STATYSTYKI PRZESZCZEPÓW U DZIECI 2019 - PORÓWNANIE

W Polsce, tak jak słyszeliście w naszej kampanii, średnio dzieci (0-18 lat) na przeszczep
serca czekają 509 dni. Co to znaczy średnio? To oznacza dokładnie tyle, że ktoś mógł mieć
szczęście i otrzymać dar życia w dwa miesiące po wpisaniu na listę do przeszczepu, a ktoś
inny mógł czekać bardzo, bardzo, bardzo długo i nie zawsze był w stanie doczekać.
Zapytacie jak to wygląda w innych krajach? Popatrzmy na Hiszpanię o której często
słyszymy, że jest wzorem do naśladowania.

Powyższy wykres pokazuje dane dzieci w wieku 0-16 lat za rok 2019. Średni czas
oczekiwania wynosił 121 dni jak widać wydłużył się w porównaniu z rokiem 2018 i latami
wcześniejszymi, ale w porównaniu z Polską jest prawie 4 razy krótszy. Być może
zastanawiasz się czy gdyby dane obejmowały 17 i 18 latków to coś by zmieniło w
statystyce? Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie ten średni czas by się skrócił gdyż duże
dzieci mogą otrzymać organ od dorosłej osoby, w przypadku małych dzieci to jest
niemożliwe.
Myślę, że to właśnie jest przyczyna przez którą nie rozmawia się o transplantologii
pediatrycznej, gdyż mówimy o czymś najtrudniejszym, o dawcy, który jest dzieckiem i
najczęściej zginął w wyniku wypadku. Nie na słów, które są w stanie opisać naszą
wdzięczność dla rodzin dawców, bez względu w jakim wieku były ich dzieci, mężowie, żony
czy rodzice, gdyż w każdym wieku odchodząc możemy uratować nawet 7 osób.

Nie byłam w stanie zebrać informacji ile dzieci czeka na przeszczepy organów na świecie,
ale pozwoliłam sobie znów odwołać się do danych z Hiszpanii za rok 2019. W tabeli powyżej
widzimy, że wszystkich dzieci do 16 roku życia czekających na przeszczep mieli 52 w całym
kraju. W Polsce zarejestrowanych, aktywnych dzieci na Krajowej Liście Oczekujących do
przeszczepu serca jest łącznie 15 (stan na 31 grudnia 2019). Należy też nadmienić, że na
początku tego roku Centrum Zdrowia Dziecka wycofało się z programu transplantacji serca,
tym samym głównym i jedynym ośrodkiem pozostaje Zabrze. Kilkoro dzieci (zapewne
starszych) jest też pod opieką Anina. Patrząc na ilość ośrodków w Hiszpanii odczuwamy
ogromny niedosyt i zastanawiamy się qvo vadis dziecięca transplantologio serca?

Dane statystyczne w Polsce odnośnie wszystkich organów i przeszczepów można pobrać ze
strony poltransplantu, są znakomicie opracowywane każdego roku i publikowane dla
każdego zainteresowanego. https://www.poltransplant.org.pl/biuletyny.html

Na koniec przedstawiamy wykres, który obrazowo pokazuje gdzie względem świata
jesteśmy, globalnie nie tylko pediatrycznie. Sądzę, że warto się nad tym pochylić. PMP
oznacza ilość przeszczepów na milion populacji. Myślę że więcej komentarza już nie trzeba.

Przedstawione dane pochodzą z dwóch hiszpańskich raportów Organización Nacional de
Trasplantes:
ACTIVIDAD DE DONACIÓN Y TRASPLANTE CARDIACO ESPAÑA 2019
ACTIVIDAD DE DONACIÓN Y TRASPLANTE ESPAÑA 2019
Możecie pobrać je z na naszej stronie.

