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Transplantační centrum Ostrava je jedno ze sedmi

transplantačních center v ČR. Spádová pracoviště

dárcovských nemocnic ostravského transplantačního

centra jsou: Ostrava, Opava, Frýdek-Místek, Havířov,

Karviná, Třinec.

V roce 2020 bylo ve všech sedmi transplantačních

centrech ČR diagnostikováno a následně indikováno

k odběru orgánů celkem 249 zemřelých dárců. 241 dárců

bylo s prokázanou nevratnou ztrátou funkce celého mozku

včetně mozkového kmene (DBD) a 8 dárců s prokázáním

nevratné zástavy krevního oběhu (DCD). Dále proběhlo 28

odběrů ledvin od žijících dárců.

Stejně dobrých výsledků dosahuje i naše

Transplantační centrum Ostrava. Za rok 2020 bylo

provedeno 30 odběrů orgánů od zemřelých dárců (28

dárců s prokázanou nevratnou ztrátou funkce celého

mozku včetně mozkového kmene (DBD) a 2 dárci

s prokázáním nevratné zástavy krevního oběhu (DCD).

Bohužel jsme v roce 2020 neprovedli žádnou

příbuzenskou transplantaci ledvin.

Průměrný věk zemřelých dárců v našem

transplantačním centrum byl 43 let (kdy nejmladšímu

dárci byly 4 roky a naopak nejstaršímu dárci bylo 73

let).

V porovnání s předešlými roky, byl zaznamenán mírný

pokles, způsobený celosvětovou pandemií onemocnění

Covid-19. Ta měla za následek částečné omezení

dárcovského i transplantačního programu – jednak

z pohledu vyčlenění lůžkových kapacit pro nemocné

s Covid-19, ale také možné kontraindikace SARS-CoV-2

pozitivit. Nicméně, i přes epidemiologickou situaci nedošlo

k dramatickému poklesu počtu zemřelých dárců.

Transplantační centru Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava 

Z celkového počtu 30 dárců (realizovaných v TxC

Ostrava v roce 2020) bylo odebráno a následně

transplantováno 10 srdcí, dalších 13 srdcí bylo

odebráno k přípravě chlopenních alotransplantátů, v 16

případech byla odebrána a následně transplantována

játra, 3 slinivky břišní, plíce byly odebrány a následně

transplantovány ve 4 případech a 47 pacientům se

dočkalo ledviny.

Transplantační koordinátoři řeší i konzultace

z dárcovských nemocnic. Ne vždy je dárce vhodný

nebo nejsou-li splněny zákonné podmínky, musí být

takový potenciální dárce kontraindikován.
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Díky takovému počtu dárců, mohlo být realizováno 760

transplantací orgánů. .
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srdce jítra plíce slinivka břišní děloha tenké střevo ledviny od žijicích ledviny od
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603 882 709 nepřetržitá pohotovost odběrových koordinátorů TxC Ostrava
www.fno.cz/transplantacni-centrum 


