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Dane Pacjenta na mechanicznym wspomaganiu krążenia:
Imię i nazwisko:
.........................................................................................................
Adres:
…………………….………………………………………………………………
………………………………………………..…………………………………..
Tel. kontaktowy do rodziny:
……………………………...………….…………………………………………
Data zabiegu:
……………………………………………………………………………………
Rodzaj mechanicznego wspomagania krążenia:
HeartWare

HeartMate II

Ośrodek opiekujący się Pacjentem:
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Drogi Pacjencie,
jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania skontaktuj się z nami! Zespół ds. Mechanicznego
Wspomagania Krążenia Śląskiego Centrum Chorób Serca, złożony z koordynatora oraz
doskonale wykwalifikowanego, doświadczonego zespołu pielęgniarskiego, lekarskiego
i technicznego służy Ci zawsze pomocą i radą. Nasz telefon alarmowy czynny jest 24 godziny na
dobę, przez siedem dni w tygodniu.
KONTAKT:
Śląskie Centrum Chorób Serca
Oddział Niewydolności Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia
ul. M. Skłodowskiej – Curie 9, 41-800 Zabrze
CAŁODOBOWY NUMER ALARMOWY: +48 32/ 37 33 757
Koordynator Mechanicznego Wspomagania Krążenia - punkt pielęgniarski: +48 32/ 37 33 813
Dyżurka lekarska: +48 32/ 37 33 815
Sekretariat Oddziału (czynny w godz. 7:30-15:00):
Telefon: +48 32/ 37 33 857
Faks: +48 32/ 37 33 816
Recepcja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu: +48/ 32 37 33 800
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Wstęp
Drogi Pacjencie!
Pokonujesz ciężką chorobę, jaką jest, jaką jest schyłkowa niewydolność
serca, która w istotny sposób upośledzała pracę Twojego organizmu, a tym
samym codzienne funkcjonowanie.
Niniejszy poradnik przygotowaliśmy specjalnie z myślą o Tobie, aby
wesprzeć Cię w samodzielnym kontrolowaniu swojego stanu zdrowia,
a także aby w sposób jak najbardziej przejrzysty i zrozumiały przypomnieć
Ci główne zagadnienia związane z mechanicznym wspomaganiem
krążenia i dostarczyć kilku praktycznych wskazówek na temat życia po
wszczepieniu pompy wspomagającej pracę serca.
Mechaniczne wspomaganie krążenia pompami o ciągłym przepływie krwi
jest powszechnie stosowanym na świecie sposobem leczenia ciężkiej
niewydolności serca. Teraz metoda ta dostępna jest również dla pacjentów
w Polsce, obok stosowanych obecnie pomp pulsacyjnych typu POLVAD MEV
to kolejna szansa dla polskich chorych na powrót do aktywnego życia.
Bardzo cieszymy się, że mogliśmy zaproponować Tobie w naszym Ośrodku
ten nowoczesny i bezpieczny sposób leczenia. Wiemy z relacji innych
pacjentów, jak znacząco i w krótkim czasie po wszczepieniu pomp tego typu
poprawia się komfort i jakość życia.
Oczywiście, należy pamiętać, że wszczepienie mechanicznego wspomagania
serca jest bardzo specyficzną formą terapii, wymagającą szczególnej uwagi ze
strony samego pacjenta – Twoje zdrowie i samopoczucie po zabiegu zależy
w dużej mierze od Ciebie, od systematycznie i starannie przeprowadzanej
samodzielnej kontroli wszczepionego urządzenia i określonych parametrów
terapeutycznych. Wiemy z doświadczenia, że w okresie pooperacyjnym nasi
pacjenci często martwią się, jak poradzą sobie w nowej sytuacji po wyjściu ze
szpitala. Nie obawiaj się: nie jesteś i nie będziesz sam – dołożymy starań, aby
jak najlepiej przygotować Cię do Twojego powrotu do domu, udzielimy Ci
