SPRAWOZDANIE ZA ROK 2008 BANKI TKANEK I KOMÓREK
Dawcy
dawcy tkanek i komórek ogółem
zmarli dawcy tkanek i komórek ogółem
("wyłącznie tkankowi" + "narządowo-tkankowi")
zmarli narządowi dawcy tkanek i komórek
(dawcy narządowo-tkankowi)
żyjący 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 rogówek
zmarli dawcy zastawek
żyjący dawcy zastawek (dawcy "domino")
zmarli dawcy naczyń
zmarli dawcy osierdzia
zmarli dawcy kości w układzie allo
żyjący dawcy kości w układzie allo
żyjący dawcy kości w układzie auto
zmarli dawcy ścięgien, więzadeł, powięzi
żyjący dawcy chrząstki szklistej
zmarli dawcy skóry
żyjący dawcy skóry w układzie auto
żyjący dawcy przy pobraniu, a następnie zmarli dawcy
hodowlanych keratynocytów w układzie allo
żyjący dawcy owodni
zmarli dawcy opony twardej
inni (proszę wyszczególnić) ...
Miejsce pobrania tkanek
sala operacyjna
sala operacyjna a następnie sala prosektoryjna
sala prosektoryjna
inne (proszę wyszczególnić) ...

Liczba dawców
900
742
145

157

86
393
141
0
5
16
259
0
44
74
38
6
4
1
71
30
0
Liczba pobrań
301
0
606
0

Liczba tkanek
pobranych / pozyskanych w Polsce
NW rogówki
NW twardówki oczne (szt.)
USN zastawki serca
USN naczynia krwionośne
USN osierdzie (szt.)
UMS fragmenty kk. długich - trzony kk. długich (szt.)
UMS kostny materiał wypełniający - nasady kk. długich,
talerze biodrowe, pokrywy czaszki, mostki, żebra,
żuchwy itp. (szt.) za wyjątkiem
materiału od dawców żyjących
(np. głów kk. udowych, fragmentów pokryw czaszki)
UMS kostny materiał wypełniający (szt.) od żyjących
dawców w układzie allo, np. głowy kk. udowych
UMS kostny materiał wypełniający (szt.) od żyjących
dawców w układzie auto, np. fragmenty pokryw czaszki
UMS powięź szeroka (szt.)
UMS ścięgna i więzadła (szt.)
UMS chrząstka szklista do hodowli
AUTOPRZESZCZEP (szt.)
POW skóra (cm2)
PL owodnie (szt.)
UN opona twarda (szt.)
inne (proszę wyszczególnić)
Liczba tkanek
pobranych / pozyskanych poza Polską - w krajach UE
NW rogówki
NW twardówki oczne (szt.)
USN zastawki serca
USN naczynia krwionośne
USN osierdzie (szt.)
UMS fragmenty kk. długich - trzony kk. długich (szt.)
UMS kostny materiał wypełniający - nasady kk. długich,
talerze biodrowe, pokrywy czaszki, mostki, żebra,
żuchwy itp. (szt.) za wyjątkiem
materiału od dawców żyjących
(np. głów kk. udowych, fragmentów pokryw czaszki)
UMS kostny materiał wypełniający (szt.) od żyjących
dawców w układzie allo, np. głowy kk. udowych
UMS kostny materiał wypełniający (szt.) od żyjących
dawców w układzie auto, np. fragmenty pokryw czaszki
UMS powięź szeroka (szt.)
UMS ścięgna i więzadła (szt.)
UMS chrząstka szklista do hodowli
AUTOPRZESZCZEP (szt.)
POW skóra (cm2)
PL owodnie (szt.)
UN opona twarda (szt.)
inne (proszę wyszczególnić)

