
 

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy zatrudni osobę na stanowisko  
Szpitalnego koordynatora pobierania narządów 

Szpitalny Koordynator pobierania narządów 
Numer referencyjny:  

 

 Zadania szpitalnego koordynatora pobierania narządów: 

1. Wypełnianie zadań w zakresie rekrutacji zmarłych dawców i koordynacja 
pobrania narządów 

 identyfikacja i wstępna kwalifikacja medyczna potencjalnych zmarłych dawców narządów; 

 Organizacja i dokumentacja przy pracy lekarzy stwierdzających śmierć mózgu  
lub śmierć w mechanizmie nieodwracalnego zatrzymania krążenia poprzedzającego 
pobrania narządu; 

 Autoryzacja pobrania w tym rozmowa z rodziną zmarłego dawcy, pozyskiwanie opinii 
prokuratora w przypadkach, gdy to jest konieczne; 

 Organizacja opieki nad potencjalnym dawcą; 

 Koordynacja pobrania wielonarządowego z użyciem narzędzia sieciowego 
https://rejestryx.gov.pl/tx; 

 Organizacja pozyskania i zabezpieczenia materiału do typowania tkankowego; 

 Organizacja pobrania w szpitalu; 

 Współpraca z koordynatorami w ośrodkach transplantacyjnych oraz Poltransplantem; 

 Dokumentacja pobrania narządów w tym włączenie się do ustawowych rejestrów 
transplantacyjnych; 

 Comiesięczne składanie sprawozdań Dyrektorowi Szpitala oraz Poltransplantowi  
pod postacią zestawień opisanych w części 3. zadań. 

2. Zadania w zakresie szkoleń: 

 Odbycie szkolenia wstępnego i szkoleń ustawnicznych nie rzadziej niż co 2 lata zgodnie  
z art. 40a ustawy o pobieraniu i przeszczepu komórek, tkanek i narządów; 

 Organizacja i prowadzenie działalności promującej medycynę transplantacyjną i dawstwo 
w zakresie pobierania i przeszczepiania narządów od osób zmarłych, nie rzadziej niż raz 
w roku; 

3. Zadania w zakresie monitorowania przypadków śmierci w OIT i dyskontowania  
potencjały dawstwa w szpitalu oraz składania dotyczących tego zagadnienia  
sprawozdań dyrekcji Szpitala oraz Poltransplantowi; 

 Bieżąca dokumentacja każdego przypadku śmierci w OIT w narzędziu sieciowym 
www.koordynator.net; 

 Sporządzanie zbiorczych miesięcznych sprawozdań z przypadków zgonów w szpitalnych 
OIT orz dostarczenie tych zestawień Dyrekcji Szpitala 

4. Inne zadania powierzone przez Dyrektora Poltransplantu wiążące się z funkcją  
szpitalnego koordynatora transplantacyjnego.  

 

 

 



 

 Wymagania formalne: 

 „Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2018 r. w sprawie 

szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, 
tkanek i narządów może być osoba posiadająca: 

1) Co najmniej wyższe wykształcenie medyczne; 
2) Ukończone szkolenia dla koordynatorów, o których mowa w art. 40a ustawy.”  

Aplikacje (CV, list motywacyjny) prosimy składać  
w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szpitala lub przesyłać na adres: 

rekrutacja@jurasza.pl 

 
 
Szpital zastrzega sobie możliwość kontaktowania z wybranymi kandydatami oraz przedłużenia 
rekrutacji. 
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