wszelkich niezbędnych wskazówek, dotyczących codziennego funkcjonowania
na mechanicznym wspomaganiu krążenia. Poradzisz sobie doskonale!
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Jeszcze w trakcie pobytu w naszym Ośrodku, pod opieką naszego personelu
przejdziesz kompleksowe szkolenie z zakresu:
- obsługi wszczepionego urządzenia
- pielęgnacji rany i wykonywania opatrunku wokół linii zasilającej
(nazywanej często przez pacjentów „linią życia”)
- obsługi aparatu do oznaczania wskaźnika INR z krwi włośniczkowej
z palca.
Nie bój się zadawać pytań w trakcie tego szkolenia; jeżeli masz jakiekolwiek
wątpliwości, nie jesteś pewien, czy opanowałeś dobrze obsługę urządzenia
– porozmawiaj z nami; chętnie odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię
pytania i rozwiejemy Twoje obawy. Po wyjściu ze szpitala będziemy nadal
w stałym kontakcie, aby wspólnie czuwać nad Twoim stanem zdrowia
i przebiegiem leczenia.
Niniejszy poradnik będzie nas dodatkowo w tym zadaniu wspierać i o pewnych
ważnych informacjach przypominać.
Elementy, na które w szczególności chcemy zwrócić Twoją uwagę to:
- obserwacja parametrów pompy i wczesne reagowanie na pojawiające się
alarmy
- dbałość o regularną kontrolę wskaźnika INR i utrzymywanie w zaleconych
granicach (2,0 do 3,0)
- utrzymanie optymalnego nawodnienia organizmu
(zalecamy przyjmowanie 2,0-2,5 litra płynów na dobę)
- właściwa pielęgnacja rany wokół ujścia linii zasilającej.
Opatrunki powinny być wykonywane z zachowaniem szczególnej staranności,
wg instruktażu przeprowadzonego przez koordynatora mechanicznego
wspomagania krążenia, gdyż ujście linii zasilającej jest potencjalnym źródłem
wniknięcia infekcji.
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Niewydolność serca
Co to jest niewydolność serca?
Niewydolność serca to stan, w którym dochodzi do uszkodzenia serca;
w konsekwencji nie jest ono w stanie zapewnić odpowiedniego przepływu
krwi zgodnie z zapotrzebowaniem organizmu. Objawy niewydolności serca
wynikają z niedostatecznej podaży tlenu do narządów. W trakcie rozwoju
niewydolności serca dochodzi do gromadzenia płynów w organizmie,
powiększenia jam serca z dusznością wysiłkową, a następnie spoczynkową,
obrzęków kończyn dolnych, zaburzeń rytmu, a w końcu do niewydolności
wielonarządowej z groźnymi dla życia zaburzeniami rytmu.
Czym może być spowodowana niewydolność serca?
Niewydolność serca jest stanem, do którego dochodzi najczęściej (ale nie
zawsze!) po wielu latach choroby. Może być spowodowana:
- przewlekłymi chorobami mięśnia sercowego
- zwężeniem naczyń wieńcowych
- stanami zapalnymi serca
- wadami zastawkowymi serca (nabyte i wrodzone)
- nadciśnieniem tętniczym.
Twoje serce zostało poważnie uszkodzone: nie jest już w stanie prawidłowo
i efektywne funkcjonować. Zastosowane leczenie farmakologicznego nie
przyniosło oczekiwanej poprawy, dlatego w trosce o Twoje życie i zdrowie
zaproponowaliśmy Ci wszczepienie urządzenia wspomagającego pracę
Twojego serca – pompy o ciągłym przepływie krwi typu HeartWare lub
HeartMate II.
W zależności od indywidualnej sytuacji i stanu zdrowia danego chorego,
celem zastosowanego mechanicznego wspomagania krążenia jest:
- poprawa komfortu życia podczas oczekiwania na transplantację
serca (pompa jako pomost do transplantacji)
- poprawa stanu zdrowia i jakości życia w sytuacji, jeżeli przeszczep
z pewnych przyczyn nie jest możliwy
- możliwa regeneracja serca (-> wyszczepienie pompy).
7

