
 

 

 
Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011-2020  

finansowany przez Ministra Zdrowia 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA 
pt.: „Organizacja współpracy i leczenie z zastosowaniem hematopoetycznych 

komórek macierzystych” 
 

dla personelu ośrodków pobierających komórki krwiotwórcze, banków komórek 
krwiotwórczych, ośrodków stosujących komórki krwiotwórcze,  

ośrodków testujących i ośrodków dawców szpiku 
 

Dzień pierwszy – 4.12.2017 
 

  930 – 1200 Rejestracja uczestników szkolenia  
 
1200 - 1330  Powitanie 

Z perspektywy KCBTiK i Poltransplantu: Zmiany w prawie transplantacyjnym 
- dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz, dr hab. n. med. Artur Kamiński,  
dr Małgorzata Dutkiewicz, dyr Marcin Macher 
 

1330 - 1430  Obiad 
 
1430 – 1630 Z perspektywy KCBTiK: Omówienie wyników kontroli ustawowych w bankach 

komórek krwiotwórczych, ośrodkach testujących oraz ośrodkach dawców szpiku – 
dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz 

 
1630 – 1700 Przerwa 
 
1700 – 1900 Z perspektywy KCBTiK: System jakości (SJ) w bankach komórek krwiotwórczych, w 

ośrodkach testujących i ośrodkach dawców szpiku: uwagi praktyczne, propozycje 
rozwiązań - dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz 

 
2000 -   Kolacja 

 
Dzień drugi – 5.12.2017 

 
830 – 1030  Z perspektywy KCBTiK i Poltransplantu: Istotne zdarzenia i reakcje niepożądane w 

bankach komórek krwiotwórczych, w ośrodkach testujących, w ośrodkach dawców 
szpiku, w ośrodkach pobierających i przeszczepiających 
- dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz, dr Małgorzata Dutkiewicz 

 
Z perspektywy KCBTiK: Uzyskiwanie pozwoleń Ministra Zdrowia na działalność 
banków tkanek i komórek, ośrodków dawców szpiku, ośrodków testujących w 
świetle wymogów nowelizacji ustawy transplantacyjnej 
- dr Izabela Uhrynowska - Tyszkiewicz 
 
Z perspektywy ośrodka testującego w zakresie HLA: EFI, ISO, WMDA, MZ, czyli jak nie 
zwariować w MLD - dyr Monika Sankowska  

 
1030 – 1100 przerwa 
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1100 – 1400  Z perspektywy Poltransplantu: Uzyskiwanie pozwoleń Ministra Zdrowia na 

działalność ośrodków pobierających i przeszczepiających w świetle wymogów 
nowelizacji ustawy transplantacyjnej - dr Anna Pszenny 

  
Z perspektywy Poltransplantu: Współpraca z ośrodkami dawców szpiku, ośrodkami 
dobierającymi, ośrodkami przeszczepiającymi i rejestrami- dr Małgorzata Dutkiewicz 
 
Z perspektywy ośrodka hematologicznego: JACIE, czy warto? - dr Monika Grzegorek 
 
Z ogólnej perspektywy: Kryteria kwalifikacji kandydata na potencjalnego dawcę oraz 
potencjalnego dawcy - dr Izabela Uhrynowska - Tyszkiewicz 
 

1400 – 1500 obiad 
 
1500 – 1700 Z perspektywy ośrodka hematologicznego: Zadania koordynatora pobierania i 

przeszczepiania komórek krwiotwórczych cz. 1 (doświadczenia z ośrodka SP CSK 
Warszawa – mgr Patrycja Rusicka) 

 
Od kandydata na potencjalnego dawcę do dawcy rzeczywistego – doświadczenia 
własne ośrodków dawców szpiku (doświadczenia 4 ośrodków – ODS Medigen: 
dr hab. Leszek Kauc, ODS RCKiK Białystok: Marcin Haraburda, ODS DKMS: dr Tigran 
Torosian, ODS RCKiK Poznań: dr Monika Badyda) 

