Polski Dzień Transplantacji – 26 Stycznia
Pierwszy przeszczep nerki w Polsce zakończony pomyślnie miał miejsce 26 stycznia
1966 r. Od tego przełomowego wydarzenia w Polsce wykonano już ponad 31 384
przeszczepień narządów.
Przeszczep ratuje życie wielu chorym, a dawstwo nie przynosi dawcy szkody.
W Polsce na różnego rodzaju przeszczepienie oczekuje (wg danych na koniec 2018 roku)
ponad 5 500 chorych (2 000 osób oczekuje na przeszczepienie narządu unaczynionego, 500
na przeszczepienie szpiku, 3 000 na przeszczepienie rogówki). Liczba wykonywanych rocznie
przeszczepień,
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wszystkich potrzeb. Część chorych nie doczekuje przeszczepienia.
Po śmierci możesz zostać dawcą nie tylko narządów (serca, wątroby, trzustki, płuc, nerki,
jelita), ale także rogówek i innych tkanek (skóry, kości, zastawek serca). Możesz uratować
życie co najmniej sześciu chorym.

Przeszczepienia narządów od zmarłych dawców w 2019 roku
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Opracowanie własne na podstawie danych Centrum Organizacyjno- Koordynacyjne ds. Transplantacji
„Poltransplant” 2019.

Należy również wspomnieć o ważnej roli szpiku. Statystycznie w Polsce około 3,5 tysiąca ludzi
zapada rocznie na białaczkę oraz inne choroby układu krwiotwórczego. Dla wielu z nich jedną
szansą wyleczenia jest przeszczep szpiku od zdrowego dawcy. W wielu przypadkach chory
na białaczkę szuka dawcy szpiku wśród rodziny. W praktyce jednak, zgodnie z prawem
dziedziczenia, tylko co czwarty chory może otrzymać szpik od dawcy spokrewnionego.
Dlatego tak ważna jest rejestracja dawców niespokrewnionych. Jednak prawdopodobieństwo

znalezienia dawcy zgodnego, niespokrewnionego jest tym większe im większy jest rejestr
dawców.
Polska znajduje się w ścisłej czołówce krajów europejskich, jeśli chodzi o liczbę
zarejestrowanych dawców. W drugiej połowie 2018 roku zajmowaliśmy drugie miejsce,
z ponad 1,5 mln zarejestrowanymi potencjalnymi dawcami szpiku. Dla porównania
w Niemczech odnotowano 8,1 mln zarejestrowanych dawców. W statystykach światowych
także plasujemy się wysoko.

Zarejestrowani dawcy w 2018 roku
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Opracowanie własne na podstawie danych Fundacji DKMS.

Stale rośnie liczba osób, które chcą zostać potencjalnymi dawcami szpiku. Aktualnie w ciągu
roku ponad 7 razy więcej osób rejestruje się jako dawcy, w porównaniu do pierwszych lat
działalności Fundacji DKMS w Polsce. W 2009 roku do bazy Fundacji DKMS dołączyło 29,5
tys. osób, a przez cały 2017 rok ponad 213 tys. Imponujący jest również wzrost liczby dawców
faktycznych: z 4 w 2009 roku do 1111 osób, które oddało szpik w 2017 roku.
Sprawdź, czy możesz zostać dawcą szpiku https://www.dkms.pl/pl/zostan-dawca

