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Първа глава: Уводни думи

ПРЕДГОВОР

След като ние, Дейвид Килгор и Дейвид Матас, написахме „Кървава реколта“, а 
Итън Гутман издаде „Клането“,  ние тримата продължихме да пишем, разследваме и 
говорим за злоупотребите с трансплантации на органи в Китай. Имаме общ уебсайт, 
www.endorganpillaging.org, на който публикуваме резултатите от своята работа. Дейвид Килгор 
също има уебсайт, www.david-kilgour.com, който предоставя актуални данни по темата и също 
публикува резултатите от нашата работа.  

Окуражаваме читателите, преди да започнат прочита на тази актуализация, първо да се 
запознаят с нашите предишни трудове, относно злоупотребите с трансплантация на органи в 
Китай. Много е трудно, ако не и невъзможно, човек да оцени тази актуализация без познание 
за досегашните открития. Информацията от предишните ни разследвания не се повтаря тук. 
Въпреки това, с цел да направим този текст удобен за ползване от читателя, предоставяме 
по-долу кратко резюме на предишните ни книги.

Резюме
„Кървава реколта“ излезе в три версии: първа през юли 2006 г., втора през януари 2007 г., и 

трета, под формата на книга, през август 2009 г. Първият доклад беше подготвен в резултат на 
молба към Дейвид Килгор и Дейвид Матас от НПО, да разследват изявление на жена с псевдо
ним „Ани“.  Ани заяви пред вестник „Епок Таймс“ в материал от 17 март 2006 г.: „Мой роднина 
е участвал в операция за отнемане на органи от последовател на Фалун Гонг“. Въпросната НПО 
е Коалицията за разследване на преследването на Фалун Гонг. (Тази организация има име, по
добно на Световната организация за разследване на преследването на Фалун Гонг, но е друга.)

Фалун Гонг, също известен като Фалун Дафа, започва да се разпространява през май 1992 г., 
с ученията на Ли Хонгджъ. Дейвид Килгор и Дейвид Матас описват Фалун Гонг като комплекс 
от упражнения, коренящи се в духовността и морала. Итън Гутман заявява в „Клането“: „Просто 
казано, Фалун Гонг е движение за будистко възраждане.“

През 1999 г. комунистическата партия на Китай взе решение да потисне духовната прак
тика и нейните последователи. Онези, които изпълняват упражненията след началото на реп-
ресивната кампания, са арестувани и принуждавани да се откажат от практиката. Тези, които 
се подчинят, са освободени. Тези, които не се подчиняват, са измъчвани. А тези, които не се 
подчиняват след мъченията, изчезват в китайския Гулаг – мрежа от трудови лагери, центрове 
за арест, психиатрични болници, затвори и тайни „черни“ затвори в Китай – понякога наричана 
„Системата Лаогай“. 

Първа глава на книгата „Кървава реколта“ очертава методите, използвани от Дейвид Кил
гор и Дейвид Матас в тяхното разследване. Сред методологичните принципи са стремежа за 
разглеждане на всички доказателства и отказ от прибързани заключения, основани на само ня
кои от доказателствата; отказ от разчитане на мълви и слухове и доказателства от трети лица; 
настояване всяко доказателство, представено от Дейвид Килгор и Дейвид Матас, да може да 
бъде установено от независими изследователи за формиране на техни собствени заключения.

Втора глава предоставя основна информация, включително общи данни, за репресиите 
срещу Фалун Гонг. Каквото и да заключи човек за убийствата на Фалун Гонг заради техните ор
гани, очернянето и жестокостта спрямо последователите на Фалун Гонг в Китай са неоспорими. 

Трета и четвърта глави включват показания на свидетели/жертви от Фалун Гонг. В тези 
показания се посочва (в трета глава), че много задържани последователи на Фалун Гонг от
казват да разкрият своята самоличност пред властите. Те са по-многобройни от тези, които  
разкриват своите имена, и с редки изключения, никога не биват освободени. Свидетелствата 
също показват (в четвърта глава), че на последователи на Фалун Гонг в арестите системно са 
правени медицински прегледи за кръв и състояние на вътрешни органи. Задържани, които не 
са последователи на Фалун Гонг, не са били подлагани на подобни тестове и прегледи. 
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Пета глава излага свидетелства на пациенти, отишли в Китай за трансплантация на органи. 
Тези свидетелства показват, че органи са налични в кратки срокове,  доставени в тайнственост 
и със сериозно участие от страна на военни и институции. 

Шеста глава разглежда болниците за трансплантация на органи в Китай. Много от тези 
болници, на своите уебсайтове, активно рекламират трансплантационен туризъм, обещавайки 
бърза и лесна доставка на органи, на високи цени. 

Седма глава разкрива информация за телефонните разговори, които разследващите са про
вели с китайски болници. Разследващите се представят за роднини на пациенти, нуждаещи се 
от трансплантация, и молят те да получат органи от последователи на Фалун Гонг. Причината 
за тази молба е, че органите на тези последователи са в добро състояние, заради изпълня
ването на упражненията на Фалун Гонг. Служители на болници из цял Китай отговарят – по 
време телефонните разговори, които са записвани – че разполагат с органи от последователи 
на Фалун Гонг за продажба. 

Осма глава прави опит да оцени източниците на органи, въз основа на изявления на ки
тайското правителство, относно обема на извършените трансплантации. Оценката е, че между 
2000 и 2005 г. – при 10 000 официално регистрирани трансплантации на година – близо 41 500 
органи идват от последователи на Фалун Гонг за този шестгодишен период. 

Девета глава представя болницата в Судзятун, където е работил съпругът на Ани. Няколко 
изследователи са посетили тази болница седмици след изявлението на Ани и не са открили 
каквото и да било. Главата посочва, че този вид разследване има ниска доказателствена стой
ност. 

Десета глава излага трудове на други изследователи по темата. Всички изследователи 
потвърждават резултатите, постигнати от Дейвид Килгор и Дейвид Матас. 

Единадесета глава представя отговорите на правителството на Китай на доказателствата 
за убийства на последователи на Фалун Гонг, заради техните органи. Отговорите включват 
тормоз, нападки, шпионаж, дезинформация и анти-Фалун Гонг пропаганда. 

Дванадесета глава разглежда чуждестранни закони за трансплантационен туризъм и 
китайски закони за злоупотреби с органи. Заключението е, че липсват закони, които да пре-
дотвратяват убийства на Фалун Гонг, заради органите им и продажбата им на транспланта
ционни туристи. 

Тринадесета глава разглежда етиката на професионалисти в областта на трансплантацията 
на органи по отношение на трансплантационния туризъм и връзките с китайски професио
налисти в областта на трансплантацията на органи. В главата се посочва, че се забелязва зна
чително развитие в тази етика на поведение от времето на първия доклад на Дейвид Килгор 
и Дейвид Матас, но все още има много да се работи. 

Четиринадесета глава задава въпроса „Какъв е най-добрият начин за борба с нарушенията 
на човешките права в Китай?“ Отговорът е: да се тръгне от най-сериозните нарушения, напри
мер убийствата на последователи на Фалун Гонг, заради техните органи. 

Петнадесета глава разглежда твърдението на Китайската комунистическа партия (ККП), 
че ценностите на човешките права са понятие на Западния свят. Аргументът е, че човешките 
права са всеобщо понятие. 

Шестнадесета глава пита: „Как да спрем злоупотребите с трансплантации на органи в Ки
тай?“ В главата са направени редица препоръки, една от които е необходимостта от извър-
шване на институционално и независимо разследване на злоупотребите с трансплантации 
на органи в Китай.

* * *
Итън Гутман изработи метод за проверка на основните заключения в „Кървава реколта“: 

вместо да разчита на официалните данни за трансплантации в Китай, на телефонните обажда
ния и на други вече огласени доказателства, неговото разследване започна отначало с полево 
разследване и с разговори със свидетели, с които не е било разговаряно преди. Това създаде 
среда, в която целта на разследването понякога беше скривана от участниците. Гутман и не
говите сътрудници, Лийшай Лемиш и Джая Гибсън, пътуваха из четири континента и интер
вюираха над 100 души в продължение на 6 години. 



11

След първите 10 интервюта с бивши затворници от Фалун Гонг, Гутман започна да подо
зира, че заключенията на „Кървава реколта“ са верни, а и може би дори подценени. Но Гутман 
също си пита дали ще могат ли да убедят критично настроения западен читател доказателства, 
съсредоточени единствено върху основния въпрос – верни ли са твърденията.

Например, логично е, че убийството изисква мотив. Но Китай има сложна култура; устано
вяването на мотив не винаги се свежда до проста дума. Вместо това Гутман реши, че, предвид 
обширната история на конфликта между ККП и Фалун Гонг, самите читатели ще могат да си 
отговорят на следните основни въпроси: „Защо партията атакува Фалун Гонг? Как сравнително 
рутинната кампания на партията срещу Фалун Гонг се превърна в масово кърваво убийство?“ 

Критичните читатели също може да поискат да разберат как е започнало насилственото 
отнемане на органи от затворници на съвестта. За целта бе създадено нов тип разследване, 
целящо да отговори на следните въпроси: „Беше ли Фалун Гонг първата жертва на тази практи
ка? Ако не, как започна отнемането на органи от затворници на съвестта? Беше ли отнемането 
на органи създадено като „крайна мярка“ за Фалун Гонг или беше импровизирано решение?“

През август 2014 г. издателство „Прометеус Букс“ публикува книгата „Клането: Масови 
убийства, насилствено отнемане на органи и тайното решение на Китай да се справи с ди
сидентите“.  Първа глава разказва, че първите познати случаи на отнемане на органи от жив 
човек, т.е., хирург изтръгва органи от живо човешко същество, което превръща хирурзи в ек
зекутори, са извършени през 1995 г., в автономния регион Синдзян, в северозападен Китай. 
Например, уйгурският хирург Енвер Тоти си спомня как е изтръгнал бъбреците и черния дроб 
от затворник, прострелян в гърдите не с цел да бъде убит, а с цел тялото му да изпадне в шок 
(и тази актуализация потвърждава, че изземването на органи от живи хора с медицински ме
тоди се превръща в рутинна процедура няколко години по-късно). Главата също установява, 
че първите насилствени изземвания на органи от затворници на съвестта – в този случай, 
уйгурски мюсюлмански активисти – са били извършени в Урумчи, столицата на автономния 
регион Синдзян, през 1997 г. Друг медицински свидетел описва, че е бил принуден да вземе 
кръвни проби от уйгурски затворници по поръчка на група застаряващи, високопоставени 
служители на ККП, нуждаещи се от съвместими органи. Тъй като партийците пътували до 
Урумчи специално за операциите, това може да се разглежда като един от първите случаи 
на „туризъм за органи“, макар и в границите на Китай и същевременно потвърждавайки, че 
партията е била неотменно замесена в насилственото отнемане на органи от политически и 
религиозни затворници от самото начало. 

През този период ККП започва изграждането на най-големия в света трудов лагер в пусти
нята Тарим, където щели да бъдат държани близо 50 000 уйгури и престъпници (и най-вече 
Фалун Гонг). Но през 1997 г. няма гаранция, че изземването на органи ще се превърне в пред
почитания от партията метод за елиминиране на затворници на съвестта, затова въпросът в 
разследването се промени от „как?“ в „защо?“.

Втора глава е първата от шест глави, които разглеждат как конфликтът между китайската 
държава и Фалун Гонг се развива с времето. Започвайки от 1992 г., главата проследява различ
ни последователи на Фалун Гонг –  студент, университетски професор, собственик на малък 
бизнес, и пенсионерка – за да илюстрира как практиката се е разпространила толкова бързо 
сред китайското общество и дори сред по-висшите ешелони на ККП. Главата също разкрива 
показания на финансов министър, за който има данни, че е сътрудничил в тайното наблюде
ние и репресии на Фалун Гонг през 1996 г., и това демонстрира, че партията вече е решила да 
елиминира Фалун Гонг, и че ако е имало какъвто и да е дебат, той е във връзка с тактиката. 
Авторът идентифицира три главни фактора в партийното решение да елиминира Фалун Гонг: 
размер (най-малко 70 млн. души и следователно по-голям от членската маса на партията); 
всеобща популярност (особено сред висшите ешелони на партията); принципите на истинност, 
доброта и търпение (националистическото крило в партията вярва, че тези ценности връщат 
към период, когато Китай е бил слаб, и заради това те са в конфликт със стремежа Китай да 
стане глобална доминантна сила). Главата приключва с 1999 г., малко преди преследването на 
Фалун Гонг да стане официална държавна политика. 

Трета глава проследява историята на кампанията срещу  Фалун Гонг от пролетта на 1999 г. 
до края на годината, когато репресиите са в пълна сила. Ключовите моменти са, че Фалун Гонг 
попада в няколко внимателно заложени капана, докато ККП се подготвя за масова национал
на кампания. Авторът също изказва противоречивата хипотеза, че кампанията не е дело на 
само един човек – президента Дзян Дзъмин, а е системна кампания, прокарана с безмълвната 
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подкрепа на мнозинството членове на Политбюро.  Подходящ за развитието на насилственото 
отнемане на органи в Китай е фактът, че и съпротивата на Фалун Гонг, и смъртоносната упот-
реба на мъчения от властите се оформят преди края на декември 1999 г. 

Четвърта, пета, шеста и седма глави представят хора от другата страна на барикадата: 
офицер от тайната полиция, директор на трудов лагер; както и последователи на Фалун Гонг, 
които са участвали в демонстрации, печатали са листовки и са се намесвали в телевизионния 
ефир. Разказът за преследване, арести, мъчения и в няколко случая, екзекуции, показват, че 
Фалун Гонг оказва все по-ефективна съпротива, дори в условията на обезумялата държавна 
репресивна машина, която премахва всички останали пречки пред масова експлоатация на 
Фалун Гонг за техните органи. Самозапалването на последователи на Фалун Гонг на площад 
„Тиенанмън“ също е изследвано в подробности, а заключението е, че то е не само постановка, 
а майсторски акт на държавната пропаганда. 

Осма глава възприема цялостен подход към насилственото отнемане на органи, фокусирай
ки се върху последователите на Фалун Гонг, на които са правени подозрителни медицински 
прегледи, докато са държани в системата Лаогай. Избистря се образ на режим, който извършва 
насилствено отнемане на органи: той започва да извършва дискретни медицински прегледи 
на избрани последователи на Фалун Гонг в края на 2000 г. и началото на 2001 г.:  към 2003 г. ре
жимът прави медицинските прегледи масови (включвайки тибетски затворници на съвестта и 
затворници от домашната християнска група „Източно сияние“), а през 2005 г. дори не скрива 
напълно отнемането на органи в системата Лаогай. Тези открития са подсилени от обширно 
интервю с разследващ (с псевдоним „Кристал“) от Световната организация за разследване на 
преследването на Фалун Гонг и от разширено сравнение с откритията в „Кървава реколта“. 

Девета глава използва дедуктивен подход към доказателствата за насилствено отнемане 
на органи, започвайки с интервю на д-р Ко Уън-джъ, тайвански хирург, на когото през 2005 г. 
от болница в континентален Китай били предложени органи от последовател на Фалун Гонг. 
(Д-р Ко впоследствие се кандидатира за кмет на Тайпе и по време на разгорещена кампания се 
опитва да се дистанцира от даденото по-рано интервю; електронното писмо между автора и д-р 
Ко, потвърждаващо неговото изявление, може да  бъде свалено от уебсайта ethan-gutmann.com).  
Еволюцията на изземване на органи от Фалун Гонг след Олимпийските игри в Пекин е анализи
рана накратко; предлага се и обширна дискусия как изземването на органи се вписва в кризата 
на китайската политическа върхушка през 2012 г., по-специално разкритието как Уан Лидзюн 
(дясната ръка на комунистическия лидер Бо Силай) е експериментирал с масово отнемане на 
органи в провинция Ляонин. 

Десета глава разглежда връзката между растежа в индустрията с пластинирани трупове 
и засилване на насилственото отнемане на органи от затворници на съвестта в провинция 
Ляонин. Част от доказателствата в тази глава ще бъдат представени в настоящия доклад. 

И накрая, приложение предлага данни за броя на последователи на Фалун Гонг, убити за
ради техните органи между 2000 г. и 2008 г., на базата на задълбочени интервюта с извадка от 
50 бивши затворници в системата Лаогай. Тъй като намерението му е да начертае пълна кар
тина на преследването на Фалун Гонг, авторът не търси активно последователи на Фалун Гонг, 
които са преживели необичайни медицински прегледи в арестите. Авторът също е игнорирал 
свидетелства за преживени медицински прегледи, ако интервюираният е дал твърде малко 
информация, бил е на гладна стачка по същото време, бил е явно повлиян от самия разговор 
или е преживял твърде силна травма.  

Затова авторът е уверен, че е получил високонадеждна консервативна извадка. Според 
данните от тази извадка, броят последователи на Фалун Гонг, убити заради техните органи 
между 2000 и 2008 г., е в границите 9000  - 120 000. Все пак Гутман предполага, че истината е 
по средата, т.е. 65 000 последователи на Фалун Гонг са убити заради техните органи – и това е 
цифрата, възприета широко от медиите. Причината за тази по-малка цифра е не толкова съм
нение на автора, а по-скоро съкровена човешка необходимост да конкретизира трагедията в 
определена цифра или референтна стойност.   
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Необходимостта от актуализация

Почувствахме необходимостта да издадем актуализация на досегашния си труд по няколко 
причини – 7 на брой. Една от тях е необходимостта да направим своя собствена преоценка на 
броя трансплантации. 

При разглеждане на източниците на органи за трансплантация в Китай в миналото, ние 
взимахме за чиста монета официалните изявления на китайското правителство относно броя 
на трансплантациите. Но статистиката на китайските власти за трансплантации на органи 
не е непременно надеждна. Едно усилие, което беше необходимо да се направи и което ние 
най-после направихме, е да определим сами какъв е обема на трансплантациите в Китай. Нап-
равихме това, разглеждайки и натрупвайки данни от отделни болници, където се извършват 
операции за трансплантация на органи. Някои болници декларират колко операции правят. 
При тези, които не декларират, ние можем да стигнем до заключение за броя извършени транс
плантации, съдейки по броя на леглата, персонала, потенциалните пациенти, ниво на растеж, 
технологично развитие, академични публикации и медийни доклади. 

Втората задача, произтичаща от първата, беше необходимостта да адресираме прикрива
нето на данни. Прикриването на данни е стандартна реакция при извършване на лошо деяние. 
Прикриването на данни от ККП не е новина. Но, тъй като оперираме с нови данни, трябва да 
разгледаме отново и прикриването на данни, да анализираме опитите за скриване на цифрите 
за броя трансплантации от отделни болници. Измамите с данни правят трудно да се разследва 
на база на тези данни. Заради изопачаването на китайските данни, с които работим, не можем 
да правим специфични цифрови заключения с пълна гаранция. Съответно, нашите оценки за 
обема на трансплантациите в Китай не са изразени в цифри, а в порядъци от цифри. 

Въпреки прикриването и изопачаването на данни, въпреки неспособността ни да произ
ведем конкретни цифри, сме убедени, че обема на трансплантациите е значително по-голям 
от официалните цифри. Високият обем ни доведе до третия компонент на тази актуализация: 
да разгледаме движещите факторите зад тези обеми. 

Когато започнахме да анализираме какво генерира обема, се появиха въпроси като до каква 
степен ККП ръководи дейностите, какви структури е изградил режимът около насилственото 
отнемане на органи и има ли условия за наказание на отделни партийни членове. Съответно, 
актуализацията разглежда тези теми. 

Пето, анализираме партийните твърдения за неотдавнашна реформа при транспланти
рането на органи. Китайският режим редовно обявява промени в правилата за източниците 
на органи за трансплантация, от които някои са реални, други не.  Тъй като в партията настъ
пиха промени след последните ни публикации, ние също трябваше да направим промени,  да 
оценим техните твърдения за промени и да се опитаме да определим доколко реални са тези 
твърдения. 

Шеста нова черта на този доклад е включването на доказателства по сигнал. В миналото, 
ние избягвахме да ползваме такива доказателства, макар че разполагахме с тях. Трябва да пред
пазваме самоличността на подаващите сигнала. Тази предпазна мярка, макар и разбираема, оз
начава, че един независим разследващ не може да идентифицира и разпита сигналоподавателя. 
Доказателствата, предоставени по сигнал, все пак заслужават да бъдат представени публично, 
без да се разкрива самоличността на източника, дори и само за да се окуражат други сигнало
подаватели да предоставят информация. Затова тези доказателства са също представени тук. 

И накрая, наред с източниците на органи, тази актуализация говори и за пластинацията 
– тема, за която почти не сме говорили преди. В миналото, избягвахме да обсъждаме плас
тинацията, защото пластинацията е различна от нашия фокус, който е трансплантацията на 
органи. Въпреки това са налице убедително доказателства, че Фалун Гонг са убивани, както 
за пластинация, така и като източници на органи. Доказателствата, подкрепящи всяка от тези 
злоупотреби, са доказателство в подкрепа и на другите злоупотреби.

Никой в Западния свят не е бил свидетел на трансплантация на органи в Китай, въпреки 
това мнозина са виждали в изложбени експозиции пластинирани тела от Китай. Нещо повече, 
части от пластинирани тела от Китай са продавани на медицински училища и университети 
в целия Западен свят. Пластинирането дава незабавна, широкомащабна, публично видима 
реалност на злоупотребите, каквато убиването на невинни хора за техните органи не може.



14

Бележка за използваните методи

Имахме шанса да работим с група китайско-езични разследващи, на които изразяваме на
шата дълбока благодарност. Разследващите:

• разгледаха данни от телефонни запитвания, болнични уебсайтове и медицински 
журнали за 865 болници в Китай, които извършват трансплантация на органи (около 13% от 
всички болници);

• проследиха 712 чернодробни и бъбречни трансплантационни центъра, като събра
ха и анализираха информация за тях от медийни доклади, публични и държавни уебсайтове, 
текущи и архивни болнични уебсайтове, и медицински журнали;

• проучиха 165 отделни болници, одобрени от правителството на Китай да извършват 
трансплантации, като документираха техните характеристики, квалификации, потенциални 
пациентски групи, леглова база, персонал, капацитет и обем на трансплантациите, изследова
телски проекти, връзки с други болници и контрагенти, финансиране, патенти и награди;

• проведоха телефонни разговори с известен брой болници, за да проверят текущия 
статус на трансплантациите на органи и да потвърдят по-рано придобита информация за тези 
болници; 

• обобщиха политиката и регулациите на правителството за трансплантация на орга
ни, разгледаха историята на тази индустрия в Китай и подготвиха информация за държавните, 
военни и граждански институции, които спомагат за индустриализиране на трансплантацията 
на органи. 

 ВЪВЕДЕНИЕ

Тази актуализация трябва да бъде четена от началото към края, но разбирана на обратно. 
Окончателното заключение е, че Китайската комунистическа партия е въвлякла държавата 
в масови убийства на невинни хора, основно последователи на духовния медитативен метод 
Фалун Гонг, но също така и уйгури, тибетци и членове на няколко домашни християнски цър-
кви, с цел да получи органи с цел трансплантация. 

Дори с обема трансплантации, обявен от китайското правителство в миналото, е налице 
сериозно несъответствие между броя трансплантации и броя източници, посочени от прави
телството на Китай – осъдени на смърт затворници и доброволни донори. Това несъответствие 
е една от няколкото причини, които ни доведоха в миналото до заключението, че гореизбро
ените групи са станали източник на много, и всъщност повечето, трансплантации на органи.

Фактът, че доказателствата, които разгледахме сега показват много по-големи обеми с 
трансплантации от тези, декларирани от правителството на Китай, насочва вниманието към 
несъответствие между обема на трансплантациите и посочените от китайското правителство 
източници, за които преди мислехме, че съществуват. 

Актуализацията започва във втора глава с представяне на преглед на отделни болници. 
Главата обсъжда обема на доказателствата, характеристиките на доказателствата, както броя 
и класификациите на трансплантационните центрове. 

Трета глава се концентрира върху национално одобрените трансплантационни центрове. 
Четвърта глава разглежда национално одобрените граждански трансплантационни центро
ве. В пета глава отправяме поглед към регионално одобрените трансплантационни центрове. 
Шеста глава завършва прегледа на отделните болници с данни за неодобрените транспланта
ционни болници и трансплантационни центрове на роговица. 

Седма глава разглежда индикаторите на общите обеми трансплантации в Китай наред с 
цифрите от отделни болници. Тези други индикатори и разглеждането на отделните болни
ци ни сочат, че общият обем трансплантации в Китай е значително повече пъти по-голям от 
официалните цифри.  Осма глава очертава различните форми, които възприема прикриването 
на данни за трансплантациите, и оценява как това влияе на нашия анализ. Говорим за унищо
жаването на данни и ползването на различни претексти. 

Девета глава анализира какво генерира тези обеми. В тази глава говорим за ККП  и прави
телството като водещи фактори зад тези обеми, но не и за престъпния характер на партията/
държавата. 
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Десета глава изчислява порядъка на общия брой трансплантации, извършени в Китай след 
2000 г. Това правим от няколко посоки, за да подсигурим верен краен резултат. 

Единадесета глава представя доказателство, че източниците на органи в Китай имат 
престъпен характер и че невинни хора са убивани заради техните органи. В тази глава се фо
кусираме върху фактическите доказателства за престъпление, без да посочваме конкретни 
престъпления. 

В дванадесета глава обсъждаме кой извършва това престъпление – ККП – и защо. Тази 
глава, всъщност, обяснява всичко, представено до този момент. Опитахме се да избягваме 
акроними и техническа терминология. Въпреки това, когато става въпрос за специализирани 
медицински теми като трансплантация на органи, е невъзможно да се избегнат технически 
термини. Съответно, предоставяме речник.

Признаваме, че същността на доклад, изграден върху информация, събрана от уебсайтове 
на определени болници и биографии на определени лекари, може да не е притегателно четиво. 
Много от фразите са преведени пряко от китайскоезични доклади и уебсайтове; китайският 
език също е запазен с оглед на точността. 

Поставено извън контекста, представянето на тази информация може да е объркващо. Мо
лим нашите читатели да имат предвид, когато представят този материал, да проучат мащаба 
и интензивността на това, одобрено от държавата, масово убийство.

* * *
Разбираме желанието за точна цифра – особено от медиите – но заедно решихме да не 

правим подобна оценка в тази актуализация; има твърде много променливи, за да се направи 
каквато и да било нова оценка, различна от годишния обем трансплантации, и дори такава, 
която е изразена с цифров порядък. 

Нито можем да определим колко средно органи са взети от всеки трансплантационен из
точник, макар доказателствата да подсказват, че в много случаи става въпрос за само един 
орган от донор. Китай няма каквато и да било форма на национално разпределяне на органи 
до 2013 г. Според китайските власти системата за разпределяне на органи, налице от 2013 г., е 
ограничена до органи, дарени доброволно. 

Това, което можем да кажем е, че доказателствата в тази актуализация предполагат, че 
първоначалните ни оценки са били твърде ниски. Можем също да кажем, че краят на това 
престъпление срещу човечеството засега не се вижда.
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Втора глава: Отделни болници и лекари

I. ОБЕМИ С ДОКАЗАТЕЛСТВА

Основният фокус на тази актуализация е обемът на трансплантациите. Преди да се впус
нем в темата, трябва да обсъдим обема доказателства за убийства на затворници на съвестта, 
главно Фалун Гонг, заради техните органи. 

Голям брой твърдения за злоупотреби с човешките права страдат от твърде малко на брой 
доказателства. Докато при текущото твърдение за трансплантационни злоупотреби в Китай, 
проблемът с обема е противоположен – има твърде много доказателства. 

Понастоящем има три книги по темата, нашите две и „Държавни органи“, колекция от есета, 
които Дейвид Матас редактира заедно с Торстен Трей, и която беше публикувана през 2012 г. 
Съществува НПО, която е посветила дейността си на спирането на тази злоупотреба – Лекари 
срещу насилственото отнемане на органи (DAFOH). Има и уебсайт, който се занимава с темата 
– endorganpillaging.org.  Създадени са също 5 документални филма – „Трансмисия 6-10“, „Свобо
ден Китай“, „Човешка жътва“, „Червено царство“ и „Трудно за вярване“. Относно убийствата на 
Фалун Гонг заради техните органи, е налице нещо повече от колекция с доказателства; вместо 
това има цяло поле от познание.

В свят с 30-секундни послания и 140-знакови съобщения, обема на доказателствата са проб-
лем. Сериозността на злоупотребите можеше да се комуникира много по-лесно, ако се изис
кваше по-малко информация, за да се докаже случващото се. Броят на хората, имащи търпение 
да проучат цялата налична информация за убийствата на Фалун Гонг за техните органи и да 
стигнат до свои собствени заключения, за съжаление е сравнително малък.

Една причина злоупотребите да не получават глобалното внимание, което заслужават, е 
огромният обем доказателства, нужни да потвърдят съществуването на злоупотребите. Ако 
имахме директни доказателства, които да можем да приложим, за да покажем, че злоупотре
бите съществуват, усилията ни за борба с тези злоупотреби биха били сравнително по-лесни. 
Когато разполагаме с обеми с доказателства, които трябва да бъдат оценени в тяхната цялост, 
за да бъде заключено, че злоупотребите съществуват, тогава нашата публика за съжаление, но 
по необходимост, също се смалява. 

Може да изглежда анти-интуитивно в този контекст да задълбочаваме този проблем, пред
ставяйки за разглеждане още повече доказателства. Това, което тази актуализация обсъжда, 
не е просто допълнение на предишните доклади – повече информация в сферите, които вече 
сме проучили. Вместо това тя разглежда изцяло нова сфера – данните от отделни болници. В 
миналото разгледахме отделни болници, за да посочим, че техните уебсайтове рекламират 
трансплантационен туризъм. Тук се обръщаме отново към тях, но за обеми на трансплантации. 

В Китай не съществуват надеждни органи за събиране на информация, относно обемите 
трансплантации. Китайската здравна система поддържа 4 трансплантационни регистъра, по 
един за черен дроб, бъбреци, сърце и бели дробове. Публичен достъп до тези събрани данни 
в 4-те регистъра, какъвто не е наличен понастоящем, би бил полезен, дори и само за проверка 
на противоречивите изявления на китайските власти относно трансплантационните обеми. 
Но всеки регистър е надежден само колкото са надеждни докладите в него. Тези регистри 
натрупват данни от докладващи болници. Не можем да приемем, че всяка болница докладва 
всичките си трансплантации в тези 4 регистъра. 

Оценката на обема трансплантации, болница по болница, лекар по лекар, в Китай, е ги
гантско начинание. Има близо 900 болници с общо персонал между 9 и 10 хиляди служители, 
въвлечени в трансплантация на органи. 

Нещо повече, прикриването на данни в Китай не се извършва само при обобщаването им. 
То е налице също на ниво лекар и болница. Въпреки това да се очертаят обема на трансплан
тациите е задача, която трябва да бъде изпълнена, и това правим в тази актуализация. 

Ние не просто се опитваме да направим по-убедителни твърденията, изказани от нас по-ра
но. Ако сте прочели всичко, което сме написали досега и все още не сте убедени, че невинни 
хора в Китай са убивани за техните органи, повече данни няма да ви убедят. Ние правим до
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пълнително усилие да изкажем допълнителна теза, а именно, че броят невинни хора, убити 
заради техните органи в Китай, е много по-голям от този, който си представяхме. Цифрите са 
отвъд въображението.

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Когато разглеждаме болниците и лекарите един по един, се открояват няколко характе
ристики. Една от тях е огромният брой трансплантации. 

Общият брой трансплантации, които властите приписват на държавата като цяло – 10 000 
на година, лесно бива надхвърлен от само няколко болници. Какъвто и да е общият брой, той 
трябва да е значително по-голям – в пъти по-голям от официалните цифри. 

Второ, много от болниците са сравнително нови или разполагат с нови трансплантационни 
отделения или леглова база. Трансплантационният бизнес в Китай се е развил не само благо
дарение на изобилие от налични органи след 2001 г., но също и заради увереността, че тази 
наличност ще се запази в необозримото бъдеще.  

Трето, успоредно с големия брой трансплантации, е налице голям брой квалифициран 
персонал. Трансплантационната индустрия в Китай наема голям брой работна ръка. Инвес
тицията в хора и сгради е друго свидетелство за наличието на големи обеми органи, готови за 
трансплантация, не само днес и в непосредственото минало, но също (с оглед на онези, които са 
посветили своите кариери и кариерите на други хора в тази професия) в необозримо бъдеще. 

Четвърто, трансплантационните специалисти в Китай преминават през значително обу
чение и изследвания. Това не може да бъде направено без наличието на трансплантации. Голе
мият обем научни изследвания в областта говори сам по себе си за големи трансплантационни 
обеми и наличие на органи за трансплантации. 

Пето, комбинацията от голям професионален корпус, значителна сградна база и изследва
ния говори за пари. Трансплантацията на органи в Китай означава пари, много пари.