 
1700 – 1730 przerwa 
 
1730 – 1930  Z perspektywy ośrodka dawców szpiku: współpraca z ośrodkiem pobierającym - od 

umowy do faktów - dr Tigran Torosian  
 

Z perspektywy ośrodka pobierającego: współpraca z ośrodkiem dawców szpiku – od 
umowy do faktów - dr Monika Grzegorek 
 
Z perspektywy ośrodka pobierającego: Procedury kwalifikacji kandydata na dawcę do 
pobrania - dr Zbigniew Walter 
 
Z perspektywy ośrodka pobierającego i banku komórek krwiotwórczych: Procedury 
pobrania komórek krwiotwórczych i współpraca z bankiem komórek krwiotwórczych 
- dr Zbigniew Walter 
 

 
2000 -   Kolacja 

 
Dzień trzeci – 6.12.2017 

 
800 – 1030  Aspekty prawne współpracy laboratoriów medycznych ze zleceniodawcami: bankami 

komórek krwiotwórczych, ośrodkami dawców szpiku, ośrodkami pobierającymi 
i vice versa- dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz 
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Z perspektywy ośrodków poszukująco-dobierających: Poszukiwanie i dobór dawcy 
niespokrewnionego (doświadczenia 4 ośrodków – Medigen Warszawa: dr hab. Leszek 
Kauc, SP CSK Warszawa: dr Marcelina Grabowska, UCK Gdańsk: dr Grażyna 
Moszkowska, WIM Warszawa: dr Agnieszka Rzeszotarska) 

 
Z perspektywy ośrodka dobierająco – poszukującego: EMDIS - zalety i wady 
mercedesa (doświadczenie ośrodka: NZOZ Medigen Warszawa - mgr Marek Sawuła) 

 
 Z perspektywy ośrodka hematologicznego: Zadania koordynatora pobierania i 

przeszczepiania komórek krwiotwórczych cz. 2 (doświadczenia ośrodka SPSK 
Katowice: mgr Kamil Wieczorek) 

 
1030 – 1100 Przerwa 

 
1100 – 1400  Z perspektywy ośrodka dawców szpiku: Monitorowanie zdrowia dawcy po pobraniu 

(doświadczenia 3 ośrodków - Fundacja DKMS: dyr Iwona Tomanek, RCKiK w 
Białymstoku dr Monika Sobierska, RCKiK w Poznaniu: dr Monika Badyda) 
 
Z perspektywy ośrodka testującego: W drodze do pewnego i szczegółowego wyniku. 
NGS w typowaniu HLA - mgr Bogdan Tymoniuk 
 
Z perspektywy ośrodka testującego metodą NGS: Współpraca z ośrodkami dawców 
szpiku (doświadczenie ośrodka CSK UM w Łodzi: mgr Bogdan Tymoniuk) 
 
Z perspektywy ośrodka dawcy szpiku: Współpraca z ośrodkiem typującym HLA 
metodą NGS (doświadczenie ośrodka ODS IHiT Warszawa: - dr Monika Grzegorek) 
 
Z perspektywy Poltransplantu: Obecne warunki udzielania świadczeń oraz źródła 
i zasady finansowania oddawania, pobierania, bankowania, testowania i 
przeszczepiania komórek krwiotwórczych - dyr Marcin Macher 
 
Z perspektywy KCBTiK i Poltransplantu: założenia i realizacja założeń Narodowego 
Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej (NPRMT) 2017 – 2020 - dr hab. Artur 
Kamiński, dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz, dyr Marcin Macher 
 
Z perspektywy pracownika: "Po drugiej stronie lustra" czyli doświadczenia z pracy w 
podmiocie prowadzącym działalność w zakresie ośrodka dawców szpiku, ośrodka 
testującego, ośrodka poszukująco – dobierającego – (doświadczenie ośrodka 
Medigen, Warszawa: mec. Rafał Giziński) 
 
Podsumowanie zgłoszonych przez podmioty kwestii wymagających zmian, 
doprecyzowania w systemie oddawania, pobierania, bankowania, testowania i 
przeszczepiania komórek krwiotwórczych  
- dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz, dr hab. Artur Kamiński 

 
1400 - 1415 Zakończenie szkolenia: ewaluacja i rozdanie certyfikatów  

- dr hab. Artur Kamiński, dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz 
 