Zastosowana u Ciebie pompa pulsacyjna charakteryzuje się tym, że generuje
ciągły przepływ krwi, dlatego:
- Twoje tętno może być mniej wyczuwalne;
- pomiar ciśnienia tętniczego tradycyjną metodą - manometrem może sprawiać
trudności
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System wspomagający pracę serca typu HeartWare

System
wspomagający
pracę serca
typu HeartMate II
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Leczenie przeciwkrzepliwe stosowane
u pacjentów na mechanicznym wspomaganiu
krążenia
Mechaniczne wspomaganie krążenia wiąże się z koniecznością stałego
zażywania leków zmniejszających krzepliwość krwi (Warfaryna) i tym
samym codziennego monitorowania poziomu leczenia przeciwkrzepliwego wskaźnika INR przy pomocy otrzymanego aparatu. Wskaźnik ten należy
utrzymywać w granicy 2,0 – 3,0. Dawka leku zależy ściśle od wartości INR;
jeśli zachodzi taka konieczność, można zmodyfikować wielkość dawki, ale
wyłącznie po konsultacji z lekarzem i zgodnie z jego zaleceniem.
Codzienna kontrola wskaźnika INR zapobiega wystąpieniu:
• powikłań zatorowo – zakrzepowych (zbyt niski INR),
• krwawień (zbyt wysoki INR).
Codzienne samodzielnie kontrolowanie przez Ciebie tego parametru ma
ogromne znaczenie – w ten sposób możesz wpłynąć na:
• uzyskanie oczekiwanych, prawidłowych wartości wskaźnika INR
• uniknięcie powikłań
• zapobieganie stanom zagrażającym życiu
⦁ dokładny dobór leków i ich dawek.
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Możliwe objawy uboczne przy stosowaniu terapii
przeciwzakrzepowej
Do najczęściej występujących objawów ubocznych podczas stosowania
terapii przeciwzakrzepowej należą:
- krwawienie z nosa lub dziąseł (np. podczas mycia zębów)
- krwioplucie
- krwiomocz
- wylewy lub siniaki w tkance podskórnej
- wymioty cieńszą treścią z domieszką skrzeplin
- smoliste stolce
- u kobiet przedłużające się krwawienie miesięczne
- u mężczyzn przedłużające się krwawienie po zacięciu się przy goleniu,
niezagrażające życiu
Przed przystąpieniem do drobnych zabiegów chirurgicznych,
takic h jak na przykład usunięc ie zęba czy zabiegi
dermatologiczne lub okulistyczne, koniecznie
poinformuj
l ekarza p rowa dzącego/ w ykonującego w w. za bieg
o zażywanych lekach przeciwzakrzepowych. Wspólnie
ustalicie najlepszy w tej sytuacji sposób postępowania.
To bardzo ważne - Twoje bezpieczeństwo zależy także od
Ciebie.

Zalecenia dietetyczne przy leczeniu lekami
przeciwkrzepliwymi u chorych na mechanicznym
wspomaganiu krążenia
Podczas stosowania terapii przeciwkrzepliwej należy wyeliminować z diety
produkty o dużej zawartości witaminy K, zmniejszają one bowiem efekt
przeciwzakrzepowy.
Szczególnie należy unikać takich produktów jak: otręby pszenne, wątróbka,
kapusta kiszona, kalafior, soja, zielona sałata, szpinak.
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Pielęgnacja rany
Bardzo ważnym elementem samodzielnej kontroli pacjenta jest prawidłowe
wykonanie opatrunku wokół linii zasilającej, gdyż infekcje pojawiające się
w tej okolicy są jednym z częstszych powikłań występujących u pacjentów
z wszczepionym mechanicznym wspomaganiem krążenia.
W trosce o Twoje bezpieczeństwo, przygotowaliśmy poniższą listę i wytyczne
– 10 ZŁOTYCH ZASAD PRAWIDŁOWEGO OPATRUNKU. Ułatwią Ci
one prawidłowe przeprowadzenie zmiany opatrunku, zwłaszcza
w początkowym okresie po wszczepieniu; później - w miarę nabierania
wprawy i zautomatyzowania pewnych czynności posłużą Ci jako lista
kontrolna – pozwolą Ci upewnić się, że nie pominąłeś żadnej z 10 ZŁOTYCH
ZASAD.
Przed przystąpieniem do wymiany opatrunku, upewnij się, że posiadasz
wszystkie produkty z poniższej listy. Przygotuj się tak, abyś podczas zabiegu
miał wszystkie niezbędne rzeczy pod ręką. Następnie wykonaj wymianę
opatrunku, zgodnie z punktami 1-10.
Zestaw do wykonania jednorazowego opatrunku wokół linii
zasilającej:
⦁ mydło do mycia rąk!
⦁ preparat do dezynfekcji rąk
(np. Skinman Soft lub jakikolwiek inny dostępny w aptece)
⦁ jednorazowa maska chirurgiczna
⦁ jednorazowe sterylne obłożenie (podkład)
⦁ jednorazowe rękawiczki sterylne - 1 para
⦁ gaziki sterylne (rozmiar 5 x 5 cm) - 2-3 opakowania
⦁ gaziki sterylne (rozmiar 7,5 x 7,5 cm) - 1-2 opakowania
⦁ opatrunek z rzepem, tzw. okluzyjny (mocujący i stabilizujący linię
zasilającą)
⦁ preparat do dezynfekcji ran, bez zawartości alkoholu
(np. Octenisept lub inny środek antyseptyczny)
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⦁ opatrunek suchy, jałowy, nacięty, najlepiej ze środkiem
antybakteryjnym (np. Excilon Antymicrobial 5 x 5 cm, Hartman
Antymicrobial 5 x 5 cm lub inny)
⦁ plaster
⦁ preparat do zmywania kleju z linii zasilającej, bez zawartości
alkoholu oraz benzoesanu sodu!
(Producent urządzenia zaleca Solvent Orange, jednak nie powinno się
stosować tegp środka częściej niż 1-2 razy w miesiącu)
⦁ preparat do zmywania kleju po plastrach ze skóry
(np. Remove lub inny dostępny w aptece).