760
6
282
6
16
1005

1789

0
48
23
421
38
5572
71
30
0

0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Liczba tkanek
pobranych / pozyskanych poza Polską - w krajach
nienależących do UE
NW rogówki
NW twardówki oczne (szt.)
USN zastawki serca
USN naczynia krwionośne
USN osierdzie (szt.)
UMS fragmenty kk. długich - trzony kk. długich (szt.)
UMS kostny materiał wypełniający - nasady kk. długich,
talerze biodrowe, pokrywy czaszki, mostki, żebra,
żuchwy itp. (szt.) za wyjątkiem
materiału od dawców żyjących
(np. głów kk. udowych, fragmentów pokryw czaszki)
UMS kostny materiał wypełniający (szt.) od żyjących
dawców w układzie allo, np. głowy kk. udowych
UMS kostny materiał wypełniający (szt.) od żyjących
dawców w układzie auto, np. fragmenty pokryw czaszki
UMS powięź szeroka (szt.)
UMS ścięgna i więzadła (szt.)
UMS chrząstka szklista do hodowli
AUTOPRZESZCZEP (szt.)
POW skóra (cm2)
PL owodnie (szt.)
UN opona twarda (szt.)
inne (proszę wyszczególnić)
Liczba tkanek dopuszczonych do przetwarzania
NW rogówki
NW twardówki oczne (szt.)
USN zastawki serca
USN naczynia krwionośne
USN osierdzie (szt.)
UMS fragmenty kk. długich - trzony kk. długich (szt.)
UMS kostny materiał wypełniający - nasady kk. długich,
talerze biodrowe, pokrywy czaszki, mostki, żebra,
żuchwy itp. (szt.) za wyjątkiem
materiału od dawców żyjących
(np. głów kk. udowych, fragmentów pokryw czaszki)
UMS kostny materiał wypełniający (szt.) od żyjących
dawców w układzie allo, np. głowy kk. udowych
UMS kostny materiał wypełniający (szt.) od żyjących
dawców w układzie auto, np. fragmenty pokryw czaszki
UMS powięź szeroka (szt.)
UMS ścięgna i więzadła (szt.)
UMS chrząstka szklista do hodowli
AUTOPRZESZCZEP (szt.)
POW skóra (cm2)
PL owodnie (szt.)
UN opona twarda (szt.)
inne (proszę wyszczególnić)

0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

584
6
272
6
16
827

1519

0
43
19
400
33
5572
56
22
0

Liczba przeszczepów dopuszczonych do dystrybucji
NW rogówki
NW twardówki oczne (op.)
USN zastawki serca
USN naczynia krwionośne
USN osierdzie (op.)
UMS fragmenty kk. długich - trzony kk. długich (szt.)
UMS kostny materiał wypełniający - nasady kk. długich,
talerze biodrowe, pokrywy czaszki, mostki, żebra,
żuchwy itp. (szt.) za wyjątkiem
materiału od dawców żyjących
(np. głów kk. udowych, fragmentów pokryw czaszki)
UMS kostny materiał wypełniający (szt.) od żyjących
dawców w układzie allo, np. głowy kk. udowych
UMS kostny materiał wypełniający (szt.) od żyjących
dawców w układzie auto, np. fragmenty pokryw czaszki
UMS przeszczepy masywne (nasada+trzon kości długiej,
masywny przeszep 1/2 miednicy) (szt.)
UMS powięź szeroka (op.)
UMS ścięgna i więzadła (op.)
UMS łąkotka (szt.)
UMS chrząstka szklista –
AUTOPRZESZCZEP (op.)
UMS chrząstka żebrowa chłodzona (op.)
UMS chrząstka żebrowa mrożona (op.)
UMS chrząstka szklista mrożona (op.)
POW skóra (op.)
POW skóra (cm2)
POW hodowlane keratynocyty (mln)
POW banki hodowlanych keratynocytów (mln)
PL owodnie (op.)
PL owodnie (cm2)
UN opona twarda (op.)
inne (proszę wyszczególnić)

499
6
150
6
31
101

9361

0
40
1
21
74
2
33
0
1
0
0
1327
44,33
3,00
776
21758
100
0

Liczba przeszczepów wydanych do szpitali w Polsce
NW rogówki
NW twardówki oczne (op.)
USN zastawki serca
USN naczynia krwionośne
USN osierdzie (op.)
UMS fragmenty kk. długich - trzony kk. długich (szt.)
UMS kostny materiał wypełniający - nasady kk. długich,
talerze biodrowe, pokrywy czaszki, mostki, żebra,
żuchwy itp. (szt.) za wyjątkiem
materiału od dawców żyjących
(np. głów kk. udowych, fragmentów pokryw czaszki)
UMS kostny materiał wypełniający (szt.) od żyjących
dawców w układzie allo, np. głowy kk. udowych
UMS kostny materiał wypełniający (szt.) od żyjących
dawców w układzie auto, np. fragmenty pokryw czaszki
UMS przeszczepy masywne (nasada+trzon kości długiej,
masywny przeszep 1/2 miednicy) (szt.)
UMS powięź szeroka (op.)
UMS ścięgna i więzadła (op.)
UMS łąkotka (szt.)
UMS chrząstka szklista –
AUTOPRZESZCZEP (op.)
UMS chrząstka szklista żebrowa chłodzona (op.)
UMS chrząstka szklista żebrowa mrożona (op.)
UMS chrząstka szklista mrożona
POW skóra (op.)
POW skóra (cm2)
POW hodowlane keratynocyty (mln)
POW banki hodowlanych keratynocytów (mln)
PL owodnie (op.)
PL owodnie (cm2)
UN opona twarda (op.)
inne (proszę wyszczególnić)

473
6
132
3
29
173

8623

0
28
0
25
75
0
33
2
1
0
100
14582
44,33
1,50
759
25218
100
0

Liczba przeszczepów wydanych do szpitali poza Polską
- w krajach UE

Niemcy

NW rogówki
NW twardówki oczne (op.)
USN zastawki serca
USN naczynia krwionośne
USN osierdzie (op.)
UMS fragmenty kk. długich - trzony kk. długich (szt.)
UMS kostny materiał wypełniający - nasady kk. długich,
talerze biodrowe, pokrywy czaszki, mostki, żebra,
żuchwy itp. (szt.) za wyjątkiem
materiału od dawców żyjących
(np. głów kk. udowych, fragmentów pokryw czaszki)
UMS kostny materiał wypełniający (szt.) od żyjących
dawców w układzie allo, np. głowy kk. udowych

0
0
20
0
0
0

UMS kostny materiał wypełniający (szt.) od żyjących
dawców w układzie auto, np. fragmenty pokryw czaszki
UMS przeszczepy masywne (nasada+trzon kości długiej,
masywny przeszep 1/2 miednicy) (szt.)
UMS powięź szeroka (op.)
UMS ścięgna i więzadła (op.)
UMS łąkotka (szt.)
UMS chrząstka szklista –
AUTOPRZESZCZEP (op.)
UMS chrząstka szklista żebrowa chłodzona (op.)
UMS chrząstka szklista żebrowa mrożona (op.)
UMS chrząstka szklista mrożona
POW skóra (op.)
POW skóra (cm2)
POW hodowlane keratynocyty (but.o pow. 175 lub 75 lub
25 cm2/ mln. kom.)

0

POW banki hodowlanych keratynocytów (szt./mln. kom.)
PL owodnie (op.)
PL owodnie (cm2)
UN opona twarda (op.)
inne (proszę wyszczególnić)

0

0

0
0
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
NW rogówki
NW twardówki oczne (op.)
USN zastawki serca
USN naczynia krwionośne
USN osierdzie (op.)
UMS fragmenty kk. długich - trzony kk. długich (szt.)
UMS kostny materiał wypełniający - nasady kk. długich,
talerze biodrowe, pokrywy czaszki, mostki, żebra,
żuchwy itp. (szt.) za wyjątkiem
materiału od dawców żyjących
(np. głów kk. udowych, fragmentów pokryw czaszki)
UMS kostny materiał wypełniający (szt.) od żyjących
dawców w układzie allo, np. głowy kk. udowych

0
0
0
0
0
0

UMS kostny materiał wypełniający (szt.) od żyjących
dawców w układzie auto, np. fragmenty pokryw czaszki
UMS przeszczepy masywne (nasada+trzon kości długiej,
masywny przeszep 1/2 miednicy) (szt.)
UMS powięź szeroka (op.)
UMS ścięgna i więzadła (op.)
UMS łąkotka (szt.)
UMS chrząstka szklista –
AUTOPRZESZCZEP (op.)
UMS chrząstka szklista żebrowa chłodzona (op.)
UMS chrząstka szklista żebrowa mrożona (op.)
UMS chrząstka szklista mrożona
POW skóra (op.)
POW skóra (cm2)
POW hodowlane keratynocyty (but.o pow. 175 lub 75 lub
25 cm2/ mln. kom.)

0

POW banki hodowlanych keratynocytów (szt./mln. kom.)
PL owodnie (op.)
PL owodnie (cm2)
UN opona twarda (op.)
inne (proszę wyszczególnić)

0

0

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

