PROGRAM ŻYWY DAWCA NERKI W CENTRALNYM
SZPITALU KLINICZNYM MSW W WARSZAWIE
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa

Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii CSK MSW
powstała na przełomie 2005/2006 roku. Jeszcze przed jej powstaniem w
ramach Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej (pododdział kierowany
przez dr hab. n.med. Marka Durlika) wykonano pierwszy udany
przeszczep nerki od dawcy zmarłego (1990 rok).
Początkowo transplantacje wykonywano sporadycznie, jednak wraz z
rozwojem transplantologii liczba przeszczepów ciągle rosła.
W 2005 roku rozpoczęto program transplantacji nerek od dawcy żywego,
jednak do 1014 roku przeszczepiono ich tylko kilkanaście.
W 2012 roku w czerwcu w naszym ośrodku została wykonana operacja
laparoskopowego pobrania nerki w technologii 3D.
Oto krótka relacja z tego wydarzenia.

Pierwsze w Polsce laparoskopowe
pobranie nerki z wykorzystaniem
obrazowania 3D
W Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii CSK przeprowadzono
pierwszą w Polsce operację pobrania nerki mało inwazyjną techniką laparoskopową
od żywego dawcy z wykorzystaniem obrazowania 3D.
Kilka godzin później zespół pod kierunkiem prof. Marka Durlika, wykonał drugą
operację wszczepienia tak pobranej nerki biorcy metodą tradycyjną.
Operację przeprowadzono u trzydziestoletniego chorego z niewydolnością tego
narządu, któremu wszczepiono nerkę pobraną wcześniej mało inwazyjną metodą w
technice 3D od jego brata.
Technika 3D pozwala operatorowi na precyzyjne rozpoznanie otoczenia pola
operacyjnego, co znacząco zmniejsza ryzyko komplikacji w czasie operacji. Jest to
szczególnie ważne w przypadku pobrania nerki od żywego dawcy.
Obrazowanie 3D jest coraz powszechniej wykorzystywane w różnych dziedzinach
chirurgii oraz zabiegach laparoskopowych. Ale dopiero od niedawna stosowane jest w
przeszczepach nerek, głównie do pobrania tego narządu od żywego dawcy.
Operacja w naszym Szpitalu jest jedną z pierwszych jakie dotychczas przeprowadzono
na świecie.
Obraz trójwymiarowy lepiej uwidacznia szczegóły anatomiczne, zmniejszając ryzyko
popełnienia błędu i minimalizując powikłania.
Wykorzystanie tej techniki w operacjach laparoskopowych otwiera nowy rozdział w
tego typu zabiegach.
Film:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=10WmTlVjN-s

W 2013/2014 roku nastąpiła w naszym ośrodku ponowna reaktywacja programu
Żywy Dawca Nerki.

Przeprowadziliśmy szkolenia w Stacjach dializ w województwie zarówno
mazowieckim, jak i podlaskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

Rzeszów, Krosno,
Przemyśl, Jędrzejów

Sandomierz,Starachowice,
Busko-Zdrój

Białystok, Olecko,
Hajnówka, Ełk

Szpital Praski, Wolski, Warszawa Mangalia, Mława,
Ostrołęka, Pruszków, Sochaczew, Grójec

Efektem współpracy ze stacjami dializ były 2 przeszczepienie rodzinne
wykonane we wrześniu 2014 roku – mąż ofiarował swoją nerkę żonie, syn
otrzymał nerkę od matki.

Asia i Wojtek przed
transplantacją

Asia i Wojtek na
sali
pooperacyjnej

Michał z mamą
Stefanią zaraz po
operacji

Żywe dawstwo narządów propagowaliśmy również podczas koncertu
Twój kod HLA – podziel się
Oto krótka relacja z tego wydarzenia:
https://www.youtube.com/watch?v=15y30mGoFkE

Dane naszego ośrodka
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