III. БРОЙ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТРАНСПЛАНТАЦИОННИТЕ ЦЕНТРОВЕ

Според статистика на Болничната администрация към Националната комисия за здраве 
и семейно планиране (NHFPC) от юли 2015 г. ,1 в континентален Китай има 20 918 болници.2 
Сред тях 1151 са с клас 3, а 4321 с клас 2.3

Болници клас 3 обикновено се намират в големите градове. Типично са многопрофилни 
или специализирани, с над 500 легла. Сред тях, 705 са клас 3, ниво А (“3A”).4

Хуан Дзиефу, бивш заместник-министър на здравеопазването, казва през март 2006 г.: „За 
да покрие една болница изискванията за клас 3А, тя трябва да е изпълнила над пет трансплан
тации на органи. Трансплантацията на органи се е превърнала в източник на съревнование 
между болниците по отношение на стандарт и брандиране“, „Понастоящем в страната има 
твърде много, а не твърде малко, болници, които извършват трансплантации на бъбреци, че
рен дроб, сърце и други органи.“5

Световната организация за разследване на преследването на Фалун Гонг направи цялос-
тно разследване на лекарите и болниците за трансплантации на органи, като заключи, че 865 
болници са въвлечени в трансплантации на органи. Болниците са разпръснати в 22 провинции, 
5 автономни региони, 4 централно администрирани общини и 217 градски префектури6.

Ние проверихме и потвърдихме 712 болници, които извършват чернодробни и бъбречни 
трансплантации. Квалификациите и разпределението на тези 712 болници, извършващи чер
нодробни и бъбречни трансплантации:



18

(A) (A) / Общо 
(712) (B) (A)/(B)

Болнична класификация
Брой на раз
следваните 
болници

Процент от 
712 разслед
вани болни
ци, които 
и з в ъ р ш в а т 
чернодробни 
и бъбречни 
транспланта
ции

Общо болни
ци в класифи
кацията

Процент от 
общо болни
ци в класифи
кацията

Клас 3 Ниво A 551 77.4% 705 78.2%

Клас 3 Ниво B 54 7.6% 198 27.3%

Клас 3 Ниво C 1 0.1% 186 0.5%

Клас 3 Друго 62 0.0%

Клас 3 Общо 606 85.1% 1151 52.6%

Клас 2 Ниво A 96 13.5% 2073 4.6%

Клас 2 Ниво B 4 0.6% 754 0.5%

Клас 2 Ниво C 49 0.0%

Клас 2 Друго 1445 0.0%

Клас 2 Общо 100 14.0% 4321 2.3%

Клас 1 Ниво A 2 0.3%

Клас 1 Друго 4 0.6%

Общо 712 100.0% 5472 13.0%

Таблица 2.1 Разпределение на 712 болници, извършващи чернодробни и бъбречни трансплан-
тации

Всъщност, над 1000 болници в Китай са кандидатствали през 2007 г. за разрешително от 
Министерството на здравеопазването, да извършват трансплантации, което означава, че те са 
покрили минималните изисквания на министерството за брой легла за трансплантационни 
пациенти.7 През април 2015 г. Йе Цифа, професор от Централния медицински университет и 
изпълнителен председател на Китайския алианс за трансплантация на органи, който специа
лизира  в областта на трансплантацията на органи, казва пред кореспондент на „Пипълс Дейли 
Онлайн“, че преди представянето на „Наредбата за трансплантация на човешки органи“ през 
2007 г., в Китай е имало над 1000 медицински институции, извършващи трансплантация на 
органи.8

На 23 май 2007 г. китайското Здравно министерство обявява списък с 87 транспланта
ционни болници,9 одобрени от Атестационен експертен екип към Комисия за приложение на 
клинични умения при трансплантация на човешки органи, оторизиран от Министерството на 
здравеопазването. Болниците от този списък ние наричаме болници на „национално ниво“. На 
практика, това са най-квалифицираните и способни трансплантационни центрове за органна 
трансплантация по това време. В същото време, министерството обявява втори списък с болни
ци, определени да извършват трансплантация на органи, издавайки 18-месечни временни раз
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решителни на 77 трансплантационни центъра с по-слаби квалификации, които ние наричаме 
болници на „регионално ниво“. Общо, 164 болници са получили разрешителни да извършват 
трансплантация на органи.10

Диаграма 2.1 Географско разпределение на 865 медицински институции, които извършват 
трансплантация на органи

На 8 август 2013 г. Националната комисия за здравеопазване и семейно планиране (наслед
ник на Министерството на здравеопазването) публикува списък със 165 болници, одобрени да 
извършват трансплантации на органи,11 включително Трансплантационен център Джуннан  
към университета в Ухан, който извършва трансплантации на органи от тела без сърдечна 
дейност. Още 4 болници са добавени към списъка в началото на 2014 г., вдигайки броя на ква
лифицираните болници до 169.12

Този доклад се фокусира върху 164 болници, получили одобрение от Здравното минис
терство през 2007 г. Затова можем да категоризираме техните квалификации на национално 
и регионално ниво. Ако изключим 18 трансплантационни центъра, които правят сърдечни и 
белодробни операции, остават 146, включително 78 болници на национално ниво и 68 спе
циализирани болници.

От 566 трансплантационни центъра, които не са получили одобрение от Министерството 
на здравеопазването, 405 се намират в големи болници клас 3А. Те включват 56 военни и въо-
ръжено-полицейски трансплантационни центъра, 349 основно клас 3А граждански болници 
и 161 средно големи болници (включително 55 болници клас 3 ранг С и 106 болници основно 
клас 2).

Тип на бъбречен и/или чернодробен трансплантационен център Брой

Одобрени през 2007 г. от Министерството на здравеопазването военни и граж
дански трансплантационни центрове на национално ниво 78

Определени през 2007 г. от Министерството на здравеопазването чернодробни 
и  бъбречни трансплантационни центрове 68

Общо 146

Неодобрени големи (главно 3А) трансплантационни центрове 405
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Неодобрени средни (главно клас 3С и клас 2) трансплантационни центрове 161

Общо 566

Общо разследвани чернодробни и бъбречни трансплантационни центрове 712

Таблица 2.2 Класификация на 712 центрове, извършващи чернодробни/бъбречни трансплан-
тации.

В следващия раздел, ще покажем примери на различни видове трансплантационни центро
ве, заедно с техните квалификации, характеристики, трансплантационни обеми и капацитет, и 
темпове на растеж. Тези примери ни дават индикация за цялостните обеми с трансплантации.
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Трета глава: Одобрени национални военни 
трансплантационни центрове

Трансплантационните центрове на национално ниво включват високо квалифицирани и 
способни трансплантационни центрове, избрани сред над 1000 кандидати и одобрени от Ми
нистерството на здравеопазването през 2007 г. Сред тях са 23 военни и въоръжено-полицейски 
трансплантационни центрове и 68 граждански трансплантационни центрове.

Народната освободителна армия е една от малкото армии в света, принадлежащи на по
литическа партия, а не на държавата. Тя е оръжие за поддържане на контрола на комунисти
ческата партия над Китай. 

След 2000 г., голям брой трансплантационни центрове на Народната освободителна армия 
са именувани и подкрепени от Централната военна комисия и регионални военни части. През 
декември 2008 г. Джан Янлин, директор на Здравния отдел на генералната логистична органи
зация на Народната освободителна армия, казва пред информационна агенция „Синхуа“: „През 
1978 г. имаше само 3 болници в цялата Народната освободителна армия, способни да извърш
ват бъбречни трансплантации. Сега, има 40 болници, способни да извършват трансплантации 
на черен дроб, бъбреци, сърце, бял дроб и на няколко органа.“13

Според разследване на Световната организация за разследване на преследването на Фалун 
Гонг, военните и въоръжената полиция са създали над 100 трансплантационни институции.14

Най-добрите 26 военни трансплантационни центрове от първата партида, одобрена от 
Министерството на здравеопазването през 2007 г., са най-важните, за които доказателствата 
показват, че извършват трансплантации на органи.

  ПРИМЕРИ

Болница 301 на Народната освободителна армия (Многопрофил-
на болница на Народната освободителна армия)

Снимка: Многопрофилна болница на Народна освободителна армия (болница  301). Отделе-
ние за амбулаторно болни.15
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Болница 301 на Народната освободителна армия е най-голямата военна болница на На
родна освободителна армия. Тя провежда медицинско лечение, здравеопазване, обучение и 
научни изследвания. Болницата е отговорна за здравеопазването на лидерите на Централния 
комитет на ККП, Централната военна комисия и висшестоящи генерали.16 Твърди, че е воде

щата болница в страната по технологии за 
бъбречни трансплантации.17 

Международният медицински център 
към многопрофилната болница на Народ
ната освободителна армия отвори Южната 
сграда, по-рано запазена за гореизброените 
категории пациенти. През декември 2009 г. 
центърът започва да приема провинциални 
лидери и министри, международни извес-
тни личности, елита от различни индустрии, 
хора от развлекателния бизнес и други ви
сокопоставени клиенти.18 Главният хирург 
Хуан Джъцян е прочут хепатобилиарен ек-
сперт в Китай и член на Китайската инже
нерна академия.

В болницата работят шестима членове 
на Китайската академия на науките и Ки
тайската инженерна академия, над 100 тре
токласни експерти (еквивалентни на ранг 
на генерали от неармейски тип) и над 1000 
старши експерти. Персоналът на болница
та включва 184 докторанти, 293 магистри 
и над 180 служители с директорски и за
местник-директорски позиции на различни 
медицински комисии на национално и ар
мейско ниво. Тази болница също е известна 
с името Медицинска школа на китайската 
Народна освободителна армия, единствена
та образователна институция основана от 
военна болница. През годините, тя е обучила 
над 4000 клинични медицински експерти с 
докторски или магистърски научни степени; 
над 10 000 клинични специалисти от много 
военни и местни болници и десетки хиляди 
студенти в различни обучителни програми.

Болницата е провела над 800 изследова
телски проекта в рамките на Националните 
програми „973“ и „863“. Спечелила е над 1300 
научни и технологични награди на нацио
нално, провинциално и министерско ниво, 
включително 7 национални първокласни и 
20 национални второкласни награди на на
учен напредък. Тя публикува 23 национал
ни научни и технологични журнали, един 
от които е включен в Научния референтен 
индекс. Болницата води в продължение на 
4 години националната класация за брой 
публикувани научни трудове на национал
но и международно ниво. Тя е установила 
сътрудничество с над 100 водещи институ
ции в областта, в Китай и зад граница, и е ра
ботодател на над 200 експерти и гостуващи 
професори.

Болницата е важен здравен и възстано-
вителен център за Централния комитет 
на ККП, и предоставя лечение за членове на 
Централната военна комисия, Народната 
освободителна армия, Генералния отдел по 
човешки ресурси и военен персонал...

—Уебсайт на болница 301 на Народната 
освободителна армия

Снимка: Централна здравна база в Саня, Хайнан
Снимка: Международен медицински 

център на Многопрофилната болница 
на Народната освободителна армия
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Илюстрация: Птичи поглед на централната здравна база на Многопрофилната болница 
на Народната освободителна армия в Саня, Хайнан

Ли Уънхуа, политически комисар в Армейския гарнизон в пекински регион, се подлага на 
трансплантация на черен дроб в болница 301 на 27 юли 2007 г. Ли е дивизионен командир на 
армия 27, която нарежда на своите части да стрелят по студентите по време на кръвопролити
ята на площад „Тиенанмън“ през 1989 г. По-късно го повишават в политически комисар. Според 
роднини, Ли е диагностициран с болест на черния дроб в началото на 2007 г., която се влошава, 
въпреки проведено лечение. Централната военна комисия нарежда на експерти да го лекуват с 
всички възможни средства. В рамките на 8 дена лекари намират източник на черен дроб (има 
данни, че той принадлежи на 32-годишен затворник, осъден на смърт) и транспортират органа 
до болница 301 с 40-минутен полет с хеликоптер.19

Според медицински служители, които работят в операционните зали в болница 301, транс
плантациите на органи са сред най-често извършваните хирургически интервенции и се из
вършват почти всеки ден.20

Бившият президент на болницата и известен медицински експерт Ли Цихуа е бил после
довател на Фалун Гонг. През първоначалните етапи на преследването високият му пост го 
поставя директно под прицела на Дзян Дзъмин. В резултат на ежедневни посещения от висши 
държавни служители и натиск, Ли е принуден да се откаже от Фалун Гонг.21

Хирург в тази болница казва пред разследващ през април 2006 г., че тя самата е извършват
ла трансплантации на черен дроб. Хирургът добавя, че източникът на органите е „държавна 
тайна“ и че всеки, който разкрие източниците, „може да бъде дисквалифициран от извършване 
на такива операции“.22

Броят на трансплантациите, извършени в тази болница също е военна тайна. Въпреки това 
може да придобием представа, четейки финансовата информация на едно от нейните клинич
ни отделения, болница 309. Архивираната уебстраница на клиничното отделение на Многопро
филната болница на Народната освободителна армия, Трансплантационен център 309, твърди: 
„Нашият трансплантационен център е нашият главен отдел за правене на пари. Брутният му 
приход през 2003 г. е 16 070 000 юана (4,1 млн. лв.). От януари до юни 2004 г. приходът е 13 570 
000 юана (3,5 млн. лв.). Тази година (2004 г.) има шанс да се стигне до пробив – 30 000 000 юана 
(7,8 млн. лв.).“ Нещо повече, нейният брутен приход се увеличава от 30 млн. юана през 2006 г. 
на 230 млн. юана (60 млн. лв.) през 2010 г., растеж в размер на 8 пъти в рамките на 4 години.23 
Трябва да отбележим, че такива цифри обикновено са занижени (за повече подробности, вижте 
раздела „Прикриване на данни“ в Трета глава.)

Според доклад на агенция „Синхуа“ със заглавие „Славната история на хепатобилиарното 
хирургическо отделение на Многопрофилната армейска болница на Народната освободителна 
армия“ от 4 юли 2007 г.: 

„Благодарение на първокласни технологии и стриктна организация на операционната 
програма, болницата увеличава броя на операциите за чернодробни трансплантации, подоб-
рява предоперативното управление и управленските модели за дългосрочно следоперативно 
проследяване. Едногодишният ѝ индикатор за оцеляване на чернодробни трансплантацион
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ни пациенти достигна 91.4%, тригодишният е 80.2%, а петгодишният е 71.3%. Чернодроб
ните трансплантации се превръщат в рутинна хирургическа практика в отделението... Под 
ръководството на проф. Дун Дзяхун, директор на отделението за хепатобилиарна хирургия и 
понасто ящем един от националните лидери в областта на чернодробните трансплантации, 
отделението е извършило над 500 чернодробни трансплантации.“24 

Данните за петгодишния индикатор за оцеляване на пациенти на болницата подсказват, 
че тя извършва чернодробни трансплантации редовно най-късно от 2002 г. Също си струва 
да отбележим, че Дун Дзяхун не е прехвърлен в болницата преди 2006 г.25, затова тези данни 
сочат, че отделението е извършило над 500 чернодробни трансплантации тази година; това 
са само публично оповестените данни.

Болница 301 не само извършва голям брой трансплантации, но също играе роля в разре
шаване на важни технически проблеми в областта на трансплантацията на органи и подкрепя 
цивилни болници с източници на органи и технически консултанти. 

Бъбречният трансплантационен център в Централната болница в Иян си сътрудничи с 
Многопрофилната болница на Народната освободителна армия и с бъбречния транспланта
ционен център към Първи военен медицински университет. В устава на Центъра се казва: „Ние 
подбираме най-добрите бъбреци. Извършваме цялостни прегледи на бъбреците на донора, 
за да подсигурим, че са избрани бъбреци с най-високо качество и ниво на съвместимост. Раз

ходите за лечение на пациента са по-ниски 
от стандартните в други болници в и извън 
провинцията.“26

Тази снимка е направена през 2007 г., 
когато Франсис Л. Делмонико, бивш меди
цински директор на Трансплантационното 
общество (TTS) и съветник на Световната 
здравна организация, посещава Китай. На
ред с това Чън Джу и Хуан Дзиефу, китайски 
министър и заместник министър на здра
веопазването, двама военни представите
ли са от Многопрофилната болница 301 
на Народната освободителна армия.27 Това 
показва важната роля, която тази болница 
играе в областта на трансплантацията на 
органи в Китай.

Хепатобилиарното хирургическо отде
ление е хепатобилиарният хирургически 

център и чернодробен трансплантационен център на Народната освободителна армия.28 От 
болницата твърдят, че са най-голямата такава болница в северен Китай29 и че е оторизирана да 
присъжда научни докторски степени в областта на медицината. Също така болницата служи 
като постдокторантска база, изследователски институт в областта на хепатобилиарната хирур
гия на Народната освободителна армия (област за изследване, приоритизирана от държавата) 
и една от главните лаборатории на Народната освободителна армия. 

Според статията „Бойният екип на хепатобилиарното отделение“, публикувана на 10 юли 
2007 г. на „Синхуа Нет“, чернодробният трансплантационен център на отделението участва 
в академичен обмен на кадри с Хепатобилиарния център в университета в Париж-юг във 
Франция; с Трансплантационния институт „Томас Е. Старзл“ в Питсбърг, САЩ; с Националния 
трансплантационен център към университета в Мелбърн, Австралия; с Хепатобилиарното 
хирургическо отделение към Хонконгския университет и с други известни международни 
университети.30

През 2007 г. центърът има 7 главни хирурзи и професори, както и 11 заместник главни 
хирурзи и професори. По-голямата част от медицинския и изследователски персонал имат 
докторски и пост-докторски степени и могат независимо да извършват различни хепатоби
лиарни хирургически интервенции. „Синхуа Нет“ пише: „Чернодробният трансплантационен 
център на Многопрофилната армейска болница на Народната освободителна армия е силен, 
мултидисциплинарен и сплотен екип. Той включва отделението за хепатобилиарна хирургия, 
операционни зали, отделението по анестезиология, интензивно отделение, рентгенов център, 
отделение за кръвопреливане, отделение по патология, център за медицински прегледи, и 

Снимка: Членове на международната 
трансплантационна общност се срещат през 

август 2007 г. в Китай на форум по повод 
нов Закон за трансплантация на органи.
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други. Всеки случай на чернодробна трансплантация преминава през внимателен преглед от 
целия екип за изготвяне на подробен хирургически постоперативен план. Хепатобилиарното 
хирургическо отделение извършва не по-малко от 5 до 8 операции на ден. С оглед на ограни
чения брой легла, е трудно да се оптимизират по по-добър начин по-сложни случаи. Нашата 
болница ускорява изграждането на ново отделение и предвижда, че хепатобилиарното отде
ление ще се разшири с 200 легла до края на годината.“

Според официалния уебсайт на болницата, през 2013 г. тя разполага със 172 легла и из
вършва 3260 операции.

Бившият академичен лидер на отделението, Хуан Джъцян, е един от основателите на би
лиарната хирургия в Китай. Дун Дзяхун, директор на отделението между 2006 г. и 2013 г., е 
бивш президент на Югозападната хепатобилиарна хирургическа болница на Народната ос
вободителна армия. Той също е вицепрезидент на китайския клон на Международната хепа
тобилиарна асоциация, член на Експертната комисия за трансплантация на органи към Ми
нистерството на здравеопазването, член на Постоянната комисия на китайското Общество за 
трансплантация на органи и съветник на редица университети, включително Трети военен 
медицински университет. Изследванията на Дун са спечелили близо 40 млн. юана (10,4 млн. 
лв.) финансиране по Национален план „863“ – национална програма за ключови технологии 
и изследвания на Министерството на науката и технологиите на Китай; индустриален фонд 
на Министерството на здравеопазването и финансиране по ключови теми на Националната 
фондация за природни ресурси.31

Ли Шъчун, настоящ директор на хепатобилиарното хирургическо отделение и съветник 
на докторанти, постдокторанти, е получил своята докторска степен по коремна хирургия и 
трансплантация на органи от университета във Фрайбург, Германия. Работил е като директор 
на хепатобилиарното хирургическо отделение и чернодробен трансплантационен център в 
Пекинската болница Йоу‘ан към Столичния медицински университет. Ли също е бил директор 
на Центъра за китайско-американски отношения в областта на чернодробни трансплантации. 
На този пост, той е ръководил над 700 чернодробни трансплантации. Сега Ли ръководи Група
та за чернодробни трансплантации в Отдела по трансплантации на Китайската медицинска 
асоциация (CMA) и постоянната комисия на Трансплантационната група на Китайската меди
цинска лекарска асоциация.

Урологичното отделение започва бъбречни алотрансплантации през 1977 г. и по собствени 
данни, е водещо в областта на бъбречните трансплантации в страната и притежава висока ре
путация. Това отделение има 140 легла и 63 медицински служители, включително 14 с висши 
професионални титли и 5-ма съветници с докторски и магистърски степени.32

Уебсайтът на това отделение сочи, че е извършило първата автологична бъбречна транс
плантация през 1974 г. и е извършило над 2000 бъбречни алотрансплантации от 1977 г. насам. 
Въпреки това, според статия със заглавие „Прогрес на китайския бъбречен алографт“ от ди
ректора Ю Лисин на Трансплантационния център към болницата Гуанджоу Нанфан, към 2000 
г., броят на бъбречните трансплантации извършени в болницата, вече били стигнал 1180.33 
Слабо вероятно е тази огромна болница, която „винаги е била водеща в страната по бъбречни 
трансплантационни технологии“, да извършва само 50 бъбречни трансплантации на година.

Болница 309 на Народната освободителна армия
(Отделение за човешки ресурси на Многопрофилна армейска болница на 

Народната освободителна армия)
Болница 309 на Народната освободителна армия и болница 304 са клинични отделения на 

гореспоменатата Многопрофилна болница 301 (Многопрофилна армейска болница на Народ
ната освободителна армия) между май 2004 г. и август 2009 г.35

Болница 309 на Народната освободителна армия, която основава свой трансплантаци-
онен център през 2002 г., е лидер в бъбречните трансплантации. Тя поддържа център с бази 
данни на Китайската научна регистрационна управленска комисия за бъбречни трансплан
тации (CSRKT) от 2009 г. насам.36  Тя извършва първата бъбречна трансплантация през 1988 г. 
Броят на бъбречните трансплантации, извършени тук, са най-много в страната в продължение 
на 3 последователни години, от 2007 г. до 2009 г.37
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Шъ Бинйи, директор на На
ционалната изследователска гру
па за бъбречни трансплантации, 
е високо ценен за разрешаване на 
известен брой технически въп-
роси в областта на бъбречната 
трансплантация. Под негово ръ
ководство, центърът е провел 20 
мащабни изследователски проек
та, някои от които са част от Петго
дишните планове на национално 
ниво, и е получил финансиране в 
размер над 30 млн. юана (7,8 млн. 
лв.), бил е домакин на национални 
трансплантационни конферен
ции, завежда национални и меж
дународни патенти, свързани с 
трансплантация на органи, и е но
сител известен брой награди. Шъ 
е също главен редактор на книги 

за трансплантацията на органи и е основал ключови индустриални стандарти. Обучил е 51 
студенти с докторски и магистърски степени, а центърът е обучил най-малко 120 студенти, 
които по-късно са изиграли ключова роля в други трансплантационни институции.38, 39

Екипът на Шъ Бинйи има огромен принос към имунните реакции и борбата с отхвърля
нето – изследвания, които изискват голям брой клинични опити и реални трансплантации.40

Екип за трансплантация на органи

Центърът има 231 медицински и изследователски служители, включително 53-ма с док
торски и магистърски степени, 31 старши професионалисти, 17 докторанти и 28 постдокто
ранти и студенти с докторски и магистърски степени.41 Доклад от май 2008 г. твърди, че екипът 
на центъра веднъж извършил 12 бъбречни трансплантации в рамките на едно денонощие.42  
Доклад от февруари 2012 г. твърди, че екипът неотдавна е извършил 13 трансплантации за 
една нощ.43

Снимка: Център за чернодробна хирургия на Многопрофилна болница на Народната освободи-
телна армия

 Снимка: Трансплантационен център на Народната 
освободителна армия34 
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Според статистика на фондацията „Хо Леунг Хо Лий“, Шъ Бинйи е извършил най-малко 
2130 бъбречни трансплантации,45 380 чернодробни трансплантации и голям брой трансплан
тации на сърце, бял дроб, панкреас, тънки черва и на трансплантации на повече от един орган 
едновременно до 2011 г., превръщайки центъра в една от институциите в Китай, предлагащи 
най-голямо разнообразие от трансплантации. 

Директор Циен Йеюн от транс
плантационното хирургическо от
деление също е извършил над 2000 
бъб речни трансплантации и множес-
тво мултиорганни трансплантации до 
2013 г.46 Цай Мин е извършил близо 
1000 бъбречни трансплантации, 100 
чернодробни трансплантации и ня
колкостотин хирургически намеси за 
доставка на органи.47

Годишен транспланта-
ционен капацитет

През 2010 г. трансплантационният 
център на болница 309 на Народната 

освободителна армия има 316 легла и по собствени данни, води по годишен капацитет и лег
лово утилизиране сред останалите подобни военни центрове.48  През 2012 г. този транспланта
ционен център има своя собствена сграда и разполага с 393 легла.49 Но настоящият му уебсайт 
показва само 330 легла при същия брой медицински и изследователски персонал. Слабо ве
роятно е центърът да е намалил броя на леглата, тъй като Шъ Бинйи посочва през септември 
2013 г., че неговият институт има от 5000 до 6000 пациенти, чакащи за трансплантации всяка 
година.50

Бъбречната трансплантация обикновено изисква по-малко от 3 седмици хоспитализация; 
в Китай обикновено изисква 1 или 2 седмици (вижте Трета глава за подробности). Например, 
Западната китайска болница на Съчуанския университет изисква около 20 дена хоспитали
зация.51 При 316 легла, 20 дена хоспитализация и 100% утилизация, броят трансплантации в 
този център би бил 5767. Ако броим 393 легла, 20 дена хоспитализация и 100% утилизация, 
броят трансплантации годишно би достигнал 7172. На 17 ноември 2010 г. уебсайтът на центъ
ра посочва, че обема на трансплантациите го прави „първенец в страната за 3 или 4 години“,52 в 
който случай центърът трябва да е извършил не по-малко от 5000 трансплантации годишно.

Многопрофилна болница на Нандзинските военни части

Снимка: Многопрофилна болница Нандзин на Нандзинските военни 
части и сградата на хирургическото ѝ отделение

Снимка: Част от служителите на 
Изследователския трансплантационен институт 

на Народната освободителна армия44
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Многопрофилна болница Нандзин на Нандзинските военни части, (също известна като 
болница Дзинлин към Медицинското училище на Нандзинския университет53) разполага с 
най-ранния Военен нефрологичен изследователски институт (китайската версия на клини
ката „Мейо“) и първия трансплантационен център в Китай.54, 55 Това е първата институция 
в националната здравна система, одобрена да основе отдел за излседване и подготовка на 
постдокторанти през 2000 г.56 Нейният изследователски център за бъбречни заболявания в 
рамките на Народната освободителна армия е посочен като „приоритет сред приоритетите“) 
през 2000 г. от Централната военна комисия на ККП.57

Снимка: Членове на Изследователския център за бъбречни заболявания в рамките на Народ-
ната освободителна армия

Той събира водещи специалисти по бъбречни заболявания, включително Ли Лейшъ, пио
нерът на нефрологията в Китай и първият нефрологичен специалист, назначен в Китайската 
инженерна академия.58 Екипът има двама членове от Академията, а понастоящем се състои от 7 
професори, 8 заместник професори, 5-ма съветници с докторска степен и 14 съветници с магис
търска степен. От 80-те години на миналия век в центъра са се дипломирали над 150 студенти 
с пост-докторски, докторски и магистърски степени. Центърът е побратимен с Медицинското 
университетско училище „Джон Хопкинс“ и с университета „Браун“ в САЩ.

Модел за Народната освободителна армия в областта на транс-
плантацията на органи

Ли Лейшъ е основател на този нефрологичен изследователски център, лидер в областта си 
в рамките на Народната освободителна армия.59 През 2007 г. ККП издава „решение да се учим 
от Ли Лейшъ“.60 Документът посочва, че Ли комбинира китайска и западна медицина, спомага 
китайската диагностика и лечение на бъбречни болести бързо да достигнат международните 
стандарти, и обучава многобройни топ студенти. Ли е наречен „майстор на медицината“.61

През 1993 г., този изследователски център основава първия трансплантационен център в 
Китай. Ли Лейшъ е обучен в медицина-вътрешни болести, но изпраща студенти в задгранични 
болници по бъбречна трансплантация и ръководи първите операции за трансплантация на 
бъбреци в Китай. 

След като първоначално извършва десетки трансплантации на година в началото на 90-те 
години на миналия век, центърът се развива в един от най-големите бъбречни транспланта
ционни центрове в Китай,62 твърдейки, че е извършил над 1000 бъбречни трансплантации към 
2004 г.63 ККП обявява Ли Лейшъ „модел“ за подражание. Първото и второто издания на „Наръч
ник за китайска бъбречна трансплантация“ от Ли Лейшъ се превръщат в работна инструкция 
за бъбречната трансплантационна индустрия в континентален Китай.64, 65
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Лиу Джъхун последва Ли Лейшъ

Лиу Джъхун е настоящ вицепрезидент на болницата, директор на Военния нефрологичен 
изследователски институт и президент на Медицинската катедра в Нандзинския универси
тет.66, 67 Като протеже на Ли Лейшъ, Лиу публикува над 50 труда в съавторство с него,68, 69 много 
от тях относно бъбречни трансплантации. През годините Лиу заема редица управленски по
зиции в тази болница. След смъртта на Ли, Лиу става директор на Института по нефрология 
на Народната освободителна армия. 70

В съвместна публикация с Ли от 2008 г., Лиу Джъхун пише: „От януари 1995 г. до декември 
2004 г., 1000 пациенти са били подложени на бъбречна трансплантация от мъртви донори“ в 
болницата.71 Любопитно, времената за топла и студена исхемия са занижени съответно до 10 
минути и 24 часа. Всички трансплантации са с кръвна група съвместима с AB0, с възраст на 
донорите между 18 и 50 години.72 Сред тези 1000 трансплантации, 653 са извършени между 
април 1997 г. и август 2003 г.73

През 2011 г., Лиу Джъхун е съавтор на труд в „Отворен журнал за трансплантационна хи
рургия“, който докладва за извършено изследване на 93 пациенти получили бъбрек в същата 
болница от юни 2002 г. до декември 2005 г. и които са били подложени на имуносупресорна 
терапия с лекарства, базирани на сиролимус.74 Публикацията заявява изрично: „за данните в 
това изследване не са ползвани затворници и органи от затворници“. През тези години, не са 
съществували почти никакви дарявания на органи от починали хора или органи от живи до
нори; дори пилотен проект за доброволно даряване на органи в провинция Дзянсу, стартирал 
през 2010 г., получава само 11 доброволни дарения през първите 2 години.75  Следователно, е 
вероятно това твърдение да е измамно.

Лиу Джъхун е съветник на Международното общество по нефрология (ISN), член на борда 
на KDIGO (Бъбречно заболяване: Подобряване на глобалните резултати), помощник-професор 
по медицина в университета „Браун“, заместник главен редактор на AJKD, член на междуна
родния борд  на изданието „Нейчър Ревю Нефролоджи“ и вероятно на други международни 
организации.76

По време на последния Петгодишен план (2011-2015 г.) този институт управлява и фина
лизира известен брой значими инициативи в рамките на национална програма „863“, проекти 
на Националната фондация за природни ресурси, провежда военни медицински изследвания и 
изследователски проекти. Публикува над 1000 медицински труда и изследователски произве
дения, включително 180 в Научния референтен индекс. Два тома за китайската нефрология с 
общо 3,7 млн. думи са включени в 11-ия Петгодишен план (2006-2010 г.) като ключови нацио
нални книги. Този институт е спечелил над 70 национални, провинциални и военни награди.77

Архивираният уебсайт на този изследователски център се хвали: воден от фундаментални 
изследвания, клиничните технологии в този институт правят огромен прогрес. Бъбречните 
трансплантации са апогей в института, в който експертизата за бъбречни заболявания, пре
чистване на кръвта, трансплантации и фундаментални изследвания са органично събрани в 
едно. Центърът за клинично лечение на института има 210 легла; средната продължителност 
на престоя е 9 дена; има над 8000 приема на пациенти всяка година и институтът предоставя 
грижа за пациенти с бъбречни трансплантации 7216 пъти годишно.78

Обеми в изследователския институт

Ли Лейшъ веднъж казва: „Тъй като сме изследователски институт, не извършваме твърде 
много хирургически интервенции.“79 Това твърдение изглежда точно, поне в сравнение с ос
таналите над 40 военни трансплантационни центрове, които се концентрират повече върху 
операциите. Въпреки това по време на „Интервю с академик Ли Лейшъ“ в „Чайна Милитари 
Онлайн“80 , Ли разказва историята на дисциплинирането на трима лекари след медицински 
инцидент през 2001 г. Един от тях е главен хирург и те извършват „стотици бъбречни транс
плантации годишно.“ През 2008 г., когато Ли е на 82 г., той казва: „В миналото, аз самият правех 
по 120 бъбречни трансплантации годишно. Сега правя само по 70.“81
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Институцията има близо 30 експерти до 2001 г. Сред тях 11 главни хирурзи и 6-ма помощ
ник главни хирурзи извършват бъбречни трансплантации.82 Ако тримата лекари, споменати 
от Ли, са извършвали стотици бъбречни трансплантации годишно, останалите 14 хирурзи 
ежегодно и заедно трябва да са извършвали  над 1000.

