ZASADY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W 2018

w zakresie dystrybucji surowic pacjentów wpisanych na Krajową Listę Osób
oczekujących na przeszczep narządów do regionalnych pracowni typowania tkankowego
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonywania prób zgodności tkankowej
dawcy z biorcą.
Dyrektor Poltransplantu działając na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu,
przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1000.),
Statutu Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” oraz
zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych ogłasza konkurs i zleca podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu
ofert wykonanie:
I.

II.

zadania redystrybucji surowic pacjentów zakwalifikowanych do przeszczepu nerki, nerki
z trzustką i innych narządów unaczynionych to jest:
1)

przyjmowanie surowic w/w pacjentów ze stacji dializ z całego kraju

2)

rejestrację przyjętych surowic w bazie danych Krajowej Listy Oczekujących
na przeszczep

3)

automatyczną redystrybucję surowic

4)

rozdział i wysyłkę redystrybuowanych surowic w zamrożeniu do 9 regionalnych
pracowni w ilości min. 0,5 ml

5)

zwrot kosztów bankowania surowic regionalnym pracowniom na podstawie umów,
zawartych z jednostkami, w których skład wchodzą regionalne pracownie typowania
tkankowego (lista poniżej).

Surowica każdego pacjenta powinna być przesyłana co 6 tygodni.

III.

Aktualnie w Polsce jest 300 stacji dializ, które będą wysyłać surowice do Zleceniobiorcy.

IV.

Zleceniobiorca wysyła redystrybuowane surowice do regionalnych pracowni typowania
tkankowego w niżej wymienionych jednostkach:
1)

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku,
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk;

2)

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń,
ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa;

3)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań;

4)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice;

5)

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie,
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków;

6)

NZOZ przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu,
ul. R. Weigla 12, 53-114 Wrocław

7)

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PAM w Szczecinie,
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

8)

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi,
ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź;

9)

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”,
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa;

V.

Do pracowni jednostek wymienionych w pkt 1 - 8 należy wysyłać surowice wszystkich
pacjentów.

VI.

Do pracowni Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” (pkt 9) należy wysyłać surowice
pacjentów poniżej 18 roku życia oraz surowice pacjentów dorosłych wskazanych do
wykonania dodatkowych badań.

VII.

Próbki redystrybuowanych surowic winny być zaopatrzone w etykietę zawierającą nazwisko
i imię pacjenta, jego PESEL, grupę krwi i datę pobrania surowicy.
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