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W odpowiedzi na protest złożony przez Dyrekcję InsĘftutu HematoIogii i

Transfuzjologii Ws. vvymagań konkursu na,'Poszukiwanie i dobór haploidenĘcznych
dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej''

Szanowna Pani Profesor, Szanowny Panie Profesorze

Proszę o przyjęcie informacji, że po analizie Państwa argumentów w sprawie, w zestawieniu Z

zadaniami, jakie oferent winien w ramach konkursu wykonać:
- utrzymane zostają warunki przystąpienia do konkursu podane w załączniku do ogłoszenia;

- protest nie zostaje przYjętY;

- protest jest bezzasadny, przez co konkurs nie ulega zawieszeniu i nie zmieniają się terminy
jego procedowania podane w ogłoszeniu i sprostowaniu do ogłoszenia.

W swoim piśmie dwukrotnie powołujecie się Państwo na jakoby wymienionY przez

Poltransplant wymóg posiadania pozwolenia ,,na wykrywanie i identyfikację przeciwciał

anĘ-HLA do celów doboru dawcy krwiotwórczych komórek macierzystych". Nie tak brzmi

ten wymóg W ogłoszeniu. Nie ma tam mowy szczegółowo o ,,doborze dawcy

krwiotwórczych komórek macierzystych''. Szersze postawienie sprawy było zamiarem

Poltransplantu, by niepotrzebnie nie stawiać przeszkód oferentom w kontekście róznego

brzmienia ministerialnych decyzji. Mozecie Państwo z tego skorzystać.

o korzystnym dla oferentów rozumieniu ministerialnych pozwoleń jest także w dalszej

części ogłoszenia. Jeśli decyzja Ministra mówi szerzej o zakresie pozwolenia i nie zamyka

w wyraźny sposób katalogu - komisja konkursowa przejzy treść wniosku o udzielenie
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pozwolenia i protokół kontroli. Jeśli tutaj przedmiotem będzie badanie anĘ-Hl-A _

zostanie to uznane przez komisję na korzyść oferenta. W Państwa proteście to niezgodne
z intencją Poltransplantu i nieprawdziwe zawęzanie do komórek macierzystych wygląda
tak, jak byście Państwo chcieli powiedzieć, Że na badanie anty-HLA ,,w ogóle" macie
Państwo pozwolenie, ale na knviotwórcze komórki macierzyste, to akurat nie. Proszę
wykorzystać pozwolenie na ,,anty-HLA w ogóle'', będzie przez komisję uznane.

3. Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek daje na swoich stronach wskazówki
dotyczące sposobu i trybu składania wniosków, ale w zaden sposób nie ogranicza
zakresu czynności, o które podmioty mogą wnioskować. Formularz ''Planowany zakres
działalności Pracowni HLA'' jest otwarty, a wnioskodawca ma mozliwość wystąpienia o
uzyskanie pozwolenia na wykrywanie i idenĘrfikację przeciwciał. Część wnioskodawców z
tej mozliwości skorzystała.

4. Istotne jest, by oferent samodzielnie swoją działalnością laboratoryjną i poza
laboratoryjną sprostał całemu doborowi. Także, jeśli będzie to konieczne I poprzez
wykonanie próby krzyŻowej. Nawet jeśli będzie ona wykonywana bardzo rzadko, trzeba
się z taką mozliwością liczyć np. W przypadkach trudnego do interpretacji wyniku anty-
HLA (siła przeciwciał, MFI). Wykonywanie próby krzyŻowej pozostaje w wymogach
konkursu.
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