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Szanowni Państwo,
Program Przeszczepiania Płuc w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku funkcjonuje
rutynowo od 2018 roku.
Zespół:
Kierownik Programu: dr hab. n. med. Jacek Wojarski - kardiochirurg, transplantolog
konsultanci: dr hab. n. med. Sławomir Żegleń prof. UO - pulmonolog, transplantolog, specjalista
chorób wewnętrznych
oraz dr n. med. Wojtek Karolak - kardiochirurg i transplantolog.
Zespołem anestezjologów kieruje prof. dr hab. n. med. Romuald Lango.
Zespół jest jednym z najbardziej doświadczonych w kraju, ale również i w Europie.
Dysponujemy pełnym wachlarzem procedur związanych z transplantacją płuc tzn. przeszczepieniem
obu płuc, pojedynczego płuca (w wybranych przypadkach), przeszczepieniem serca i płuc. Gdy tylko
indywidualna sytuacja pacjenta na to pozwala, wykonujemy operacje przeszczepienia płuc bez
użycia krążenia pozaustrojowego – przeszczepienie „na bijącym sercu”. Zespół gdański posiada
również doświadczenie w bardzo trudnych procedurach mieszanych, gdy jednoczasowo z
przeszczepieniem płuc konieczna/wskazana jest operacja serca (wady zastawkowe, chirurgia
wieńcowa i inne ). W oparciu o najdłuższe w kraju osobiste doświadczenie kliniczne prowadzimy
nowatorskie protokoły prowadzenia pacjentów po przeszczepieniu płuc w przebiegu idiopatycznego
nadciśnienia płucnego. Program Gdański cechuje też stosowanie najszerszego wachlarza leczenia
immunosupresyjnego, co pozwala nam dobierać odpowiednie leczenie, dostosowane do
indywidualnych potrzeb danego pacjenta.
Program przeszczepiania płuc w UCK jest wyposażony w najnowocześniejsze systemy
pozaustrojowego wspomagania układu oddechowego – ECMO.
Pracujemy w bardzo nowoczesnym wielospecjalistycznym szpitalu, co pozwala nam bardzo
sprawnie konsultować i rozwiązywać problemy kliniczne naszych pacjentów, które dotyczą innych
układów lub narządów.
Kwalifikowani do przeszczepienia są pacjenci z bardzo zaawansowanymi chorobami układu
oddechowego prowadzącymi do nieodwracalnego uszkodzenia płuc, zgodnie z zaleceniami
towarzystw naukowych (ISHLT, ERS) - ośrodek w Gdańsku wykonuje przeszczepienia we wszystkich
jednostkach chorobowych mogących stanowić wskazania do przeszczepienia płuc.
Najczęstsze z nich to: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), włóknienie płuc,
mukowiscydoza, idiopatyczne tętnicze nadciśnienie płucne ( IPAH ), sarkoidoza oraz inne rzadsze
choroby.
Posiadamy również doświadczenie w przeszczepianiu płuc u chorych, u których doszło do trwałego
uszkodzenia płuc w przebiegu COVID-19 - zarówno w fazie wczesnej (ARDS), jak i na etapie
przewlekłym po przebyciu COVID-19 ( long COVID).
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Dane kontaktowe znajdują się w załączonej ankiecie.
Prosimy o jej wypełnienie i skontaktowanie się z nami.
Każdy Pacjent rozpatrywany jest indywidualnie na konsylium transplantacyjnym.
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