Wykonanie opatrunku wokół linii zasilającej
pompę
10 ZŁOTYCH ZASAD PRAWIDŁOWEGO OPATRUNKU:
Podstawowa, najważniejsza zasada przed rozpoczęciem wymiany
opatrunku: UMYJ RĘCE! Dotyczy ona również każdej osoby pomagającej
pacjentowi w wymianie opatrunku!
1. Zdezynfekuj ręce specjalnym preparatem odkażającym
2. Załóż maskę chirurgiczną.
3. Zdejmij „stary" opatrunek.
4. Umyj, zdezynfekuj ponownie ręce.
5. Otwórz i przygotuj materiały opatrunkowe oraz preparaty dezynfekcyjne.
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6. Załóż jałowe rękawiczki.
7. Umyj sterylnym gazikiem z preparatem do dezynfekcji ran pole wokół linii
zasilającej pompę:

· najpierw okolicę samej rany - 2 razy
· później okolicę dalszą rany - 2 razy
· następnie linię zasilającą w kierunku od rany do sterownika.

· gazikiem nasączonym środkiem dezynfekcyjnym, złożonym na pół, owiń
ujście linii zasilającej i pozostaw na ok. 1 minutę.
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8. Załóż nowy, suchy, jałowy opatrunek.

9. Zabezpiecz nowy opatrunek plastrem, zgodnie z instrukcją otrzymaną od
pielęgniarki lub koordynatora mechanicznego wspomagania serca.

10. Umocuj prawidłowo, zgodnie z instrukcją otrzymaną od
pielęgniarki, linię zasilającą pompę!!! To niezwykle istotny
element prawidłowego wykonania opatrunku.
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SYSTEM ALARMOWY POMPY – SCHEMAT
POSTĘPOWANIA
Urządzenia do mechanicznego wspomagania krążenia są sprzętem najwyższej
jakości, sprawdzonym i bezpiecznym. W trosce o bezpieczeństwo pacjentów
pompy wyposażone zostały dodatkowo w specjalny system alarmowy, który
sygnalizuje ewentualny problem – taki jak na przykład konieczność wymiany
sterownika czy słabą baterię.
Jeśli pojawi się alarm pompy – nie wpadaj w panikę; zareaguj
szybko, ale spokojnie, zgodnie z poniższymi wytycznymi.
CAŁODOBOWY NUMER ALARMOWY: +48 32/ 37 33 757
Koordynator Mechanicznego Wspomagania Krążenia: +48 32/ 37 33 813

Pamiętaj: jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, obawy, zawsze możesz
skontaktować się z koordynatorem VAD w naszym ośrodku – wspólnie
znajdziecie najlepsze rozwiązanie w zaistniałej sytuacji. Nasz zespół czuwa
nad Twoim bezpieczeństwem 24 godziny na dobę, przez siedem dni
w tygodniu.
RODZAJ ALARMU
– KOMUNIKAT POMPY

DZIAŁANIA,
JAKIE NALEŻY PODJĄĆ

Słaba bateria zasilająca pompę

Wymień baterię na naładowaną

Niski przepływ

Wypij dwie szklanki płynów!
Jeżeli alarm nadal się utrzymuje,
skontaktuj się pilnie z zespołem
mechanicznego wspomagania serca

