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Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Konflikt interesów Ministerstwa Zdrowia i fundacji zajmuj¹cych siê gromadzeniem baz danych poten-

cjalnych niespokrewnionych dawców szpiku kostnego i krwi pêpowinowej, wywo³any znowelizowanymi
przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu i przechowywaniu komórek, tkanek i narz¹dów
oraz wydanym na jej podstawie rozporz¹dzeniem ministerstwa z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie oœrod-
ków dawców krwi, mo¿e zaszkodziæ polskiej transplantologii, doprowadzaj¹c do jej zapaœci.

Budowa centralnego rejestru danych dawców, oczekiwanie na decyzjê o przekszta³ceniu w oœrodki
dawców licencjonowane przez resort zdrowia, instytucjonalizacja dzia³ania fundacji, które w wiêkszoœci
przypadków opieraj¹ siê na zaanga¿owaniu ludzi dobrej woli – to tylko niektóre wymogi stawiane insty-
tucjom, a wynikaj¹ce z istniej¹cego w tej chwili ustawodawstwa transplantacyjnego.

W kontekœcie sukcesywnie rosn¹cych potrzeb w zakresie przeszczepów szpiku kostnego od dawców
niespokrewnionych problem braku porozumienia miêdzy organizacjami ratuj¹cymi ¿ycie chorych na
nowotwory oraz administracj¹ rz¹dow¹ powinien byæ dla dobra tych w³aœnie pacjentów jak najszybciej
rozwi¹zany. Uzyskanie pozytywnej decyzji przekszta³caj¹cej w oœrodki dawców to dla fundacji byæ albo
nie byæ, a obowi¹zek wynikaj¹cy z art. 16a ust. 2 wskazanej ustawy o niezw³ocznym przekazaniu da-
nych o pozyskanych potencjalnych dawcach szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej do ogól-
nego publicznego rejestru szpiku i krwi pêpowinowej odczuwaj¹ jako próbê zminimalizowania ich
wk³adu w promowanie idei dawstwa niespokrewnionego. Fundacje bardzo skutecznie, szczególnie
przez ostatnie lata, w³¹cza³y siê w poszukiwania potencjalnych dawców i by³o to na tyle efektywne, ¿e
obecnie dysponuj¹ pokaŸnymi bazami danych, znacznie wiêkszymi ni¿ analogiczny rejestr publiczny.
Na przyk³adzie dzia³ania fundacji widaæ, jak cenne s¹ wszelkie oddolne inicjatywy, jak du¿¹ si³¹ przeka-
zu dysponuj¹ i jak wiele dobrego mog¹ wnieœæ w ¿ycie chorych pacjentów.

Atmosfera, jaka narasta wokó³ kwestii tworzenia centralnego rejestru baz danych, nie s³u¿y polskiej
transplantologii i zniechêca potencjalnych dawców. Skoro banki szpiku w Niemczech zgromadzi³y po-
nad milion osób, które dobrowolnie chc¹ pomóc innym, dlaczego w Polsce tak wiele kontrowersji budz¹
kolejne kroki resortu?

W zwi¹zku z tym proszê Pani¹ Minister o informacjê na temat planowanych dzia³añ s³u¿¹cych roz-
wi¹zaniu sytuacji, jaka zaistnia³a po nowelizacji przepisów ustawy transplantacyjnej.

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski




