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           Czym jest JACIE? 

Komitet założony przez EBMT i ISCT, który zajmuje się 
podnoszeniem standardów działania na obszarach: 
pobrań komórek krwiotwórczych, ich przetwarzania i 
przeszczepiania w ośrodkach przeszczepowych poprzez 
rozwój światowych standardów i wprowadzenie 
międzynarodowego systemu akredytacji 



           Czym jest JACIE? 

Koncentracja na leczeniu przy pomocy komórek 

 

Niezależne od przepisów prawa – stworzony przez praktyków 
w danych dziedzinach 

 

Zgodne z prawem unijnym (2004/23/EC etc.) i USA (FDA) 

 

JACIE na wzór FACT z USA 

 

Międzynarodowa współpraca w tworzeniu standardów 

 

 

 



           Schemat JACIE 

Insulina 

 

Odnowa puli komórek β  

 

Immunoterapia – zapobieganie wystąpieniu choroby 
lub naprawa układu odpornościowego po pojawieniu 
się objawów. Przywrócenie równowagi pomiędzy 
autoagresją i regulacją. 



Źródło:  JACIE Inspector Training 2015 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
https://drive.google.com/file/d/0Bx-qxRcLL2M7NUtxZlduSUJCYVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bx-qxRcLL2M7NUtxZlduSUJCYVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bx-qxRcLL2M7NUtxZlduSUJCYVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bx-qxRcLL2M7NUtxZlduSUJCYVU/view?usp=sharing
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Inspektorzy JACIE 

Ponad 300 specjalistów od terapii komórkowych na 

liście inspektorów JACIE 

 

Ochotnicy 

 

Brak wynagrodzenia za przeprowadzanie kontroli 

(pokrywana jest jedynie dieta) 

 

Bez udziału inspektorów nie byłoby JACIE 

 

Źródło:  http://www.jacie.org/standards/6th-edition-2015 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
http://www.jacie.org/standards/6th-edition-2015
http://www.jacie.org/standards/6th-edition-2015
http://www.jacie.org/standards/6th-edition-2015
http://www.jacie.org/standards/6th-edition-2015
http://www.jacie.org/standards/6th-edition-2015


FACT-JACIE International Standards for 
Hematopoietic Cellular Therapy 

Edycja 6.0  

 

Zalecenia co do optymalnego 
postępowania – oparte na 
doświadczeniu i przepisach 

Źródło:  http://www.jacie.org/standards/6th-edition-2015 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
http://www.jacie.org/standards/6th-edition-2015
http://www.jacie.org/standards/6th-edition-2015
http://www.jacie.org/standards/6th-edition-2015
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http://www.jacie.org/standards/6th-edition-2015


FACT-JACIE  - etapy uzyskania akredytacji 

1. Decyzja o wdrożeniu standardów 

2. Przygotowania/wdrożenie standardów 

3. Zgłoszenie do JACIE 

4. Kontrola JACIE 

5. Wprowadzenie poprawek pokontrolnych 

6. Uzyskanie Akredytacji 

Źródło:  JACIE Inspector Training 2015 
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FACT-JACIE International Standars for 
Hematopoietic Cellular Therapy 

Źródło:  http://www.jacie.org/standards/6th-edition-2015 
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Podręcznik precyzuje punkt po punkcie co jest istotne 
i jak określić spełnienie poszczególnych warunków 

Zalecenie 

Wyjaśnienie 

Sposób wdrożenia 

Przykłady 

 

Źródło:  http://www.jacie.org/standards/6th-edition-2015 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
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FACT-JACIE Inspection checklist 



FACT-JACIE  - Kontrola 

Ocena punktów wg prostego systemu – „światła drogowe” 

 

Zielone – zgodne 

Żółte – częściowo zgodne 

Czerwone – niezgodne 

N/A – not applicable 
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FACT-JACIE  - Kontrola 

Ocena punktów wg prostego systemu – „światła drogowe” 

 

Zielone – zgodne 

Żółte – częściowo zgodne 

Czerwone – niezgodne 

N/A – not applicable 
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FACT-JACIE  - Kontrola - dokumenty 

3 miesiące na przygotowanie dokumentacji 

Dokumenty w języku ośrodka 

 

Etykiety 

Dokumenty związane z jakością 

Lista SOP 

Dokumenty dotyczące dawców/biorców – świadoma zgoda 

Ewidencja kwalifikacji personelu 

Dokumentacja przeprowadzonych audytów 

Źródło:  JACIE Inspector Training 2015 
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https://drive.google.com/file/d/0Bx-qxRcLL2M7NUtxZlduSUJCYVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bx-qxRcLL2M7NUtxZlduSUJCYVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bx-qxRcLL2M7NUtxZlduSUJCYVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bx-qxRcLL2M7NUtxZlduSUJCYVU/view?usp=sharing


FACT-JACIE  - Kontrola - inspektorzy 

Przydział inspektorów: doświadczenie, język, czas, kraj, miasto, 
dostępność 

 

Jeżeli to tylko możliwość wykorzystanie inspektorów z danego 
kraju 

 

W krajach gdzie JACIE jest w ustawodawstwie – połączenie 
kontroli krajowych z kontrolami JACIE 

 

Zarówno ośrodek kontrolowany jak i inspektor powinni 
zaznaczyć potencjalne konflikty interesów 

Źródło:  JACIE Inspector Training 2015 
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FACT-JACIE  - Kontrola - inspektorzy 

