowy (USN)
USN zastawki serca ogółem (szt.)
USN zastawki serca aortalne (szt.)
USN zastawki serca płucne (szt.)
USN naczynia krwionośne ogółem (szt.)
USN naczynia krwionośne tętnicze (szt.)
USN naczynia krwionośne Ŝylne (szt.)
USN osierdzie (op.)
Układ Mięśniowo-Szkieletowy (USN)
UMS fragmenty kk. długich - trzony kk. długich (szt.)
UMS kostny materiał wypełniający - nasady kk. długich, talerze biodrowe, pokrywy czaszki, mostki,
Ŝebra, Ŝuchwy itp. (op.) za wyjątkiem
materiału od dawców Ŝyjących
(np. głów kk. udowych, fragmentów pokryw czaszki)
UMS kostny materiał wypełniający (op.) od Ŝyjących dawców w układzie allo, np. głowy kk.
udowych
UMS kostny materiał wypełniający (op.) od Ŝyjących dawców w układzie auto, np. fragmenty
pokryw czaszki
UMS przeszczepy masywne (nasada+trzon kości długiej, masywny przeszep 1/2 miednicy, itp.) (op.)
UMS powięź szeroka (op.)
UMS ścięgna (szt.)
UMS więzadła (szt.)
UMS łąkotka (op.)
UMS chrząstka szklista –
AUTOPRZESZCZEP (op.)
UMS chrząstka Ŝebrowa chłodzona (op.)
UMS chrząstka Ŝebrowa mroŜona (op.)
UMS chrząstka szklista chłodzona (op.)
UMS chrząstka szklista mroŜona (op.)
UMS chondrocyty (mln) - niezabankowane
UMS chondrocyty (mln) - zabankowane
Pozostałe tkanki miękkie
POW skóra (op.)
POW skóra (cm2)
POW keratynocyty (mln) - niezabankowane
POW keratynocyty (mln) - zabankowane
PL owodnie (op.)
PL owodnie (cm2)
UN opona twarda (op.)
Inne
przytarczyce (szt)
inne (proszę wyszczególnić)
inne (proszę wyszczególnić)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0
0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0