Многопрофилна болница Фуджоу също принадлежи на Нандзинските военни части.  Тя 
разширява дейността си от трансплантации на основни органи (бъбрек, черен дроб и панкре
ас) до трансплантации на 11 органи, включително стволови клетки, роговица и мултиорган
ни трансплантации. Общият брой бъбречни трансплантации в болницата е на първо място в 
страната, а годишните ѝ обеми с трансплантации са сред топ 3 в Китай в продължение на 6 
последователни години.83

Снимки: Многопрофилна болница Фуджоу към Нандзинските военни части и нейната лабора-
тория за стволови клетки

На 27 февруари 2011 г. уебсайтът на отделението ѝ за урологична хирургия посочва, че има 
7 главни и помощник главни хирурзи, един постдокторант, и двама студенти с магистърска 
степен.84 Директорът на отделението Тан Дзиенмин е също бивш директор на урологичното и 
трансплантационно отделение в Първа народна болница на университета Дзяо Тун в Шанхай, 
и на неговия трансплантационен център. Той лично е извършил над 4200 бъбречни транс
плантации до 2014 г.85

Чернодробните трансплантации се превръщат в рутинна процедура. На 18 февруари 2014 
г. 16 лекари от хепатологичния център в Многопрофилна болница Фуджоу към Нандзинските 
военни части едновременно извършват 5 чернодробни трансплантации в рамките на 17 часа.86 
Този център твърди, че е извършил „първите, най-многото и най-добрите чернодробни транс
плантации в провинция Фудзиен.“

Илюстрация: Новият комплекс на Многопрофилна болница Фуджоу
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Строителството на нов комплекс започва през 2011 г., и се предвижда да влезе в експлоа
тация в края на 2016 г. С обща площ от 154 900 кв.м. и 1680 легла, комплексът е най-големият 
в провинция Фудзиен.

Не толкова рядко постижение

Твърдението на Многопрофилната болница Нандзин, че е извършила 1000 бъбречни транс
плантации през 2004 г., не е необичайно постижение с оглед на цялостната трансплантационна 
картина в Китай. Много болници вече са извършили над 1000 бъбречни трансплантации много 
преди тази година. Ако болницата наистина е една от най-големите трансплантационни цен
трове в Китай, както твърди, нейните цифри трябваше да са доста по-големи от 1000.

Болница Синцяо, свързана с Трети военен медицински университет в Чунцин, пише на 
страница 157 от документа си с квалификации „История на изследователския център за бъб
речни заболявания, отделение по урология в болница Синцяо“, че е извършил 2590 бъбречни 
трансплантации до 2002 г. Веднъж центърът извършил 24 бъбречни трансплантации за един 
ден.87

Илюстрация: Болница Синцяо, свързана с Трети военен медицински университет

Югозападната болница, побратимена на болница Синцяо, твърди, че е една от най-го
лемите хепатобилиарни хирургически отделения в страната и чужбина. След като извършва 
първата си чернодробна трансплантация през 1999 г., болницата е посочена за ключов експе
римент на Центъра за чернодробни трансплантации на Народната освободителна армия през 
2001 г.88  През 2004 г., новосформираната Югозападна болница по хепатобилиарна хирургия 
основава Международен кооперативен чернодробен трансплантационен център с Трансплан
тационния институт към университета в Питсбърг „Томас Е. Старзл“.
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Илюстрация: Архитектурна илюстрация на Югозападната болница

През 2004 г., Дун Дзяхун, директор на центъра, твърди, че той може да извърши 6 чер
нодробни трансплантации едновременно.89 До края на 2004 г. центърът разширява легловата 
си база до 168 легла.90 Той приютява 3000 хепатобилиарни пациенти от Китай и чужбина и 
извършва 2400 трансплантации на черен дроб и жлъчка годишно.91 Към 2011 г. увеличава 
леглата до 200.92 Неговото бъбречно отделение разполага с водещи технологии в областта 
на бъбречните трансплантации в югозападен Китай. През 2010 г. има 64 стандартни легла и 
22 легла за пациенти, нуждаещи се от диализа.93 През 2001 г. отделението по офталмология в 
болницата основава първата банка за органи в рамките на Народната освободителна армия и 
започва да извършва трансплантации на роговица.94

Освен това според доклад, публикуван в „Медицински журнал на китайските народни 
военни полицейски сили“ от юни 2004 г.,95 през 2000 г. Пекинската болница на дружбата и 
Гуанджоуската болница Нанфан вече извършват над 2000 бъбречни трансплантации. Първа 
клинична болница на Сун Ят-сен, Многопрофилната болница на Народната освободителна ар
мия, Първа филиална болница на университета Си‘ан Дзяо Тун, Пекинската болница Чаоян и 
други са извършили по над 1000 бъбречни трансплантации.  

Източна хепатобилиарна болница, филиал на Втори военен ме-
дицински университет

Илюстрация: Източна хепатобилиарна болница (Нов кампус Антин)96
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Източната хепатобилиарна болница, филиал на Втори военен медицински университет, 
е хирургически и изследователски институт на Народната освободителна армия и е считана за 
върховен приоритет за развитие в областта. Според нейния уебсайт, през 2015 г., болницата е 
имала 742 легла, преди да се премести в новия район Пудун.97 Повечето хирургически отделе
ния на болницата сами98могат да извършват чернодробни трансплантации: две отделения за 
специално лечение (за чуждестранни пациенти)99, и най-малко половината от 6-те отделения 
за чернодробна хирургия.100 През последните 20 години болницата е провела над 6 млн. лече
ния на черен дроб и е извършила над 300 000 хирургически интервенции.101

От 1978 г. насам болницата е обучила 22-ма постдокторанти, 112 докторанти и 223-ма сту
денти с магистърски степени. Също е обучила международни, преддипломни, професионални 
и задочни студенти. През годините, там са получили обучение над 1000 гостуващи учени от 
различни региони.102 Спечелила е над 100 награди на национално, провинциално и минис
терско ниво, като Национална награда за високо научно постижение, Национална награда на 
научната и технологична конференция, Национална награда за научен прогрес и Национална 
награда на фондацията за природни науки.103 Понастоящем болницата извършва изследвания 
по 150 проекта, с общо финансиране от 130 млн. юана (33,9 млн. лв.).104

У Мънчао, член на Китайската академия на науките и китайският „баща на чернодробна
та хирургия“, работи като главен консултант на Трансплантационната комисия на Народната 
освободителна армия. През 2005 г. У печели най-високата национална научна и технологична 
награда за разрешаване на сериозни технически въпроси, свързани с отхвърляне на транс
плантиран черен дроб. Бившият лидер на ККП Дзян Дзъмин се среща с У пет пъти и лично го 
обявява за Образцов медицински експерт. Към 2010 г. У е ръководил над 14 000 чернодробни 
операции, включително 9300 хепатектомии (резекции).105 Останалите над 4000 операции ос
тават неидентифицирани и е вероятно да са трансплантации на черен дроб. 

Илюстрация: Кампус Антин на Шанхайска източна хепатобилиарна болница106(в 
експлоатация от октомври 2015 г. с 1500 легла)107

През 2009 г. Шанхайското общинско правителство си сътрудничи с Генералния логистичен 
отдел на Народната освободителна армия за развитие на Втора военна медицинска болница. 
Стратегията за нейното развитие е да премести филиалите си: болница Чанджън, на изток в 
район Пудун и Източната хепатобилиарна болница на запад, в Дзядин. На 18 октомври 2015 
г., Източната хепатобилиарна болница, намираща се в Антин, район Дзядин, Шанхай, започва 
дейност.108

Новата многопрофилна болница клас 3А набляга на хепатобилиарни хирургически лече
ния. Болницата е на площ от 200 000 кв.м. и има 1500 легла. Тя е една от най-големите болни
ци, изградени в една фаза. Понастоящем болницата е обявена за: топ приоритет за развитие, 
национална образователна база, хепатобилиарен хирургически център на Народната освобо
дителна армия, изследователски институт по хепатобилиарна хирургия на Народната осво
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бодителна армия, топ приоритетен проект за развитие на Народната освободителна армия, 
главна насока на шанхайската медицинска индустрия и топ приоритетен медицински център 
в Шанхай.109

Илюстрация и снимки: Пациентска сграда, интензивни и регулярни отделения

Под ръководството на академик У Мънчао, болничният персонал включва 95 служители 
с висши професионални титли, член на Китайската академия на науките, член на Китайската 
инженерна академия, 26 съветници с докторски степени и 30 водещи експерти в различни 
области от болниците в Чанхай и Чанджън. Отделението има 30 операционни зали със системи 
за пречистване на въздуха, включително 6 операционни зали с ниво 100 и ламинарен поток, и 
цифрово свързани операционни зали.

Националният научен център за рак на черния дроб, намиращ се до болницата, е национа
лен изследователски център за борба с това заболяване и е основан под ръководството на ака
демиците У Мънчао и Уан Хунян, водещи фигури в китайското прецизно медицинско лечение.

Шанхайска болница Чанджън, филиал на Втори военен меди-
цински университет

Трансплантационният център 
на болница Чанджън е одобрен да 
основе първия трансплантационен 
изследователски център на Народ
ната освободителна армия през де
кември 2003 г. Оттогава болницата 
се е развила в най-високата по ранг 
институция на Народната освободи
телна армия за трансплантация на 
органи, комбинираща транспланта
ция на бъбреци, черен дроб, сърце, 
комбинация черен дроб-бъбрек, 
комбинация панкреас-бъбрек и дру
ги. Болницата твърди, че е водеща в 
страната по общ брой на извършени 

трансплантации.110

През 1978 г. болницата става една от първите в Китай, които започват да извършват бъб-
речни трансплантации.  Тя също е сред болниците, извършили най-много бъбречни трансплан
тации, и въпреки това твърди, че е извършила само 4500 към днешна дата.111 
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Тази цифра е надхвърлена от само двама от нейните лекари. Джу Йоухуа, който е смятан 
за лидер в бъбречните трансплантации в рамките на Народната освободителна армия, е из
вършил успешно 3680 бъбречни трансплантации към 2010 г.112 Ли Шънцин пък е извършил 
над 1000 трансплантации.

Екипът на Джу Йоухуа е първият в Китай, разработил разтвор за запазване на бъбреци 
и други органи,  използван клинично вече две десетилетия. Това изследване нарежда Китай 
сред пионерите в областта в света.113 Разтворът за запазване функциите на органи се използва 
в 98% от китайските болници.114

Болницата започва да извършва чернодробни трансплантации през 1996 г. Според ака
демични трудове, публикувани от лекари в болницата, в рамките на 3 години до април 2006 
г., „нашето отделение е лекувало 120 пациенти с тежък хепатит, с помощта на спешни чер
нодробни трансплантации.“ Най-краткото изчакване между хоспитализиране и операция е 4 
часа.115 Между 22 и 30 април 2005 г., болницата е извършила 16 чернодробни и 15 бъбречни 
трансплантации.116

От 1991 г., когато започва осмият петгодишен план, болницата подема 349 научни изследо
вателски проекта на национално, военно и провинциално ниво, включително много проекти в 
рамките на Национални програми „973“ и „863“. Проектите са с общо финансиране от 110 млн. 
юана (28,7 млн. лв.). През годините, болницата е отбелязала 279 постижения, включително 8 
второкласни национални награди за научен прогрес, 14 първокласни провинциални и минис
терски награди, 35 патента и 212 публикации в Научния референтен индекс.117

През 2015 г., болницата е инвестирала 2.9 млрд. юана (757,5 млн. лв.) в нов проект в Цаолу, 
район Пудун, с план да изгради нов клон с 2000 легла. Очаква се проектът да завърши до 3 
години.118

Илюстрация: Кампус Пудун на Чанджънската болница119

Болницата работи извънредно, за да извърши огромен брой трансплантации. В телефонен 
разговор с репортер на радио „Саунд ъф Хоуп“,120 лекар от болницата казва: „Имаме няколко сме
ни, работещи 24 часа в денонощието. Имаме 4 екипа, които могат да извършват [транспланта
ции].” Попитан за източника на дарените органи, лекарят отвръща: „Използваме унифициран 
национален източник. Това е, как да го кажа... само лекарите знаят.“
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Болница Сидзин, филиал на Четвърти военен медицински уни-
верситет

Илюстрация: Болница Сидзин, филиал на Четвърти военен медицински университет

Болница Сидзин, с 3218 легла, е смятана за една от топ 5 китайски болници по отношение 
на многопрофилни функции. Има многобройни награди, финансиране и публикации.121

Тази болница е акредитирана за всички видове трансплантационни операции, извършвани 
в Китай и има многобройни свидетелства, че тя е първата и единствена институция способна 
да извършва определени процедури, включително първия реконструиран костен ксенографт, 
първата частична чернодробна трансплантация от жив донор, първата трансплантация на 
черва от жив донор и първата в Китай трансплантация на черен дроб от жив донор между 
възрастни с несъвместими кръвни групи.122

Основан през 2000 г., Трансплантационният център на болница Сидзин се превръща в 
най-големия трансплантационен център в северозападен Китай.  Той специализира в транс
плантации на черен дроб, бъбреци, сърце, бял дроб, тънки черва, панкреас и комбинирани 
трансплантации, както и със свързани клинични и базови изследвания.  През 2005 г. той става 
Военен трансплантационен център с одобрение на Отдела за обща логистика на Народната 
освободителна армия, и Военен трансплантационен изследователски институт през 2012 г. 
Центърът твърди, че е водещ в страната по отношение на трансплантации на черен дроб, бъб-
реци и сърце.123

С проф. Доу Къфън, прочут експерт в областта на трансплантационна хирургия на черен 
дроб, панкреас и далак, на поста директор на Трансплантационния изследователски институт, 
и проф. Тао Кайшан на поста директор на Трансплантационния център, центърът разполага 
с професионален екип от хирурзи, лекари в интензивно отделение, анестезиолози, патолози 
и мед. сестри. Центърът има общо 110 легла, включително 15 в интензивно отделение обо
рудвани с най-напредналите автоматични дезинфекционни системи с ламинарен поток в цял 
Китай, стаи с отрицателно налягане и 95 легла специално предназначени за трансплантация.124

Представянето на Изследователския институт в интернет твърди, че там са извършени 
първата частична чернодробна трансплантация от жив донор през 1997 г. Пациентът оцелял 
в продължение на 13 години, най-дълго оцелелият реципиент на черен дроб от жив донор. 
По-късно Институтът извършва първата в Китай спомагателна ортотопична частична чер
нодробна трансплантация от жив донор, първата чернодробна трансплантация между възрас-
тни с различни кръвни групи, първата в Китай височинна „пигибек“ трансплантация на черен 
дроб, първата в Азия комбинирана чернодробно-бъбречна трансплантация, първата в Азия и 
четвърта в света комбинирана чернодробно-панкреасно-бъбречна трансплантация, втората в 
света и първа в Китай лицева трансплантация и други операции, като сърдечни и комбинирани 
сърдечно-белодробни трансплантации.125



37

Изследователският институт поддържа дългогодишни партньорски отношения и редов
но сътрудничество с международно утвърдени трансплантационни центрове, включително 
Трансплантационния център „Томас Е. Старзл“ към университета в Питсбърг, САЩ; Катедрата 
по трансплантации в университета в Киото, Япония; Чернодробния център „Бисмут“ във Фран
ция и „Дас Дойче Херццентрум“ в Берлин.

През последните години, центърът е започнал 37 важни проекта, включително ключови 
научни проекти в рамките на националния Единадесети петгодишен план, 3 проекта в рамките 
на Национална програма 863, 1 ключов проект и 16 общи проекта в рамките на Националната 
фондация за природни науки и 2 ключови иновативни проекта в рамките на Единадесети 
петгодишен план на Народната освободителна армия. Той има общо финансиране от 26,5 млн. 
юана (6,9 млн. лв.). Центърът е публикувал 126 труда в Научния референтен индекс и 593 ста
тии в национални журнали. Спечелил е многобройни национални, провинциални и военни 
научни отличия.126

Хирургическо отделение за черен дроб, далак и панкреас на болница Сидзин е важна лока
ция за научно изследване в областта, в провинция Шаанси. То също служи като Транспланта
ционен център на Народната освободителна армия. Според репортаж на агенция „Синхуа“ от 
2010 г., публикуван в сътрудничество с Народната освободителна армия, отделението разпо
лага със 120 легла и извършва над 200 операции месечно. Приемното отделение лекува над 
2800 пациенти годишно, над 80% от операциите са сериозни хирургически интервенции.128

Отделението е извършило почти всички видове чернодробни трансплантации: традицион
ни, „пигибек“, от такива с жив донор, до частични и хетеротопични трансплантации в далачната 
кухина. То е извършило първата в Китай чернодробна трансплантация от жив донор, първата в 
Азия комбинирана трансплантация на сърце-черен дроб-бъбрек, първата в света хетеротопич
на чернодробна трансплантация в кухината на далака, първата в света двойна хетеротопична 
чернодробна трансплантация с един доставен черен дроб. Негови пациенти са: най-дълго оце
лелият в Азия от комбинирана чернодробно-бъбречно-далачна трансплантация, най-младият 
реципиент на чернодробна трансплантация от жив донор и на чернодробна трансплантация 
на най-голяма височина129.

Директорът на това отделе
ние, Доу Къфън, успешно извър-
шва първата в Китай чернодроб
на трансплантация от жив донор 
през 1997 г. Доу понастоящем е 
заместник-директор на Китайска
та медицинска асоциация (CMA), 
заместник-директор на Транс
плантационното отделение на 
Народната освободителна армия 
към CMA и поема и други профе
сионални роли. Тези позиции му 
позволяват да ръководи главни 
национални изследователски про
екти, свързани с План 863 и други 
важни изследователски програми 
на национално и военно ниво. Об
щото финансиране за тези текущи 
изследователски проекти е 20 млн. 

юана (5.2 млн. лв.).130

Урологичното отделение на болницата твърди, че е най-голямото и многофункционално 
в северозападен Китай. Официалният му уебсайт посочва, че има 80 легла, извършва 50 000 
услуги годишно и около 2000 операции годишно, 70% от които са големи или средни по размер 
операции. През 1978 г. отделението извършва първата алографтна бъбречна трансплантация в 
северозападен Китай. Уебсайтът твърди, че отделението е водещо в страната по индикатори за 
оцеляване на пациенти, подложили се на бъбречни трансплантации и трансплантирани бъбре
ци. Комбинираната многоорганна трансплантация е един от специалитетите на отделението. 
През януари 2015 г. то извършва първата комбинирана чернодробно-бъбречно-далачна транс

Снимка: Чернодробно хирургическо 
отделение в болница Сидзин127
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Болница

1.
Първа филиална болница на 

Многопрофилната болница на 
Народната освободителна армия  
(болница 304 на Народната освобо
дителна армия) 

Бъбречен трансплантационен 
център на национално ниво

плантация, която става шестият случай в света. Въпреки това официалният уебсайт твърди, 
че отделението извършва само от 40 до 60 трансплантации годишно от времето на първата 
алографтна бъбречна трансплантация в северозападен Китай през 1978 г.131 

Мащабът на пионерните хирургически намеси обаче предполага много по-интензивни 
трансплантационни дейности. 

Отделението за сърдечносъдова хирургия на болница Сидзин е национално приорити
зирана школа и отдел за подготовка на постдокторанти. Поддържа чест академичен обмен с 
някои от най-добрите сърдечносъдови болници в САЩ, Германия, Франция, Великобритания, 
Австралия, Япония и Мексико,  като назначава 12 международно изтъкнати експерти като 
гост-професори и предоставя клинични стажове на международни студенти.132

Отделението има 3 отделения за пациенти със 180 легла, интензивно отделение с 30 легла, 
6 специализирани операционни зали, и изследователска лаборатория с площ от 2000 кв.м., обо
рудвана с модерна техника и голям екип. Според нейния уебсайт трансплантацията на сърце е 
рутинна хирургическа операция в тази болница. Отделението извършва близо 3000 операции 
годишно, 65% от които са сложни операции на сериозни заболявания.

В два случая отделението извършва три последователни сърдечни трансплантации в рам
ките на един ден, като единият от случаите е преписван на заместник-директора, проф. Уан 
Хунбин, за което той държи национален рекорд. Проф. Цай Джъндзие, директор на Изследо
вателския институт по сърдечносъдови заболявания към Многопрофилната болница на въо-
ръжената полиция и дългогодишен директор на Изследователския хирургически институт 
по сърдечносъдови заболявания към Четвърти военен медицински университет, е другият 
рекордьор, към септември 2003 г.133

Болнични квалификации и факти

Това е първата филиална болница на Многопрофил
ната болница на Народната освободителна армия. Отде
лението за хепатобилиарна хирургия е нейно ключово 
отделение със значим кадрови потенциал от редица из
вестни специалисти и професори. Понастоящем има 3-ма 
съветници с магистърска степен, 2-ма постдокторанти, 
5-ма служители с докторски и 4-ма с магистърска сте
пен. Разполага с 60 легла, приема над 1700 пациенти и 
извършва над 1200 операции годишно.134

Настоящият директор е проф. Дзян Кай, замес тник-
директор на Отделението по хепатобилиарна хирургия 
в Многопрофилната болница на Народната освободител
на армия. Дзян е възпитаник на изтъкнатия хепатоби-
лиарен хирург Хуан Джъциен, член на Китайската инже
нерна академия. Учил е чернодробна трансплантация в 
болница „Куин Мери“ в университета в Хонконг под ръ
ководството на проф. С. Т. Фан. Дзян е отговорен за редица 
главни програми на Министерство на науката и техно
логията, Националната фондация за природни науки на 
Китай и други специални военни програми.

Отделението за урологична хирургия има над 30 
служители, включително 1 главен хирург/професор, 7 
помощник главни хирурзи; 7 служители с докторска и 
4-ма с магистърска степени. През последните години 
отделението развива бързо дейността си и има известно 
влияние върху района на Пекин и в национален план.135

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Директорът на това отделение, специалистът по бъб
речни болести Йе Линян, работи в областта от 28 години. 
Той е обучил десетки младши лекари и е помогнал на ре
дица институции за извършване на бъбречни трансплан
тации. Обучил е и няколко видни експерти в областта на 
трансплантацията на органи.136

Това е клинична учебна болница за над 10 универси
тети, като Втори военен медицински университет, Трети 
военен медицински университет, Четвърти военен ме
дицински университет и т.н. В болницата работят 2-ма 
водещи учени, които предвождат медицинските техноло
гии на Народната освободителна армия, 1 главен експерт 
от военновъздушните сили, 13 експерти от военновъз
душните сили, 76 високопоставени служители с техни
чески и технологични квалификации, и 18 експерти със 
специални правомощия дадени им от Държавния съвет. 
Болницата е национална тренировъчна база, разполага 
със 125 съветници с магистърска и докторска степени, 
и 34 съвместни докторски и магистърски акредитации.  
През 2015 г., има 17 постдокторанти, и над 600 студенти, 
стажанти и гостуващи лекари. Към 2014 г., участва в над 
110 изследователски програми на ниво държава, армия 
и община Пекин.137

Разполага с близо или над 300 заместник главни ле
кари, и 400 професионалисти с магистърски и докторски 
степени. Болницата има над 1000 регистрирани легла.

Тази болница провежда клинични изследвания и 
практикува трансплантации на черен дроб, бъбреци, пан
креас-бъбрек, роговица, костен мозък и стволови клетки.

Тя започва с бъбречни трансплантации през 1986 г. 
и има много помощни отделения, свързани с бъбречни 
трансплантации, а това гарантира гладкото ѝ развитие. 
Болницата предлага специален „зелен канал“ (услуга без 
чакане) за пациенти, нуждаещи се от бъбречни транс
плантации.

Бъбречната трансплантация е важна и характер
на черта на Урологичното хирургическо отделение на 
болницата. То може да извършва 5 бъбречни трансплан
тации едновременно.138 Това отделение има 7 професио
налисти с висши титли, 6-ма с докторски и 3-ма с магис
търски степени. Има 70 легла.139

Болницата извършва първата военна комбинирана 
панкреас-бъбречна трансплантация през 1999 г. и също е 
първата болница в района на Пекин, извършила чернод
робна трансплантация.140

Директорът на Отделението по чернодробна хирур
гия на болницата, Джан Хуни, е съветник с докторска 
степен. През 1989 г. той участва в изследвания, свързани 
с чернодробни трансплантации и получава специално на
ционално финансиране. През 2000 г. учи в университета 
в Токио като гостуващ учен, където участва в клинична 
дейност по чернодробни трансплантации от жив донор. 
Публикува над 60 труда в местни и чуждестранни журна
ли, и получава голям брой награди за научен и технологи
чен прогрес от Министерството на здравеопазването.141

3.
Военновъздушна многопро-

филна болница

Бъбречен трансплантационен 
център на национално ниво
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Хематологичното отделение на болницата провежда 
трансплантации на костен мозък с частична съвмести
мост от 1999 г. насам, и твърди, че продължава да поддър
жа водещо ниво в Китай и чужбина.142

Многопрофилната болница на въоръжената полиция, 
преди известна като Централен караулен полкови здра
вен център, е голяма, модерна, многопрофилна болница 
клас 3А, предлагаща медицинска грижа, здравеопазване, 
обучение, изследвания и спасителни услуги. Болницата 
има 1380 легла. Персоналът  включва 13 съветници с 
докторска степен и 100 с магистърска степен. Тя е отдел 
за подготовка на постдокторанти на национално ниво и 
тренировъчна база за студенти по медицина и дипломи
рани студенти.143 

Чернодробният трансплантационен институт на 
болницата е четвъртият по големина пекински чернод
робен трансплантационен център. Той е съвместно осно
ван от болницата и Източния трансплантационен център 
Тиендзин в края на 2001 г., с директор Шън Джунян, чер
нодробен трансплантационен специалист. Институтът 
събира екип с изключително способни специалисти с бо
гат клиничен опит в чернодробната и бъбречна хирургия, 
трансплантационната медицина и грижа. Шън въвежда 
стандартна процедура за чернодробни трансплантации, 
която се превръща в рутинна клинична практика в Китай. 
Екипите на Шън в Тиендзин и Пекин постигат и поддър
жат рекорд за най-голям брой трансплантации в Китай.144

Уебсайтът на болницата твърди, че обемът на чер
нодробните трансплантации я поставя на второ място в 
страната между 2003 г. и началото на 2008 г. През този 
период Шън помага на 47 болници в 16 провинции да за
почнат предлагане на свои собствени трансплантацион
ни услуги.145

Дзан Юндзин се присъединява към Транспланта
ционния институт през януари 2005 г. и работи като за
местник-директор. От януари 2005 г. до януари 2008 г. той 
ръководи и голям брой болници в провинциите Хъбей, 
Хънан и Шандун, в извършване на чернодробни транс
плантации.146

Чън Сингуо започва да специализира чернодробна 
трансплантация през 2002 г. Чън участва в близо 2000 
чернодробни трансплантации за 13 години и самостоя
телно е извършил над 600 чернодробни трансплантации. 
Чън прокарва няколко вида трансплантации в Китай и 
извършва трудни хирургически интервенции, включи
телно комбинирани чернодробно-бъбречни и частични 
чернодробни трансплантации. Той също асистира на над 
10 института в и извън Пекин да извършват чернодроб
ни трансплантации. Чън е отговорен за главни инициати

Урологично хирургическо отделение 

4.
Многопрофилната болница на 

въо ръжената полиция

Чернодробен и бъбречен транс
плантационен център на национал
но ниво
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ви в два държавни проекта—Програма „863“ и Програма 
„973“, два провинциални проекта и два проекта за Народ
ните сили на въоръжената полиция.147

През 2005 г. Лиу Хан от Източния трансплантаци-
онен център формира екип за бъбречни трансплантации 
в този институт. Към юли 2010 г., броят на бъбречните 
трансплантации извършени от екипа го поставят на пър
во място в района Пекин-Тиендзин.148 Лиу също обучава 
над 10 младши хирурзи в областта на придобиването на 
черен дроб и бъбреци за трансплантация.

Ниу Юдзиен работи в областта на трансплантациите 
от 20 години и основава центъра за даряване на органи 
за трансплантация. Центърът провежда лечение на над 
30 000 реципиенти на органи годишно, включително на 
черен дроб, бял дроб и комбинирани чернодробно-бъб
речни и панкреасно-бъбречни реципиенти.149

Това е една от най-големите военни болници в Ки
тай. Официалният уебсайт на болницата и китайският 
интернет съдържат оскъдна информация за обема на 
трансплантациите.

Трансплантационният център на болницата е добре 
известен в Китай. Една от специалностите на това отделе
ние е алографтната бъбречна трансплантация. Понасто-
ящем там работят 11 хирурзи, включително 7 с висши 
професионални титли, както и 5-ма с докторска степен 
и 2-ма с магистърска степен.150

Понастоящем официалният уебсайт на болницата 
гласи: „След успешното извършване на първата алог-
рафтна бъбречна трансплантация през август 1978 г., 
болницата е осъществила над 1700 бъбречни транс
плантации.“ „Разполага с 36 пациентски легла.“ Тези под 
100 трансплантации средно годишно очевидно не пасват 
на статуса на болницата като „един от най-известните 
трансплантационни центрове в страната“. 

Лиу Лун, директор на урологичното хирургическо от
деление, специализира в бъбречна трансплантация. Лиу 
е член на Комисията на Китайското трансплантационно 
общество и на Бъбречната трансплантационна група на 
Китайската урологична асоциация. Той също е замес-
тник-директор на Професионалната трансплантационна 
комисия на Народната освободителна армия.

Уебсайтът на чернодробното хирургическо отделение 
на болницата посочва, че там работят 11 хирурзи, вклю
чително 1 главен и 7 заместник главни хирурзи. Сред тях 
са 1 сътрудник с постдокторантска степен, 4-ма докторан
ти и 3-ма магистри. Единствената информация относно 
чернодробната трансплантация на тази уебстраница 
твърди, че Джоу Уънпин, директор на това отделение, 
се обучава в чернодробна трансплантация в шведската 
болница в Худинге от 1996 г. до 1997 г. Той извършва ус
пешно първата чернодробна трансплантация в Шънян
ския военен регион през октомври 2002 г.151

Офталмологичното отделение на болницата е про
чуто в Народната освободителна армия, особено заради 
специализирането в трансплантация на роговица. Болни
цата твърди, че притежава най-голямата очна банка в 
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североизточен Китай, както и в цялата армия. Тази очна 
банка има изобилни донори. Количеството роговични 
трансплантации, извършени тук, са наравно с това в 
най-големите болници в североизточен Китай. Тя също е 
известна като единствената болница в Шънянския реги
он, способна незабавно да достави на пациенти роговица 
за трансплантационни операции.152

Това е първата филиална болница на Южния меди
цински университет (бивш Първи военен медицински 
университет). Бидейки първият медицински център за 
обслужване на чужденци, болница Нанфан е приела над 
110 000 пациенти от над 90 държави и региони. Централ
ната военна комисия на ККП я преименува на „Образцов 
медицински център за обслужване на китайци, живущи 
зад граница“.  Тя се нарежда на 16-о място сред най-добри
те китайски болници (издание „Фудан“). Болницата има 
2225 легла, над 600 старши професионалисти и техничес-
ки служители, 102-ма съветници с докторска степен и 
148 съветници с магистърска степен.153

Отделението за трансплантация има над 30 меди
цински служители, включително 2-ма професори, 6 по
мощник професори и помощник главни хирурзи, и 4-ма 
консултант-хирурзи. Повечето експерти са с докторска 
степен. Три от тях са обучени за сътрудници с постдокто
рантска степен в Трансплантационния център към уни
верситета в Питсбърг, Трансплантационния център към 
Северозападния университет и Трансплантационния 
център към университета в Синсинати.154  

Директорът на бъбречния трансплантационен цен
тър, проф. Ю Лисин, съветник с докторска степен, е из
тъкнат експерт в Бюрото за здравна грижа на централни 
служители, директор на Националната бъбречна транс
плантационна група и председател на Гуандунското 
трансплантационно общество. Той е постигнал напред
нало ниво в международен план, в областта на бъбречни, 
чернодробни, панкреасни и коремни трансплантации на 
няколко органа.155 В сътрудничество с колеги, Ю е извър
шил над 3800 бъбречни трансплантации. Публикувал е 
над 200 труда като първи автор и до сега е обучил 100 
студенти.156

В труд публикуван през 2004 г., Ю твърди, че към но
ември 2001 г., болницата е извършила 2123 бъбречни 
трансплантации. Болницата редовно се представя на 
второ място в страната по обем на извършени бъбречни 
трансплантации.157

Изследванията, проведени от това отделение за 
бъб речни трансплантации, достигат международно 
ниво. Освен това изследванията в областта на бъбречни 
трансплантации, комбинирани панкреасно-бъбречни и 
чернодробно-бъбречни трансплантации, са водещи в Ки
тай. От 1978 г. насам, количеството и качеството на бъб-
речните трансплантации са сред най-високите в страна
та, и това поставя болницата на второ място в Китай, и на 
първо място в провинция Гуандун.158
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Отделението по чернодробна хирургия на болницата 
е един от най-големите трансплантационни центрове в 
южен Китай. То извършва основни и клинични изслед
вания и е една от институциите, извършващи най-голям 
обем чернодробни трансплантации в провинция Гуан
дун. Центърът е акредитиран от държавата да дава док
торски степени. През последните години, отделението е 
отговорно за над 10 програми на Националната фонда
ция за природни науки, Фондацията за природни науки 
в провинция Гуандун и изследователската програма за 
разработка на ключови технологии в провинция Гуандун, 
с обща финансова подкрепа от 1 млн. юана (261 000 лв.).159

Проф. Джоу Дзие, директор на Отделението по чер
нодробна хирургия, съветник с докторска степен, има 
особено задълбочено познание за чернодробните транс
плантации. Заместник-директорът Ян Динхуа, съветник с 
докторска степен, работи в областта на клиничното при
ложение и изследване на чернодробна хирургия и чер
нодробни трансплантации през последните 20 години.160

Болницата е обучила огромен брой специалисти с 
магистърски и докторски степени в рамките на своята 
бъбречна трансплантационна програма. Тези студенти 
започват без каквото и да било знание в областта на 
бъб речните трансплантации, но след като завършат своя 
стаж, стават сравнително добри специалисти.161

Това е най-голямата многопрофилна военна болница 
в провинция Джъдзян, която комбинира медицинско ле
чение, обучение, изследване и здравна грижа. Тя служи 
като обучителна база за: университета в Джъдзян, Втори 
военен медицински университет, университета в Дзянсу, 
Медицинския университет в Анхуей, Медицинския уни
верситет в Уънджоу и Медицинския колеж на Редовен 
университет в Ханджоу.162 Има над 1000 легла.163

Центърът за бъбречни заболявания в болницата 
предоставя хирургически услуги, диализно лечение и 
извършва бъбречни трансплантации. Разполага с 83 лег
ла. Той е един от трите медицински институции в про
винция Джъдзян, оторизирани да извършват бъбречни 
трансплантации.164 Въпреки това човек трудно може да 
намери информация, свързана извършените от него обе
ми с бъбречни трансплантации. 

