Europejski
oddział
– Gdyby nie powstał nowy oddział, nie uzyskalibyśmy akredytacji Europejskiej Grupy ds.
Transplantacji Szpiku. To natomiast oznacza
brak dostępu do rejestru dawców niespokrewnionych. Na nowym oddziale bez obaw oczekiwać będziemy na audyt, który zgodnie z dyrektywą Komisji Europejskiej może nastąpić już
w kwietniu 2007 r. Obecnie spełniamy wszystkie wymagania – powiedział podczas otwarcia
Dziecięcego Oddziału Transplantacji Szpiku
prof. Jacek Wachowiak, przewodniczący Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Transplantacji Szpiku u Dzieci i kierownik Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Akademii Medycznej w Poznaniu.

W Polsce ponad 70 proc. zabiegów transplantacji szpiku dokonuje się od dawców niespokrewnionych, a tymczasem poznańskiemu
oddziałowi groziło zamknięcie.
Nowy oddział przy Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej będzie funkcjonował w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 5. Starania o jego
powstanie rozpoczęło w 1999 r. Stowarzyszenie
Wspierania Rozwoju Transplantacji Szpiku
u Dzieci. Głównym powodem był fakt, iż jedyny, działający od 1989 r. wielkopolski pediatryczny oddział transplantacyjny nie spełniał już
obowiązujących na świecie standardów leczenia.
Rozpoczęcie budowy stało się możliwe dzięki zaangażowaniu firmy Janssen-Cilag Polska,
która przekazała kwotę 700 tys. zł. – Głęboko
wierzymy, że nowy Dziecięcy Oddział Transplantacji Szpiku da wielu dzieciom szansę na powrót do
pełnego zdrowia oraz na nowe, lepsze życie. Dlatego też jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy przyczynić się do powstania tego oddziału – powiedzia-
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Bank komórek
Powierzchnia nowego Oddziału Transplantacji Szpiku wynosi 760 m kw. Będzie na nim funkcjonowało
8 stanowisk transplantacyjnych, co pozwoli na przeprowadzenie ok. 40–50 zabiegów rocznie. Specjaliści oceniają, że jest to liczba spełniająca aktualne i przyszłe potrzeby leczenia dzieci. Będzie bowiem
można wykonać transplantację każdemu dziecku z regionu wielkopolskiego z chorobą będącą wskazaniem do tego zabiegu. Dla odpowiedniego leczenia dzieci ważne jest to, iż Dziecięcy Oddział Transplantacji Szpiku stanowi teraz integralną całość. W jednym miejscu zlokalizowano stanowiska transplantacyjne, laboratoria i gabinety zabiegowe, zaplecze socjalne dla rodziców, gabinety lekarskie. Nowy Dziecięcy Oddział Transplantacji Szpiku będzie pracował w oparciu o wysokiej jakości sprzęt. Na oddziale znajduje się najnowocześniejszy system nawiewu i oczyszczania powietrza, który sprawia, że leczeni pacjenci będą chronieni przed kontaktem z drobnoustrojami chorobotwórczymi obecnymi w powietrzu. Oddział
dysponuje niezbędnym zapleczem, takim jak poradnia, blok zabiegowy do pobierania szpiku i komórek
krwiotwórczych z krwi obwodowej, laboratorium do preparatyki materiału przeszczepowego, bank komórek krwiotwórczych oraz inny niezbędny sprzęt. Baza sprzętowa będzie sukcesywnie uzupełniana, zależnie od możliwości finansowych.

”

Rozpoczęcie budowy oddziału stało się możliwe
dzięki zaangażowaniu firmy Janssen-Cilag Polska

ła Małgorzata Okupny, dyrektor ds. korporacyjnych w Janssen-Cilag Polska.
Dzieło budowy stale i ofiarnie wspierali
mieszkańcy Poznania, liczne instytucje oraz
polsko-niemiecki łańcuch ludzi dobrej woli.
Inwestycję dofinansowało również Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Zebrane fundusze pozwoliły na dokończenie budowy

”

i wyposażenie Dziecięcego Oddziału Transplantacji Szpiku. – Już w 2001 r. symbolem
działań zmierzających do pozyskania niezbędnych środków na budowę stała się drewniana figurka przedstawiająca świętego Marcina na
białym koniu. Dlatego też postanowiliśmy oddać
nowy Oddział opiece tego świętego – podkreślił
profesor Jacek Wachowiak. 3

fot. (6x) Archiwum

Najbardziej potrzebującym
Firma Johnson&Johnson, której częścią jest
Janssen-Cilag Polska, znana jest na świecie jako organizacja działająca na rzecz najbardziej
potrzebujących. Jednym z przedsięwzięć, w które zaangażowała się firma Janssen-Cilag Polska,
jest budowa nowego Oddziału Transplantacji
Szpiku Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Akademii Medycznej
w Poznaniu. Za projekt budowy nowego Dziecięcego Oddziału Transplantacji Szpiku, w roku
Fot. Małgorzata Okupny, dyrektor ds. korporacyjnych Janssen-Cilag, 2004 firma Janssen-Cilag Polska, wraz ze Stoodbiera w imieniu firmy nagrodę Lidera Roku w Działalności Charyta- warzyszeniem Wspierania Rozwoju Transplantatywnej za przekazanie 185 tys. dol. na program rozbudowy Oddziału cji Szpiku u Dzieci, została nagrodzona statuetTransplantacji Szpiku Kliniki AM w Poznaniu. Obok prof. Jacek Wachoką oraz tytułem Lidera Roku 2004 w Ochronie
wiak, kierownik Kliniki oraz minister Marek Balicki
Zdrowia w kategorii Działalność Charytatywna.
Janssen-Cilag Polska wspiera również Klinikę Psychiatrii oraz Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej w Poznaniu, Hospicjum Dziecięce w Warszawie, Hospicjum Onkologiczne w Bydgoszczy, Klinikę Położnictwa w Białymstoku.
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