Załącznik 2
Pieczęć oferenta

Oferta realizacji zadania w roku 2012
Informacja na temat :
1

harmonogram realizacji Programu,

2

kalkulację kosztów w odniesieniu do poszczególnych zadań realizowanych

w ramach Programu zawierającą w szczególności:
1) aktualizację, rozbudowę i uzupełnienie danych z lat 1998-2011 w istniejącej
w Poltransplancie (program Microsoft Access) bazie w zakresie:
a) - rejestru zmarłych dawców nerek, serca i wątroby (budowa charakterystyki
zmarłych dawców),
b) - rejestru biorców nerek, serca i wątroby (budowa charakterystyki biorców)
c) - wyników przeszczepienia; rzeczywiste wczesne (12-miesięczne) i odległe (60miesięczne) przeżycie biorców oraz przeżycie przeszczepów.
2) utworzenia profilu przeszczepień udanych i nieudanych w oparciu o charakterystykę
dawców i biorców oraz wyniki przeszczepienia mierzone rzeczywistym przeżyciem
przeszczepu i biorcy w tym:
a)

-

wieloczynnikowa

analiza

profilu

przeszczepienia

uwzględniającego

charakterystykę dawcy i biorcy,
b) wynik przeszczepienia ze wskazaniem czynników ryzyka istotnie wpływających na
wynik przeszczepienia.
3) utworzenia narzędzia (elektronicznego kalkulatora) umożliwiającego szacowanie
(przewidywanie) wyników przed przeszczepieniem w oparciu o charakterystykę dawcy i
biorcy a w szczególności:
a) - utworzenie modułu umożliwiającego na bieżąco i na nowo kalkulowanie wpływu
cech dawcy i biorcy na wynik przeszczepienia wraz z nowymi informacjami
napływającymi do bazy,
b) - utworzenie i implementacja modułu kalkulacyjno-statystycznego umożliwiającego
użytkownikowi na bieżąco szacowanie (przewidywanie) wyników przeszczepienia po
wpisaniu wartości dostępnych czynników z zakresu charakterystyki dawcy i biorcy,
wraz ze wskazaniem, czy powstały w ten sposób profil (jeszcze niedokonanego
przeszczepienia) skutkuje istotną statystycznie różnicą w zakresie wyniku
przeszczepienia,

c) - rozbudowę kalkulatora o moduł umożliwiający wybór biorcy (alokację) wg
kryterium wyników przeszczepienia.
4) umocowanie powstałej bazy dotyczącej profilu przeszczepień i kalkulatora wyników
przeszczepienia w biurze koordynacji Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw
Transplantacji Poltransplant z możliwością stałego (24 godz. na dobę) do niej dostępu
i pozyskiwania wyników kalkulacji przez użytkowników systemu (w tym instalacja nabytego
oprogramowania).
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