Сю Лунгън е главен хирург в екипа за бъбречни 
трансплантации. Той е заместник-директор на Транс
плантационната асоциация на Надзинския военен ре
гион, и член на постоянната комисия на Джъдзянската 
трансплантационна асоциация. Работи в областта близо 
30 години. Въпреки това единствените данни за брой 
трансплантации на уебсайта на болницата показват, 
че Сю е ръководил извършването на над 600 бъбречни 
трансплантации.165
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Това е втората филиална болница към Южния ме
дицински университет и Школа по клинична медицина. 
Има над 400 висши медицински кадри, 90% от които с 
магистърска степен по медицина. Болницата има капа
цитет 2200 легла.166

Трансплантацията на органи е специалност на болни
цата. Тя е сред най-ранните трансплантационни инсти
туции в Китай, акредитирани с докторски програми 
по трансплантация. Трансплантационният център на 
болницата е един от главните в Китай и е на междуна
родно ниво по отношение на бъбречни трансплантации 
от мъртви донори, бъбречни трансплантации от доно
ри-роднини, чернодробни и комбинирани панкреатич
но-бъбречни трансплантации. Извършваните в болни
цата бъбречни трансплантации са на почит в Китай и 
зад граница.167

Центърът е разделен на 3 секции: отделение за транс
плантации на органи, отделение за пречистване на кръв 
и изследователски център за трансплантационен иму
нитет (включително тъканно типизиране). Уебсайтът на 
болницата посочва, че трансплантационното отделение 
има 42 легла, 30 единични стаи хотелски тип и 10 легла 
за спешни случаи. Всички стаи имат отделна баня, цветен 
телевизор, хладилник и телефон.168

В отделението работят 37 души, сред които 8 про
фесори и помощник професори, 2-ма помощник главни 
техници и 4-ма лектори, включително 6 докторанти, ма
гистри, 2-ма експерти, учили в чужбина, и 4-ма съветници 
с докторски и магистърски степени.

Според архив на уебсайт от 2013 г., центърът вече е 
извършил над 3100 бъбречни трансплантации. След 3 го
дини, вместо посоченият общ брой бъбречни трансплан
тации в уебсайта да се увеличи, той е намален на около 
2000. Този трансплантационен център получава различ
ни национални и провинциални финансирания на стой
ност над 3.7 млн. юана (965 700 лв.) в рамките на десетия 
петгодишен план. Те са публикували над 70 академични 
труда през последните 3 години, 13 са включени в Науч
ния референтен индекс. Една от статиите има фактор на 
влияние 36.6. През годините, центърът е обучил огромен 
брой докторанти, магистри и сътрудници.169

Джао Мин, директор на трансплантационното отде
ление и член на Националната трансплантационна коми
сия, има много богат опит в трансплантации на бъбрек, 
панкреас, комбинация панкреас-бъбрек, черен дроб и 
островни клетки.170 Той е отговорен за редица важни на
ционални, военни и провинциални (провинция Гуандун) 
изследователски проекти. Публикувал е над 20 труда в 
уважавани журнали и е участвал в писането на две книги.

Лин Минджуан е бивш заместник-директор на болни
цата (сега е директор на трансплантационното отделение 
на Трета филиална болница в Гуанджоуския медицински 
колеж). Докато работи в болницата, лично извършва 2600 
бъбречни трансплантации, десетки чернодробни транс
плантации и комбинирани панкреатично-бъбречни 
трансплантации, според уебсайта на болницата. Ръково
ди или работи с редица трансплантационни болници. Той 
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е заместник председател на Трансплантационната група 
на Гуанджоуската комисия на Медицинското общество и 
е член на постоянната комисия на Трансплантационната 
група на Гуанджоуската провинциална комисия.171 

Болницата няма разрешение за извършване на чер
нодробни трансплантации, но извършва такива. Уебсай
тът на нейното чернодробно хирургическо отделение 
твърди, че е започнала да извършва чернодробни транс
плантации през 2001 г., и че оттогава технологиите ѝ са 
се развили до зрялост. Тя извършва първата чернодробна 
хирургическа интервенция с рядката кръвна група Резус 
фактор отрицателен и първата чернодробна трансплан
тация с „безкръвно преливане“ в континентален Китай. 
Най-дългият период на оцеляване след бъбречна транс
плантация надхвърля 14 години.172

Чернодробният трансплантационен център на болни
цата разполага с 4-ма хирурзи, 1 докторант и 10 експерти 
с магистърски степени. Болницата поддържа обучителни 
центрове за магистри от редица реномирани медицински 
университети, включително Южния медицински универ
ситет, Медицинския колеж към Нанчанския университет, 
Медицинския университет във Фудзиен и други.

През септември 2002 г., центърът успешно извършва 
първата чернодробна трансплантация в южната провин
ция Фудзиен. Той държи рекорди за „национален първи 
и единствен“ в областта на чернодробните транспланта
ционни технологии. Разполага със 126 легла.173

Джан Чънхуа, директор на чернодробния трансплан
тационен център, има добра репутация и е влиятелен 
сред своите колеги в бранша.174 Притежава знания за 
чернодробните и бъбречни трансплантации, и за под
държане функциите на органите.175

Очното отделение на болницата е Офталмологичният 
център на Нандзинския военен регион. То прокарва кера
топластиката в провинция Фудзиен и създава очната бан
ка в Цюенджоу. Редовно извършва кератопластика и ам
ниотични мембранни трансплантации.176 През юни 2010 
г., е официално именувано Очна болница 180. Разполага 
със 180 легла, над 10 служители с висши професионални 
титли и 22-ма с магистърски и по-високи степени.177

Болницата има над 2000 души професионален техни
чески персонал, включително над 200 с висш ранг, близо 
200 докторанти и магистри, учен от Китайската академия 
за инженерство и 4-ма главни учени от държавния про
ект „973“. Всички клинични школи и школи от първо ниво 
в областта на биомедицинско инженерство предлагат 
програми за докторанти и постдокторанти в клинични 
постдокторантски изследователски станции. Болницата 
обучава над 1800 студенти от различни специалности и 
приема над 500 дипломирани лекари годишно. 

Тя е една от първите болници в Китай, извършили 
сърдечни, чернодробни, белодробни, бъбречни и други 
трансплантации. Извършва първата педиатрична сър
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дечна трансплантация в Китай и е на второ място в Ки
тай по време на оцеляване при белодробни трансплан
тации.178

Урологичното хирургическо отделение на болницата 
е основано през 1965 г. и е едно от първите в Китай. При
тежава особени компетенции в областта на бъбречните 
трансплантации; академичните и технологични качества 
на заведението са забележителни за югозападен Китай и 
дори в международен план. Академичните ѝ школи също 
оказват влияние в страната. Екипът  включва 11 старши 
професионалисти, 7 експерти от средно ниво, 6 постдок
торанти и 11 докторанти. Болницата разполага с над 150 
легла.179

Това отделение има 5-ма докторанти и 2-ма магистри. 
То набира между 8 до 10 докторанти и дипломирани сту
денти всяка година. Като цяло отделението е обучило 
над 100 медицински докторанти и магистри, както и ня
колкостотин дипломирани лекари за армията и региона. 
Понастоящем работи по над 20 проекта, включително 
такива от Националната фондация за природни науки 
на Китай, Изследователски фонд на Министерството на 
здравеопазването и Стартираща фондация за връщане на 
таланти от чужбина под егидата на Министерството на 
образованието. През последните години, отделението е 
спечелило 13 военни, провинциални и министерски наг-
ради и е получило над 30 национални патенти. Публику
вало е над 40 изследователски труда в чуждестранни и 
над 200 статии в местни журнали.

Годишният брутен приход на болницата е 36 млн. 
юана (9.4 млн. лв.) в края на 90-те години на миналия 
век, когато трансплантационните операции са в своето 
начало. През 2009 г. приходът ѝ надхвърля 900 млн. юана 
(235 млн. лв.), растеж от 25 пъти180

Болницата участва в над 660 големи ключови из
следователски проекти, включително в държавните 
програми „973“ и „863“, както и такива от Националната 
фондация за природни науки. Спечелила е над 150 втори 
награди на национално, военно, провинциално и минис
терско нива. В китайския дванадесети петгодишен план 
тя е получила над 400 национални патенти. През 2014 г. 
печели 10 млн. юана (2.6 млн. лв.) от научни и техноло
гични постижения. В рамките само на последните 5 го
дини, е публикувала над 650 висококачествени статии в 
Научния референтен индекс и журналите на Енергийния 
институт, в трите топ журнали „Сел“, „Нейчър“ и „Сайънс“.

Тази болница е основана посредством сливане на 
болница 153 на Народната освободителна армия и 
болница 460 на Народната освободителна армия (бив-
ша Джънджоуска болница на военновъздушните сили 
на Народната освободителна армия)181. Тя е обучител
на база за десетки военни университети, включително 
Четвърти военен медицински университет, Медицински 
колеж на Народната освободителна армия, Медицински 
университет Бетюн, Медицински университет Джънджоу 
и други. Тя е обучила огромен брой експерти за военни и 
граждански болници. Разполага с над 1800 легла, 5 пост-
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докторантски сътрудници, над 30 докторанти, над 120 
магистри, над 130 служители с висши професионални 
титли и над 150 със средно ниво професионални титли.182

Урологичното хирургическо отделение на болница
та прокарва бъбречната трансплантационна хирургия в 
провинция Хънан през 80-те години на миналия век. Бъб-
речната трансплантация става специалност на болницата 
и е образцова в границите на Китай. Отделението има 8 
старши технически експерти, 2-ма членове с докторски 
степени и 3-ма с магистърски степени. Разполага с 80 
легла.183 

Според медийни доклади, болницата е извършила 
близо 80 бъбречни трансплантации към началото на 
септември 2000 г. Извършва активна дейност в рамките 
на югоизточна Азия.184

На 26 септември 2000 г., задграничните издания на 
„Пипълс Дейли“ в Хонконг, Макаo и Тайван пишат този 
тип история: Лу Фан, 53-годишна частна учителка в 
Тайпе, научава от медиите, че болница 460 на Народна
та освободителна армия успешно е извършила близо 
800 бъбречни трансплантации. Лу Фан пристигнала 
в болницата в Джънджоу на 3 септември. След 8 дена, 
трансплантационни експерти прекарали над 3 часа в 
операция на Лу. Тъй като ситуацията с болестта ѝ била 
сложна, болницата специално подготвила два бъбречни 
„донора“ за операцията. 

Според лекарска дипломна работа от Урологичното 
хирургическо отделение на болница 460 на Народната ос
вободителна армия, към 2005 г. болницата е извършила 
най-малко 1217 бъбречни трансплантации.185 Отделени-
ето започва да прави чернодробни трансплантации през 
2003 г.

Уебсайтът www.china-kidney.com е официалната 
страница на Централната организация за бъбречно 
трансплантационно сътрудничество на Народната ос
вободителна армия, преди това известна като болница 
460 за урологична хирургия на Народната освободител
на армия. Съдържанието на тази страница включва он
лайн формуляр-молба за трансплантация, викторина на 
трансплантационния експерт, видео с кадри от бъбречна 
трансплантация и свободен за сваляне софтуер за съвмес
тимост на орган. (Този уебсайт повече не е достъпен).186

Според доклад на агенция „Синхуа“ от 2009 г., болница 
452 на Народната освободителна армия (военновъздуш
ни сили в Чънду), окрилена от развитието на бъбречните 
трансплантации, само за няколко години се превръща от 
„градска“ в  „голяма“. Твърди, че е извършила най-големия 
брой бъбречни трансплантации в провинция Съчуан.187

През 2000 г., болницата има 89 свободни места за 
лекари, а сградите и оборудването ѝ остават на същото 
ниво като през началото на 90-те години на миналия век. 
Освен това болницата има външни дългове от над 6 млн. 
юана (1.5 млн. лв.). Въпреки това през 2008 г. болницата 
увеличава броя на леглата от 210 на над 1000; стойността 
на медицинското ѝ оборудване нараства от 30 млн. (7.8 
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млн. лв.) на 120 млн. юана (31.3 млн. лв.), а приходът ѝ 
нараства от 20 млн. юана (5.2 млн. лв.) през 2000 г. на 260 
млн. юана (67.8 млн. лв.) през 2008 г.188 

Понастоящем болницата има над 1500 легла, 78 стар
ши експерти, 195 експерти средно ниво, 26 докторанти, 
95 магистри и голям брой постдокторанти. Възможнос-
тите на болницата в областта на бъбречните трансплан
тации са известни в югоизточен Китай и из цялата стра
на.189

На 28 април 2006 г. репортер от международна медия 
провежда разследване в тази болница, представяйки се за 
роднина на пациент, нуждаещ се от трансплантация. Яхун 
Сю, директор на урологичното хирургическо отделение, 
заявява пред репортера, че след средата на май 2006 г. 
ще бъдат налични няколко бъбрека за трансплантация, 
също че има няколко доброволни донори, и че органите 
ще бъдат предоставени от млади, здрави последователи 
на Фалун Гонг. Самият Сю бил извършил над 500 транс
плантации или над 100 на година през последните 2 или 
3 години.190 

След като това е публично оповестено, болницата из
трива страниците в интернет, съдържащи данни от офи
циалния уебсайт. Личната уебстраница на Сю твърди, че 
той има висока репутация в областта на трансплантаци-
ята на органи в югоизточен Китай и сред цялата китайска 
армия, но посочва, че е извършил само 287 бъбречни 
трансплантации за близо 20 години опит с бъбречни 
трансплантации.191

По време на същото разследване, Хунхуи Ли, дирек
тор на бъбречния трансплантационен център в болница 
Юцюан към университета Цинхуа (Втора болница към 
университета Цинхуа) в Пекин, споделя, че поради не
отдавнашната липса на донори в Пекин, преди няколко 
месеца е бил назначен в Чънду, провинция Съчуан, където 
има повече източници на органи за бъбречни трансплан
тации.192

Тази болница твърди, че е сред най-добрите в страна
та в областта на бъбречни и сърдечни трансплантации. 
Нейните пациенти са от 20 провинции и градове в Ки
тай, както и от региони, включително Хонконг, Тайван и 
чужбина.193

Центърът по сърдечносъдови заболявания Уанкъ към 
болницата има първокласен хирургически екип, състоящ 
се от редица прочути китайски експерти и учени, обуча
вани зад граница. Центърът твърди, че е извършил пове
чето сърдечни трансплантации в Китай.194

Старши медицински специалисти по чернодробна 
трансплантация и чернодробна хирургия са наети да ра
ботят на непълно работно време или като консултанти от 
Многопрофилната болница на Народната освободителна 
армия, Многопрофилната болница на въоръжената поли
ция и други. Междувременно, центърът набира студенти 
от над 30 престижни университети, по този начин силно 
подобрявайки качеството и структурата на медицинския 
екип.195
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Бъбречната трансплантация е една от експертните 
области. Джао Шуейи, вицепрезидент и завеждащ акаде
мичната школа, участва в огромен брой изследователски 
проекти и проучвания по бъбречни трансплантации, и ги 
прилага в клиничната практика. Джао поставя 3 нацио
нални рекорда. 

Болницата извършва едновременно 3 трансплан
тации сутринта на 7 юни 2005 г., с участието на над 30 
медицински служители. Проф. Лиу Джънуън, изтъкнат 
експерт по чернодробни трансплантации, работи като 
главен хирург по чернодробни трансплантации. Проф. 
Джао Шуейи, директор на бъбречния трансплантационен 
център, е главен хирург по бъбречни трансплантации.196

Тази болница разполага с 2360 легла, 390 дипломи
рани медицински служители, включително 177 докто
ранти и постдокторанти, и 213 магистри. Специализира 
в трансплантация на бъбреци, черен дроб, роговица и 
костен мозък.197

През 1987 г. болницата основава Урологично хирурги
ческо отделение, което е одобрено под името Урологичен 
хирургически център на Дзинанските военни части. През 
2005 г. получава одобрение от Генералния логистичен 
център на Народната освободителна армия34 и служи 
като бъбречен трансплантационен център и диализен 
център за армията. От 2003 г. насам извършва разно-
образни чернодробни, комбинирани чернодробно-бъб
речни и други видове трансплантации.198 По обеми транс
плантации центърът е сред топ 10 в Китай и топ 5 сред 
армейските болници.199

Много членове на трансплантационното хирурги
ческо отделение са специализирали в известни чер
нодробни трансплантационни центрове, включително 
болницата в Шанхай Чанджън, Източната хепатобили
арна хирургическа болница в Шанхай, и Първа филиал
на болница към Нандзинския медицински университет. 

Джън Джун, директор на хепатобилиарното хирур
гическо отделение, специализира при академик У Мън
чао в Източната хепатобилиарна болница в Шанхай. Той 
изучава панкреатична хирургия при проф. Ху Сиенгуи в 
болница Чанхай в Шанхай.200

На 1 декември 2008 г., „Цилу Ивнинг Нюз“ публикува 
статия, която съобщава, че директор Ли Сиентие ръково
ди урологичен хирургически екип с топ хирурзи и лекари. 
Екипът е способен да извърши 6 бъбречни трансплан
тации едновременно. Той поставя национален рекорд с 
извършване на 16 бъбречни операции в рамките на 24 
часа. Годишният обем трансплантации поставя болница
та сред топ 10 в страната за 10 поредни години.201

„Цилу Ивнинг Нюз“ докладва на 28 юли 2003 г., че 
болницата таксува от 30 000 юана (7800 лв.) до 40 000 
юана (10 400 лв.) за бъбречна трансплантация, и от 20 000 
юана (5200 лв.) до 40 000 юана (10 400 лв.) за имуносупре
сорни лекарства постоперативно. По това време болни
цата е извършила над 1300 бъбречни трансплантации.202
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Уебсайтът на болницата твърди, че урологичното ѝ 
хирургическо отделение е извършило 1500 бъбречни 
трансплантации от 1978 г. насам.203 Въпреки това според 
материал на „Цилу Ивнинг Нюз“ от 2008 г., отделението 
е извършило 16 бъбречни трансплантации в рамките на 
24 часа. Освен това през 2012 г. transplantation.org.cn док-
ладва, че директор Джан Аймин заявява, че болницата е 
извършила над 2500 бъбречни трансплантации между 
1978 г. и 2012 г.204 Според уебсайта на болницата, през 
2016 г. общият брой бъбречни трансплантации е с 1000 
по-малко от цифрата, посочена от Джан през 2012 г.

Към 2003 г., хепатобилиарният хирургически цен
тър на болницата е извършил първата чернодробна 
трансплантации в Дзинанския военен регион и първата 
комбинирана чернодробно-бъбречна трансплантация в 
провинцията.205

Офталмологичният център на болницата основава 
център за трансплантация на роговица и действа като 
първата очна банка в провинция Дзинан.206

Тази болница има най-голямото урологично хирур
гическо отделение в южен Китай и в рамките на южните 
военни части. Започва да извършва бъбречни транс
плантации през 1981 г. Служителите му включват 4-ма 
магистри и докторанти, 1 общ специалист, 8 експерти, 7 
постдокторанти и докторанти, и 8 магистри. Разполага с 
първокласно специализирано оборудване.207

Отделението ръководи и участва в над 20 изследова
телски проекта, финансирани от Националната фондация 
за природни науки, Министерството на здравеопазването 
и Гуандунската провинциална научна комисия. Получи
ло е 6 национални патента и подготвило 20 монографии. 
Публикувало е над 300 труда в Китай (над 10 в журнали 
на Научния референтен индекс).

Чернодробният трансплантационен център на 
болницата има силен и разнообразен екип, който е 
сред най-добрите в провинцията.208 Той извършва чер
нодробни трансплантации от 80-те години на миналия 
век насам. През последните години, извършва алоген
ни трансплантации на черен дроб, алогенни „пигибек“ 
трансплантации на черен дроб, вторична транспланта
ция на черен дроб и чернодробно-бъбречни трансплан
тации. Също извършва чернодробни трансплантации 
за възрастни хора (най-възрастният пациент е на 78 г., 
който е и най-възрастният реципиент на орган в света). 

Проф. Хуо Фън специализира в чернодробна транс
плантация. Той учи при академик У Мънчао от Китайска
та академия на науките.209

Уан Шаопин, който ръководи трансплантации, е срав
нително влиятелен специалист по чернодробни транс
плантации в страната и е член на Трансплантационното 
общество на Гуанджоуските военни части. Той е редактор 
на националния „Журнал по хепато-панкреатично-били
арна хирургия“ и е публикувал над 20 труда. Водил е два 
изследователски проекта, финансирани от Гуанджоус-
ката научна фондация и е получил 2 награди за военно-
науч ен и технологичен прогрес.210
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„Най-високата успеваемост, по-малко усложнения, 
бързо намиране на съвместими черни дробове, високо 
качество на дарените органи и по-ниска цена на опера
цията, са преимуществата на чернодробните трансплан
тации в нашето отделение.“ Обема на извършените в това 
отделение трансплантации е на първите места в провин
ция Гуандун.211

Сутринта на 21 април 2006 г. директорът на урологич
ното хирургическо отделение Джу (мъж с акцент Хака) 
казва по телефона на разследващ от WOIPFG (Световна 
организация за разследване преследването на Фалун 
Гонг), който се представи за пациент: „Елате колкото 
може по-бързо. Снощи имаше 5 трансплантации и 6 
трансплантации са назначени за тази вечер. Има транс
плантации планирани и за следващата седмица.“212

Офталмологичното отделение на болницата извър-
шва трансплантации на роговица.

Това е тренировъчен център за дипломна работа на 
студенти от Южния медицински университет, Трети во
енен медицински университет в Чунцин, Втори военен 
медицински университет в Шанхай и други училища. 
Болницата разполага с няколко медицинския центъ
ра на Народната освободителна армия, клинични бази, 
изследователски институти и ключови специалности в 
рамките на Гуанджоуските военни части. Болницата има 
над 200 специалисти и професори с висши титли и над 
200 служители с докторски степени и дипломи в областта 
на медицината. Разполага с над 1500 легла.213

Болницата е известна с високите си квалификации 
в областта на трансплантацията на органи. Тя служи 
като трансплантационен център на Гуанджоуските во
енни части и е ръководна институция на академичната 
комисия за трансплантация под ръководството на Гу
анджоуските военни части. Също приютява трансплан
тационния клон на Медицинската асоциация в Гуанси. 
Извършва първата бъбречна трансплантация през 1986 
г. и първата панкреатично-бъбречна трансплантация в 
провинциите Гуандун и Гуанси през 2000 г.  

Бъбречният трансплантационен и диализен център 
на Народната освободителна армия34 е основан в нефро
логичното отделение на болницата. В Народната осво
бодителна армия се твърди, че неговите способности в 
областта на бъбречната трансплантация са с напреднало 
ниво и на водещо ниво в Гуанджоуските военни части и в 
региона Гуанси. Служителите на центъра включват 2-ма 
докторанти, 4-ма магистри, 5-ма главни хирурзи, 3-ма 
помощник главни хирурзи и 4-ма помощник лекари. Раз
полага със 150 легла.214 

Центърът извършва 8 трансплантации само на 30 
декември 2012 г., включително на сърце, бял дроб, бъб-
рек, черен дроб, роговица и островни клетки. Неговата 
трансплантационна технология е известна със своя во
дещ стандарт в страната.215 През март 2016 г. болницата 
наема двама служители за свръзка в областта на транс
плантацията на органи.216
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Суей Уейгуо, директор на центъра, внедрява различ
ни методи за кръвопречистване, с цел отстраняване на 
антитела при високочувствителни пациенти на бъбреч
ни трансплантации. Това повишава значително успева
емостта на операцията. Той е председател на Професио
налната трансплантационна комисия на Гуанджоуските 
военни части, председател на Трансплантационната под
комисия на Медицинската асоциация в Гуанси и член на 
борда на Трансплантационната асоциация на Народната 
освободителна армия.217

Архивираният уебсайт на центъра показва, че броят 
легла и медицински персонал не е обновяван от 2007 г. 
Той все още твърди, че центърът извършва над 150 бъб-
речни трансплантации на година от 2000 г. насам. Кал
кулирайки по броя легла (150), излиза, че едно легло е 
запълвано само от 1 пациент годишно. При толкова ма
лък брой докладвани трансплантации, не би имало не
обходимост от над 10 легла и само 1 главен хирург, да не 
говорим за цяла сграда.

Болницата не е квалифицирана да извършва сър
дечни трансплантации и нейният уебсайт не споменава 
нищо по този въпрос. Въпреки това Суей Уейгуо и други 
трансплантационни експерти публикуват труд за ос-
трото отхвърляне на органи при сърдечни транспланта
ции, основано на проучване сред група от 157 пациенти, 
подложили се на сърдечна трансплантация в болницата. 
Следователно Суей Уейгуо, директор на бъбречния транс
плантационен център, извършва също и сърдечни транс
плантации.218

Нещо повече, Пан Ючън от болница 181 на Народната 
освободителна армия и други експерти от отдела по сър
дечносъдова хирургия на Народната болница в Гуанси, 
провеждат експеримент и клинично изследване в област-
та на сърдечни трансплантации, използвайки техника на 
частично продължително биене на сърцето. Техниката е 
популярна в международен план и се прилага все повече 
и в други болници.219

Архивираният уебсайт на хепатобилиарното отделе
ние на болницата показва, че е имало 50 легла към 2011 
г. и е извършило общо над 30 чернодробни трансплан
тации.  Тази информация е изтрита през 2013 г.220 Въп-
реки това броят на трансплантациите не покрива дори 
минимума на Министерството на здравеопазването за 
сертифициране на болници като трансплантационни 
центрове.

В края на 90-те години на миналия век, тази болница 
и Многопрофилната болница на Народната освободи
телна армия в Пекин започват споделяне на медицински 
ресурси и онлайн консултации. В началото на 2005 г., тази 
болница похарчва 250 000 юана (65 400 лв.) за построява
не на отдалечена медицинска мрежа посредством военни 
сателити, свързваща над 200 военни болници и над 1000 
експерти. Този модел за отдалечено лечение предоставя 
на пациентите платформа за достъп до медицински ре
сурси на световно ниво.221
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Болницата има над 1200 професионални служители, 
включително 112 с висши титли и 208 докторанти, ма
гистри и постдокторанти. Нейното трансплантационно 
отделение е специализиран център на Гуанджоуските 
военни части.222

Трансплантационният център на болницата е ос
нован през май 2004 г. Първата чернодробно-бъбречна 
комбинирана трансплантация е извършена през 2005 г.223 
През 2010 г. центърът създава Трансплантационен изсле
дователски институт и Ключова лабораторна трениро
въчна база, която интегрира клинична грижа, обучение 
и научни изследвания. В нея работят над 20 постдокто
ранти, докторанти и магистри.224

Нейната 10-етажна сграда за трансплантации е въве
дена в експлоатация през 2006 г.225 Там се извършват бъб-
речни, чернодробни, сърдечни, белодробни, роговични и 
мултиорганни трансплантации.

Сун Сююн, президент на болничния Трансплантаци-
онен изследователски институт, директор на Трансплан
тационната ключова лаборатория в Гуанси, и директор 
на Трансплантационния център на Гуанджоуските воен
ни части, специализира при проф. Ю Лисин. Сун основава 
Трансплантационен център към болница 303 през май 
2004 г. и Трансплантационен изследователски институт 
през юни 2010 г. Неговите изследвания в областта на бъб
речната трансплантация за пациенти с висок риск от уре
мия, и в областта на многоорганната трансплантация, са 
на водещи нива в Китай.226

Макар болницата да е квалифицирана само за бъб
речни трансплантации, тя извършва също чернодробни, 
белодробни и роговични трансплантации. Според „Гу
анси Нюз Рипорт“, на 14 декември 2012 г. над 60 лекари 
са извършили едновременно 6 трансплантации в 6 опе
рационни зали на болница 303. Трансплантациите са на 
черен дроб, бял дроб, панкреас-бъбрек, бъбрек, както и 2 
трансплантации на очна роговица. Операциите продъл
жили до 1 часа през нощта и били успешни.227

Д-р Сун Сююн заявява, че шестте органи били от един 
и същи донор, но не разкрива източника на донора. Лан 
Лиугън, заместник-директор на хирургическото отделе
ние, посочва, че тази процедура в болницата е на между
народно ниво, и че само трансплантационни болници в 
САЩ, Германия, Япония и други развити страни могат да 
доставят органи от един и същи донор едновременно. В 
същото време, само 2 болници в Китай имат тази способ
ност; другата е Трансплантационният изследователски 
институт Тундзи към Хуаджунския университет за наука 
и технологии.228

Трансплантационното отделение на болницата е 
публикувало 23 академични труда през последните го
дини (12 във влиятелни журнали), включително серия 
клинични изследвания на бъбречни трансплантации на 
възрастни пациенти, с което печели втора награда по ме
дицина на Народната освободителна армия.229

Очният център на болницата е ключов за Гуанджоус-
ките военни части и за самата болница. Той е офталмо
логична тренировъчна база за Трети военен медицински 
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университет, Южен медицински университет и други 
университети. Центърът е една от най-ранните инсти
туции в Китай за извършване на роговични трансплан
тации. Неговите хирургически обеми и технология го 
поставят на челно място в провинция Гуанси.230

Многопрофилна военна болница Чънду служи като 
база за свързани с бъбречни трансплантации медицин
ско лечение, изследване и обучение в югозападен Китай. 
Тя служи като обучителна база за Трети военен медицин
ски университет, Югозападен Дзяо Тун университетски 
колеж по медицина и други. Разполага с 2500 легла, 11 
постдокторанти, 119 докторанти, 186 магистри, 153-ма 
професионалисти с висши титли и 345 с титли на средно 
ниво.231

Нейното урологично хирургическо отделение е едно 
от главните отделения, извършващи трансплантации. 
От 1979 г. насам, отделението продължава да извършва 
бъбречни трансплантации, достигайки напреднало ниво 
в Китай. То има 11 хирурзи и лекари, включително 3-ма 
професори и главни хирурзи, 4-ма помощник професори/
помощник главни хирурзи, 4-ма гостуващи хирурзи, 5-ма 
докторанти, 2-ма магистри. Наред с бъбречни трансплан
тации, отделението също извършва чернодробни и кос-
тно мозъчни трансплантации. Отделението разполага с 
50 легла.232, 233

Неговото хепатобилиарно хирургическо отделение 
активно извършва чернодробни трансплантации. Отде
лението има 2-ма професори, 3-ма помощник професори, 
и 3-ма гостуващи хирурзи, всички от които с докторски 
степени и 2-ма от които учили зад граница. Отделението 
разполага с 58 легла.234

Тази голяма многопрофилна военна болница, нами
раща се в средно южния регион на Китай, започва да из
вършва клинични бъбречни и чернодробни трансплан
тации в края на 70-те години на миналия век. Тя е една 
от първите институции в Китай, извършващи трансплан
тации на органи.

