Zgoda na przeszczep tak czy nie?
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek
i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411): http://www.poltransplant.org.pl/ust_jednoli.html

Art. 5.
1. Pobrania komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich w celu ich przeszczepienia
można dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu.
2. W przypadku małoletniego lub innej osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności
prawnych, sprzeciw może wyrazić za ich życia przedstawiciel ustawowy.
3. W przypadku małoletniego powyżej lat szesnastu sprzeciw może wyrazić również ten
małoletni.
4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się w przypadku pobierania komórek, tkanek i narządów w
celu rozpoznania przyczyny zgonu i oceny w czasie sekcji zwłok postępowania leczniczego.
Według polskiego prawa każda osoba zmarła może być potencjalnym dawcą tkanek i narządów do przeszczepienia, jeżeli za życia nie zgłosiła sprzeciwu do Centralnego Rejestru
Sprzeciwów ( informacja na www.poltransplant.org.pl)
Niezależnie od przepisów prawnych wiele osób pragnie świadomie, za życia wyrazić chęć
niesienia pomocy chorym potrzebującym przeszczepów.
Każda osoba dorosła podpisująca oświadczenie woli, wyrażając zgodę na pobranie po
śmierci swoich tkanek i narządów do przeszczepienia daje dowód świadomej chęci ratowania życia i przywracania zdrowia chorym ludziom.
Własnoręczne podpisanie oświadczenia ułatwia bliskim osoby zmarłej oraz lekarzom uszanowanie wyrażonej woli.
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Jeżeli masz jakieś pytania co do oświadczenia woli, chciałbyś otrzymać pocztą druki
oświadczenia woli napisz na adres ow@transplantacja.info, podając swój adres.
Po wypełnieniu oświadczenia poinformuj swoich bliskich, że to zrobiłeś.
Wypełnione oświadczenie woli należy nosić razem z dokumentami osobistymi (dowodem
osobistym, prawem jazdy).

Oświadczenie woli ma charakter jedynie informacyjny i nie trzeba go nigdzie zgłaszać ani
rejestrować.

Zgodnie z przytoczoną powyżej ustawą, pobrania komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich można dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu.
Sprzeciw należy zgłosić osobiście lub listownie w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów w Centrum Organizacyjno- Koordynacyjnym ds. Transplantacji w Warszawie, na formularzu, który
można
otrzymać
w
zakładach
opieki
zdrowotnej
lub
na
stronie internetowej www.poltransplant.org.pl.
Po dokonaniu zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów, osoba zgłaszająca otrzyma
listem poleconym potwierdzenie wpisu do Rejestru.
Sprzeciw jest skuteczny od daty wpisu do rejestru , która będzie uwidoczniona na potwierdzeniu.
Jeżeli formularz będzie źle wypełniony, sprzeciw nie zostanie zarejestrowany, o czym osoba
zainteresowana zostanie powiadomiona listownie.
Moc prawną ma również noszone przy sobie własnoręcznie podpisane oświadczenie sprzeciwu lub oświadczenie ustne złożone w obecności dwóch świadków pisemnie przez
nich potwierdzone.
W przypadku małoletniego lub innej osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności
prawnych, sprzeciw może wyrazić za życia przedstawiciel ustawowy tej osoby. Małoletni
powyżej lat 16 lub inne osoby, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą
same wyrazić sprzeciw.

Zgłoszenie należy wypełnić wyraźnie, długopisem, piórem lub w komputerze podpisać
i przesłać na adres:
CENTRALNY REJESTR SPRZECIWÓW,
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji
"Poltransplant"
Al. Jerozolimskie 87, 02-001 WARSZAWA,
W przypadku nieprawidłowego wypełnienia, zgłoszenie zostanie odesłane do nadawcy pocztą poleconą bez rejestracji

Potwierdzenie zgłoszenia sprzeciwu zostanie wysłane pocztą poleconą

Po wypełnieniu zgłoszenia poinformuj swoich bliskich, że to zrobiłeś.

Sprawami zajmuje się i Centralny Rejestr Sprzeciwów prowadzi:
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne d/s Transplantacji "Poltransplant"
Do zadań POLTRANSPLANTU należy w szczególności:
Organizacja i koordynacja pobierania i przeszczepiania komórek tkanek i narządów na
terenie kraju, prowadzenie centralnego rejestru zgłoszonych sprzeciwów na pobranie
tkanek, komórek i narządów,
Bieżący nadzór nad prowadzeniem krajowych list osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów oraz nadzór nad ujednoliceniem metod typowania
tkankowego w Polsce,
Gromadzenie dokumentacji dotyczącej dokonanych zabiegów przeszczepiania narządów, decyzji wyboru odpowiednich biorców oraz uzyskanych wyników
Budowa, utrzymanie systemu informatyczno- łącznościowego łączącego ośrodki
transplantacyjne oraz korzystanie z tego systemu,
Organizacja ogólnokrajowej sieci koordynatorów przeszczepiania oraz organizacja
szkolenia koordynatorów,
Prowadzenie działalności edukacyjnej mającej na celu upowszechnienie i akceptacje
programu przeszczepiania narządów z uwzględnieniem różnych kręgów odbiorców,
Przygotowanie i prowadzenie analiz, oceny sytuacji związanych z medycznymi i społecznymi aspektami przeszczepiania narządów,
Współpraca z organizacjami i instytucjami krajowymi i międzynarodowymi prowadzącymi działalność w zakresie przeszczepiania narządów,
Wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra związanych z przeszczepianiem
komórek, tkanek i narządów.
Kontakt:
CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE DO SPRAW TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT"
02-001 WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 87,
Dyrektor: prof. dr hab. med. Roman Danielewicz

CENTRALA
TEL. (+48) 22 621 22 40; (+48) 22 621 49 50
SEKRETARIAT
TEL. (+48) 22 622 58 06, FAX (+48) 22 622 32 43
poniedziałek - piątek 8:00-16:00
e-mail: transpl@poltransplant.org.pl ; sekretariat@poltransplant.pl

KOORDYNATOR POBIERANIA I PRZESZCZEPIANIA NARZĄDÓW
(telefon czynny całą dobę)
TEL. (+48) 22 622 88 78, FAX (+48) 22 627 07 49
e-mail: koordynator@poltransplant.pl
CENTRALNY REJESTR DAWCÓW SZPIKU
TEL.(+48) 22 627 07 48, FAX (+48) 22 621 72 82
poniedziałek - piątek 8:00-16:00
e-mail:rejestr@poltransplant.pl ; rejestr@szpik.info
KRAJOWA LISTA OCZEKUJĄCYCH NA PRZESZCZEPIENIE
TEL. (+48) 22 626 80 27, (+48) 22 626 80 28 FAX (+48) 22 626 80 29
poniedziałek - piątek 8:00-16:00
e-mail: klo@poltransplant.pl