Wzrost mocy powyżej 30%
dotychczasowej wartości

Skontaktuj się pilnie z zespołem
mechanicznego wspomagania serca

Wymień sterownik

Wymień sterownik
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WYMIANA STEROWNIKA
Jak wymienić sterownik systemu HeartMate II?
Jeśli na ekranie sterownika wyświetli się komunikat „Wymień sterownik” oraz
pojawi się alarm świetlny: ostrzegawczy (żółty) lub krytyczny (czerwonego),
postępuj według poniższej instrukcji:
⦁ Postaraj się uspokoić.
⦁ Usiądź lub połóż się.
⦁ Umieść zapasowy sterownik w zasięgu ręki.
⦁ Podłącz do zapasowego sterownika źródło zasilania – biały kabel stacji
zasilającej lub jedną baterię.
⦁ Umieść czerwony przełącznik zabezpieczenia linii zasilającej (na tylnej
ścianie sterownika) w pozycji „otwartej”.
⦁ Przyłóż sterownik zapasowy równolegle do używanego obecnie
sterownika.
⦁ Odłącz linię zasilającą od sterownika, który używasz i podłącz do
zapasowego.
⦁ Zamknij czerwony przełącznik zabezpieczenia na tylnej ścianie
wymienionego sterownika.
⦁ Sprawdź, czy podłączony sterownik działa poprawnie (powinna zapalić
się zielona lampka prawidłowej pracy pompy).
⦁ Podłącz drugie źródło zasilania (czarny kabel stacji zasilającej lub drugą
baterię) do nowego sterownika.
⦁ Wymieniony sterownik wprowadź w tryb „uśpienia”, poprzez naciśnięcie
przycisku baterii przez 5 sekund.
⦁ Skontaktuj się z koordynatorem mechanicznego wspomagania serca
w celu uzyskania nowego zapasowego sterownika.
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Jak wymienić sterownik systemu HeartWare?
Jeśli na ekranie sterownika wyświetli się komenda „Wymień sterownik” oraz
nastąpi czerwony alarm wysokiego priorytetu (lampka alarmu miga na
czerwono i słychać głośny, jednostajny sygnał dźwiękowy), oznacza to, że
musisz wymienić sterownik na zapasowy. Aby bezpiecznie tego dokonać,
wykonaj następujące czynności:
⦁ Postaraj się uspokoić.
⦁ Usiądź lub połóż się.
⦁ Umieść nowy sterownik w zasięgu ręki.
⦁ Podłącz zapasowe źródło zasilania (baterię lub zasilacz) do nowego
sterownika. Wzbudzisz uśpiony sterownik i pojawi się alarm. Nie denerwuj
się i kontynuuj wymianę sterownika.
⦁ Przyłóż sterownik zapasowy równolegle do używanego obecnie
sterownika.
⦁ Ściągnij białą osłonę linii napędowej ze srebrnego złącza, używanego
dotychczas sterownika.
⦁ Odłącz linię napędową od pierwszego sterownika, odciągając srebrne
złącze od sterownika. Nie wolno odłączać linii napędowej ciągnąc za
przewód.
⦁ Podłącz srebrną linię napędową do nowego sterownika, dopasowując do
siebie dwie czerwone kropki i dociśnij. Upewnij się, że srebrna złączka jest
umocowana w srebrnym gnieździe sterownika. Teraz powinno nastąpić
wznowienie pracy pompy oraz wyciszenie czerwonego alarmu
w zmienionym sterowniku; na ekranie powinny pojawić się parametry
pracy pompy (rpm, l/min, watts).
⦁ Wycisz alarm w uszkodzonym sterowniku:
⦁ Podłącz czerwony adapter alarmów do niebieskiego złącza, następnie
odłącz źródła zasilania – czerwony alarm wyciszy się.
⦁ Nasuń białą osłonę linii napędowej w nowym sterowniku.
⦁ Podłącz drugie źródło zasilania (drugą baterię lub zasilacz) do nowego
sterownika.
⦁ Skontaktuj się z koordynatorem mechanicznego wspomagania serca
w celu uzyskania nowego zapasowego sterownika.
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OGÓLNE ZALECENIA DLA OSÓB NA
MECHANICZNYM WSPOMAGANIU KRĄŻENIA
Abyś mógł skutecznie kontrolować swój stan zdrowia, zalecamy Ci
zaopatrzenie się
w odpowiedni sprzęt:
⦁ wagę, która pozwoli na codzienną kontrolę masy ciała,
⦁ aparat do kontroli ciśnienia tętniczego,
⦁ pojemnik na leki, który ułatwi rozdzielenie leków zgodnie z planem
godzinowym – unikniesz w ten sposób ewentualnych pomyłek w ich
dawkowaniu.