Урологичното хирургическо отделение на болницата 
сега е център за бъбречна трансплантация на Гуанджо
уските военни части.235 Тя разполага с 126 легла и про
фесионален екип с експерти с докторски и магистърски 
степени.236

Уебсайтът на болницата твърди, че урологичното хи
рургическо отделение е извършило над 1500 бъбречни 
трансплантации, над 130 чернодробни трансплантации 
и 11 комбинирани чернодробно-бъбречни транспланта
ции.237 

Въпреки това само 1 хирург – Тан Лигун, главният 
хирург на отделението – е посочен на уебсайта като из
вършител на над 1200 бъбречни и над 100 чернодробни 
трансплантации.238 Следователно, ако броят на транс
плантациите приписвани на Тан е точен, това би означа
вало, че много други хирурзи, работещи на пълно работ
но време в болницата, са извършили само 300 бъбречни 
трансплантации за над десетилетие.

13.
Многопрофилна военна болни-

ца Чънду

Бъбречен трансплантационен 
център на национално ниво

103.
Уханска многопрофилна болни-

ца на Гуанджоуските военни части 

Трансплантационен център на 
национално ниво за черен дроб, бъб-
рек, панкреас и тънки черва



55

Същият проблем възниква с данните към юни 2009 г., 
когато уебсайтът твърди, че Тан Лигун е извършил 1100 
бъбречни трансплантации. Базирайки се на тези цифри, 
той е извършил около 100 трансплантации през следва
щите 7 години. Всичко това предполага много по-големи 
трансплантационни обеми от обявените и умишлен опит 
за скриване, изкривяване и намаляване на истинските 
цифри. 

Инцидентно Тан Лигун е хванат в телефонен разго
вор, публикуван през 2008 г., говорейки с човек, когото 
взема за роднина на пациент. Тан казва: „Няма значение 
дали донорите са от Фалун Гонг или не. Ако е нужно, из
ползваме [последователи] на Фалун Гонг“.239

Втората филиална болница към Хубейски медицин
ски университет и Уханска многопрофилна болница се 
координират във връзка с използване на органи от после
дователи на Фалун Гонг, според разследване на WOIPFG.240
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Четвърта глава: Одобрени национални цивил
ни трансплантационни центрове

Организирани и управлявани първо от Министерството на здравеопазването и от Комиси
ята за семейно планиране, цивилните трансплантационни центрове също бързо се увеличават 
след 2000 г. Този растеж е видим особено при 55 цивилни трансплантационни центъра на 
национално ниво от първата група, одобрена от Здравното министерство.

Преди 2000 г. тези институции усъвършенстват технологията за присаждане на бъбрек и 
черен дроб. След 2000 г. тези технологии са прилагани на огромен брой пациенти. След няколко 
години трансплантациите на бъбрек и бял дроб стават рутинни клинични операции; подобря
ват се техниките за трансплантации на органи, а обемът на операциите бързо се увеличава. 
Тези болници стават най-големите трансплантационни центрове в техните области, страната 
и Азия. Тези трансплантационни центрове на национално ниво популяризират клиничната 
си технология из цялата страна, подготвят голям брой трансплантационни лекари и водят 
експоненциалния растеж на трансплантационната хирургия в Китай.

ПРИМЕРИ

Институт за трансплантации на органи към Първа централна 
болница Тиендзин

(Източен център за трансплантации на органи)

Институтът за трансплантации при Първа централна болница в Тиендзин е най-го
лемият трансплантационен център в Азия и на първо място в Китай по общ брой трансплан
тации, извършени за 16 последователни години до края на 2013 г.241

През септември 1998 г. болницата открива свое Отделение за трансплантации на органи, 
което през декември 2000 г. се превръща в Трансплантационен център за органи в Тиендзин, 
а през ноември 2003 г. в Източен институт за трансплантации на органи. Той съвместява кли
нични практики, преподаване и изследване.242 Центърът придобива влияние из цял свят и е 
първият в Китай, който е включен в Регистъра за клинични трансплантации.243
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Шън Джунян

Шън Джунян е известен като основателят на трансплантацията на черен дроб в Китай. От 
времето, когато завършва Китайския медицински университет през 1984 г. до 1998 г., Шън 
два пъти учи в Япония. Според данни на фондацията „Хо Леунг Хо Лий“244, след завръщането 
си в Китай през 1998 г., той започва да изгражда отделение за трансплантации на органи и 
Института за трансплантации при Първа централна болница в Тиендзин, които се превръщат 
в Източен трансплантационен център. От тогава Шън е директор на центъра. Той става пре
зидент на болницата през 2007 г.

През 2001 г. той открива трансплантационен център в Многопрофилна болница на въоръ
жената полиция в Тиендзин. Центърът бързо оглавява класациите за обем и процент успева-
емост при трансплантации на черен дроб за болници във и около Пекин.245 Той също помага за 
създаването на Института за трансплантации на органи на въоръжената полиция в Дзинан и 
Трансплантационния център на черен дроб Чиенфошан в провинция Шандун.

Шън е главен експерт за изследване на трансплантациите по проект „863“, експерт по транс
плантациите в Централната комисия на Основната група за здравеопазване и вицепрезидент 
на Обществото за трансплантации на органи при Китайската медицинска асоциация.246, 247

В Китай, до края на миналия век трансплантациите на черен дроб са все още в етап на 
клинични проучвания. Те са единственото ефективно лечение за заболявания на черния дроб 
в последна фаза. През май 1994 г. Шън извършва първата си ортотопична трансплантация на 
черен дроб след завръщането си в Китай; до края на века трансплантациите на черен дроб там 
бавно стават рутинни.248

Шън Джунян е първият лекар, установил модерен трансплантационен център, използващ 
няколко различни специалности, включително анестезия , трансплантационна фармакология  
и патология. Той също въвежда сътрудничество преди, по време на и след операцията, както 
и контрол на качеството.249

Шън също установява стандарти и процедури при трансплантиране на черен дроб в много 
области, като хирургията е централен компонент. Книгите, на които е автор, включват „Кли
нични трансплантации на черен дроб“, „Съвременни трансплантации на черен дроб в кли
нични условия“, „Трансплантация на черен дроб в Китай“ и „Ръководство за трансплантация 
на черен дроб“ и адресират новите теории и технологии, които той изследва. Шън предоставя 
обучение за над 10 отделения за трансплантации из цялата страна, помагайки на трансплан
тациите на черен дроб да станат рутинна операция.

Според изданието от 2009 г. на Медицинския журнал на Тиендзин, между януари 2004 г. 
и август 2008 г. Шън участва в 1600 операции за придобиване на черен дроб250. Процедурата 
за премахване на черен дроб от донор, която се приема за стандартна днес, понижава времето 
нужно за органа да остане при телесна температура под 5 минути и скъсява времетраенето 
на процедурата до 30 минути.251 Неговата разработка, която според журнала „пасва на харак
теристиките на Китай“, е индикация, че Шън много вероятно е участвал в голям брой опера
ции за отстраняване на органи от живи хора, тъй като 5-минутното отстраняване показва, че 
недоброволният донор на органа все още не е бил мъртъв по времето, когато органът е бил 
отстраняван.

През юли 2006 г. Източният трансплантационен център става център за обучение и под
готовка на лекари за трансплантации на черен дроб. Центърът подготвя 385 лекари за други 
подобни центрове, които стават гръбнакът на съответните отделения в болниците в цялата 
страна. Центърът също извършва голям брой трансплантации.252

Източен трансплантационен център

Петото издание на „Финикс Уийкли“ от 2006 г. публикува статия, озаглавена „Разследва
не на десетки хиляди чужденци, идващи в Китай за трансплантация на органи; Китай се е 
превърнал в световен трансплантационен център“.253 Статията също посочва, че Източният 
трансплантационен център е най-големият в световен мащаб. Високата заетост на леглата 
се отразява в изявлението на главната медицинска сестра: „Болницата започна да приема и 
лекува пациенти от Южна Корея през 2002 г. Заради големия брой пациенти дошли от там, 
болничните легла, с които разполагахме станаха недостатъчни. Сега болницата е превърнала 
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4-ия до 7-ия етаж на 12-етажната сграда в отделение за пациенти за трансплантации. Болни
цата използва под наем 8-ия етаж на Международна болница за сърдечни заболявания при 
Зоната за икономическо развитие Тиендзин, където хоспитализира корейски пациенти. Също 
така са пригодени 24-ти и 25-ти етаж на хотел, намиращ се наблизо, за пациенти, чакащи за 
трансплантации. Дори и така нямаме достатъчно легла.“

Статията посочва, че 85% от пациентите идват от над 20 страни и региони, включително 
Южна Корея, Япония, Малайзия, Египет, Европа, Израел, Пакистан, Индия, Саудитска Арабия, 
Хонконг, Макао и Тайван. Кафенето в отделението на 4-ия етаж се е превърнало в „междуна
роден клуб за конференции“, където пациентите споделят преживяванията си по време на 
лечението.

Използвайки непълни данни, през 3-те години преди датата на статията над 3000 пациенти 
само от Южна Корея са претърпели трансплантация в Китай. Трансплантации се извършват в 
Китай и на над 1000 души от други страни и региони всяка година.

Това не е единствената болница с наплив на чуждестранни пациенти за трансплантация; 
трансплантационни центрове из цялата страна привличат и приемат чужди пациенти. Доку
ментираните случаи включват Първата народна болница на провинция Джъдзян и болница 
Нанфан в Гуандун. Последната отваря вратите си специално за китайци, живеещи извън стра
ната и през 1995 г. е определена като „образцово медицинско отделение в услуга на китайците, 
живеещи в чужбина“. Там са приети над 110 000 пациенти от 91 страни и региони за хоспита
лизация и изследване.254  Болницата е извършила 2123 трансплантации на бъбрек едва до 
ноември 2001 г.255

Обем на трансплантациите на органи

Същата статия във „Финикс Уийкли“256 заявява: „Според роднини на пациенти, Трансплан
тационният център на органи изпълнява до 24 трансплантации на черен дроб или бъбрек на 
ден. Болницата държи рекорд от 44 трансплантации на черен дроб, извършени през декември.“

Фигура 4.1  Снимка на специално интервю с Шън Джунян от февруари 2006 г. за Китайския 
журнал за интегрирана традиционна и западна медицина при интензивна и критични грижа.

Тъй като 120-те болнични легла са недостатъчни, Източният трансплантационен център 
наема за чуждестранните пациенти голям брой стаи в близък хотел и болница. По това време 
болницата разполага със 7 екипа за трансплантации на черен дроб и бъбрек. Те почти нямат 

Усилена работа в миналото – нова слава днес.

Известният трансплантационен специалист Шън Джунян.”
Китайско списание за интегрирана традиционна и западна медицина

при интензивни и критични грижи, февруари 2006 г.

“… Новозавършената сграда на Източен център за трансплантации, отвори със 
700 легла ... и в момента разполага с 310 души професионален медицински пер
сонал...“
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почивни дни: „... лекарите припряно сноват между операционните зали на отделенията, като 
дори нямат време да се поздравят. Постоянно казват: „Тези няколко дни са страшно натоваре
ни с над 10 операции на ден.“ Някои лекари „извършват операции цяла нощ и дори не спят“.  
Лекарите се оплакват,  че отпуските им след Нова година са едва месец;  те са заети до края на 
годината и обичайно не се прибират в къщи. Краят на годината е особено натоварен.“

Фигура  4.2 Снимка от доклад на „Инорт Нетнюз“ от 25 юни 2014 г. 

Заради растежа си след 2000-ната година, през 2002 г. центърът отваря нова сграда с 500 
легла за трансплантации.  Проектът е финансиран от местното правителство на Тиендзин, кое
то си поставя за цел да построи най-големия интегриран трансплантационен център в Азия.257

Според специално интервю с Шън Джунян от февруари 2006 г. за Китайския журнал за 
интегрирана традиционна и западна медицина при интензивна и критични грижа, новозавър
шената сграда на Източния трансплантационен център всъщност разполага със 700 легла.258 
Това са с 200 повече от планираното.259 

През септември 2006 г. агенция Синхуа информира, че тази нова сграда официално влиза в 
експлоатация. Новината добавя, че хирургическият трансплантационен център може едновре
менно да извърши до 9 трансплантации на черен дроб и 8 трансплантации на бъбрек.260 Също 
се казва, че въпреки че се концентрира върху развитието на трансплантации на черен дроб, 
центърът също развива присаждане на бъбрек, панкреас, кости, кожа, коса, стволови клетки, 
сърце, бял дроб, роговица, гръклян.

Три години по-късно, към октомври 2009 г., процентът на използване на болнични легла 
достига 90%;261 процентът на използване достига 131% след като през 2013 г. са добавени 
още легла.262 Според материал в „Инорт Нетнюз“ от 25 юни 2014 г., Първа централна болница 
в Тиендзин е постигнала прогрес в различните си отделения през 2013 г., като процентът на 
използване на леглата достига 131%, което се равнява на увеличение от 5.7% спрямо същото 
време предишната година. Базирайки се на необходимост от развитие, болницата добавя 300 
легла и променя броя на леглата, разпределени между няколко отделения, включително на 
трансплантационния център.263

Средното време за престой в трансплантационния център на черен дроб е между 25 до 30 
дена, но в последствие времето е намалено на между 20 до 23 дена.264 Като цяло, времето за 
престой на пациенти за трансплантация на бъбрек е значително по-кратко. Дори и да броим, 
че новата сграда разполага с 500 легла вместо със 700, когато центърът достига до 100% из
ползване на леглата (около 2010 г. според тенденциите на растежа), обемът на трансплантации 
може да е достигнал между 6000 и 8000 на година. С ниво на използване от 131% през 2013 
г. съответният годишен брой на трансплантациите би могъл да бъде между 7800 и 10 400. В 
последствие се добавят още легла, което допълнително увеличава годишния обем.

… Процентът на използване на легла достига 131.1%, увеличение от 
5.7% спрямо същото време предходната година. 

През 2013 г., базирайки се на необходимост от развитие, нашата болни
ца добави 300 легла … и промени броя на определените легла за сърдечна 
хирургия, …, бъбречна хирургия, и трансплантационния център
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Болницата разполага със 17 операционни зали. Ако тези 17 зали са използвани едновре
менно, могат да се извършат поне 30 трансплантации на черен дроб и бъбрек за един ден. Това 
означава 30 х 360 = 10 800 трансплантации могат да се извършат на година. Изчисленията се 
базират само на нормална степен на използване и натоварване – не повече от 2 операции на 
ден за всяка зала.

След като доказателствата за отнемане на органи в Китай привлякоха международното 
внимание, властите изтриха интернет страницата на центъра и заявиха, че броят трансплан
тации е спаднал след 2006 г. Властите използват Първа централна болница в Тиендзин като 
пример, за да дадат тежест на твърденията си.

На 18 декември 2007 г. „Садърн Уийкли“ публикува статията “Китай обявява край на транс
плантационния туризъм”265, която твърди, че започвайки от 2007 г., броят на трансплантации
те в болницата изведнъж намалява значително поради липса на органи. Заради това болницата 
извършва само 15 трансплантации на черен дроб през първата половина на годината и всички 
донори са роднини на пациентите.

Въпреки това през април 2009 г. официалният сайт на болницата казва, че тя се класира 
първа в страната по брой трансплантации на черен дроб и бъбрек за предишните 4 години.266 
Не е възможно в болницата да са извършени само 15 трансплантации на черен дроб в първите 
шест месеца на 2007 г. и въпреки това тя да се класира на първо място по обем трансплантации 
в Китай.

Сегашният официален уебсайт посочва, че болницата разполага с по-малък брой легла 
отколкото преди новата сграда да бъде въведена в експлоатация през 2006 г. Сайтът посоч
ва наличието на 120 легла за пациенти за трансплантации и 7 екипа хирурзи, извършващи 
трансплантации на черен дроб и бъбрек.267 Въпреки това архивираната уебстраница от 2013 
г. показва, че центърът, финансиран от общинското правителство, ще включва 500 легла, об
служващи пациенти за трансплантация и цели да извършва 500 трансплантации на черен 
дроб, 300 трансплантации на бъбрек и други видове трансплантации всяка година.268 Това 
предполага, че всяко легло може да обслужи само един или двама пациенти на година, което 
не звучи правдоподобно.

Обемът трансплантации в този център може да бъде сравнен с информацията за транс
плантациите, извършени от индивидуалните лекари. Базирайки се на публикувани документи, 
центърът има 110 лекари, извършващи трансплантации на черен дроб и бъбрек, между които 
46 са главни или помощник главни лекари, а 13 са лекуващи лекари.269

Биографията на Шън Джунян твърди, че той е извършил близо 10 000 трансплантации на 
черен дроб до края на 2014 г.270 Неговите колеги и част от лекарите, които е подготвил, все
ки независимо е извършил приблизително 1000 трансплантации.271 Така, макар че центърът 
твърди, че е извършил общо 10 000 трансплантация на органи, този брой е по-нисък от броя 
операции, извършвани само от няколко от лекарите, работещи там.272

До 2011 г. вицепрезидентът Джу Джъдзюн от Първа централна болница в Тиендзин, е из
вършил 1400 трансплантации на черен дроб и 100 трансплантации на черен дроб от донори, 
роднини на пациенти.273 Цай Дзинджън, заместник-директор на отделението за транспланта
ция на черен дроб е извършил 1500 трансплантации.274

До юли 2006 г. заместник главен хирург независимо е извършил над 1000 трансплантации 
на черен дроб и 100 трансплантации на черен дроб от донори, роднини на пациенти.275 

Главен хирург Сун Уънли от отделението за трансплантации на бъбрек е извършил над 
2000 трансплантации и над 100 комбинирани трансплантации.276 Заместник главен хирург Мо 
Чунбо е извършил над 1500 трансплантации на бъбрек.277 Главен хирург Гао Уей е извършил 
800 трансплантации на черен дроб и 100 трансплантации на органи от донори, роднини на 
пациенти; той започва работа в Източния трансплантационен център през 1999 г.278
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Болница Джуншан при университета Фудан в Шанхай

Илюстрация: Пътна карта на болница Джуншан при университета Фудан в Шанхай (изто-
чен комплекс)

Болница Джуншан при университета Фудан в Шанхай е една от първите болници в Ки
тай, които извършват трансплантации на сърце, черен дроб и бъбрек.279 Тя поставя няколко 
рекорда, като първата болница, която извършва определени типове трансплантации на орга
ни в Китай и в региона на Шанхай. През годините болницата преживява цялостно развитие 
на трансплантациите на бъбрек, черен дроб, сърце и бял дроб. Болницата твърди, че е сред 
най- всестранно развитите трансплантационни центрове в Китай, като броят на извършените 
операции расте всяка година.280 Доклад от 2004 г. показва, че обемът трансплантации расте 
с 50% всяка година.281 През декември 2003 г. болницата си партнира с най-големия в света 
институт за трансплантации и заедно основават Център за обмяна на информация между 
болница Джуншан при университета Фудан и Института по трансплантации „Томас Е. Старзл“ 
при университета в Питсбърг.282

Отделението за трансплантация на бъбрек в болница Джуншан включва 27 лекари, 
6 старши професионалисти, 3 заместник главни лекари. Отделението за трансплантации на 
черен дроб включва 10 старши професионалисти и 9 заместник главни хирурзи и лекари. От
делението за сърдечна хирургия има 3 главни професионалисти.

Снимка: Лоби на болница Джуншан и ВИП секцията
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Джу Туню извършва четвъртата най-трудна трансплантация на бъбрек и за първи път 
комбинира трансплантация на сърце, бъбрек и черен дроб. Фан Дзя, президент на болница 
Джуншан и основател на „Критериите Шанхай Фудан“, е ръководил над 7000 сложни операции 
на рак на черен дроб за 20 години; 1300 от тях са трансплантации на черен дроб.283

Болницата извършва първите трансплантации на черен дроб през 1978 г. От 2001 г. на
сам трансплантациите на черен дроб в същата болница бързо се развиват с увеличаващо се 
разнообразие, още иновации, по-краткотрайни операции (средна продължителност от 4 - 6 
часа), по-малко кървене и по-малко усложнения. Някои пациенти са изписвани 9 дена след 
операциите. Кръгът  трансплантационни пациенти се разширява от страдащи от рак на черния 
дроб до такива, страдащи от хепатит, вродени чернодробни заболявания и други заболявания 
в последен стадий. Количествата и процентът на успеваемост на трансплантациите на черен 
дроб нарежда болницата на първо място в региона на Шанхай и в страната.284

Хирургическото отделение за черен дроб в болницата Джуншан служи като Клиничен ме
дицински център за рак на черния дроб в Шанхай, един от двата основни изследователски 
центрове в Китай. Неотдавна започва да предлага извънболнично следоперативно лечение 
на пациенти, претърпели трансплантация на черен дроб, така че пациентите да бъдат опери
рани веднага след преглед и прием в болницата, ускорявайки цикъла на лечение. Болницата 
привлича пациенти от над 10 страни и региони, като изживява драматичен растеж в обема на 
операциите. През февруари 2015 г. отделението се мести в нова сграда на Медицинския център 
за борба срещу рак на черния дроб в Шанхай. Той разполага с 230 легла с мащаб и медицински 
възможности сред най-добрите в света.285 

Водещите фигури на отделението са професор Фан Дзя и професор Джоу Дзян. В момента 
има персонал от 41 души, включително 22-ма с главни професионални титли и 16 хирурзи, 
квалифицирани да извършват трансплантации на черен дроб.286 Над 90% от персонала има 
докторска степен.

Президентът на болницата Фан Дзя също заема постовете директор на Трансплантацион
ния център на органи при университета Фудан и директор на Клиничен медицински център 
за борба с рак на черния дроб. Между 1999 г. и 2000 г. Фан пътува до Института по трансплан
тации „Томас Старзл“ при университета в Питсбърг в ролята на главен гостуващ специалист в 
клинични хирургически изследвания в областта на трансплантациите на черен дроб и хирур
гия на черен дроб. За изминалите 5 години той е водил 15 големи изследователски проекта 
на национално, провинциално и областно ниво, включително по Програма „973“, Програма 
„863“, „Единадесети петилетен план“ и други. Той също помага в установяването на Шанхайски 
стандарти при трансплантациите.287До 2012 г. той е извършил над 7000 операции на рак на 
черен дроб, включително 1300 трансплантации на черен дроб.288

Отделението по урология на тази болница извършва първата си трансплантация на бъб
рек от мъртъв донор през януари 1970 г. и е едно от първите в Китай, извършили алогенна 
трансплантация на бъбрек. През август 1983 г. отделението публикува първата книга в Китай 
за трансплантации на органи, озаглавена „Трансплантация на бъбрек“. През 2000 г. отделението 
прави пробив в трансплантациите на бъбрек и продължава да прави нововъведения в клинич
ната си работа. Отделението понастоящем има 4-ма професори и 5-ма помощник-професори, 
включително 2-ма консултанти с докторска степен и 3-ма с магистърска степен.289

Директорът на отделението Дзу Туню в момента оглавява и клиничната изследователска 
програма за трансплантации на органи. Той успешно извършва особено предизвикателна чет
върта трансплантация на бъбрек и за първи път в Азия последователна трансплантация на 
сърце, черен дроб и бъбрек.290

Отделението по сърдечна хирургия председателства съвета за достъп до органи за сър
дечна трансплантация в Китай. През май 2000 г. тук успешно се извършва трансплантация 
на сърце на най-младия пациент в Китай. Отделението развива пълен набор от стандартни 
процедури за трансплантация на сърце. Всички пациенти, получили сърдечна трансплантация, 
са изправяни на крак след 3 дена. Отделението твърди, че е отговорно за приблизително поло
вината от всички сърдечни трансплантации в Китай. То също прави иновации в технологиите 
за запазване на сърце, като поставя рекорд за запазване на сърце в продължение на 7 часа.291

Отделението по белодробна хирургия посочва на сайта си, че трансплантациите на бял 
дроб са единственото ефективно лечение срещу заболявания на белия дроб в крайна фаза. 
Отделението е събрало много опит в трансплантациите на бял дроб със значими постижения. 
Все още държи рекорда за трансплантация на най-възрастния пациент в Азия.292
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На 1 март 2015 г., източното крило на болница Джуншан отваря официално, след инвести
ция от 1,6 млрд. юана (420 млн. лв.) и 6 години строителство. Новото крило има 16 отделения, 
19 операционни и 4 интензивни зали.293

Снимка: Центърът за клинични изследвания на сърдечно-съдови заболявания и неговата 
хеликоптерна площадка (на 16-и етаж) 

Болница Джуншан ръководи ключовата лаборатория за трансплантации на органи в 
Шанхай. Според непълни данни, лабораторията в момента работи върху 18 изследователски 
проекта към  Националната фондация за природни науки и 12 изследователски проекта на 
провинциално и областно ниво, с финансиране на стойност 10 млн. юана (2,6 млн. лв.). През 
2013 г. и 2014 г., лабораторията публикува 45 статии в Научния референтен индекс и получава 
3 национални патента.294

След публичното оповестяване на информацията за насилственото отнемане на органи 
през 2006 г., лекар към трансплантационния център заявява, че органите са от практикуващи 
Фалун Гонг, пред разследващ, който се представя за роднина на пациент.295

Клиниката за трансплантации при болница Джуншан в Шанхай (16 март 2006 г.)
Разследващ: Здравейте. Вие лекар ли сте?
Лекар: Да...
Разследващ: ... Така, колко дълго трябва да чакам [за трансплантация]?
Лекар: Около седмица, след като пристигнете...
Разследващ: Имате ли органи от Фалун Гонг? Чувал съм, че са много добри.
Лекар: Всички са от този тип.
На 8 февруари 2015 г. директорът на отделението за заболявания на черния дроб при 

болница Джуншан, заявява пред чуждестранен репортер: „Всички черни дробове на донори
те са придобити от източника. Тъй като ние самите извличаме органите и имаме достъп до 
оригиналната информация за органите на донорите със сигурност знаем дали черния дроб на 
даден донор може да се използва или не...“296, 297

Когато е запитан дали болницата използва органи от практикуващи Фалун Гонг, Тан отго
варя: „Не се интересуваме дали са от практикуващи Фалун Гонг или не. Ние не се въвличаме в 
политика. Като лекари, ние се интересуваме само от черния дроб на донора, дали той покрива 
изискванията за трансплантация. Ако покрива изискванията, не се интересуваме от кого е.“
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Първа филиална болница при университета Джъдзян

Илюстрация: Птичи поглед към Първа филиална болница  
при университета Джъдзян, клон Ухан298

Първа филиална болница при университета Джъдзян разполага с най-големия транс
плантационен център в източен Китай и е един от най-големите в Китай.299, 300 Болницата има 
682-ма експерти със старши професионални титли и 2500 легла. Болницата също помещава 
Изследователската лаборатория на Министерството на здравеопазването за множество транс
плантации на органи. 

Отделението по хирургия на черния дроб и панкреаса и център за трансплантация на че
рен дроб към болницата смята себе си за най-голямото в Китай, както и за най-технологично 
напредналото, като разполага с 340 легла. Отделението е водещо по брой извършени комби
нирани трансплантации на бъбрек-бял дроб и панкреас-бъбрек. Екипът му по трансплантация 
е ръководен от Джън Шусън от Китайската инженерна академия. Състои се от 134 души меди
цински персонал, включително 39 със старши титли. Около 60% от персонала има докторска 
степен.301

Снимка: Отделението за чернодробна хепатобилиарна хирургия  
и трансплантационен център на бял дроб

Джън Шусън е президент на Първа филиална болница към университета Джъдзян, ди
ректор на Китайското трансплантационно общество и единственият член от Китай в Коми
сията на Международното общество за бъбречни трансплантации. Два пъти е главен учен, 
ръководещ единствените 2 проекта в областта на органните трансплантации в рамките на 
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Националната програма за основни ключови изследвания (Програма „973“). През 2006 г. той 
помага за създаването на критерия „Хунджоу“, първото по рода си ръководство за селекция на 
китайски пациенти, болни от рак, на които може да бъде извършена трансплантация на черен 
дроб. С влияние в над 20 провинции, той е помагал на Обединената медицинска университет
ска болница в Пекин и Първата филиална болница към Медицинския университет в Синдзян 
при извършването на трансплантации на черен дроб. Той е обучил 6 постдокторанти и над 160 
дипломирани докторанти и магистри.302

В писмо Джън пише, че между януари 2000 г. и декември 2004 г. е извършил 46 спешни 
трансплантации на черен дроб, като на всички пациенти е извършена ортотопична трансплан
тация на черен дроб в рамките на 72 часа.303Джън твърди, че е водил над 1400 трансплантации 
на черен дроб до днес.304

В последните години, Центърът за трансплантации на черен дроб е подел и завършил над 
40 изследователски проекта на национално ниво, включително 2 проекта ръководени от Джън, 
част от Национална програма „973“. Единият е завършен между 2003 г. и 2008 г., а другият 
между 2009 г. и 2013 г.305 Екипът също завършва 3 проекта, част от Национална програма „863“, 
наред с други.306

Центърът за бъбречни заболявания твърди, че е един от най-големите бъбречни транс
плантационни центрове,307 с персонал със старши професионални титли, 12 професори и 
доценти, консултанти докторанти и 6 консултанти магистри. Световната организация за 
разследване на преследването на Фалун Гонг (WOIPFG) потвърди, посредством публикувани 
медицински документи, че поне 35 хирурзи, работещи в центъра, са извършвали трансплан
тации на органи.308

Директорът на центъра, Чън Дзянхуа, специализира в трансплантация на бъбрек и комби
нирани множествени трансплантации на органи. Той служи като заместник-директор и секре
тар на Административната комисия за научна регистрационна система за трансплантации на 
бъбреци.309 Той е ръководил над 50 изследователски проекта на национално, провинциално 
и общинско ниво, включително 2 проекта, носители на второстепенни награди за научни по
добрения в провинция Джъдзян и 3 второстепенни провинциални награди. Той е публикувал 
над 280 професионални статии, 72 са включени в Научния референтен индекс. 

Първа филиална болница към университета Сун Ятсен

Първа филиална болница към университета Сун Ят-сен е водеща в Китай по брой про
екти, свързани с трансплантации на жизненоважни органи. Болницата твърди, че извършва 
най-много различни видове трансплантации и се нарежда на второ място по общ обем транс
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плантации.310 Извършва първата трансплантация на бъбрек през 1972 г. и първата трансплан
тация на бял дроб през 1993 г. Също е сочена като мястото, от където започва вторият подем 
на трансплантациите на черен дроб.311 

Наред с трансплантации на черен дроб, бъбрек, сърце и бял дроб, болницата също рутинно 
извършва едновременни трансплантации на повече от един орган в коремната област. Тя е 
един от най-изтъкнатите трансплантационни центрове на бъбрек в и извън страната,312 като 
предлага такива операции на пациенти от над 10 страни и региони, включително САЩ, Япония, 
Хонконг и Тайван. 

На 14 март 2006 г., „Гуанджоу Дейли“ пише: Наскоро в операционната зала на Първа филиал
на болница към университета Сун Ят-сен, наш репортер стана свидетел на 5 трансплантации на 
черен дроб и 6 трансплантации на бъбрек, извършени едновременно... В най-натоварените си 
дни центърът е извършвал 19 трансплантации на бъбрек за 24 часа. Най-много 6 чернодробни 
трансплантации и 1 трансплантация на повече от един орган са извършвани за един  ден.313

Хуан Дзиефу е работил в болницата заедно с Джън Къли, шеф на Националния екип за 
трансплантации на бъбрек и основател на Отделението за трансплантации на органи. Нас-
тоящият директор е Хъ Сяошун, за който се твърди, че е извършил 1300 трансплантации на 
черен дроб.314 През 2006 г., той се превръща в един от трите центъра за подготовка на кадри за 
болници за трансплантации към Китайския медицински съвет. 42 организации са посетили 
центъра и са се обучавали там.315

Офталмологичният център към университета Сун Ят-сен е извършил над 40 000 очни опе
рации, включително трансплантации на роговица. Общият обем и годишният обем са сред 
водещите в страната.316 Офталмологичният център е водил над 20 национални или провинци
ални ключови научни и технологични изследователски проекта, включително по Проект „973“, 
Проект „863“, Единадесетия петгодишен национален научен и технологичен изследователски 
план, ключови клинични изследователски проекти към Министерството на здравеопазването 
и над 20 главни проекта за Гуандун и други провинции. Също е награден с множество изследо
вателски стипендии и е публикувал над 200 научни труда в последните 5 години.

