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DoĘczy konkursu: 
'Poszukiwania i doboru haploidenĘcznych dawców komórek krwiotwórc zYch zeszpiku i

z knrri obwodowej".

PROTEST

Na podstawie art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 grudnia 2OO4 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze
środków publicznych składam protest odnośnie WYMAGAŃ DoTYcZĄcYcH oFERT l sZcZEGoŁoWYcH WARUNKÓW
KoNKURsU na ,,Poszukiwanie i dobór haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi
obwodowej" w związku z ogłoszeniem Dyrektora Poltransplantu z dnia 22 sierpnia 2oI7 r. Protest dotyczy punktu V
WYMAGAŃ.

[. Wymaganie po|egające na obowiązku uzyskania pozwolenia Ministra Zdrowia na czynności laboratoryjne
obejmujące wykrywanie i identyfikocję przeciwcioł anty-HLA do celów doboru dawcy krwiotwórczych komórek
macierzystych jest niezgodne z ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu
komórek, t kanek i na rządów (tekst jednolity - Dz. U. z 2ot5 r. poz.793 z poźn. zm., dalej zw. Ustawą).
Art' 37 Ustawy deleguje nadzór i kontrolę spełniania wymogów Ustawy przez medyczne laboratorium diagnostyczne
do Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek (KcBTiK)' KcBTiK określiło PLANOWANY ZAKRES
DZIAŁALNośct pnacowNl HLA w postacidokumentu pod nazwą WNlosEK o pozwo|enie dla pracowni HLA (wersja
06.201.6), zamieszczony na stronie internetowej KCBTiK
http://www. kcbtik.pl/wnioski/Wniosek%20o%20pozwolenie%2OdIa%20pracowni%20HLł-
%20wvkaz%20dokumentow%20uaktualnienie%202016'rtf). W zakresie wymogów dla uzyskania pozwolenia MZ,
KcBTiK nie przewidziało postępowania polegającego na wykrywaniu i identyfikacji przeciwciał onty HLA w zokresie
diagnostykitransplontacyjnej obejmujqcej przeszczepianie krwiotworczych komórek mocierzystych. Tym samym
wymóg posiadania pozwolenia MZ na wykrywanie i identyfikację przeciwcioł onty HLA w zakresie diagnostyki
tronsplantacyjnej obejmujqcej przeszczepianie krwiotwórczych komórek macierzystycń nie był możliwy do spełnienia
w czasie określonym w postępowaniu konkursowym, gdyż pozwolenia takie nie byływcześniej udzielane. lnteres
praWny ośrodków posiadających doświadczenie w zakresie wykonywania tych badań do celów transfuzjologicznych
został naruszony, gdyż logistyka iterminy uzyskania w/w pozwolenia są znacznie dłuższe niż termin rozstrzygnięcia
konkursu.
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2. Próba krzyżowa nie jest Warunkiem koniecznym podczas doboru haploidentycznego dawcy krwiotwórczych
komórek macierzystych, w którym Wystarczające jest wykrycie, identyfikacja W surowicy biorcy oraz określenie
poziomu przeciwciał swoistych dla antygenów HLA dawcy (tzw. donor specific antibody, DSA). Dlatego brak
pozwolenia Minjstra Zdrowia na wykonywanie prób krzyżowych nie powinien być warunkiem wykluczającym.
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