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2. S PL OŠN I

Tiskana oblika, dostopna na Slovenija-transplant, Zaloška 7, Ljubljana.

P ODAT KI O OR GA N U I N I NF ORM A C I JA H JAV N E GA Z N A ČA JA S KATE R IM I

R A ZP OL A GA

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis
delovnega
področja organa

Na podlagi sklepa z dne 16. novembra 2000 je Vlada Republike Slovenija
ustanovila zavod, ki opravlja svojo dejavnost kot javni zdravstveni zavod.
Zavod v okviru javne zdravstvene službe opravlja koordiniranje delovanja
strokovnih enot v zdravstvenih zavodih, ki sodelujejo pri ugotavljanju umrlih
dajalcev, odvzemu, presaditvi in shranjevanju delov človeškega telesa ter
tipizaciji tkiv in ugotavljanju tkivne skladnosti ter izbiri dajalcev in prejemnikov
na območju Republike Slovenije; vodi predpisane evidence, dograjuje in
vzdržuje osrednji informacijski sistem za transplantacijsko dejavnost; zagotavlja
dograjevanje registra nesorodnih dajalcev kostnega mozga; sodeluje s sorodnimi
nacionalnimi in transnacionalnimi sistemi s področja transplantacije; proučuje
medicinska, pravna, etična, ekonomska in socialna vprašanja na področju
odvzemov in presaditev organov in tkiv; seznanja javnost s pomenom darovanja
organov po smrti zaradi presaditve drugi osebi, vodi liste bolnikov, ki čakajo na
presaditev organa ali tkiva; organizira strokovna srečanje in druge oblike
izobraževanja na državni in mednarodni ravni.
Dejavnost zavoda se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS št. 69/07 in 17/08) razvršča v:





63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti;
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih
naravoslovja in tehnologije;
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in
humanistike;
86.909 Druge zdravstvene dejavnosti.
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Seznam vseh
notranjih
organizacijskih
enot

 Direktor zavoda
prim. Danica Avsec, dr. med., spec. anest., svetnica
E-pošta: danica.avsec@slovenija-transplant.si
Telefon: 01/ 300 68 64, 041/ 760 917
 Odgovorni zdravnik
prim. Danica Avsec, dr. med., spec. anest., svetnica
E-pošta: danica.avsec@slovenija-transplant.si
Telefon: 01/ 300 68 64, 041/ 760 917
 Pomočnik direktorja za poslovne zadeve
mag. Boštjan Kušar, mag. ekon. in posl. ved.
E-pošta: bostjan.kusar@slovenija-transplant.si
Telefon: 01/ 300 68 69
 Pomočnik direktorja za strokovne zadeve
Andrej Gadžijev, dr. med.
E-pošta: andrej.gadzijev@slovenija-transplant.si
Telefon: 01/ 300 68 68
 Strokovna sekretarka
Barbara Uštar, univ. dipl. geog.
E-pošta: barbara.ustar@slovenija-transplant.si
Telefon: 01/ 300 68 60
 Strokovni sodelavec za kakovost in informacijske zadeve
Gorazd R. Čebulc, dr. vet. med.
E-pošta: gorazd.cebulc@slovenija-transplant.si
Telefon: 01/ 300 68 62
 Koordinator za tkiva, upravljalec podatkovnih baz in registrov
Jože Jakovac, dipl. zdr.
E-pošta: joze.jakovac@slovenija-transplant.si
Telefon: 01/ 300 68 61
 Finančni knjigovodja
Zvonka Simčič, ekon. teh.
E-pošta: zvonka.simcic@slovenija-transplant.si
Telefon: 01/ 300 68 67
 Centralni transplantacijski koordinatorji
E-pošta: info@slovenija-transplant.si
Telefon: 041/ 713 220, 031/ 321 150
 Transplantacijski center UKC Ljubljana
Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
dr. Ivan Kneževič, dr. med.
E-pošta: ivan.knezevic@kclj.si
Telefon: 01/ 522 50 50
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 Donorski center UKC Ljubljana
prim. asist. mag. Rade Stanić, dr. med.
E-pošta: rade.stanic@kclj.si
Telefon: 01/ 522 50 50
 Donorski center UKC Maribor
Ljubljanska cesta 5, 2000 Maribor
prim. Zoran Zabavnik, dr. med.
E-pošta: zoran.zabavnik@ukc-mb.si
Telefon: 02/ 321 10 00
prof. dr. Andreja Sinkovič, dr. med.
E-pošta: andreja.sinkovic@ukc-mb.si
Telefon: 02/ 321 10 00
 Donorski center Splošna bolnišnica Celje
Oblakova ulica 5, 3000 Celje
Milena Kotnik, dr. med.
E-pošta: milena.kotnik@sb-celje.si
Telefon: 03/ 423 30 00
 Donorski center Splošna bolnišnica Izola
Polje 40, 6310 Izola
Damjan Polh, dr. med.
E-pošta: damjan.polh@sb-izola.si
Telefon: 05/ 660 60 00
 Donorski center Splošna bolnišnica Jesenice
Cesta Maršala Tita 112, 4270 Jesenice
Andraž Nastran, dr. med.
E-pošta: andraz.nastran@sb-je.si
Telefon: 04/ 586 80 00
 Donorski center Splošna bolnišnica Murska Sobota
Ulica Dr. Vrbnjaka, Rakičan, 9000 Murska Sobota
prim. asist. Daniel Grabar, dr. med.
E-pošta: daniel.grabar@sb-ms.si
Telefon: 02/ 512 31 00
 Donorski center Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca Nova
Gorica
Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
Konrad Kuštrin, dr. med.
E-pošta: konrad.kustrin@bolnisnica-go.si
Telefon: 05/ 330 10 00
 Donorski center Splošna bolnišnica Novo mesto
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
Matej Godnič, dr. med.
E-pošta: matej.godnic@sb-nm.si
Telefon: 07/ 391 61 00
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 Donorski center Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj
Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj
prim. Majda Šarman, dr. med.
E-pošta: majda.sarman@sb-ptuj.si
Telefon: 02/ 749 14 00
 Donorski center Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec
asist. dr. Jasna Uranjek, dr. med.
E-pošta: jasna.uranjek@sb-sg.si
Telefon: 02/ 882 34 00
Organigram
organa