Пекинска болница на дружбата (Филиална болница към Столи-
чен медицински университет)

Илюстрации: Пекинската болница на дружбата и вътрешността ѝ.318
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В Китай, медицинските университети са свързани с болници. По време на образовател
ната реформа голям брой болници също бяха свързани с университети. Например Столичен 
медицински университет има 20 филиални болници,317 включително Болницата на дружбата, 
болница Чаоян, болница Анджън, болница ЮАн и болница Тундзън. Тъй като тези болници са 
толкова известни, те запазват имената си, вместо да бъдат преименувани на филиални болни
ци към Столичния медицински университет. 

Пекинската болница на дружбата е наименува от Бюрото по здравеопазване на Пекински 
център за съответствие на органи през 1997 г. Тя е най-големият трансплантационен център в 
Азия и е извършила първа 1000, 2000 и 3000 трансплантации в Китай. През 1998 г. тя основава 
Китайско-американски център за съответствие на органи Терасаки.319

Болница
Брой

%оцелява
не след 1 
година

Крайна дата

Пекинска болница на дружбата 2300 87.3 октомври 2000 г.
Болница Гуанджоу Нанфан 2123 96.7 ноември 2001 г.
Първа филиална болница към универси
тета Сун Ят-сън 1501 87.0 юли 1999 г.

Обща болница на Народната освободи
телна армия (номер 301) 1180 88.6 юни 1999 г.

Първа филиална болница към универси
тета Си‘ан Дзяо Тун 1140 90.2 юни 2000 г.

Пекинска болница Чаоян 1118 91.2 октомври 2000 г.

Фигура 4.1  Прогрес при клиничен бъбречен алографт, Медицинско списание на Китайските 
народни въоръжени полицейски сили, брой 15, брой 6, юни 2004 г.

Според Ю Лисин, директор на Трансплантационен център Нанфан в Гуанджоу,320 броят на 
трансплантациите на бъбрек, извършени през 2000 г. в Пекинската болница на дружбата са 
над 2300. По това време много други трансплантационни центрове са извършили над 1000 
трансплантации на бъбрек, включително Трансплантационният център Нанфан в Гуанджоу, 
Първа филиална болница към университета Сун Ят-сен, Многопрофилна болница на Народна
та освободителна армия, Първа филиална болница към университета Си‘ан Дзяо Тун и болница 
Чаоян. Между 2000 г. и 2006 г. броят на трансплантациите бързо расте. Тъй като октомври 2000 
г. е само началото на експоненциалния растеж тук, заключваме, че броят на трансплантациите, 
извършени в тези болници е дори още по-мащабен след 2000 г. 
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Първа болница към Китайски медицински университет
(Център на китайската международна мрежа за помощ при трансплантации на органи)

 

Снимка: Първа болница към Китайския медицински университет321

Първа болница към Китайския медицински университет се намира в Шънян, провинция 
Ляонин. Тя е най-големият трансплантационен център в североизточен Китай и също първата 
болница, която развива чернодробни и панкреатично-бъбречни трансплантации в региона.322

През 2003 г. болницата основава Център на китайската международна мрежа за помощ при 
трансплантации на органи (CITNAC) – трансплантационна институция за чужденци, основно 
от Япония, Южна Корея и други страни. Болницата прави силна рекламна кампания в Япония, 
промотирайки специално подбрани услуги. В кампанията се казва: „Институтът за трансплан
тация на органи не само има няколко лекари и главни сестри, учили в Япония и запознати с 
японската култура, но повечето сестри също говорят японски, в удобство на японските паци
енти. Пациенти, възстановяващи се след операция, ще бъдат приети за специални грижи в 
Отдела за старши кадри.“323

Използване на живи донори

След разкритията за насилственото отнемане на органи в болница Судзятун през 2006 
г., CITNAC премахва информацията относно живите донори от уебсайта си.324 В архивираната 
версия на уебсайта от септември 2004 г., центърът отбелязва: „В Китай, ние извършваме транс
плантации на бъбрек от живи донори. Това е напълно различно от трансплантациите на органи 
от мъртви тела, за които говорят в японските болници и центрове за диализа... В сравнение с 
трансплантациите на бъбреци от мъртви тела в Япония, това, което предлагаме тук е много 
по-безопасно и надеждно.“325

CITNAC посочва следните цени си за органи от живи хора: над 60 000 щ.д. (106 700 лв.) за 
трансплантация на бъбрек, около 100 000 щ.д. (177 900 лв.) за трансплантация на черен дроб 
и над 150 000 щ.д. (266 900 лв.) за трансплантация на бял дроб или сърце.326
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Фигура 4.3: Ценоразпис на Центъра на китайската международна мрежа за помощ при 
трансплантации на органи

Брой, приписван на правителствена подкрепа

През 2006 г. в доклад, публикуван в „Азиатско-тихоокеански журнал: Фокус върху Япония“, 
председателят Сузуки Масанори от Японската организация на реципиентите на транспланта
ции казва, че една китайска болница е извършила 2000 трансплантации на органи само през 
2005 г.327 Според разследване на Световната организация за разследване на преследването 
на Фалун Гонг, Масанори е говорил за Центъра на китайската международна мрежа за помощ 
при трансплантации в Първа болница към Китайския медицински университет, намиращ се 
в Шънян, провинция Ляонин, близо до Япония.

Уебсайтът на центъра заявява: „За да можем да извършим толкова голям брой трансплан
тации всяка година, трябва да благодарим за подкрепата, която правителството ни оказва. 
По-специално, Върховният народен съд, Висшата народна прокуратура, обществената система 
за сигурност, съдебната система, Министерството на здравеопазването и Министерството на 
вътрешните работи, които, работейки заедно, утвърждават закони, чрез които придобиването 
на органи се радва на подкрепа и защита. Подобно нещо е единствено по рода си в света.“328

Професор Лиу Юнфън е докторант-консултант и директор на Отделението за трансплан
тации на органи към центъра. Според архивирана версия на „списък с известни лекари“ от 23 
октомври 2004 г.,329 Лиу е изучавал трансплантации на черен дроб и панкреас в Транспланта
ционния център при университета в Минесота, САЩ, и е усъвършенствал техники за придоби
ване, трансплантация на органи и следоперативно управляване. Той основава Отделението за 
трансплантации към центъра през 1992 г.330 и развива трансплантации на бъбрек, черен дроб 
и едновременни трансплантации на бъбрек и черен дроб. Уебстраницата на центъра твърди, че 
той се е превърнал в един от най-големите всестранни трансплантационни центрове в Китай и 
е най-големият трансплантационен център в североизточен Китай. Лиу обучава над 20 докто
ранти и над 30 магистри. Той също напътства отделенията в много други болници в развитието 
на трансплантациите на бъбрек. Страницата посочва, че той е повишен до вицепрезидент на 
Първа болница към Китайския медицински университет заради своите постижения. 

Според архивираната уебстраница на болницата,331 през 2004 г., центърът разполага с 2-ма 
професори, 2-ма помощник-професори, 4-ма докторанти, 7 кандидат-докторанти и 2-ма ма
гистри. Общо центърът разполага с 16 души със следдипломна степен, като над половината от 
тях са учили или са обучавани извън Китай. По това време центърът е единствената болница в 
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Китай, която има възможността едновременно да извършва трансплантация на повече от един 
орган, включително бъбрек, черен дроб, панкреас-бъбрек и черен дроб-бъбрек. Болницата 
твърди, че е извършила над 1000 трансплантации на черен дроб и бъбрек до април 2016 г.,332 
което се равнява на средно 45 на година или по-малко от една трансплантация на седмица. Това 
число е абсурдно, вземайки предвид броя на персонала и капацитета на центъра. 

Придобиване на графтни органи и експерименти с хора

Между 2003 г. и 2008 г. Уан Лидзюн е политически комисионер от град Дзинджоу, провин
ция Ляонин. Той установява „Вътрешен център за психологическо изследване“ с главната цел 
да се експериментира с трансплантации на органи от живи донори. Той си сътрудничи със  7 
чуждестранни университети и 17 местни университети и болници. Между тях са Китайският 
медицински университет и болница 205 в Дзинджоу на Народната освободителна армия.333

През 19 септември 2006 г. по време на церемония за присъждане на Специалната награда 
за принос в иновациите на Китайската фондация за наука и технологии Гуанхуа, генералният 
секретар Жън Дзинян от фондацията казва в своята презентация:334 „Професор Уан Лидзюн 
и центърът за изследване са извършили основни изследвания и клинични опити относно 
трудния въпрос за органи, които не могат лесно да бъдат трансплантирани след смъртоносна 
инжекция. Чрез тестване върху животни, инвитро експерименти и клинично приложение, те 
разработиха напълно нова формула на разтвор за консервиране. След като разтворът е инжек
тиран в черния дроб и бъбрека инвитро или инвиво, органите могат да бъдат използвани при 
трансплантации.“ Уан Лидзюн също коментира, по време на получаване на наградата: „Нашите 
технологични постижения са резултат от няколко хиляди интензивни опити и усилията на 
много хора...“335

Снимка: Болница 205 при Народната освободителна армия

Болницата 205 в Дзинджоу на Народната освободителна армия е най-големият транс
плантационен център в западната провинция Ляонин, въпреки че не е одобрена да извършва 
трансплантации от Министерството на здравеопазването. На 23 май 2006 г., „Уестърн Ляонин 
Бизнес Дейли“ публикува материал, който твърди, че Чън Джуншан, директор на урологич
ното отделение, е извършил 568 трансплантации на бъбрек. Пациенти от Тайван, Сингапур, 
Южна Корея, Малайзия и други места „се тълпят там, заради репутацията на болницата.“336 До 
декември 2006 г. Чън е участвал в най-малко 632 трансплантации на бъбрек.337
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През 25 май 2012 г., когато разследващ от Световната организация за разследване на 
преследването на Фалун Гонг говори с Чън по телефона, той признава, че е участвал в експе
риментите с хора на Уан Лидзюн заедно с Китайския медицински университет и филиални 
болници.338

Това е превод на частичен препис на разговора между тях:
Разследващ: Уан Лидзюн е водил трансплантационен проект за последващо инжектиране 

на лекарство. Работил ли сте с него в проекта?
Чън: Не само ние, Китайският медицински университет и неговите филиални болници 

също участваха в проекта.
Разследващ: Някои от органите са били от задържани практикуващи Фалун Гонг. Можете 

ли да потвърдите това?
Чън: За това се грижеха чрез съдилищата.
Директорът Лиу Юнфън от Института за трансплантации на органи при Китайския ме

дицински университет заявява, че е участвал в изследването и разработването на разтвор за 
запазване на органи и разработването на разтвор за запазване на бъбрек, водещ в областта в 
Китай. Лиу води различни научни изследователски проекти, включително 4 проекта на На
ционалната фондация за природни науки и печели първа Награда за напредък в естествените 
науки.339

Болница Шанхай Жъндзи (Филиална на университета Шанхай 
Дзяо Тун)

Снимка: Болница Шанхай Жъндзи, източен комплекс (Пудун)340

Университетът Шанхай Дзяо Тун има 14 филиални болници,341 включително болница 
Жъндзи. Други филиални болници, като болница Шанхай Жъндзи, Първа народна болница 
в Шанхай, болница Шанхай Синхуа, всички са трансплантационни центрове, определени от 
Министерството на здравеопазването. В този университет е завършил бившият китайски ли
дер Дзян Дзъмин. 

Болница Шанхай Жъндзи извършва първата си чернодробна трансплантация през 2001 
г.342 След няколко години развитие, се нарежда на първо място по обем на трансплантации на 
черен дроб в Шанхай за 8 последователни години. Болницата твърди, че се нарежда първа в 
Китай по трансплантации на черен дроб през 2011 г., 2012 г., 2013 г. и 2014 г. и на първо място в 
света по извършени педиатрични трансплантации на черен дроб. Жъндзи се превръща в един 
водещите трансплантационни центрове в Китай.343
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Високата заетост показва голям обем извършени трансплантации

Според онлайн публикация „Центърът за чернодробни трансплантации към болница 
Жъндзи е създаден официално на 20 септември 2004 г. Основният ѝ ръководител е Ся Цян, 
нает от болницата. Въпреки че е извършил успешно няколкостотин чернодробни трансплан
тации, Ся все още е неопитен в сравнение с кръга лекари, занимаващи се с трансплантации в 
Китай по онова време.“344

В материал от „Дзиефан Дейли“ от 26 януари 2005 г., Ся казва: „Обсебен съм от чернодроб
ни трансплантации. Все едно съм пристрастен към тях. Чувствам се неудобно, ако не отида 
в отделението, за да видя пациент там дори и един ден. Правя поне от 2 до 5 чернодробни 
трансплантации на седмица. Не ме е страх от неуспех. Вместо това внимателно анализирам 
и обобщавам и на следващия ден продължавам да правя същото.“ Точно колко чернодробни 
трансплантации е направил? Ся е загубил броя им. Той си спомня само рекорда си от 6 чер
нодробни трансплантации в 1 ден.345 Дори и днес, класическата чернодробна трансплантация 
отнема 4-6 часа; през 2005 г., времето за работа е дори по-дълго.

Фигура 4.4: Страница от материал на онлайн изданието на „Пипълс Дейли“ от юни 2006 г., 
(„Дзиефан Дейли“)

Ся казва: „Управлението на моя екип е военизирано. Всеки медицински служител трябва 
да държи своя мобилен телефон включен 24 часа на денонощие, защото чернодробните транс
плантации могат да изискват да се пътува до болницата за изземане на орган или подготовка 
за операция по всяко време. Ние, лекарите трябва да сме в готовност по всяко време.“346 Сред 
материалите в медиите, най-често срещаната дума изглежда е „зает“. През 2013 г. в статия, „Уън
хуей Дейли“ пише: „Болница Жъндзи извършва чернодробни трансплантации непрекъснато 
и лекарите не могат да излязат от болницата цяла нощ.“347

Обем на трансплантациите

През октомври 2004 г. болница Жъндзи разширява наличните легла за пациенти за чер
нодробни трансплантации по-малко от 10 дни след създаването на центъра. „На 4-ия ден, след 
като пристигнах в болница Шанхай Жъндзи, извърших първата си трансплантация на черен 
дроб. Следващата седмица, успешно завършихме 4 чернодробни трансплантации.“ Когато ръ
ководителите на болницата виждат силата на този млад екип, те веднага решават да увеличат 
леглата от 13 на 23, отделени за трансплантация на черен дроб по време на дългите празници 
на 1 октомври.348

След по-малко от 3 години, през юни 2007 г. уебсайтът на Трансплантации на органи в 
Китай показа, че болница Жъндзи има 90 легла за чернодробни трансплантации и може да 
извършва 6 чернодробни трансплантации едновременно. 349 До 2014 г. отделът за чернодробни 
трансплантации при болница Жъндзи има 3 отделения, 110 легла и над 70 души медицински 
персонал. Тя се превръща в ключова национална клинична школа, ключова школа за развитие 
в рамките на националния Проект „211“ и ключова клинична медицинска школа към Шан-
хайската комисия за здраве и семейно планиране.350

Колко точно трансплантации на черен дроб е направил? 
Ся е изгубил броя им. Единствено си спомня рекорда си от 6 
бъбречни трансплантации за 1 ден.
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През 2007 г. интернет страницата на болницата посочва: „извършени са близо 200 чернод
робни трансплантации годишно“. През 2013 г. сайтът заявява, че броят на годишните чернод
робни трансплантации е „над 200“. Ако тази цифра е действителна, 23-те легла, налични през 
2004 г., биха били повече от достатъчни. Въпреки това броя на леглата се увеличава до 110.

Фигура 4.5: Снимка от уебсайта на Трансплантации на органи в Китай от юни 2007 г.

В Шанхай, където болничните легла са в недостиг, болница Жъндзи обновява много ме
тоди, за да увеличи тяхната степен на ефективност, включително и добре познатите „дневен 
хирургически център“, където пациентите трябва да останат само от 24 до 48 часа.351 Разно-
образни фактори влияят на времето на хоспитализация на отделните пациенти. Най-краткото 
посочено време на хоспитализация за чернодробни трансплантации е 2 седмици или по-малко, 
в това число 9 дни в университета Фудан352 и 12 дни в Трансплантационен център на провин
ция Шандун.353

Дори ако изчисляваме на база 30-дневна хоспитализация и 100% натоварване, 90 легла 
биха позволили 1080 трансплантации годишно, а 110 легла - 1320 трансплантации годишно. 
Ако болница Жъндзи е постигнала 3-седмична хоспитализация и изключим малък брой легла, 
вероятно използвани за други цели, количеството годишни чернодробни трансплантации би 
достигнало над 1500.

Жъндзи е една от първите болници в Шанхай, извършващи трансплантации на бъбрек.354 
Отделението по урология отвори ново крило и отдел за бъбречна трансплантация в Пудун през 
ноември 1999 г., а по-късно разшири леглата си до 70. Новият медицински екип и система за 
разпределение позволяват броя на операциите да се увеличи с 300%.355 Това средно по голе
мина отделение извършва над 5000 операции годишно, като над 60% от тях са големи опера
ции. Средното време за хоспитализация е 5 дена.356 Тези данни сочат, че болницата извършва 
толкова трансплантации на бъбрек, колкото и на черен дроб. 

Получаване на органи директно от военни източници

Ся Цян казва: „Ако има достатъчна наличност на черен дроб, няма да правим чернодробни 
трансплантации от живи донори [имайки предвид близките на пациентите], тъй като в края 
на краищата, тези операциите изискват здрави донори да поемат риска от операция.“357 Според 
материал на „Уънхуей Дейли“, измежду 1500 извършени операции в болницата в периода меж
ду 2004 г. и 2013 г., малко повече от 300 органа са от живи роднини. Реалистичният капацитет 
на болницата е над 1000 трансплантации годишно, а броят на близки и роднини на пациента, 
които даряват своите органи (средно 33 на година), представлява малка част от общия обем. 

Източник:  Китайска мрежа за трансплантации на органи 
/ болница Жъндзи

Дата:              28 юни, 2007 г. 
Заглавие:    Екипът за трансплантации на черен дроб от 

центъра за трансплантации на органи Шанхай Жъндзи
... Този център разполага с първокласна апаратура и съо-

ръжения. Има 90 легла и 100% свободни от частици опера
ционни зали с ламинарен поток на въздуха, в които могат да 
се извършват 6 трансплантации еднвременно



74

Уебстраница на „Гуд Доктърс Онлайн“, широко използван медицински справочник на 
китайските лекари, заявява: „През 2013 г., със силната подкрепа на болнични служители, тя 
[болницата] създаде първата „Организация за придобиване на органи“ в Шанхай. До юни 2014 
г. тя вече е придобила 22 дарения на органи, в това число от 14 възрастни и 8 деца, осигуря
вайки 17 черни дроба и 34 бъбрека, които представляват 2/3 от всички дарения на органи в 
областта Шанхай.“358 Ако разгледаме само официално оповестения обем на трансплантации, 
източниците на органи за над 1100 от 1500-те трансплантации на органи, остават необясними. 

В репортаж, излъчен по телевизия „Ню Тан Дайнъсти“ (NTD) на 7 февруари 2015 г., старшата 
сестра на смяна в отдела за трансплантации на черен дроб в болница Жъндзи, признава, че 
доставката на живи органи се извършва чрез военни източници.359

Болница на барабанената кула в Нандзин, филиал към Медицин-
ското училище на Нандзински университет

Болницата на барабанената кула в Нандзин първоначално е създадена като християнска 
болница през 1892 г. Тя има около 3000 легла, над 400 главни лекари и помощник главни ле
кари, над 220 професори и доценти, над 40 консултанти докторанти и над 180 консултанти 
магистри. В нея работят 40 експерти, които получават специално финансиране от Държавния 
съвет. Има данни, че потенциалният обем трансплантации на черен дроб в болницата е един 
от водещите в Китай.360

През 1995 г. отделът за жлъчно-чернодробна хирургия успешно извършва първата пигибек 
трансплантация на черен дроб в Китай, операция, която се смяташе за напреднала по това 
време. През 2001 г. там се извършва първата комбинирана чернодробно-бъбречна трансплан
тация в провинция Дзянсу. Отделът в момента разполага със 180 легла. Подчинените му отдели 
извършват трансплантация, чернодробна хирургия и жлъчно-панкреатична хирургия. Този 
отдел е национална ключова дисциплина и служи като Жлъчно-чернодробен клиничен ме
дицински център в провинция Дзянсу.361

Академичният ръководител на отделението Дин Итао сега служи като директор на Транс
плантационния център на органи, почетен президент на болницата на барабанената кула в 
Нандзин (той е президент между 1996 г. и 2014 г.) и вицепрезидент на Медицинското училище 
към Нандзинския университет. Той получава изследователски стипендии от Националната 
природонаучна фондация, Националната програма „863“ и специални проекти на Китайската 
академия на науките. Има публикувани над 500 статии и книги, включително близо 200 научни 
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публикации, на които е основен автор. Носител е на 16 награди на национално и регионално 
ниво. Получил  е обучение на високо ниво в Австралийското национално звено за чернодробна 
трансплантация.

В допълнение, отделението за урологична хирургия на болницата е одобрено от Минис-
терството на здравеопазването за извършване на бъбречни трансплантации. Той е медицинско 
и клинично ключово отделение за специалисти в провинция Дзянсу. Разполага със 120 заде
лени легла и с 3 отделения.362

Гигантската, модерна обща медицинска сграда на болницата е въведена в експлоатация 
на 15 декември 2012 г. Сградата е оборудвана с удобства, подобни на тази на 5-звезден хотел, 
включително и роял на стойност 7 млн. юана (1,8 млн. лв). Сградата може да побере 15 000 ам
булаторни пациенти на ден и има близо 3000 легла. Сградата е спечелила наградата на „Уърлд 
Аркитекчър Нюз“ и топ наградата за архитектура на Китай - наградата на Лу Бан.

Снимки: Болничното лоби и лобито на отдела за хоспитализирани пациенти

Снимки: Хеликоптерната площадка на покрива на сградата
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Болнични квалификации и факти

Болницата е построена през 1921 г. от Фондация 
Рокфелер, в опит да „изгради най-добрия медицински 
център в Азия.“ Тя е известна както в страната, така и по 
света. Тя е първото медицинско заведение, осигуряващо 
обслужване на чуждестранни гости в Китай, със специал
ни отделения за чуждестранни високопоставени лица и 
клиника за висши кадри. Болницата е поставена на първо 
място в списъка  „Най-добрите болници в Китай“ на Инс-
титута към болничната администрация на университета 
Фудан, в продължение на 6 последователни години, от 
2010 г. до 2015 г.363

Болницата има над 4000 служители, включително 
5-ма академици; 20 национални ключови школи, 29 на
ционални ключови клинични специалности, 16 доктор
ски програми, 29 магистърски програми, 6 национални 
бази за продължително медицинско образование, 18 
учебни бази за възпитаници с второстепенни школи, 
15 бази за обучение за специалисти с школи трето ниво. 
Болницата разполага с над 2000 легла.

Тя успешно извършва първата бъбречна трансплан
тация в Китай през 1973 г. и има дълга история в областта 
на чернодробните трансплантации.364

Отделението за чернодробна трансплантация разпо
лага със силен екип от лекари, обучени в чужбина. Той 
има 2-ма докторски съветници, 3-ма магистърски съ
ветници, 5-ма професори и доценти, и 5-ма специалисти 
хирурзи/лекари. Всички с докторска степен. Болницата 
също набира голям брой обучаващи лекари/хирурзи 
всяка година, и е отговорна за обучението на студенти 
по медицина и специализанти в Пекинския обединен 
медицински колеж.365

Сегашният директор на жлъчно-чернодробната хи
рургия е Хуан Дзиефу, бивш заместник-министър на здра
веопазването. Той е популяризатор на втората вълна в 
чернодробната трансплантация в Китай. Служил е като 
директор на Борда за трансплантации на органи в Китай, 
вицепрезидент на Китайската медицинска асоциация, и 
гостуващ професор в университетите Харвард, Станфорд, 
и Масачузетския технологичен институт. Бил е главен 
редактор на 11 хирургически монографии и участва в 
редак тирането на 5 хирургически монографии. 

Първият списък с трансплантационни хирурзи в 
Пекин съдържа имена на лекари в областта на транс
плантацията на черен дроб, като Мао Илей, Сан Синтин, 
Джун Шоусиен, и други известни чернодробни хирурзи 
от Обединената болница.366

Съветникът на докторанти Джун Шоусиен ръководи 
първата трансплантация на черен дроб в Обединената 
болница. Той е завършил Медицинския институт в Хар
ков в бившия Съветски съюз и впоследствие учи в Мно

Болницата

1.
Обединена медицинска универ-

ситетска болница

 ¾ Град, провинция: Пекин
 ¾ Цивилна, национално ниво
 ¾ Капацитет: 2000 легла
 ¾ Сертифицирана за типове транс

плантации:
 y черен дроб
 y бъбрек

 ¾ Типове трансплантации извърш
вани в действителност:

 y черен дроб
 y бъбрек

 
 ¾ Чернодробна хирургия
 ¾ 10 експерти по трансплантация
 ¾ Бъбречна хирургия:

 y 80 легла
 y 15 експерти по транспланта

ция

Интересни факти:
Хуан Дзиефу казва, че е извършил 

500 трансплантации на черен дроб 
през 2012 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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гопрофилната болница Масачузетс към Харвардския 
университет и болница „Джонс Хопкинс“. Той също служи 
като заместник-председател на Националната група за 
хирургия на панкреаса и е редактор и консултант на над 
10 професионални списания, като например китайски 
вестник за обща хирургия и Националния медицински 
вестник на Китай.367

Мао Илей е обявен за един от топ 10 професори по хи
рургия в Пекинската обединена медицинска колежанска 
болница през 2014 г. Той завършва програма за обучение 
в болница Модбъри в Австралия през 1990 г. През 1997 г. 
завършва докторска програма по хирургия в университе
та в Лунд, Швеция, под ръководството на Стиг Бенмарк, 
академик в Европейската академия на науките и прези
дент на Световната асоциация на черен дроб, панкреас и 
жлъчка. Провежда изследвания като кандидат на науки
те в Харвардския университет, САЩ, и завършва клинич
но обучение в отделението по хирургическа онкология в 
Многопрофилна болница в  Масачузетс.368

Сан Синтин, настоящият заместник-директор на от
делението по хирургия на черния дроб и магистърски 
консултант, учи в Института Каролинска, Швеция, като 
гостуващ учен от 1993 г. до 1995 г.

През юни 2006 г., отделението по чернодробна хи
рургия получава финансиране от 1 млн. щ.д. (1,7 млн. 
лв.) от Медицинския съвет на Китай в Ню Йорк (CMB). 
Тази сума е използвана за подпомагане на създаването 
на стандарт за трансплантации и системи за регистрация, 
национални законови и подзаконови актове, отнасящи 
до трансплантацията в Китай, засилване на професио
налното обучение и разширяване на трансплантация
та на черен дроб, свързани с научни постижения. Този 
проект превръща Пекинската обединена медицински 
университетска болница на Китайската академия на 
медицинските науки, в основно тяло за сътрудничество 
с Първа филиална болница на университета Сун Ят-сен 
и Първа централна болница Тиендзин. Професор Хуан 
Дзиефу, бивш заместник-министър на здравеопазването, 
е директор на проекта. Отделът е отговорен и за редица 
проекти за Националната фондация за природни науки 
и си сътрудничи със САЩ, Канада и други страни за про
екти, свързани с научни изследвания.369

Официалният уебсайт на болницата е премахнал 
всички данни за броя на чернодробните транспланта
ции и посочва, че разполага само с 28 легла. Въпреки това 
през 2013 г., „Гуанджоу Дейли“ цитира Хуан Дзиефу: „Аз 
извърших 500 чернодробни трансплантации миналата 
година.“370 Посочената база с легла не би стигнала да се 
настанят дори само пациентите за чернодробна транс
плантация на Хуан Дзиефу. 

Урологичното хирургическо отделение започва бъб-
речни трансплантации най-рано и е усъвършенствало 
технологията със значителен ефект. То се нарежда на 
второ място, според обобщена оценка в района на Пекин. 
В областта на бъбречната трансплантация, отделението е 
на напреднало ниво според международните стандарти 
и на водещо ниво в Китай.371

 

Хиляди се редят през нощта, за да се 
регистрират за преглед в Обединена 
медицинска университетска болни-
ца Пекин, която лекува както кадри 

на партията, така и обикновени 
граждани – рядкост сред най-добри-

те болници в Китай
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В момента разполага с 67 служители и 80 легла. Там 
работят 37 лекари и 26 медицински сестри, включител
но 9 професори, 6 доценти и 11 специалисти хирурзи/
лекари, сред които 3-ма консултант-докторанти и 8 ма
гистър-консултанти. Разполага с 12 постдокторанти и 
докторанти, както и над 10 души, които са се преместили 
да работят в Европа и други развити страни за по-ната
тъшно обучение. Всяка година, докторските и магистър
ски програми в отделението набират от 6 до 8 студенти 
и 12 специализанти.

Уебсайтът на болницата показва, че от първата бъб
речна трансплантация през 1970 г., болницата е извър
шила близо 1000 бъбречни трансплантации. Въпреки 
това този брой не е актуализиран от години.

Тази болница е създадена в сътрудничество между 
китайските и японските власти, и получава субсидии 
от японското правителство. Тя осигурява медицинско 
обслужване за чужденци от редица държави и региони, 
както и за лидери от Централния комитет на Китайската 
комунистическа партия. През 2001 г. тя е регистрирана 
като базова болница за медицински грижи на лидерите 
в Централния комитет на Китайската комунистическа 
партия. Има 1600 легла, над 500 служители със старши 
професионални титли, и над 1000 служители с магистър
ски или по-висши степени.372 Класира се 43-та сред 100-те 
най-конкурентни болници в Китай през 2015 г.373

Към отделението по урологична хирургия на болни
цата функционира център за трансплантация на бъбрек. 
„Тъй като болницата започна да изпълнява бъбречни 
трансплантации през 1986 г., тя натрупа богат клини
чен опит, и постигна стандартизирани предоперативни 
управленски практики, висок процент на дългосрочно 
оцеляване и ниски разходи за медицинско обслужване. 
Тя е постигнала водещи позиции на национално ниво и 
получава добри отзиви от местни и чуждестранни паци
енти.“ През 2011 г. отделът има 7 главни лекари (включи
телно 3 магистър-консултанти), 4-ма помощник-главни 
лекари, 3-ма специалист-лекари и 2-ма специализанти. 
Той служи като база за обучение на специалисти по уро
логия в Пекин.374

Лиу Найбо, директор на отделението за урологична 
хирургия, има богат опит в трансплантациите на бъбрек 
и следоперативни усложнения. Той е един от най-първи
те в Китай, започнали работа по лапароскопична нефрек
томия от жив донор и трансплантация бъбрек. Води 
множество изследователски програми на национално 
и болнично ниво. През 1989 г. той учи в университета 
Кюшу в Япония.375

Дзян Юндзин, бивш директор на отделението по 
урологична хирургия, работи като здравен експерт за 
висши кадри през 2002 г. Той е член на Подкомисията на 
Китайската медицинска асоциация за трансплантации. 
Учи бъбречна трансплантация в болница Аденбрук в 
Англия в продължение на 2 години. Дзян публикува 40 
статии в местни и международни списания. Той е печелил 

2.
Болница на китайскояпонска-

та дружба

 ¾ цивилна, национално ниво
 ¾ Град, провинция: Пекин
 ¾ Капацитет: 1600 легла
 ¾ Сертифицирана за типове транс

плантации:
 y черен дроб
 y бял дроб

 ¾ Действително извършвани 
трансплантации

 y бъбрек
 y бял дроб
 y черен дроб

 ¾ Гръдна хирургия
 y 57 легла (6 легла за интензив

на грижа)



79

веднъж Националната награда за постижения в научни
те и технологични изследвания и се радва на специално 
правителствено финансиране.376

Отделението по гръдна хирургия на болницата, едно 
от водещите в страната, извършва първите 2 белодробни 
трансплантации в Китай през 1970 г. Събрало е солиден 
опит в провеждането на трансплантации на един бял 
дроб, на два бели дроба и на лобарни белодробни транс
плантации, и има сравнително голямо влияние в стра
ната. Отделението разполага с първокласно оборудване 
и с голяма група от висококвалифицирани специалисти 
по гръдна хирургия, повечето от които са доктори на 
медицинските науки или държат магистърска степен. 
Всеки от лекарите има опит с изследователска работа в 
чужбина. Някои от професорите са гост преподаватели в 
институции в чужбина и имат дългосрочен академичен 
обмен. Отделът е определил почетни професори от САЩ, 
Великобритания, Япония и други страни. Отделението 
разполага с 5-ма професори, 4-ма доценти, 7 лекари-спе
циалисти и специализанти. То разполага с 57 легла, в това 
число 6 за интензивни грижи.377, 378

Отделението за чернодробна трансплантация полу
чава признание почти на международно ниво.379 През 
1995 г. болницата постигна предварителен успех с пър
вата си трансплантация на черен дроб. Тя самата се опре
деля като „разполагаща с екип със силни способности в 
трансплантацията на черен дроб и сила в интеграцията.“ 
Болницата „приветства операции за пациенти в после
ден и краен стадий на чернодробни заболявания, които 
се нуждаят от чернодробна трансплантация; ние ще им 
предоставим преференциално лечение.“380

Финансирана от Министерството на образование
то, тя формира комисия, която проучва чернодробните 
трансплантации в Мелбърн и Сидни, Австралия през 
1995 г., а след това в Питсбърг, САЩ, през 1996 г. Това е 
първата болница, чиято програма за обучение в област-
та на трансплантацията на черен дроб е финансирана от 
Министерството на образованието.