SKONTAKTUJ SIĘ Z LEKARZEM LUB OŚRODKIEM
SPRAWUJĄCYM NAD TOBĄ OPIEKĘ,JEŚLI WYSTĄPIĄ U CIEBIE
TAKIE OBJAWY, JAK:
⦁ spłycony oddech podczas snu,
⦁ nocny kaszel,
⦁ zmęczenie po wykonaniu małego wysiłku,
⦁ nietypowe uczucie ociężałości po posiłku,
⦁ obrzęk w okolicy kostek i podudzi,
⦁ przyrost wagi o 2-3 kg w ciągu 1-3 dni,
⦁ zmniejszona ilość wydalonego moczu (diurezy)
⦁ jakiekolwiek objawy zaostrzenia się choroby.
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10 NAJWAŻNIEJSZYCH ZASAD, O KTÓRYCH
WARTO PAMIĘTAĆ!
1. Regularnie mierz ciśnienie tętnicze i tętno.
2. Kontroluj swoją wagę.
Waż się codziennie rano, na czczo.
3. Rzuć palenie; nie pij alkoholu.
Podpowiemy Ci, jak zerwać z nałogiem – pamiętaj, nie jesteś sam!
Wystarczy tylko chcieć.
4. Zdrowo się odżywiaj!
Stosuj dietę lekkostrawną, bogatą w białko; ogranicz spożycie soli
kuchennej; jedz dużo warzyw i owoców.
5. Pij minimum 2-2,5 litra płynów w ciągu doby.
6. Stosuj umiarkowany wysiłek fizyczny!
W porozumieniu z lekarzem ustal, jaka forma aktywności fizycznej jest
dla Ciebie najodpowiedniejsza – ważne, aby była dla Ciebie
bezpieczna i sprawiała Ci przyjemność.
7. Wykonuj regularnie badania.
Mierz regularnie wskaźnik – utrzymuj go w przedziale 2-3! Kontroluj
okresowo poziom glikemii oraz poziom cholesterolu we krwi (zwłaszcza,
jeśli występuje u Ciebie podejrzenie lub zdiagnozowano cukrzycę).
8. Systematycznie przyjmuj zalecone przez lekarza leki.
9. Współpracuj ze swoim lekarzem prowadzącym.
Wspólnie z nim wprowadzaj prozdrowotne zmiany w swoim codziennym
życiu. Razem możecie zdziałać więcej!
10. Prowadź dzienniczek samodzielnej kontroli i okazuj go
przy każdej wizycie u lekarza.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania czy wątpliwości – zanotuj je na ostatniej
stronie Dzienniczka; zadasz je lekarzowi przy okazji następnego
spotkania.
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Program edukacji i promocji idei transplantacji na
terenie województwa śląskiego na lata 2013-2014
w ramach realizacji Narodowego Programu
Medycyny Transplantacyjnej - Program Wieloletni
2011-2020 Ministerstwa Zdrowia
Zasadniczym założeniem programu, opracowanego przez Fundację Śląskiego
Centrum Chorób Serca we współpracy z zespołem Śląskiego Centrum Chorób
Serca w Zabrzu: kardiologami, kardiochirurgami, transplantologami,
anestezjologami oraz koordynatorami transplantacyjnymi i działem marketingu
SCCS jest opracowanie i przeprowadzenie wśród lokalnej społeczności
kompleksowej, długoterminowej kampanii promocyjno-edukacyjnej, mającej na
celu zwiększenie świadomości społecznej na temat transplantacji,
wypromowanie idei dawstwa narządów, komórek i tkanek oraz
upowszechnienie i usystematyzowanie wiedzy społeczeństwa dotyczącej
przeszczepu komórek, tkanek i narządów jako metody leczniczej. Program
zakłada, że działania te, podejmowane systematycznie i w obrębie różnych
grup społecznych i zawodowych regionu, przyczynią się do zwiększenia liczby
przeszczepień narządów od dawcy zmarłego o co najmniej 100% do czasu
zakończenia programu (2020) w stosunku do roku 2009. Wzrost aktywności
transplantacyjnej wpłynie jednocześnie pozytywnie na sytuację zdrowotną
w regionie: przyczyni się do redukcji zgonów z powodu skrajnej niewydolności
narządowej, poprawy jakości i długości życia chorych ze skrajną
niewydolnością narządów, którzy dzięki przeszczepowi mogą powrócić do
aktywnego życia, jak również do zmniejszenia niepełnosprawności
i wykluczenia społecznego w tej stale rosnącej grupie pacjentów. Pozwoli to tym
samym na znaczne obniżenie wydatków związanych z opieką medyczną
i długoterminową hospitalizacją chorych z niewydolnością narządową i większą
koszt-efektywność leczenia w regionie.