Povezava na organigram

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
 Direktor zavoda
prim. Danica Avsec, dr. med., spec. anest., svetnica
E-pošta: danica.avsec@slovenija-transplant.si
Telefon: 01/ 300 68 64, 041/ 760 917
Fax: 01/ 300 68 66
 Strokovna sekretarka
Barbara Uštar, univ. dipl. geog.
E-pošta: barbara.ustar@slovenija-transplant.si
Telefon: 01/ 300 68 60
Fax: 01/ 300 68 66
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega
področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi



Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi
zdravljenja
(Uradni list RS, št. 56/15)



Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za
zdravljenje
(Uradni list RS, št. 61/07 in 56/15 – ZPPDČT)



Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko
pomočjo
(Uradni list RS, št. 70/00 in 15/17 – DZ)



Pravilnik o opredelitvi v zvezi z darovanjem delov človeškega telesa
(Uradni list RS, št. 29/17)



Pravilnik o uvrstitvi oseb na čakalni seznam zaradi zdravljenja s
presaditvijo človeškega telesa
(Uradni list RS, št. 85/16)



Pravilnik o nalogah transplantacijskih koordinatorjev
(Uradni list RS, št. 42/16)
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Pravilnik o vsebini programov izobraževanja in usposabljanja za
posamezne postopke preskrbe z organi
(Uradni list RS, št. 21/16)



Pravilnik o načinu konzerviranja in postopkih prevoza človeških organov
(Uradni list RS, št. 12/16)



Pravilnik o sledljivosti in uničenju človeških organov namenjenih za
presaditev ter o nacionalni identifikacijski številki
(Uradni list RS, št. 76/15)



Pravilnik o poročanju in obvladovanju hudih neželenih dogodkov in
hudih neželenih reakcij pri ravnanju s človeškimi organi
(Uradni list RS, št. 76/15)



Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sledljivosti
človeških tkiv in celic ter izdelkov in materialov, ki prihajajo v stik s
tkivi in celicami
(Uradni list RS, št. 17/15)



Pravilnik o spremembah Pravilnika o darovanju in pridobivanju
človeških tkiv in celic
(Uradni list RS, št. 79/14)



Pravilnik o sprejemu, obdelavi, shranjevanju, sprostitvi in razdeljevanju
človeških tkiv in celic
(Uradni list RS, št. 70/08)



Pravilnik o sledljivosti človeških tkiv in celic ter izdelkov in materialov,
ki prihajajo v stik s tkivi in celicami
(Uradni list RS, št. 70/08)



Pravilnik o pogojih in postopku za uvoz in izvoz ter vnos in iznos
človeških tkiv in celic
(Uradni list RS, št. 70/08)



Pravilnik o darovanju in pridobivanju človeških tkiv in celic
(Uradni list RS, št. 70/08)



