Organizacja ds. tkanek i narządów ludzkich [Human Tissue Authority]
Nasz udział w regulowaniu przeszczepów od dawców żywych
Udział Human Tissue Authority (HTA) w regulowaniu przeszczepów od
dawców żywych
Human Tissue Act 2004 (HT Act) [ustawa o tkankach i narządach ludzkich z
2004 r.] to podstawa prawna regulująca dawstwo narządów w Anglii, Walii i
Irlandii Północnej. W Szkocji, ta sama kwestia regulowana jest przez Human
Tissue (Scotland) Act 2006 [szkocką ustawę o tkankach i narządach ludzkich z
2006 r.].
Human Tissue Authority (HTA) odpowiada za procesy związane z dawstwem
narządów od kandydatów żywych na terenie UK oraz udziela wskazówek i
ewentualnych wyjaśnień co do treści obydwu ustaw. HTA opiera się na
kryteriach wyznaczonych przez brytyjski Parlament i ma decydujący głos w
wyrażeniu zgody na przeszczep.
W celu lepszego zrozumienia roli żywego dawcy i biorcy w procesie pobierania
i przeszczepiania narządów, prosimy o przeczytanie niniejszej ulotki oraz o
wnikliwe zapoznanie się z informacjami udzielonymi przez jednostkę
wykonującą przeszczep.
Rozmowa z niezależną osobą oceniającą [Independent Assessor]
Kandydaci na dawców i biorców narządów zobowiązani są odbyć spotkanie z
niezależną osobą oceniającą (IA), która została w tym celu przeszkolona i
uzyskała akredytację HTA. IA przeprowadzi w naszym imieniu indywidualną
rozmowę zarówno z dawcą jak i biorcą narządów, a następnie porozmawia z
obydwoma kandydatami jednocześnie. Osoba przeprowadzająca rozmowę nie
jest w żaden sposób powiązana z zespołem medycznym wykonującym
przeszczep.
Wywiad ma na celu zweryfikowanie, czy żywi dawcy organów są zdolni do
podjęcia świadomej decyzji o dawstwie, decydują się na to z własnej
nieprzymuszonej woli oraz nie otrzymują, ani nie oczekują w zamian żadnych
korzyści majątkowych.
W zależności od charakteru przeszczepu, rozmowa może potrwać od 30 do 60
minut. Zarówno dawcy, jak i biorcy narządów zostaną poproszeni o
przyniesienie ze sobą dowodu tożsamości oraz dokumentów świadczących o
ich pokrewieństwie.
Niezastosowanie się do treści ustawy i podjęcie decyzji o przeszczepie bez
uzyskania uprzedniej zgody, zarówno od dawcy jak i biorcy narządów, jest

wykroczeniem. Nabywanie, zbywanie lub pośredniczenie w handlu narządami
ludzkimi podlega karze pozbawienia wolności do trzech lat, grzywnie, lub
karze pozbawienia wolności do trzech lat i grzywnie. Kandydaci na dawców
muszą złożyć pisemne oświadczenie, że nie otrzymują żadnych korzyści
majątkowych z tytułu przeszczepu/ transplantacji narządów.
Procedura niezależnej oceny [Independent Assessment]
Rozmowa z przedstawicielem HTA zostanie umówiona po orzeczeniu przez
lekarza, że kandydat na dawcę spełnia wymogi medyczne i kliniczne
niezbędne do tego, aby pobrać od niego narząd.
Living Donor Coordinator (LDC), czyli osoba zarządzająca dawcami i biorcami
narządów, jest odpowiedzialny za ustalenie dogodnego terminu rozmowy
zarówno dla dawcy i biorcy narządów, jak i niezależnej osoby oceniającej (IA).
W razie wystąpienia takiej potrzeby, LDC zaprosi do udziału w rozmowie
tłumacza ustnego i zorganizuje dodatkowe udogodnienia.
Po przeprowadzeniu wywiadu, IA ma 10 dni roboczych na sporządzenie
raportu i wysłanie go do HTA. Do zobowiązań HTA należy rozpatrzenie
każdego wniosku nadesłanego przez jednostkę wykonującą przeszczep. W
niektórych przypadkach pracownik HTA może podjąć samodzielną decyzję o
transplantacji. Niekiedy konieczne jest powołanie komisji złożonej z trzech
członków zarządu. Sytuacje niewymagające powoływania komisji są
rozpatrywane w ciągu 5 dni roboczych od daty wpłynięcia kompletnego
wniosku, zawierającego wszystkie informacje niezbędne dla HTA do oceny
danego przypadku. Uczestnictwo komisji w procesie decyzyjnym wydłuża
proces do 10 dni roboczych.
W każdym z przypadków procedura przewiduje, że LDC i lekarz wykonujący
przeszczep zostaną poinformowani o indywidualnej decyzji bezzwłocznie po
jej podjęciu. Następnie, występująca w imieniu HTA osoba zarządzająca
dawcami narządów odpowiednio poinformuje o decyzji dawcę i biorcę.
Kontakt
Niniejsza ulotka zawiera tylko ogólne wskazówki. W celu uzyskania
dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:
020 7269 1900
enquiries@hta.gov.uk
www.hta.gov.uk
@HTA_UK

/HumanTissueAuthority
Human Tissue Authority
151 Buckingham Palace Road London
SW1W 9SZ
Niniejsza ulotka jest dostępna na naszej stronie internetowej w następujących
językach: arabski, bengalski, grecki, gudżarati, hindi, polski, pendżabski, urdu,
walijski.
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