1. Lider zespołu 

2. Kontroler do każdego kontrolowanego obszaru działań 

3. Dodatkowo: reprezentanci lokalnych ciał kontrolnych, 
reprezentanci JACIE, kontrolerzy w trakcie stażu 

Źródło:  JACIE Inspector Training 2015 
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FACT-JACIE  - Akredytacja przez komitet akredytacjny 

Źródło:  JACIE Inspector Training 2015 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
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FACT-JACIE Opłaty 

Źródło:  http://www.jacie.org/applicants/fees 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
http://www.jacie.org/applicants/fees


FACT-JACIE – Ważność akredytacji 

Źródło:  http://www.jacie.org/applicants/fees 

 Akredytacja na 4 lata od momentu przyznania 

 

 Coroczny raport – krótkie podsumowanie aktywności ośrodka i 
zmian  

 

 Pod 2 latach – raport okresowy z działalności – podsumowanie jak 
działa system zapewnienia jakości: zewnętrzne audyty, spotkania 
dotyczące jakości, kontrole procedur (przegląd SOP) – nie ma 
potrzeby wprowadzania nowych standardów 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
http://www.jacie.org/applicants/fees


           

Źródło: Grathwol et al. JCO 2011: http://jco.ascopubs.org/content/29/15/1980.full.pdf 

Czy akredytacja JACIE poprawia standardy? 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
http://jco.ascopubs.org/content/29/15/1980.full.pdf


Sposoby poprawiania jakości przez JACIE 

Źródło:  JACIE Inspector Training 2015 

 Edukacja – sprawdzenie procedur dla ciągłej edukacji personelu 

 

 Kontrola mechanizmów chroniących przed zdarzeniami 
niepożądanymi – urządzenia, procedury (SOP), podwójne 
kontrole, kontrole procesów, backup personelu (przynajmniej 
jedna wyszkolona osoba na stanowisko)  

 

 Kontrola mechanizmów przekazywania informacji pomiędzy 
częściami zespołu – nie tylko skierowania, ale checklisty z 
upewnieniem się, że informacja dotarła do adresata 
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Źródło: Grathwol et al. Haematologica 2014: http://www.haematologica.org/content/99/5/908.full-text.pdf+html 

 Akredytacja do 2012 

 

Przeżycie po przeszczepieniu 

 

Zielone – ośrodki z JACIE 

Niebieskie – bez JACIE 

 

Czy akredytacja JACIE poprawia standardy? 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
http://www.haematologica.org/content/99/5/908.full-text.pdf+html
http://www.haematologica.org/content/99/5/908.full-text.pdf+html
http://www.haematologica.org/content/99/5/908.full-text.pdf+html


Źródło: Grathwol et al. Haematologica 2014: http://www.haematologica.org/content/99/5/908.full-text.pdf+html 

 Akredytacja do 2012 

 

Przeżycie po allo HSCT w 
zależności od ryzyka EBMT 

 

Niebieskie – ośrodki z JACIE 

czerwone – bez JACIE 

 

Czy akredytacja JACIE poprawia standardy? 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
http://www.haematologica.org/content/99/5/908.full-text.pdf+html
http://www.haematologica.org/content/99/5/908.full-text.pdf+html
http://www.haematologica.org/content/99/5/908.full-text.pdf+html


Czy akredytacja JACIE poprawia standardy? 

Źródło: Grathwol et al. Haematologica 2014: http://www.haematologica.org/content/99/5/908.full-text.pdf+html 

 Akredytacja do 2012 

 

Przeżycie po auto HSCT w 
zależności od ryzyka EBMT 

 

Niebieskie – ośrodki z JACIE 

czerwone – bez JACIE 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
http://www.haematologica.org/content/99/5/908.full-text.pdf+html
http://www.haematologica.org/content/99/5/908.full-text.pdf+html
http://www.haematologica.org/content/99/5/908.full-text.pdf+html


Czy akredytacja JACIE poprawia standardy? 
Opieka nad dawcami rodzinnymi 

Źródło: Anthias et al. BBMT 2015: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26597079 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26597079


Mapa akredytacji JACIE 



Czy potrzeba JACIE w polskich ośrodkach? 

TAK 

- Poprawa standardów związanych z przeszczepianiem szpiku 

- Obiektywne potwierdzenie standardów jakości 
odpowiadającym ośrodkom w innych krajach 

 

NIE 

- Działania KCBTiK i system prawny w Polsce są wystarczające 
dla zapewnienia odpowiednich standardów (zgodność z 
prawem wystarcza) 

- Wysokie(?) koszty uzyskania pozwolenia, które nie wpływają 
na proporcjonalną poprawę standardów i nie przyczynią się 
do poprawy opieki nad chorymi i dawcami 

 

 
 

 



Podsumowując 

  Czy JACIE jest potrzebne w Polsce? 

 W jaki sposób zapewnić jak najprostsze wdrożenie 

standardów JACIE w Polsce? 

- Inspektorzy 

 Czy można zsynchronizować prace KCBTiK z JACIE? 

 Czy JACIE powinno być wprowadzone do 

ustawodawstwa? 

 Kto powinien płacić za JACIE? 

 

 Więcej pytań niż odpowiedzi. 



www.emiliansnarski.com  
 
www.emiliansnarski.wordpress.com 
 
 
>> resources >> wykłady dla lekarzy 
 
 
 
Interaktywny podręcznik do hematologii 
www.interaktywnahematologia.pl 
 

Wykład dostępny online 

http://www.emiliansnarski.com/
http://www.emiliansnarski.wordpress.com/
http://www.interaktywnahematologia.pl/
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