Pravilnik o postopkih zbiranja, shranjevanja in uporabe krvotvornih
matičnih celic
(Uradni list RS, št. 104/03)



Pravilnik o načinu delovanja in pogojih za razvoj nacionalnega programa
zdravljenja s presaditvijo krvotvornih matičnih celic in načinu delovanja
registra nesorodnih dajalcev krvotvornih matičnih celic
(Uradni list RS, št. 75/03)



Pravilnik o načinu varstva osebnih podatkov dajalcev in prejemnikov
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delov človeškega telesa zaradi zdravljenja
(Uradni list RS, št. 75/03)

Predpisi Evropske
unije



Pravilnik o načinu povezovanja s sorodnimi tujimi in mednarodnimi
organizacijami in izmenjavi delov človeškega telesa z drugimi državami
(Uradni list RS, št. 70/03)



Pravilnik o sestavi, načinu imenovanja in pravilih za delovanje Etične
komisije za presaditve
(Uradni list RS, št. 30/02)



Pravilnik o postopku obveščanja o smrti oseb, ki pridejo v poštev kot
dajalci delov človeškega telesa zaradi presaditve
(Uradni list RS, št. 85/01)



Pravilnik o medicinskih merilih, načinu in postopku ugotavljanja
možganske smrti ter sestavi komisije za ugotavljanje možganske smrti
(Uradni list RS, št. 70/01)



Pravilnik o histovigilanci
(Uradni list RS, št. 47/17)



Pravilnik o pogojih za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti
preskrbe s človeškimi tkivi in celicami
(Uradni list RS, št. 31/17)



Pravilnik o obrazcu izjave o privolitvi v postopek oploditve z
biomedicinsko pomočjo
(Uradni list RS, št. 5/03)



Pravilnik o obrazcih o pisni privolitvi darovalke in darovalca spolnih
celic (Uradni list RS, št. 5/03)



Pravilnik o sestavi in vsebini poročila o postopkih oploditve z
biomedicinsko pomočjo
(Uradni list RS, št. 5/03)



Zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega
izločanja o rojstvu otrok
(Uradni list RS, št. 11/77)



Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
(Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo, 101/07 – odl.
US, 90/11 – odl. US, 84/12 – odl. US, 82/15 – odl. US in 15/17 – DZ)



Direktiva 2004/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca
2004 o določitvi standardov kakovosti in varnosti, darovanja,
pridobivanja, testiranja, predelave, konzerviranja, shranjevanja in
razdeljevanja človeških tkiv in celic



Direktiva Komisije 2006/17/ES z dne 8. februarja 2006 o izvajanju
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Direktive 2004/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih
tehničnih zahtevah za darovanje, pridobivanje in testiranje človeških
tkiv in celic


Direktiva Komisije 2006/86/ES z dne 24. oktobra 2006 o izvajanju
Direktive 2004/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah
sledljivosti, obveščanju o hudih in neželenih reakcijah in pojavih ter
nekaterih tehničnih zahtevah za kodiranje, predelavo, konzerviranje,
shranjevanje in razdeljevanje človeških tkiv



Direktiva 2010/45/EU Evropskega parlamenta z dne 7. julija 2010 o
standardih kakovosti in varnosti človeških organov namenjenih za
presaditev



Izvedbena Direktiva Komisije 2012/25/EU z dne 9. oktobra 2012 o
postopkih za pošiljanje informacij pri izmenjavi človeških organov za
presaditev med državami članicami

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi
predpisov

 Predlogi predpisov Vlade RS – gradiva Vlade RS
 Predlogi predpisov Državnega zbora RS – predlogi zakonov, aktov
 Predlogi predpisov na portalu EU

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških
in programskih
dokumentov

 Vizija in strategija zavoda
1. Odgovoren za sprejem: Svet zavoda
2. Oblika: klasična in elektronska
 Letni plan zavoda
1. Odgovoren za sprejem: Svet zavoda
2. Oblika: klasična in elektronska
 Finančni načrt
1. Odgovoren za sprejem: Svet zavoda
2. Oblika: klasična in elektronska

Poročila o delu in
druga poročila



Letno poročilo zavoda
1. Odgovoren za sprejem: Svet zavoda
2. Oblika: klasična in elektronska



Poročilo o transplantacijski dejavnosti v Sloveniji s področja
pridobivanja in presajanja organov mrtvih darovalcev
1. Odgovoren za sprejem: Svet zavoda
2. Oblika: klasična in elektronska
Poslovno poročilo zavoda
1. Odgovoren za sprejem: Svet zavoda
2. Oblika: elektronska in pisna
3. Objava na spletni strani: da



2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
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Vrste postopkov,
ki jih vodi organ

Zavod ne opravlja upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov.

