Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 35/2022 Dyrektora
SPSK Nr 1 w Lublinie z dnia 23 czerwca 2022r.
Załącznik Nr 52
do Regulaminu Organizacyjnego
SPSK Nr 1 w Lublinie

Wysokość odpłatności za pobranie i przygotowanie tkanek do transplantacji
§ 1.
Określa się wysokość stawek za pobranie i przygotowanie tkanek do transplantacji przez
bank Tkanek Oka SPSK Nr 1 w Lublinie, w następującej wysokości:
1. Rogówka oczna:
2. Rogówka oczna rozwarstwiona do przeszczepu
tylnego DSEAK
3. Twardówka ludzka cała:
4. Twardówka ludzka 1/2:
5. Twardówka ludzka 1/4:
6. Twardówka ludzka wąski pasek (1/1
7. Błona owodniowa 3x3 cm:

4.050,00 zł
4.600,00 zł
1.400,00 zł
700,00 zł
400,00 zł
250,00 zł
350,00 zł

§ 2.
Podmiot leczniczy, któremu dostarczono w celu przeszczepienia komórki, tkanki lub
narządy, przekazuje środki finansowe na podstawie faktury zawierającej
wyszczególnienie czynności związanych z pobraniem komórek, tkanek lub narządów, na
wskazany rachunek bankowy.
§ 3.
Pobranie i przygotowanie tkanek oka przez Bank Tkanek Oka SPSK Nr 1 w Lublinie,
odbywa się według poniższej specyfikacji:

SPECYFIKACJA POBRANIA I PRZYGOTOWANIA TKANEK
W BANKU TKANEK OKA SPSK NR 1 W LUBLINIE
Tkanki oka są pobierane i przygotowane do użytku klinicznego w możliwie najlepszych
warunkach sanitarnych i zgodnie z obowiązującymi procedurami.
Od dnia 1 maja 2008r. tkanki przygotowane przez Bank Tkanek Oka znakowane są
w systemie ISBT 128 (kody kreskowe).
Bank Tkanek Oka SPSK Nr 1 w Lublinie posiada w swojej ofercie n/w tkanki:
1. Rogówka oczna konserwowana w pożywce Eusol C, max. Czas przechowywania
– 14 dni od daty pobrania, przechowywanie w temp. od +2 do +6 st. C.
2. Twardówka oczna konserwowana w alkoholu absolutnym, maksymalny czas
przechowywania - 1 rok w temperaturze pokojowej. Przed zabiegiem należy ją
nawodnić (rehydracja) wg "Instrukcji postępowania z otrzymaną tkanką
TWARDÓWKĄ", która jest zawsze dołączona do dokumentacji wysyłkowej
twardówki.

Bank wysyła twardówkę w alkoholu, którą należy przechowywać w temperaturze
pokojowej zgodnie z datą ważności tkanki. Twardówkę po rehydratacji należy
wykorzystać w ciągu 48 godzin przechowując w temperaturze od +2 do +6 st. C.
Można zamówić twardówkę całą, połowę, ćwiartkę lub wąski pasek (1/12 gałki).
2. Błona owodniowa, 3 cm x 3 cm, konserwowana w pożywce Dulbecc’s MEM +
Glicerol, przechowywana w Banku w temperaturze -80 st. C. Odbiorca
przechowuje ją do zabiegu (maksymalnie 1 miesiąc) w zamrażalniku w
temperaturze ok. -20 st. C.
Surowica krwi wszystkich dawców tkanek jest poddawana badaniom na obecność
następujących czynników zakaźnych:
1. Antygen HBs
2. Przeciwciała anty-HBc
3. Przeciwciała anty- HCV
4. Przeciwciała anty-HIV i antygen p24
5. TPHA
6. Toxoplazmoza (tylko w przypadku błony owodniowej)
7. Badania bakteriologiczne: bakterie tlenowe i grzyby (tylko w przypadku błony
owodniowej).
Tkanki oczne wysyłane są wraz z dokumentami w kopercie przyklejonej na pudełku
styropianowym.
Są to następujące dokumenty:
- karta metrykalna tkanki
- raport pooperacyjny (należy go wypełnić i odesłać do Banku)
- raport reakcji niepożądanych (należy go wypełnić i odesłać do Banku w
przypadku zaistnienia reakcji niepożądanej, np. odrzutu przeszczepu)
- instrukcja postępowania z otrzymaną tkanką ROGÓWKĄ lub instrukcja
rehydratacji twardówki przed zabiegiem (tj.„Instrukcji postępowania z otrzymaną
tkanką TWARDÓWKA”)
Błona owodniowa wysyłana jest z kartą metrykalną oraz „Instrukcją postępowania
z otrzymaną tkanką BŁONA OWODNIOWA”.
Tkanki wysyłamy na podstawie zamówienia wysłanego do Banku
Tkanek Oka na numer faxu: +81 532 285 08
Zamówienie powinno zawierać:
- nazwę i adres Płatnika, NIP Płatnika
- adres i nazwę odbiorcy (jeśli inne niż Płatnika)
- podpis dyrektora jednostki i księgowego
- termin realizacji zamówienia
- nazwisko i telefon osoby odpowiedzialnej
Termin wysyłki można ustalić telefonicznie.
Za tkankę wystawiana jest faktura VAT.
Faktura wysyłana jest pocztą, listem zwykłym we wskazane miejsce jednostki
zamawiającej.
Koszty przesyłki tkanki wliczone są w cenę za pobranie i przygotowanie
tkanek do transplantacji.