Това е най-голямата болница за лечение на сърдеч
но-съдови заболявания, изследвания и образование в 
Китай. Започва клинична практика с трансплантации на 
сърце и бял дроб през 1994 г. Извършва сърдечни транс
плантации като рутинна процедура от 2004 г. със специа
лизиран екип, извършил най-много сърдечни трансплан
тации в страната. Тя е и един от най-големите центрове 
за сърдечна трансплантация в света.381

Уебсайтът на болницата заявява, че тук са усъвър
шенствани набор от установени практики в сърдечната 
трансплантация. Повечето пациенти успешно се възста
новяват след операция и могат да започнат да ходят след 
2 до 3 дни,  като са изписвани след 2 до 3 седмици.382

Сайтът на болницата също публикува цената за 
трансплантация на сърце. Въз основа на настоящите 
данни, периоперативните разходи за всеки пациент са 
средно около 250 000 юана (65 000 лв.). Разходите за сле

3.
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доперативни имуносупресори са средно 3000~5000 юана 
(1000~1300 лв.) на месец.383

Трансплантационният център има големи възмож
ности:384

Президентът на болницата Ху Шъншоу е доктор кон
султант, главен учен в рамките на Националната програ
ма „973“ и един от топ 3 водещи хирурзи в сърдечната 
трансплантация. 

Сун Юнху, главен хирург, отговорник на трансплан
тационния център на сърце, също е един от топ 3 главни 
хирурзи в сърдечната трансплантация. Учи сърдечна хи
рургия в болница „Св. Винсент“ в Сидни, Австралия, през 
1998 г. Преминал е обучение в различни сърдечни цен
трове в САЩ, Канада, Германия и др. 

Уан Уей е главен хирург в трансплантационния цен
тър, докторант консултант и един от тримата основни 
главни хирурзи в болницата в областта на сърдечната 
трансплантация. В момента се занимава с ключови из
следователски проекти, свързани със сърдечната транс
плантация, част от „Плана за единадесетата петилетка“ 
на програмата за подкрепа към Министерството на нау
ката и технологията. 

Хуан Дзие, началник на отделението за сърдечна 
трансплантация и главен лекар, е отговорен за селекция, 
насочено предоперативно лечение и постоперативно 
проследяване и управление на пациенти със сърдечна 
трансплантация. Тя учи трансплантация на сърце и бял 
дроб в болница „Св. Винсент“ в Сидни, Австралия през 
2006 г.

Официалният уебсайт на болницата посочва, че 
трансплантационният център има само 2 специализи
рани операционни зали за трансплантации, 6 следопе
ративни легла за интензивно лечение, 12 редовни легла 
и екип от 3-ма известни сърдечни хирург-специалисти, 
2-ма подготвени, работещи на пълно работно време 
трансплантационни хирурзи, специализирани меди
цински сестри за интензивни грижи и 15 медицински 
сестри.385

Въз основа на период на хоспитализация от 2 до 3 сед
мици, дори и да допуснем, че информацията за наличие
то само на 12 обикновени легла и 6 легла за интензивни 
грижи не са били умишлено занижени, центърът все още 
може да извърши между 300 и 450 сърдечни трансплан
тации годишно. Така дори 1 операционна зала щеше да е 
повече от достатъчна, без да е необходима втора.

Въпреки това профилът на Сун показва, че в транс
плантационният център при Болницата за сърдечно-съ
дови заболявания са извършили 440 сърдечни транс
плантации между юни 2004 г. и юли 2014 г., като 60 са 
извършени през 2010 г., 52 през 2011 г., 46 през 2012 г., 
65 през 2013 г.,386 и 81 през 2014 г. 387

Ако тези цифри са верни, тогава 5 легла, 1 операцион
на зала, както и 1 лекар биха били повече от достатъчни.

Ние установихме, че всички основни центрове за 
сърдечни трансплантации в Китай имат данни, че са из
вършвали повече от 1 трансплантация на ден. Например, 
за 2-ма лекари в университета Си‘ан Дзяо Тун има данни, 

 ¾ цивилна, национално ниво
 ¾ Град, провинция: Пекин
 ¾ Сърдечни трансплантации

 y най-много в страната
 ¾ Капацитет

 y 2 зали за операции
 y 12 обикновени легла
 y 6 легла за интензивни грижи

 ¾ Цени
 y Сърце: 250 000 юана (66 000 
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че са извършвали 3 сърдечни трансплантации в 1 ден. 
За болница Джуншан към университета Фудан има дан
ни, че е извършила 4 трансплантации в 1 ден. Данните,  
публикувани онлайн за болница Фууай, предполагат 1 
трансплантация на сърце на всеки 4 до 5 дни, което се 
разминава с друго тяхно твърдение, че са „извършили 
най-много сърдечни трансплантации в страната.“

През 2008 г., Първа болница към Пекински универси
тет става база за медицински грижи на длъжностни лица 
от Централния комитет на Китайската комунистическа 
партия. Болницата е пионер в редица професионални 
школи в Китай, като бъбречна трансплантация.388

Неговият институт по урологична хирургия е родно 
място и водач в областта на урологията в Китай, като е 
известно, че там са направени много неща за първи път 
в полето на урологията в Китай. Например, екипът на У 
Дзипин е извършил първата бъбречна трансплантация 
на Китай през 1960 г.389

Болницата се превръща в урологичен хирургически 
център, който е едновременно добре познат в между
народен план и е на водещо ниво в страната, с 2 поко
ления академици, включително У Дзипин и Гуо Инлу. 
Към декември 2009 г., тя разполага със 121 души меди
цински персонал, включително 2-ма академици, 7 докто
рант-консултанти, 5-ма магистър-консултанти, 26 профе
сионалисти със старши титли и 33-ма със средни титли.

Новата болнична сграда е в експлоатация от 2002 г. 
Центърът за урологични операции е разширен до 105 
легла.  

На 10 октомври 2001 г., групата за хирургична 
трансплантация на черен дроб работи с други болници, 
свързани с Пекинския университет, за основаването на 
най-големия трансплантационен център в Китай. Броят 
чернодробни трансплантации, извършени от центъра 
достига високо ниво спрямо националното равнище.390 

Центърът е установил дългосрочни академични 
взаимоотношения с водещи световни центрове за чер
нодробна трансплантация в САЩ, включително Югоза
падната университетска болница към Университетската 
болница в Питсбърг, Университетската болница в Мине
сота, Университетската болница Куин Мери в Хонконг, 
Мемориалната болница Чан Гун в Тайван и т.н. Лекарите, 
занимаващи се с трансплантации, държат магистърски 
и докторски степени в областта на медицината. Много 
от тях са завършили допълнително обучение в между
народно признати трансплантационни центрове в САЩ, 
Германия, Дания, Хонконг и други региони. 

Проф. Уан Юанлиен, директор на центъра за чер
нодробна трансплантация, е учил в САЩ. Той извърш
ва първата трансплантация на черен дроб в Пекинския 
университет.   Вицепрезидентът на болницата и замест
ник-директор на трансплантационния център за черен 
дроб, проф. Лиу Юцун е учил чернодробна транспланта
ция в Дания и е участвал в първата трансплантация на 
черен дроб в Пекинския университет. Проф. Джао Дзиен
сюн, заместник-директор на трансплантационния цен
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тър е изучавал чернодробно-жлъчни хирургически тех
ники в Япония и е участвал в първата трансплантация на 
черен дроб в Пекинския университет. Професионалният 
ръководител на екип за трансплантации, доцент У Унхан, 
е работил в Питсбърг и Хонконг под ръководството на 
международно признати експерти по трансплантация 
на органи, като проф. Джон Фун и проф. Фан Шанда. Той 
систематично изучава трансплантации на черен дроб, 
панкреас и тънко черво. По-специално, той става специ-
алист в различни хирургически техники за чернодробна 
трансплантация. През 2009 г. цената за трансплантация 
на черен дроб  в този център е около 160 000-200 000 
юана (40 000-50 000 лв.), включително такси за хирургия, 
мониторинг, фармацевтични такси и такси за прегледи за 
около 3 седмици след операцията.

Центърът за трансплантации към Пекинския уни
верситет е основан на 10 октомври 2001 г. Той включва 
сродни катедри от 5 лечебни заведения, включително 
Първа болница към Пекинския университет, Народна 
болница към Пекинския университет и Трета болница 
към Пекинския университет. Центърът специализира в 
трансплантация на черен дроб, бъбрек, панкреас, сърце, 
роговица, костен мозък, и други органи. Центърът твър
ди, че е най-големият и най-напреднал академично в Ки
тай с капацитет за чернодробни трансплантации сред 
водещите в региона на Пекин.391

През септември 2013 г., Джу Дзийе, директор на Инс-
титута за трансплантации към Пекинския университет 
и директор на чернодробното отделение по хирургия в 
Народната болница към Пекинския университет, казва 
за „Чайна Економик Уийкли“: „Нашата болница извърши 
4000 чернодробни и бъбречни трансплантации в рамки
те на 1 определена година и всички органи бяха от зат-
ворници, осъдени на смърт.“392  

Уебсайтът на болницата за чернодробна хирургия 
твърди, че количеството и качеството на техните чернод
робни трансплантации се класират на първо място сред 
медицинските заведения в северния регион. Той също се 
нарежда на първо място по процент на успеваемост на 
чернодробните трансплантации в Пекин.393

Въпреки това понастоящем уебсайтът твърди, че цен
търът е извършил над 600 чернодробни трансплантации 
от 2000 г. насам, когато програмата за трансплантации на 
черен дроб е започнала под ръководството на проф. Джу 
Дзийе и Лин Сисин, което се равнява на по-малко от 40 
операции на година. Но според данни на уебсайта относ
но броя на бъбречните трансплантации от юли 2014 г., 
центърът е извършил близо 510 бъбречни транспланта
ции от 1991 г насам.394 Има голямо несъответствие между 
общия брой от 1100 чернодробни и бъбречни трансплан
тации в последното десетилетие и споменатите по-горе 
данни, обявени от Джу Дзийе. Броят също противоречи 
на твърденията на сайта, че болницата се класира на 
първо място по брой извършени операции измежду ме
дицинските заведения в северния регион.“ 

 

Институт за изследване в област-
та на бъбречната хирургия
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Уебсайтът също твърди, че отделът се е радвал на 
признание в областта на жлъчно-чернодробната хирур
гия в продължение на няколко години. Той принадлежи 
към националния „Проект 211“ на Министерството на 
образованието и е ключова школа за специалисти към 
Министерството на здравеопазването, ключова школа в 
Пекин, докторантска школа към Националния съвет за 
образование, ключова лаборатория на Пекин, Института 
за трансплантации на органи към Пекинския универси
тет и Центъра за изследване на рак на черния дроб към 
Пекинския университет.

Отделението разполага с 8 професори, 6 доценти, 4-ма 
лекари-специалисти и един специализант. То включва 
двама докторант-консултанти и 5-ма магистър-консул
танти. Работи по редица професионални програми на 
Министерството на здравеопазването, национални на
учно-изследователски проекти по Програма „863“, „973“ 
и „985“, Националната китайска програма за изследване 
и развитие на ключови технологии по време на 9-тата 
до 12-тата петилетка, Националната китайска програма 
за изследване и развитие към Министерството на наука
та и технологиите на Китай, Националната фондация за 
природни науки и т.н.  

Отделението разполага с редица експерти, които 
участват в създаването на национално законодателство 
за трансплантация на органи. Нейният директор Джу 
Дзийе представя Китай няколко пъти на конференции 
относно трансплантациите на органи на Световната 
здравна организация. Отделението също организира ре
дица международни и национални научни конференции 
за трансплантация. То организира четири национални се
минара за трансплантация на черен дроб и обучава голям 
брой специалисти в цялата страна.  

Трансплантационният център към Пекинския уни
верситет извършва напреднали чернодробни и бъбреч
ни трансплантации в трите многопрофилни болници 
към Здравно-научния център. В резултат на това транс
плантациите на черен дроб стават водещи в областта на 
Пекин.
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Към днешна дата, центърът е получил над 1,5 млн. 
юана (400 000 лв.) финансиране от Програма „973“, На
ционалната фондация за природни науки, Фондация за 
докторантски станции при Министерството на обра
зованието и други научни и технологични фондове за 
финансиране на национално и провинциално ниво. Тези 
болници са публикували няколко първокласни клинич
ни научни статии в страната и чужбина, и се нареждат 
сред най-големите трансплантационни центрове в Ки
тай.395

Тази болница се нарежда 14-та сред най-добрите 100 
болници в Китай през 2015 г.396 Тя има средно 5900 амбу
латорни пациенти на ден и е била най-добрата болница 
в Пекин 8 последователни години (1998-2005 г.).397 Тя 
твърди, че възможностите за трансплантации на органи, 
с които разполага, са водещи в страната.398

Болницата започва изследвания в областта на транс
плантациите на черен дроб през 1970 г. Няколко от чле
новете на екипа по чернодробни трансплантации са се 
обучавали в чужбина. Болницата стартира официално 
клинични чернодробни трансплантации през май 2000 г. 
и впоследствие започва да извършва трансплантации на 
бъбрек и комбинирани трансплантации на бъбрек-пан
креас. Трансплантациите на органи са рутинна операция 
в тази болница. През октомври 2001 г. официално е от
крит центърът за трансплантации в болницата с подкре
пата на академик Хан Цидъ, директор на Научния  център 
за здравеопазване при Пекинския университет и замес-
тник-председател на Националния народен конгрес.399

Чернодробни трансплантации

През декември 2005 г. центърът за чернодробна 
трансплантация се премества в нова хирургическа сграда 
с 470 легла, която дава по-големи възможности за раз
витие.400, 401 51 Чернодробната трансплантация е станала 
рутинна операция за лечение на крайния стадий на забо
лявания на черния дроб в болницата. Трансплантацион
ният чернодробен център се превръща във важна част от 
болницата; нейната ефективност и редица чернодробни 
трансплантации са водещи в страната.402

Членове на екипа:
12 чернодробни хирурзи, от които 2-ма професори и 

2-ма доценти
6 лекари-специалисти, включително 5-ма с доктор

ски степени и 4-ма с магистърски степени
6 анестезиолози, включително 2-ма със старши титли 

и 4-ма с междинни титли
4-ма лекари за интензивна помощ, от които 2-ма с 

нап реднали титли и 2-ма с междинни титли
2-ма лекари за работа с ехограф
2-ма лекари по радиологични интервенция
Екипът включва и патолози, интернисти, клинични 

лабораторни специалисти и координатор, отговорен за 
комуникацията между лекарите и пациенти.403, 404 54

6.
Трета болница към Пекински 

университет

Център на национално ниво за 
трансплантации на черен дроб, рого
вица, панкреас и тънки черва
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Проф. Джан Тунлин, директор на Главна дирекция хи
рургия и докторант консултант,405, 406 56 е извършил над 
200 чернодробни трансплантации между 1999 г. и 2006 
г. Учи трансплантация на органи в болница на Фонда
ция Охснер. След завръщането си в Китай, той провежда 
клинични изследвания в областта на трансплантациите. 
До 2006 г. той е завършил множество проекти към На
ционалната фондация за природни науки и Инженерна 
програма „211“ на Министерството на образованието. 
Публикувал е над 60 статии и наставлявал 8 магистри и 
9 докторанти.407 Неговият профил в интернет страницата 
на болницата не е актуализиран от 2006 г. насам. 

Бъбречна трансплантация

Болницата извършва първата си успешна бъбречна 
трансплантация през 1998 г.408 През 2001 г. тя се нареж
да на трето място по брой бъбречни трансплантации в 
Пекин, което я прави един от най-големите центрове за 
бъбречна трансплантация в Китай. Обемът транспланта
ции расте всяка година. През 2004 г. се нарежда на първо 
място по обем бъбречни трансплантации в Пекин.409 Обе
мът трансплантации на бъбрек имат „висока успеваемост 
и стандартизирано следоперативно управление“ и прив-
личат пациенти от цял Китай.410

Обем трансплантации
Уебсайтът на трансплантационния център заявява, че 

през 2001 г. там са извършени над 100 бъбречни транс
плантации годишно, което ги класира на трето място в 
Пекин.411 През 2004 г. центърът извършва 185 бъбречни 
трансплантации, нареждайки се на първо място в Пекин 
и позовавайки се на използването на „широко разпрос
транени източници на донори на органи.“412 Към декем
ври 2009 г. болницата достига общо над 1200 бъбречни 
трансплантации.413 Базирайки се на мащаба и квалифика
цията на Трета болница, тя би трябвало да се доближава 
до Народната болница към Пекинския университет (две
те се класират съответно на 14-о и 9-о място, в топ 100 
болници в Китай през 2015 г.). 

Според Джу Дзийе, директор на трансплантацион
ния център към Пекинската университетска народна 
болница, тук са извършени 4000 бъбречни транспланта
ции през тази година. Трета болница, с нейните „широко 
разпространени източници на донори“, най-вероятно 
извършва доста повече от официалните 100 бъбречни 
трансплантации годишно (цифра, за която 1 хирург би 
бил повече от достатъчен).

Ма Лулин, директор на отделението по урологична 
хирургия, постоянен член на подкомисията по хирургия 
към Китайската медицинска урологична асоциация и 
лидер на Групата за изследване на бъбречните транс
плантации, се е занимавал с бъбречна трансплантация 
дълго време. Ма е извършил над 1200 бъбречни транс
плантации и десетки комбинирани трансплантации на 
панкреас, дванадесетопръстник и бъбрек.414
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Професор Ма Лулин и помощник главен лекар Хоу 
Сяофей са учили в  университета Минесота в САЩ, една от 
първите и най-резултатни болници в света за трансплан
тации на панкреас. Те започват комбинирани трансплан
тации на панкреас и бъбрек през 2001 г. Трета болница е 
сред болниците с най-висок брой и най-добри резултати 
при този тип трансплантации в страната.415, 416 

Отделението за трансплантации разполага с 8 главни 
лекари/професори (включително 1 докторант консул
тант), 8 помощник-главни лекари/доценти и 5-ма лека
ри-специалисти.417

Между 2002 г. и 2004 г. отделът провежда 3 обучения 
за трансплантации на органи на национално ниво (вклю
чително на бъбрек, панкреас и черен дроб, както и други 
видове трансплантации) и обучава голям брой клинични 
професионалисти.418

Тази болница ръководи Пекинския трансплантаци-
онен център и изпълнява най-много видове трансплан
тации в Китай. Тя твърди, че е единствената, която може 
да извършва трансплантация на черен дроб, сърце, бъб
рек, бял дроб, тънки черва, панкреас и други големи орга
ни. Винаги е класирана сред първите на национално ниво 
в областта на трансплантациите на бъбрек, панкреас и 
бъбрек, островни клетки и други органи, свързани с бъб-
река.419 

Отделението по чернодробна хирургия твърди, че е 
водещо в страната в областта на чернодробните транс
плантации. Болницата помещава и подразделението за 
чернодробни трансплантации към Пекинския транс
плантационен център. Отделението извършва първата 
трансплантация на черен дроб в Пекин и областта през 
юли 1999 г. То може да извършва почти всички видове 
чернодробни трансплантации. Броят, процентът на успе
ваемост и процентът на оцеляване на пациентите са на 
водещо ниво в страната.420

Въпреки това уебсайтът му заявява, „Към днешна 
дата, това отделение е извършило над 500 чернодробни 
трансплантации.“ Такъв обем: по-малко от 30 случая сред
но на година, се равнява на по-малко от една малка част 
от извършените трансплантации от Източния транс
плантационен център в Тиендзин; много вероятно е по
соченият брой да е силно занижен спрямо реалния обем 
на извършени трансплантации. Дисциплината за бъбреч

7.
Пекинска болница Чаоян (фи

лиал към Столичния медицински 
университет)

Център за трансплантации на че
рен дроб, роговица, бял дроб, панкре
ас и тънки черва,  на национално ниво
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на трансплантация е основана в началото на 1990 г. и е 
един от най-големите центрове за бъбречни трансплан
тации в Китай. Отделението е с висока репутация в об
ластта на Пекин, както и в цялата страна. Екипът за бъб-
речни трансплантации извършва цялостна лабораторна 
оценка на трансплантациите, свързани с придобиване на 
органи, трансплантационната хирургия, периоперативна 
поддръжка, следоперативни дейности и т.н.421

Гуан Дълин е специалист по трансплантации на орга
ни. Според реклама, публикувана на 7 септември 2005 г., в 
„Пекин Бизнес Тудей“, Гуан има опит с „над 2700 бъбреч
ни трансплантации, над 40 бъбречни трансплантации от 
донори-роднини и близо 20 комбинирани транспланта
ции на бъбрек и панкреас.“ Въпреки това през май 2006 г. 
във въведение в интернет страницата на болница Чаоян 
се посочва, че Гуан се присъединява към тази болница, 
след като лично извършва 1000 трансплантации на бъб
рек.422 Броят трансплантации за 2006 г. е с 1700 по-нисък 
от този, публикуван през предходната година.  

Има информация, че тази болница, е извършвала 21 
трансплантации в рамките на 1 ден между 2000 г. и 2001 
г.423

И все пак, уебсайтът на болницата заявява, че тя е 
извършила общо над 3000 бъбречни трансплантации, 
вероятно един от най-високите обеми сред трансплан
тационните институции в Китай.424 Тази цифра се равня
ва на по-малко от 200 трансплантации на година, далеч 
под капацитета на болницата и националното равнище, 
и предвид, че болницата е водеща в бъбречните транс
плантации, е много вероятно официалните данни да са 
фалшифицирани.

Това е най-голямата болница, специализирана в кли
нично лечение на чернодробни заболявания в Китай. 
Центърът за чернодробна трансплантации е създаден 
през 2003 г. и служи като база за обучение на докторан
ти по хирургия за Столичния медицински университет. 
Центърът съвместно основава Китайско-американски 
център за чернодробни трансплантации към Института 
по трансплантации „Томас Е. Старзл“ при университета 
в Питсбърг. Тя също така установява сътрудничество 
с множество добре познати центрове за чернодробна 
трансплантация в Китай.425

Центърът разполага с 86 души медицински персо
нал, включително 2-ма докторант-консултанти, 4 магис
тър-консултанти, 14 доктори на науките и 14 магистри. 
Чернодробната трансплантация е най-значимата спе
циалност на болницата. Тя се превръща в най-големия 
център за чернодробна трансплантация в Пекин и води в 
страната по годишен обем трансплантации на черен дроб 
и процент на оцеляване.426

През юни 2014 г. Дзан Юндзин, президент на Многоп-
рофилна болница на въоръжената полиция, се присъеди
нява към медицинския екип в болница Йоу’ан. Болница 
Йоу’ан твърди, че ще изгради първокласен център за 
чернодробни трансплантации в Пекин с помощта на Дзан 

9.
Пекинска болница Йоу’aн (фи

лиал на Столичния медицински уни
верситет)

Национално ниво транспланта
ционен център
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Юндзин. До тогава, Дзан вече е извършил 1570 бъбречни 
трансплантации и 22 комбинирани трансплантации на 
бъбрек и черен дроб.427

Лу Шичун, бивш директор на трансплантационния 
център на черен дроб към болницата и докторант-кон
султант, твърди, че е провел над 700 чернодробни транс
плантации.428 През 1995 г. той получава докторска степен 
по коремна хирургия и трансплантация на органи от уни
верситета Фрайбург в Германия. През 2004 г. се премества 
от Западна китайска болница към университета Съчуан 
в болница   Йоу’ан и става директор на отделението за 
жлъчно-чернодробни операции, центъра за чернодробни 
трансплантации и Кооперативен център за чернодроб
ни трансплантации между Китай и САЩ. В момента е 
директор на отделението за чернодробни операции към 
клиничното хирургическо отделение на многопрофилна 
болница 301 на Народната освободителна армия. 

Той заявява в интервю за медиите през 2012 г., че так
сата за чернодробни трансплантации се различава меж
ду трансплантационните центрове, като средно цената 
е между 400 000 и 500 000 юана (100 000 и 125 000 лв.). 
Пациентите, които се възстановяват сравнително бързо 
може да бъдат изписани след 2 седмици; тези с усложне
ния или други проблеми при възстановяването могат да 
останат по-дълго.429

Президентът Ли Нин е лидер на дисциплината за 
трансплантация на черен дроб в района на Пекин. „Чай
на Нюз“ съобщава през 2010 г., че той е извършил над 500 
чернодробни трансплантации през последните 10 годи
ни.430, 431 81 Въпреки това по време на съставянето на този 
доклад, уебсайтът на болницата твърди, че той е извър
шил 200 чернодробни трансплантации,432 300 по-малко, 
отколкото през 2010 г.

Болница Анджън, един от най-големите центрове 
за сърдечна хирургия в Китай, държи на стаж редица 
известни сърдечни хирурзи на местно и международ
но ниво. Болницата беше сред първата група болници, 
одобрени от Министерството на здравеопазването за 
извършване на трансплантации на сърце и бял дроб.433

Тази болница има над 4000 служители, включително 
600 служители със старши професионални титли и над 
900 със средно ниво титли. Болницата разполага с 1500 
легла, в това число 211 легла за интензивно лечение. Раз
полага и с 31 операционни зали, оборудвани с технология 
за 100, 1000 и 10 000 нива ламинарен поток чист въздух. 

Болница Анджън е водеща в областта на сърдечно-съ
довите заболявания в Китай и е един от най-големите 
центрове за сърдечна хирургия в страната.434 В нея рабо
тят редица местни и международно признати сърдечни 
хирурзи. Тя извършва трансплантации на сърце, бели 
дробове и комбинирани сърце-бял дроб в продължение 
на много години, като броят трансплантации се увелича
ва от година на година. 

Отделението по хирургия на гръдния кош успешно 
провежда първата трансплантация на единичен бял дроб 
през 1995 г. и първата трансплантация на два бели дроба 

10.
Пекинска болница Анджън

Трансплантационен център на 
сърце и бял дроб, на национално ниво
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през 1998 г. Болницата се разраства значително след 2000 
г., увеличавайки броя извършени белодробни трансплан
тации и процента на оцеляване след операциите.435

Цю Сунлей,436 ръководител на отделението по хирур
гия на гръдната област, преподава гръдна хирургия и 
белодробни трансплантации в САЩ през 1999 г. и 2000 
г. С над 20-годишен опит в клинична работа в областта, 
той може да извършва много сложни процедури, вклю
чително белодробни трансплантации. Публикува редица 
академични доклади и участва в писането и редактира
нето на множество монографии и учебници. Носител е на 
Наградата за научен и технологичен напредък в Пекин. 

Отделението по сърдечна хирургия включва Пекин
ския център за сърдечни трансплантации и специали
зира в лечението на тежки заболявания на сърдечните 
клапи и краен стадий на сърдечно-съдови заболявания. 
Разполага с 50 легла и извършва 1000 операции годишно. 
Катедрата е сред първите в страната в областта на сър
дечната трансплантация, включително в развитието на 
нови хирургически процедури, програми за научни из
следвания, както и голям брой клинични случаи. Също 
така държи рекорда в северната част на Китай за най-дъл
го оцеляване на пациент. През 1992 г. отделът извършва 
втората трансплантация на сърце в Китай (първата е из
вършена в Шанхай през 1978 г.). Четиринадесет години 
по-късно дава начало на национален период на развитие 
в сърдечната трансплантация. Отделът извършва първа
та  в света комбинирана трансплантация на сърце, костен 
мозък, стволови клетки като нововъведение в знанията 
и техники за подобряване на имунната толерантност. 
Пациентите на подобен вид трансплантации преживяват 
по-рядко отхвърляне на трансплантираното сърце, като 
устойчивостта срещу вируси и бактерии остава същата. 
По този начин са необходими по-малки количества иму
нологични лекарствени средства. Този резултат потенци
ално може да бъде приложен и в областта на белия дроб 
и други видове трансплантации.437

Сю Мън е основател на Пекинския център за сърдеч
на трансплантация и лечение на сърдечните клапи, за
местник-директор на отделението по сърдечна хирургия, 
и докторант-консултант. Учи като старши-гостуващ учен 
в Факултет по медицина при университета в Питсбърг и 
е член на Пекинското трансплантационно общество към 
Китайската медицинска асоциация. Една от неговите спе
циалности е в областта на сърдечните трансплантации 
за лечение на краен стадий на сърдечна недостатъчност. 
Самостоятелно е извършил почти 10 000 операции, над 
800 операции годишно. Публикувал е над 100 статии в 
Научния референтен индекс и основни медицински спи
сания и Китай. Той е отговорен за повече от 10 изследова
телски проекта на или над провинциално и министерско 
ниво. В същото време участва в множество проекти на 
Националната фондация за природни науки и Плана за 
дванадесетата петилетка.438
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Построена през 1864 г. тази болница е една от пър
вите всестранни болници за западна медицина в Китай. 
Тя разполага с 2350 легла, 62-ма докторант-консултанти 
и 122-ма магистър-консултанти. Има 25 докторантски 
прог рами, 25 кандидат постдокторантски изследовател
ски позиции, както и 36 магистърски програми.439

Болницата провежда голямо разнообразие от транс
плантации на органи в Шанхай, като обхваща общо 12 
категории. По количество извършени трансплантации 
се нарежда на първо място в Шанхай. През август 2001 
г. в болницата е създаден Клиничния трансплантаци-
онен център Шанхай. Построен на мястото на „Изследо
вателски център за органна трансплантация Шанхай“ и 
„Център за типизиране на тъкани Шанхай“, центърът се 
занимава основно с трансплантации на бъбрек.440

Бъбречната трансплантация традиционно е силна 
страна на Урологичното хирургическо отделение и ос
новен компонент на трансплантационния център на ор
гани в Шанхай (при болница Шанхай). Неговият уебсайт 
твърди, че е извършило общо над 2200 бъбречни транс
плантации. Всестранните му възможности са водещи в 
страната и са достигнали до напреднало ниво по между
народните стандарти.441

През 2001 г. Центърът за трансплантации на черен 
дроб към многопрофилна болница Шанхай става част 
от първата група клинични медицински центрове, пос-
троени в Шанхай. С подкрепата на по-висши отделения, 
неговият клиничен мащаб, количество, качество, научни 
изследвания, хардуер, софтуер и цялостни възможности 
в областта на чернодробната трансплантация бързо се 
развиват. През 2001 г. там се провежда първата комбини
рана чернодробно-бъбречна трансплантация в Шанхай. 
Той изпълнява най-много комбинирани транспланта
ции на черен дроб и бъбрек в Китай. През 2006 г. помага 
на други отделения в Шанхай да извършват повторни 
трансплантации; времето за хоспитализация на паци
енти за повторна трансплантация е средно 25 дни. Той 
извършва най-много чернодробни трансплантации из
между болниците в Шанхай.442

Центърът за трансплантации на черен дроб има от
делно поделение за пациенти с общо 58 легла. Медицин
ският екип за трансплантации на черен дроб в момента 
разполага с 14 хирурзи и лекари, 13 от които с докторска 
степен. В допълнение, тук са обучени и разпределени към 
други центрове над 10 докторанти и магистри.

Болницата поставя ударение върху разпространяване 
опита ѝ в областта на чернодробната трансплантация за 
използване в други лечебни заведения. Тя дава тласък в 
развитието на чернодробните трансплантации, комби
нираните чернодробни трансплантации, както и комби
нирани трансплантации на панкреас и бъбрек в други 
инс титути (филиални и провинциални болници) рабо
тещи в 11 провинции и 2 града.

Пън Джъхай, директор на Трансплантационен цен
тър Шанхай, директор на Института за изследване на 
органи в университет Дзяо Тун, Шанхай и вицепрезидент 
на многопрофилна болница Шанхай, служи в Постоянния 
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комитет на Обществото за трансплантации на органи 
към Китайската медицинска асоциация. Той е извършил 
над 800 чернодробни и мултиорганни трансплантации. 
Постигнал „е първи в Китай“ веднъж и 4 пъти „първи в 
Шанхай“ за развитие в областта на методите за транс
плантация на черен дроб. Качеството и ефективността 
на трансплантациите в центъра заемат водеща позиция 
в страната.  