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc



Register

prejemnikov

delov

človeškega

telesa

(IVZ

9)

1. Normativna podlaga in vsebinski okvir: Zakon o zbirkah podatkov s
področja zdravstvenega varstva
(ZZPPZ, Uradni list RS, št. 65/00 in 47/15).
Podatki v zbirki podatkov se nanašajo na prejemnike delov človeškega
telesa z namenom spremljanja njihovega zdravstvenega stanja
2. Organ pridobiva podatke v evidenci: neposredno od posameznikov, na
katere se podatki nanašajo, ali od izvajalcev zdravstvenih storitev, ki
razpolagajo s temi podatki ali iz drugih zbirk podatkov, katerih
upravljalec je Slovenija-transplant.
3. Opis in pogoji dostopa do evidence: Prosilci lahko podatke pridobijo na
podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo). Dostop do podatkov imajo tudi
tisti, ki imajo zakonsko podlago. Podatke lahko pridobi tudi oseba, ki
ima pooblastilo osebe, na katero se podatki nanašajo. Pogoj dostopa je
varovanje osebnih podatkov.



Centralni register uporabnikov tkiv in celic
1. Normativna podlaga in vsebinski okvir: Zakon o kakovosti in varnosti
človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje
(ZKVČTC, Uradni list RS, št. 61/07 in 56/15 – ZPPDČT).
Podatki v zbirki podatkov se nanašajo na prejemnike delov človeškega
telesa z namenom koordiniranja transplantacijske dejavnosti, vodenja
čakalnih seznamov, dodeljevanja in izmenjave tkiv in celic, za potrebe
nadzora nad dejavnostjo ter v statistične namene.
2. Organ pridobiva podatke v evidenci: neposredno od posameznikov, na
katere se podatki nanašajo, ali od izvajalcev zdravstvenih storitev, ki
razpolagajo s temi podatki ali iz drugih zbirk podatkov, katerih
upravljalec je Slovenija-transplant.
3. Opis in pogoji dostopa do evidence: Prosilci lahko podatke pridobijo
na podlagi ZVOP-1. Dostop do podatkov imajo tudi tisti, ki imajo
zakonsko podlago. Podatke lahko pridobi tudi oseba, ki ima pooblastilo
osebe, na katero se podatki nanašajo. Pogoj dostopa je varovanje
osebnih podatkov.



Centralni register osebnih podatkov darovalcev in prejemnikov tkiv
in celic s podatki iz zbirke podatkov donorskih centrov in
uporabnikov tkiv in celicam
1. Normativna podlaga in vsebinski okvir: ZKVČTC
Podatki v zbirki se nanašajo na prejemnike delov človeškega telesa z
namenom koordiniranja transplantacijske dejavnosti, vodenja čakalnih
seznamov, dodeljevanja in izmenjave tkiv in celic, za potrebe nadzora
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nad dejavnostjo ter v statistične namene.
2. Organ pridobiva podatke v evidenci: neposredno od posameznikov, na
katere se podatki nanašajo, ali od izvajalcev zdravstvenih storitev, ki
razpolagajo s temi podatki ali iz drugih zbirk podatkov, katerih
upravljalec je Slovenija-transplant.
3. Opis in pogoji dostopa do evidence: Prosilci lahko podatke pridobijo
na podlagi ZVOP-1. Dostop do podatkov imajo tudi tisti, ki imajo
zakonsko podlago. Podatke lahko pridobi tudi oseba, ki ima pooblastilo
osebe, na katero se podatki nanašajo. Pogoj dostopa je varovanje
osebnih podatkov.


Centralni register tkiv in celic s podatki iz zbirke podatkov tkivne
banke
1. Normativna podlaga in vsebinski okvir: ZKVČTC.
Podatki v zbirki podatkov se nanašajo na prejemnike delov človeškega
telesa z namenom koordiniranja transplantacijske dejavnosti, vodenja
čakalnih seznamov, dodeljevanja in izmenjave tkiv in celic, za potrebe
nadzora nad dejavnostjo ter v statistične namene.
2. Organ pridobiva podatke v evidenci: neposredno od posameznikov, na
katere se podatki nanašajo, ali od izvajalcev zdravstvenih storitev, ki
razpolagajo s temi podatki ali iz drugih zbirk podatkov, katerih
upravljalec je Slovenija-transplant.
3. Opis in pogoji dostopa do evidence: Prosilci lahko podatke pridobijo
na podlagi ZVOP-1. Dostop do podatkov imajo tudi tisti, ki imajo
zakonsko podlago. Podatke lahko pridobi tudi oseba, ki ima
pooblastilo osebe, na katero se podatki nanašajo. Pogoj dostopa je
varovanje osebnih podatkov.

