Przeszczepienia krzyżowe
i łańcuchowe nerek

NIEZGODNOŚĆ IMMUNOLOGICZNA CZY GRUPA KRWI
NIE JEST JUŻ PRZECIWWSKAZANIEM
DO ODDANIA NERKI BLISKIEJ OSOBIE

Przeszczepienia
krzyżowe
i łańcuchowe nerek
przeznaczone
są dla chorych,
którzy mają wśród
swoich bliskich
dawcę, ale z przyczyn
immunologicznych lub
niezgodnej grupy krwi nie może on
zostać dawcą dla tej osoby.

Przeszczepienie
krzyżowe polega na
znalezieniu dwóch
par dawca-biorca,
których dawcy nie
mogą bezpośrednio
oddać nerki swojemu
bliskiemu, ale zamiana
dawców w tych dwóch
parach umożliwia przeprowadzenie
przeszczepienia.
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Przeszczepienie łańcuchowe polega na znalezieniu kilku par, pomiędzy którymi
można dokonać zamiany par w taki sposób, żeby umożliwić wykonanie
przeszczepienia nerki.
Pobrania i przeszczepienia pomiędzy dawcami i biorcami odbywają się tego samego
dnia. Tego typu przeszczepienie dzięki wykorzystaniu specjalnego programu
komputerowego umożliwia najbardziej optymalne dopasowanie dawców
i biorców. Nerki przeszczepione w ten sposób charakteryzują sie bardzo dobrą funkcją
i działają zdecydowanie dłużej niż nerki przeszczepione
od dawców zmarłych.

Programy przeszczepień krzyżowych i łańcuchowych działają z powodzeniem od
wielu lat na świecie.
Dzięki takim przeszczepieniom można pomóc chorym, którzy mają dawcę
„niezgodnego“ immunologicznie lub pod względem grup krwi.

Więcej informacji na stronie
www.zywydawcanerki.pl
www.facebook.com/ZywyDawcaNerkiFundacjaCRM

Żywy dawca nerki
- rodzinne przeszczepienia nerki
Przeszczepienie nerki
jest najlepszą metodą leczenia
nerkozastępczego u pacjentów
ze schyłkową niewydolnością nerek
własnych. Po udanym przeszczepieniu
nerki jakość życia pacjentów poprawia się
a ich przeżycie jest dłuższe niż pacjentów
oczekujących na transplantację lub
pozostających w programie dializ. Najlepsze
wyniki obserwuje się, jeśli pacjent
otrzyma nerkę od dawcy żywego przed
rozpoczęciem dializ
(tzw. przeszczepienie
wyprzedzające).
Kwalifikacja pacjentów
do przeszczepienia nerki
poprzedzona jest licznymi badaniami
i konsultacjami, które oceniają ryzyko
zabiegu operacyjnego i wystąpienia
ewentualnych powikłań.
Więcej na temat przeszczepów
rodzinnych znajdziesz na stronie
www.zywydawcanerki.pl
Odpowiedzi na wszystkie pytania
m.in.: komu można oddać nerkę, czy
możesz zostać biorcą nerki, czy
można żyć z jedną nerką i wiele
innych znajdziesz na stronie
www.zywydawcanerki.pl
Jeśli chorujesz na schyłkową niewydolność nerek
i ktoś z Twoich bliskich chciałby oddać Tobie nerkę
lub ktoś z Twoich bliskich choruje a Ty chciałbyś
mu oddać nerkę - skontaktuj się z najbliższym
ośrodkiem przeszczepiającym nerki. Lista
ośrodków dostępna jest na stronie
www.zywydawcanerki.pl

www.facebook.com/ZywyDawcaNerkiFundacjaCRM

Kontakt do najbliższego ośrodka

(miejsce na pieczątkę ośrodka):
NARODOWY PROGRAM ROZWOJU MEDYCYNY TRANSPLANTACYJNEJ NA LATA 2011-2020
FINANSOWANY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA

