Sporočilo za javnost
Ljubljana, 16. 1. 2020
20 let uspešnega sodelovanja Slovenije z Eurotransplantom
Sodelovanje prineslo boljše možnosti za zdravljenje in hitrejši razvoj transplantacijske
dejavnosti
Že leta 2000 je Slovenija izpolnila zahtevne pogoje in bila sprejeta v mednarodno neprofitno
organizacijo za izmenjavo organov in tkiv Eurotransplant. S tem se je priključila veliki
skupini petih uspešnih držav na področju zdravljenja s presaditvijo, t.j. Nemčiji, Avstriji in
državam Beneluxa. Organizacija danes združuje 8 držav in prek 137 milijonov prebivalcev.
Trenutno je na skupnem čakalnem seznamu Eurotransplanta 13985 bolnikov. V letu 2019 so
za zdravljenje bolnikov na čakalnih seznamih porazdelili 6973 organov od 2041 umrlih
darovalcev.
S članstvom v Eurotransplantu smo pridobili priložnost za občutno izboljšanje nacionalnega
donorskega programa. Uspeli smo zagotoviti boljšo dostopnost in izide zdravljenja s
presaditvijo za naše bolnike, predvsem v visoko urgentnih, visoko senzibiliziranih in
življenjsko ogrožajočih stanjih, kot sta akutna odpoved delovanja srca in jeter. Sodelovanje v
mreži omogoča tudi optimalnejšo tkivno skladnost med darovalcem in prejemnikom in
kombinirane presaditve. Stalen prenos znanja in izkušenj med državami članicami pa prispeva
k nadaljnjemu razvoju dejavnosti. Trenutno so ukrepi izboljšav na mednarodni ravni
usmerjeni v zagotavljanje optimalne kakovosti organov za presaditve in izpopolnitev pravil za
izmenjavo z upoštevanjem medicinskih in etičnih meril. Razvijamo tudi izboljšave v sistemu
nadzora nad neželenimi pojavi in reakcijami pri bolnikih po presaditvi.
Naj še omenim, da je 20 let odličnega sodelovanja z Eurotransplantom tudi priložnost za
praznovanje uigranosti v nacionalni donorski mreži med Zavodom Slovenija-transplant, UKC
Ljubljana in vsemi donorskimi bolnišnicami po Sloveniji. Le s skupnim in celovitim
pristopom zagotavljamo kakovostno zdravljenje s presaditvijo.
Prim. Danica Avsec, dr. med.
Direktorica Zavoda Slovenija-transplant
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Statistični podatki Zavoda Slovenija-transplant za leto 2019
> Na čakalnem seznamu je 227 bolnikov: za srce 55, za ledvico 138 (od tega 2 v kombinaciji z jetri in 4 v
kombinaciji s trebušno slinavko); za presaditev jeter 35 (od tega 2 v kombinaciji z ledvico), trebušne slinavke 5
(od tega 4 v kombinaciji z ledvico).
> Povprečne čakalne dobe so: za srce 247 dni (za urgentne presaditve 50 dni); za ledvico približno 300 dni; za
jetra 155 dni.
> V Centru za transplantacijo v UKC Ljubljana so presadili 96 organov: 38 ledvic, 22 src, 24 jeter, 11 pljuč (od
tega ena na Dunaju) in 1 trebušno slinavko. Spodbudno je, da je od lanskega leta tako uspešno zaživel program
zdravljenja s presaditvijo pljuč.

> Stopnja privolitve svojcev za darovanje je bila visoka, in sicer 78 %. Podatek kaže na visoko podporo javnosti.
> Aktivnih umrlih darovalcev je bilo 44, od katerih smo presadili 95 organov.
> V Sloveniji na leto z Eurotransplantom izmenjamo od 50 do 60 organov, kar je 60 % vseh presaditev. V letu
2019 je bila ta številka nekoliko nižja.
> V nacionalni register opredeljenih oseb se je vpisalo 1257 ljudi (od tega 9 proti). Delež opredeljenega
prebivalstva sicer stalno narašča, a je še vedno nizek. V registru je vpisanih 9872 ljudi.