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk



Poslovni informacijski sistem
Opis in namen zbirke: materialno in finančno-računovodsko poslovanje,
evidenca osnovnih sredstev
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: pisni zahtevek v skladu z določili
ZVOP-1 in Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 –
uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US,
82/13, 55/15 in 15/17)



Interni telefonski imenik
Opis in namen zbirke: dostop do podatkov o internih telefonskih
številkah in naslovih za uporabnike omrežja Slovenija-transplant.
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: javni dostop.



Izjave o posmrtnem darovanju delov človeškega telesa zaradi presaditve

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam
posameznih dokumentov
Interni splošni
akti



Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega Zavoda Republike
Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant



Statut
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1. Odgovoren za sprejem: Svet zavoda
2. Oblika: klasična in elektronska

Sprejeti sklepi
organov in teles

Informacije o
javnih naročilih

3. O P I S



Pravilnik Zavoda RS za presaditve organov in tkiv Slovenijatransplant
1. Odgovoren za sprejem: Direktor zavoda
2. Oblika: klasična in elektronska oblika
3. Objava na spletni strani: ne



Vrsta: Sprejeti sklepi sej Sveta zavoda
1. Odgovoren za sprejem: predsednik sveta zavoda
2. Oblika: klasična in elektronska oblika
3. Objava na spletni strani: ne



Vrsta: Sprejeti sklepi sej Strokovnega sveta zavoda
1. Odgovoren za sprejem: strokovni direktor zavoda
2. Oblika: klasična in elektronska oblika
3. Objava na spletni strani: ne



Vrsta: dokumenti v zvezi s postopki izvedbe javnih naročil
Odgovoren za sprejem: mag. Boštjan Kušar,
pomočnik direktorice za poslovne zadeve
E-pošta: bostjan.kusar@slovenija-transplant.si
Telefon: 01/ 300 68 69
Oblika: Klasična in elektronska
Objava: Portal javnih naročil

N AČ I NA D OSTOPA D O D R U GI H I NF OR M A CI J JAVN E GA Z N AČ A JA

Opis dostopa do
posameznih
sklopov
informacij

Do informacij javnega značaja lahko dostopate:


osebno na Slovenija-transplant, Zaloška 7, Ljubljana, s predhodnim
dogovorom oz. najavo osebam, odgovornim za posredovanje informacij
javnega značaja (tel.: 01/ 300 68 60);



na podlagi pisne zahteve odgovornim osebam po elektronskem naslovu
info@slovenija-transplant.si ali po pošti na Zavod RS za presaditve
organov in tkiv, Zaloška 7, 1000 Ljubljana z oznako »Informacija
javnega značaja«.

Na podlagi Vaše zahteve je Zavod dolžan posredovati informacijo, če jo
dejansko poseduje oziroma če to lahko stori brez kakršnegakoli predelovanja
informacij. Dostop do informacij se lahko zavrne na podlagi zakonskih
razlogov, ki jih navaja Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ,
Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2,
23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15).
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DOSTOP ZA LJUDI S POSEBNIMI POTREBAMI
Na Slovenija-transplant je omogočen neposreden dostop v prvo nadstropje
zgradbe (dvigalo).
Potrudili se bomo zagotoviti informacije v takšni obliki, ki bo primerna za ljudi
s posebnimi potrebami.
STROŠKOVNIK
Stroškovnik materialnih stroškov za najpogostejše storitve določa Uredba o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja v 16. in 17. členu
(Uradni list RS, št. 24/16).
4. S E Z NA M

N A JP OGOST E JE Z A HT E VA N I H IN F ORM A CI J JAVN E GA Z N AČ A JA

Seznam desetih
najpogosteje
zahtevanih
informacij
oziroma
tematskih sklopov
(samodejno
generiran seznam,
ki ga določa
povpraševanje po
posamezni
informaciji)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nacionalni čakalni spisek za presaditve
Donorski program v donorskih centrih Slovenije
Število mrtvih darovalcev
Pridobljeni organi
Presajeni organi
Presaditve krvotvornih matičnih celic
Pridobljene in presajene roženice
Čakalni seznam bolnikov za transplantacijo roženice
Število uporabljenih tkiv in celic
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Podpis odgovorne osebe