Водил е програми към Поддържаща програма за нау
ки и технологии и към Национален план за единадесета 
петилетка, ключови проекти по Програма „863“, проекти 
към Националната фондация за природни науки и Плана 
за действие за иновации на Комисията за наука в Шанхай, 
и към други програми на национално ниво и ниво град 
Шанхай. През 2002 г. той ръководи Главна дирекция по 
хирургия, която получава 7 проекта към Националните 
фондове за естествени науки. Има 4 патента.443

Тан Дзиенмин, директор на Центъра за изследване на 
трансплантациите на органи Шанхай, директор на Воен
ния институт за изследване на трансплантацията на ор
гани и едновременно вицепрезидент на Многопрофилна 
болница Фуджоу към военното командване в Нандзин, е 
бил директор към Клиничния трансплантационен цен
тър Шанхай в продължение на 6 години от 2001 г. Той е 
водил над 4200 бъбречни трансплантации до 2014 г.444

Тан подема над 10 ключови национални, министер
ски, провинциални и военни проекти. Редактира или 
участва в редактирането на 7 монографии; публикувал 
е 56 статии в местни и международни основни списания 
като основен автор. Като главен изследовател, той пече
ли 1 втора Национална награда за напредък в науката и 
технологията, 1 първа и 6 трети Национални награди за 
напредък в науката и технологията на Народната осво
бодителна армия, както и награда за значима наука към 
Плана за деветата петилетка на Народната освободител
на армия и Наградата за значителни постижения в нау
ката и технологията.445

По-долу следва препис с извлечения от телефонен 
разговор между следовател на WOIPFG и Транспланта
ционния център на бъбрек към многопрофилната болни
ца Шанхай, публикуван през септември 2013 г:446

…
Доктор Дай: Нека ви кажа, че ще е добре да направите 

чернодробна трансплантация във Вашия случай.
Следовател: Просто искам да знам колко време ще 

трябва да чакам.
Доктор Дай: Имаме доставки всеки ден. Днес напри

мер, извършваме трансплантация.
Следовател: Е, аз имам предвид не просто пресен ор

ган. Ние се нуждаем от живо човешко тяло ...
Доктор Дай: Разбира се, органите, които използваме, 

са от живи хора. Всички донори са живи.
Следовател: Какво?
Доктор Дай: Те са всички органи от живи хора! Наши

те са най-добрите.
Следовател: Всички тези органи, те трябва да идват 

от здрави хора. Ние се нуждаем от здрави.

47.
Обща болница Шанхай

Трансплантационен център на 
черен дроб, бъбрек, панкреас и тънки 
черва,  на национално ниво
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Доктор Дай: Ще направя всичко възможно да остане
те доволни, след като дойдете.

Следовател: Чух, че някои органи са от тези, които 
практикуват чигонг. Те са много здрави.

Доктор Дай: Да, имаме този тип, но не мога да Ви обяс
ня ясно по телефона.

Следовател: Ако може да ми намерите такъв, ще дой
да веднага.

Доктор Дай: Разбира се. Просто елате!
Следовател: О, ще можете! Тогава как мога да Ви наме

ря? Каква е вашата фамилия? Ще ви потърся.
Доктор Дай: Аз съм доктор Дай.
Следовател: Как се пише?
Доктор Дай: „Дай“ като в „дай мао“ (= нося шапка).

Тази болница беше позната по-рано като Провинци
ална болница за професионални болести Шанси. Нейният 
център за трансплантация на бъбрек и диализа е основан 
през октомври 1997 г.447 и се превръща в най-големия, 
най-добре оборудван и най-технологично напреднал 
трансплантационен център в провинцията. Болницата 
се класира сред първите 20 в същата школа в продълже
ние на 5 последователни години. Центърът разполага с 
90 легла, плюс 21 легла за интензивни грижи, и твърди, 
че е извършила общо 1300 бъбречни трансплантации.448

Основателят на центъра У Сяотун често прекарва там 
12 часа на ден, изпълнявайки трансплантации, една след 
друга, като запълва празнина в областта на бъбречните 
трансплантации в провинция Шанси. У помага да се фор
мулира Китайско ръководство за донорство на органи 
след сърдечна смърт. Той е член на Постоянния комитет 
на Обществото за трансплантации към Китайската ме
дицинска асоциация и председател на Професионалната 
комисия за трансплантации в Шанси. Той е редактор на 
Китайски журнал за трансплантации и журнала за Транс
плантации на органи; публикувал е десетки статии и уп
равлява множество изследователски проекти на провин
циално и министерско ниво.449

Главният хирург на центъра Уан Джънсин, помощник 
главен хирург Джоу Хуа, Шъ Гъню, специалист-хирург Сун 
Юнкан, Чън Хуа, Хao Сяодзюн, и Ян Дзюн, всички са спе
циалисти в бъбречната трансплантация с над 10 години 
опит в областта. Самият Джоу Хуа извършва над 500 бъб-
речни трансплантации.450

Доклад, публикуван от заместник-директора Уан 
Джънсин451 споменава, че в болницата се извършват 925 
бъбречни трансплантации между 1992 г. и 2008 г.452 В 
друг доклад, той пише, че са извършени 1263 бъбречни 
трансплантации между 1992 г. и 2012 г.453 Ние поставя
ме тези цифри под въпрос, тъй като провеждането 100 
трансплантации всяка година ще изисква не повече от 
10 болнични легла.  

Разходите за трансплантация на бъбрек в този цен
тър е около 100 000 юана (25 000 лв.). Брутния му приход 
през 2005 г. достигна 250 млн. юана (65 млн. лв.). През 
август 2006 г.  центърът отбелязва, че над 100 пациенти 

29.
Втора народна болница в Шан-

си

Регионално ниво транспланта
ционен център на черен дроб, рогови
ца, бял дроб, панкреас и тънки черва
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чакат за трансплантация във всеки един момент. Само 
на 15 август центърът провежда 11 трансплантации на 
бъбрек.454

Центърът често е домакин на Годишните конферен
ции за бъбречна трансплантация в провинция Шанси. 
През октомври 2010 г. той е домакин на Националната 
научна конференция за трансплантации на органи. Цен
търът също е домакин на Подконференцията за бъбречна 
хирургия за 2012 г. на Китайската медицинска асоциация 
и Националната научна конференция за трансплантация 
на бъбрек.

Тази болница е филиал на Медицинския университет 
Шанси. Създадена е през 1958 г. и разполага с 1000 легла. 
Твърди, че е първокласна в провинция Шанси и номер 1 
в северната част на Шанси. Разполага със 192-ма служи
тели с висши професионални титли, 403-ма с междинни 
титли и 99 с докторска или магистърска степени.455

Болницата включва Трансплантационен център в 
град Датун. От 1991 г. болницата извършва трансплан
тации на костен мозък, бъбрек и други органи. Нейният 
екип за трансплантации се състои от известни експерти 
и специалисти, а програмата е достигнала високо ниво в 
страната. Болницата започва извършването на чернод
робни трансплантации през 2004 г. През септември 2003 
г. болницата е домакин на Конференция за транспланта
ции на органи в провинция Шанси.456, 457

Ли Хайчао е вицепрезидент на болницата, един от 
основателите на отделението за урологични операции, 
член на Група за трансплантации на бъбрек към Подко
мисия за бъбречна хирургия към Китайската медицин
ска асоциация, и заместник-председател на Комисията за 
трансплантации на органи към Медицинската асоциация 
Шанси. Ли Жундзюн, главен хирург на отдела, започва 
извършването на бъбречни трансплантации през 1999 
г.458 Уей Сиудзю, помощник главен хирург на отделение
то, започва да се извършва алогенни трансплантации на 
бъбреци през 1998 г.459

След широкото разпространение на информацията 
за насилствено отнемане на органи през 2006 г. и след 
като тази болница бе спомената в чуждестранна медия, 
тя заличава почти цялата онлайн информация за своите 
дейности, свързани с трансплантации. Сега представя
нето на болницата посочва, че е започнала да извършва 
чернодробни трансплантации, без да дава допълнителна 
информация.460

Въпреки това през 2007 г. Пета народна болница на 
град Датун, която не е одобрена от Министерството на 
здравеопазването за провеждане на трансплантации, от
крито извършва чернодробни трансплантации. На уеб
сайта ѝ е посочено: „Въз основа на нашите изследвания в 
областта на множествена бъбречна трансплантация през 
последните години, болницата извърши първата транс
плантация на черен дроб в града, постигайки междуна
родни стандарти през октомври 2004 г.“ 

31.
Трета народна болница в град 

Датун

Трансплантационен бъбречен 
център на национално ниво
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Основана през 1907 г., тази институция е бившата 
Многопрофилна болница на Китайския червен кръст и 
се радва на висока репутация в страната и чужбина.461

Изследователският институт за трансплантация на 
органи към университет Фудан е създаден в болница
та през февруари 2002 г. Нейният директор е академик 
Джън Шусън, с консултант академик Чиу Фадзу. Нейна
та основна посока на изследвания са клинични и фун
даментални изследвания за трансплантация на големи 
органи.462 

Институтът е постигнал много „първи в Китай“ в об
ластта на трансплантациите и осигурява ефективна под
крепа за фундаменталните и клинични изследвания на 
болницата в бъбречната трансплантация. Той работи към 
Общото отделение за хирургия и неговите специалности 
включват чернодробна трансплантация. 

Дин Цян, президент на болница Хуашан и замес тник-
директор на Изследователския институт за трансплан
тация на органи към университета Фудан, специализира 
в трансплантация на бъбрек.463

Професионален екип към отделението за бъбречна 
трансплантация се фокусира върху развитие на бъбречни 
трансплантации и технологии за запазване на органи.464

Екипът, ръководен от Цю Лиенси, има 1 главен лекар/
професор и 1 помощник главен лекар. Неговите изследо
вателски проекти в областта на бъбречната трансплан
тация получават финансиране от Националната фонда
ция за природни науки и фонда на Научната комисия на 
Шанхай за ключови проекти. Неговият проект „Бъбрек 
алографт“ получава втора Награда за национални пости
жения в науката и технологията. Резултати от изслед
ванията са публикувани в над 60 публикации в местни 
основни списания и международни списания, част от 
Научения референтен индекс.465

Отделението за чернодробна хирургия включва 5-ма 
професори (главни лекари), 3-ма доценти (помощник 
главни лекари) и 67 открити легла. Уан Джънсин, ди
ректор на центъра за чернодробна трансплантация към 
болницата, специализира в сложни чернодробни транс
плантации, трансплантации на болни от рак на черния 
дроб, постоперативно управление, и трансплантация от 
жив донор. Той е извършил почти 800 трансплантации 
на черен дроб.466

Тази мащабна многопрофилна университетска 
болница има 1 век история.467 Тя разполага с 1800 лег
ла и 593-ма професори, доценти и професионалисти със 
старши титли. Тя помещава 14 второстепенни доктор
ски изследователски станции, 24 магистърски изсле
дователски станции, 112 докторант-консултанти и 169 
магистър-консултанти. Тя е първата в Китай, извършила 
трансплантация на сърце и черен дроб през 70-те годи
ни на 20-ти век.468 Нарежда се на 6-о място сред 100-те 
най-конкурентни болници в Китай през 2015 г. 469 

Болница Жуей Дзин е първата в Китай, извършила 
клинични чернодробни трансплантации през 1977 г. 
Нейният трансплантационен център е извършил голям 

46.
Болница Хуашан към универси-

тета Фудан

Трансплантационен център за черен 
дроб и бъбрек на национално ниво

48.
Болница Жуей Дзин към Меди-

цинския колеж при университета 
Дзяо Тун

Трансплантационен център за 
черен дроб, бъбрек, сърце, панкреас 
и тънки черва, на национално ниво
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брой трансплантации на черен дроб, бъбрек, комбинира
ни черен дроб-бъбрек, панкреас и бъбрек, както и други 
трудни трансплантации на повече от 1 орган.470

Директорът на центъра, Пън Чънхун, извършва за
дълбочени изследвания в чернодробната транспланта
ция. През юли 2001 г. Пън провежда първата частична 
чернодробна трансплантация в Китай (SLT).471 Тази опе
рация е регистрирана като 1 от топ 10 новини в китайска
та медицина. 

През 2004 г. центърът става първият в Шанхай, из
вършил комбинирана трансплантация на тънки черва и 
черен дроб. През декември 2004 г. извършва и първата 
комбинирана трансплантация на 7 органа в Азия, като 
поставя множество рекорди в Китай.472 Отново е вклю
чена в топ 10 новини за годината в китайската медицина. 

Центърът за трансплантации на органи Жуей Дзин 
е създаден през февруари 2003 г. и разполага с голяма 
група топ трансплантационни експерти. Президентът на 
болницата Ли Хунуей е обявен за лидер в учебната школа 
и формира цялостен, способен екип за трансплантации с 
национално известните експерти Пън Чънхун, Ин Лу, Сю 
Да, Уан Сиенхуей и др. До 2007 г. в центъра има 57 легла, 
в това число 14 легла за интензивна грижа.473

Центърът разполага с 22 лекари, в това число 16 
главни и помощник главни лекари, 4-ма докторант-кон
султанти, и 5-ма магистър-консултанти. Всяка година, от
делението изпраща персонал на обучение във Франция, 
САЩ, Германия, Япония и други страни.

Центърът за трансплантации е в тясно сътрудничест
во с Чернодробния институт „Анри Бисмут“ във Франция, 
болницата за чернодробна и панкреатична хирургия 
Божон, Отделението за трансплантации на черен дроб 
във Франция и Института по трансплантации „Томас Е. 
Старзл“ при университета в Питсбърг, САЩ. Нейната ла
боратория за трансплантационна патология е оборудва
на със система за дистанционно консултиране, свързана 
с Института „Старзл“, подобрявайки диагностицирането 
на трудни случаи.474

Болницата претендира, че e първата и най-голямата 
болница за гръдни болести в Китай. Тя се изтъква като 
болницата с най-голям брой белодробни транспланта
ции в Шанхай и лидер в Китай.475 В нея работят над 130 
главни и помощник главни лекари и 46 докторски и ма
гистър-консултанти. Над 30 от нейните експерти получа
ват специално финансиране от Държавния съвет.476

Проф. Гао Чънсин учи при известния д-р Джоел Г. 
Купър през 1985 г. Той е първият китайски лекар учил 
белодробна трансплантация.

Екипът за трансплантации на бял дроб е създаден в 
началото на 1990 г. Проф. Гао Чънсин, д-р Ху Динджун, д-р 
Шъ Дзиенсин и други 2-ма лекари са учили в болницата 
Вашингтон в САЩ, за да усвоят напреднали техники за 
трансплантация на бял дроб. След това те формулират и 
стандартизират китайските операции, базирайки се на 
ситуацията в Китай.477
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Болницата започва клинични белодробни трансплан
тации през 2002 г. и извършва първата лобарна белод
робна трансплантация в Китай. Извършила е най-много 
двустранни белодробни трансплантации в Китай до мо
мента и подпомага много болници в Китай в областта на 
белодробните трансплантации.478

Архивирана уебстраница на болницата обяснява про
цеса на белодробни трансплантации:479

„Ако една белодробна трансплантация отговаря на 
вашите условия, ще организираме необходимите прег-
леди. Вие ще получите резултатите след 1 или 2 дена. 
Специален член на екипа за трансплантации на бял дроб 
ще придружава тежко болните пациенти по време на 
прегледа. След това ще оценим Вашата ситуация: дали 
да направим белодробна трансплантация възможно 
най-скоро или не“.

„Веднага след като влезете в списъка с чакащи, ще 
започнем подготовка. Центърът ще състави персонали
зиран план според конкретната ситуация. Ние опреде
ляме приемниците на органи на базата на кръвна група, 
сериозност на симптомите, времето за изчакване, и раз
мера на органите на донора, и ще уведомим приемника 
възможно най-скоро. Пациентите се радват на специално 
одобрение, така че да бъдат допуснати  за хоспитализа
ция в най-кратки срокове и с готова пълна документация. 

„Пациентът ще пристигне в операционната зала 2 
или 3 часа преди операцията и ще бъде прехвърлен в ре
анимацията след това. След като състоянието му се ста
билизира, пациентът ще бъде прехвърлен в обикновено 
отделение. Той може да напусне болницата обикновено 
след 2-3 седмици, ако няма усложнения.“

Болницата обявява, че общата цена на операцията е 
между 200 000 и 300 000 юана (50 000 и 80 000 лв.).

Д-р Хан Баохуей, директор на белодробната медици
на в Гръдна болница в Шанхай, докладва пред полици-
ята, че съученикът ѝ Джао Бин практикува Фалун Гонг. В 
резултат на това Джао е арестуван на 27 април 2012 г. и 
впоследствие измъчван до смърт в затвора в Тиланцяо в 
Шанхай на 19 октомври 2013 г.480

Болницата се нарежда 25-та сред 100-те най-конку
рентни болници в Китай, според Доклад за конкурентос
пособност на китайските болници „Синя книга“ за 2015 
г., публикувана съвместно от хонконгския Център за из
следване на управлението на болници „Ерик Питър“ и Из
дателство за документацията към Китайската академия 
за социални науки през март 2016 г.481

Отделението по обща хирургия има 240 легла и из
вършва около 7000 операции годишно. Разполага с 
персонал от 47 лекари, 3-ма докторант-консултанти, 11 
магистър- консултанти, 6-ма професори, 34-ма доценти, 
11 докторанти на пълно работно време, както и 15 кан
дидат-магистри на пълен работен ден.482
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Отделението по чернодробна хирургия има постдок
торантски научен изследователски център и магистър
ски програми. Болница Синхуа е сред първите лицензи
рани за извършване на чернодробни трансплантации от 
Здравното министерство. 

Тя е сред първите, които извършват  ортотопични, 
пигибек, и про-донор чернодробни трансплантации. 
Официалният ѝ уебсайт се хвали със своите „рутинни 
операции“ – използващи живи донори чернодробни 
трансплантации както на възрастни, така и на деца, и че 
в болницата „процесът на чернодробна трансплантация е 
идентифициран като подходящ за условията на Китай.“483 

Болницата е домакин на „Източен технологичен фо
рум - чернодробни трансплантации“, организиран от град 
Шанхай, Китайската академия на науките и Китайската 
инженерна академия. Тя получава финансиране на на
ционално ниво и финансиране от ключови изследова
телски проекти в Шанхай. 

Д-р Цюен Джъуей, помощник декан на болницата, е 
член на Комисията за трансплантации на органи в Шан
хай, клон на Китайската медицинска асоциация и член на 
редакционното китайското издание „Анали по хирургия“. 
Той е публикувал над 40 статии в китайски и междуна
родни списания и държи няколко патента. 

Директор Чен Литиен провежда над 500 чернод
робни трансплантации в Източния трансплантационен 
център след получаване на докторска степен през 2003 
г. Той създава отделение по чернодробна транспланта
ция при болница Синхуа през 2011 г.484 Също участва в 
съставяне и събиране на „Чернодробни трансплантации 
в Китай“, „Ръководство за чернодробна трансплантация“, 
„Ръководство за трансплантационна хирургия“ и други 
публикации.485

Д-р Ду Джъюн получава докторска степен през 2008 
г. и започва изследване като постдокторант в болница 
Жуей Дзин при проф. Пън Чънхун, признат експерт в 
страната по чернодробни трансплантации. Той се при-
съединява към болница „Синхуа“ през юли 2011 г. и из
вършва голям брой трансплантации на черен дроб, жлъч
ка-черен дроб и панкреас.486

Настоящите страници на Трансплантационния цен
тър за черен дроб на болница Синхуа вече не съдържат 
информация за броя на леглата и персонала.
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Болницата има около 3000 служители, 46% от които 
притежават старши и помощник старши професионални 
титли. Разполага с 42-ма докторант-консултанти, 181 ма
гистър-консултанти, клиничен изследователски център 
за постдокторантски програми, 8 докторски програми, 
както и 25 магистърски програми.487

Тази болница е ключов център за чернодробни транс
плантации към Здравното министерство. Нейният инс-
титут за чернодробна хирургия включва две отделения 
с над 110 легла. Медицинския ѝ екип разполага с 62-ма 
служители, в това число 9 професори или служители със 
старши професионални титли и 12 с помощник старши 
титли. Над 90% от нейните лекари притежават докторска 
степен. Болницата има 6 хирургически екипа и 4 работ
ни помещения, достъпни за едновременна чернодробна 
трансплантация.488 

 В продължение на 3-4 години, Отделението по чер
нодробна хирургия нараства от несъществуващо до един 
от 5-те най-големи изследователски центъра за чернод
робни трансплантации в страната.489

Уан Сюехао, шеф на Института за чернодробна хирур
гия и Центъра за чернодробни трансплантации в про
винция Дзянсу,490 е академик към Китайската инженер
на академия, докторант консултант, известен китайски 
трансплантационен и жлъчно-чернодробен хирург и 
пионер в чернодробната трансплантация от живи доно
ри в Китай. Той продължава обучението си в Световния 
чернодробен център към Медицинския център на уни
верситета Питсбърг между септември 1983 г. и октомври 
1985 г.491 През януари 1995 г. провежда първата успешна 
чернодробна трансплантация от жив донор в Китай. В 
момента е директор на ключовата чернодробна лабора
тория за трансплантации към Здравното министерство 
и директор на Академичната комисия.492

Ли Сиенчън е заместник-директор на Транспланта
ционния център на черен дроб и докторант-консултант. 
Той се занимава с чернодробна хирургия и клинични 
чернодробни трансплантации и изследвания. През 2001 
г. учи като гостуващ учен в Института по трансплантации 
„Томас Е. Старзл“ при университета Питсбърг и натрупва 
солиден опит в периоперативната грижа при чернодроб
ните трансплантации.493

Осемте членове на екипа за научни изследвания и 
иновации при трансплантациите на черен дроб са Сън 
Бейчън, Ли Гуоцян, Чън Фън, Лу Лин, Ю Юе, Чън Юн, Яо 
Айхуа и Гао Юн. Всички имат поне докторска степен, а 
останалите са учили в чужбина.494

Хирургическото отделение по урология извършва 
първата алогенна трансплантация на бъбрек в провин
цията през 1977 г. Отделението създава Транспланта
ционния център на бъбрек през 1998 г. Комбинираните 
трансплантации на панкреас-бъбрек и черен дроб-бъб-
рек печелят втора провинциална награда за наука и 
технология.495 Трансплантациите на повече от 1 орган 
и трансплантациите на бъбрек са на напреднало ниво в 
страната.496

56.
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Отделът по офталмология към института е и Очна 
банка на провинция Дзянсу. 

Към декември 2014 г. тази национално известна клас 
3A болница разполага с 5-ма постдокторанти, 95 докто
ранти, 433 души персонал с магистърски степени и 419 
със старши професионални титли. В момента разполага 
с 1903 легла.497

Центърът за белодробни трансплантации към болни
цата твърди, че е сред 3-те най-добри в света,498 и че е из
вършила над половината от всички трансплантации на 
бял дроб в страната.499 Трансплантациите на бял дроб са 
основна клинична школа и болницата служи като център 
за лечение чрез трансплантация на бял дроб в провинция 
Дзянсу. Тя е национално регистрирано звено за управле
ние на данни за трансплантации на бял дроб и държи 
ключова провинциална лаборатория за трансплантация. 
Екипът на Центъра за трансплантации на бял дроб се 
състои от 3-ма главни хирурзи, двама доценти-хирурзи, 
един докторант-консултант, 3-ма магистър-консултанти 
и много служители с докторска или магистърска степен. 

През септември 2002 г. Чън Дзиню се завръща в транс
плантационния център за бял дроб в болницата към 
гръдното хирургическо отделение, след като завършва 
разширено обучение в трансплантационния център на 
бял дроб на Многопрофилна болница Торонто. Неговият 
екип извършва първата трансплантация на бял дроб в 
страната за лечение на емфизема и оттогава извършва 
едностранни и двустранни трансплантации на бял дроб, 
и на сърце и бял дроб. Болницата твърди, че до декември 
2007 г. е извършила най-много белодробни транспланта
ции в цялата страна и държи 9 рекорда в Азия и Китай.500 
Така Чън е известен като „хирург номер 1 в транспланта
циите на бял дроб в Китай.“ 

Както беше съобщено през юли 2014 г., екипът на Чън 
Дзиню често извършва 4 или 5 белодробни трансплан
тации на ден. Той води екипа си да разпространи свои
те усъвършенствани техники сред 30 3А болници в над 
10 града и провинции, включително Пекин, Гуанджоу, 
Нандзин, Ханджоу, Ухан, и Дзилин.501 Започва нова ера 
на белод робни трансплантации в Китай. Екипът на Чън 
запълва много празнини в тази област.502

Чън също разработва разтвори за запазване оросява
нето на бял дроб, които да удължат времето за запазване 
на белия дроб от 4 до 6 часа до близо 8 часа, достигайки 
международно напреднало ниво и водещо ниво в Китай. 
В последните 5 години този център е носител на много 
медицински, научни и технологични награди. Той е пуб
ликувал над 50 статии по белодробна трансплантация в 
ключови национални списания, включително и в Науч
ния референтен индекс, и превежда монографията „Бе
лодробна трансплантация“. 

На 13 август 2015 г. Чън отбеляза в своя профил в 
„Сина Уейбо“: „Първоначално мислех, че броят на налич
ните донори на дробове ще намалеят, тъй като на прак
тика използването на затворници, осъдени на смърт е 
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премахнато. Въпреки това кой би помислил, че сме дори 
по-заети от миналата година? Сега извършваме 1 транс
плантация на бял дроб на всеки 3 дни.“ 

На трансплантационния център за бял дроб му е 
предопределено да стане дори още по-натоварен, както 
е вид но от публикациите на Чън в „Уейбо“ от края на ме
сец октомври: „Добро утро! Нашият екип започна работа 
в 5:00 ч. Отново използваме самолет за доставка на белия 
дроб на донора. През октомври, непрекъснато извършва-
ме белодробни трансплантации от 1-ви до края, и пос-
тавихме нов рекорд в броя на трансплантациите извър
шени за 1 месец ... „

Чън Дзиню и неговият екип

Тази болница е създадена през 1918 г. Разполага с 202-
ма професори/главни лекари и 409 доценти/помощник 
главни лекари. Разполага с 14 специалисти, които полу
чават специални държавно финансиране от Държавния 
съвет и много експерти с изключителни заслуги.503

Въпреки че болницата е одобрена само за бъбречни 
трансплантации от Здравното министерство, още преди 
2008 г. тя вече извършва трансплантации на сърце, бял 
дроб, черен дроб и комбинирани трансплантации на пан
креас и бъбрек.504

Уебсайтът на отделението по урологични операции 
посочва, че там започват да се извършват бъбречни 
трансплантации през 1980 г. и че бъбречните трансплан
тации са традиционно тяхна силна страна. Общият обем 
трансплантации е близък до най-високия в национален 
мащаб.505 Над половината от пациентите идват от Хон
конг, Макао, Тайван, Япония и други азиатско-тихооке
ански райони.506

Уебстраницата на отделението не съдържа никаква 
информация относно броя на леглата, с които разполага 
или броя медицински персонал. Ранни статии, публику
вани от директора и президент на болницата Хъ Сяоджоу, 
добре известен експерт в бъбречната трансплантация, 
посочват, че в болницата са извършени 1080 бъбречни 
трансплантации до 2001 г.; в началото на 2008 г., съоб
щават за извършването на над 1470 бъбречни транс
плантации.507 С други думи, в 6-те години след 2001 г. те 
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са извършили само 390 бъбречни трансплантации или 
средно по-малко от 70 на година. Това рязко контрастира 
с цифрите от 2001 г. и е трудно за вярване. 

Уебсайтът на болницата в момента показва, че е из
вършила 1600 трансплантации (средно по 30 на годи
на), но твърди, че общият обем трансплантации е сред 
най-високите в страната.508 Уебсайтът на президента на 
болницата Хъ Сяоджоу твърди, че той лично е ръково
дил отделението в извършването на над 1700 бъбречни 
трансплантации.509 Тези твърдения са противоречиви, а 
официалният и годишният брой са прекалено ниски, за 
да може болницата да заема водеща позиция в Китай. 

Отделът по жлъчно-чернодробна хирургия приключ
ва първата ортотопична човешка чернодробна транс
плантация за Чанджоу. Отделението е едно от най-го
лемите чернодробно-жлъчни центрове за лечение в 
южната част на провинция Дзянсу. Той разполага с 22-ма 
лекари, от които 2-ма професори, 2-ма доценти, 4-ма ма
гистър-консултанти; и 72 легла.510

Главен лекар на отделението е Джу Фън, учил при 
академик Ли Дзиешоу. През 2005 г. той поема чернод
робните трансплантации при университета Джъдзян, 
под ръководството на академик Джън Шусън. Той има 
докторска степен от чужбина, учи в Италия, и има богат 
опит в чернодробната трансплантация. Основните му на
учни проекти включват „Прилагане на фундаменталните 
изследвания по имунология при хронична дисфункция 
на трансплантирани органи“ по Национална програмата 
„973“. Той е публикувал над 20 академични документа.511

Отделението по кардиохирургия е водено от Джан 
Сяоин, докторант-консултант и специалист, който полу
чава специални финансиране от Държавния съвет. През 
2001 г. той извършва първата сърдечна трансплантация в 
Чанджоу и първата трансплантация на бял дроб.512, 513 163 
Отделението разполага със 72 легла, 1 докторант-консул
тант, 10 докторанти и 4 магистри. Установени са отноше
ния на сътрудничество с университета в Лунд, Швеция. 

Отделението по офталмология рутинно провежда и 
трансплантации на роговица, като е достигнало високо 
ниво в провинция Дзянсу.514
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Тази болница е основана през 1883 г. В продължение 
на 5 поредни години, тя се нарежда сред 50-те водещи 
болници в Китай. Разполага с почти 3000 легла и 706 вис-
ши старши и заместник-старши специалисти. Болница
та включва няколко ключови школи на провинциално и 
министерско равнище и ключови школи в клиничната 
медицина. Разполага с 42 магистърски, докторантски и 
постдокторантски станции за изследване.515

Болницата извършва първата трансплантация на 
бъбрек в провинция Дзянсу през 1978 г. Отделението по 
урологична хирургия има трансплантационен център 
за бъбреци с 55 легла, 130 пациенти месечен прием/
изписвания и оборот 101%.516Професор Хоу Дзянцюен, 
докторант-консултант на отделението, заявява, че въз
можностите за трансплантиране на бъбрек в болницата 
са водещи в страната. До 2012 г. са извършени над 1170 
бъбречни трансплантации (твърденията за по-малко от 
100 случая годишно изглеждат явно занижени, тъй като 
това би изисквало не повече от 10 легла).517

Отделението е ключов клиничен специализиран 
център в град Суджоу и провинция Дзянсу и предлага 
магистърски и докторски програми. В момента разполага 
с 2-ма докторант-консултанти и 5-ма магистър-консул
танти. Установени са отношения на академичен обмен и 
сътрудничество зад граница, включително със САЩ, Ве
ликобритания, Япония и Швейцария. Отделението полу
чава 1,45 млн. юана (380 000 лв.) финансиране на научни 
изследвания и е наградено с 14 министерски и областни 
награди. Публикува 14 монографии и 74 научни статии. 

Неговият директор Ян Чунин е учил в университе
та в Манчестър и в университета в Цюрих. Той е докто
рант-консултант и заместник-председател на Професио
налната асоциация за трансплантации на органи към 
клона в Дзянсу на Китайската медицинска асоциация. 
Той провежда задълбочени проучвания в различни об
ласти, включително бъбречна трансплантация. Получава 
Общинската награда на Суджоу за наука и технологии, за 
експериментални и клинични изследвания върху „дъл
госрочно оцеляване и индуциране формирането на иму
нен толеранс при бъбречна трансплантация.“ В момента 
участва в редица провинциални и министерски изследо
вателски проекти.518

Хирургическото отделение за сърце и големи съдове 
е първото, което започва ортотопични сърдечни транс
плантации през 2000 г. в провинция Дзянсу. Това отде
ление е провинциална ключова школа на медицинските 
науки и национална ключова школа за клинична меди
цина.519

Шън Джъня, директор на Хирургическото сърдеч
но-съдово отделение, казва през май 2014 г.: „Ние правим 
[трансплантации на органи] всеки месец. След като дой
дете, мисля, че ще бъде възможно да се намери донор на 
органи след малко повече от 2 седмици. Донорите, които 
практикуват Фалун Гонг ... имаме и от тях.“520
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Тази болница е една от най-големите всестранни 
болници в провинция Джъдзян. Разполага с 2680 легла. 
Там работят над 506 служители със старши професионал
ни титли и 156 докторанти и постдокторанти. Болница
та разполага с лаборатория за ключови изследвания на 
трансплантации на органи в провинция Джъдзян (клон 
за сърдечна трансплантация).521 

Отделението по кардиохирургия е пионер в сърдеч
ната трансплантация в провинция Джъдзян. Комбини
раните трансплантации на бъбрек и сърце са на водеща 
позиция в Китай. Болницата също започва да извършва 
трансплантации на бъбрек, кръв от пъпна връв, костен 
мозък, роговица, и други видове трансплантации. Из
вършените трансплантации на костен мозък и роговица 
също играят водеща роля в провинция Джъдзян.522 

Ян Джъкун, директор на отделението по хирургия 
на кръвоносната система и „шеф на кардиохирургията 
в провинция Джъдзян“ получава специално държавно 
финансиране от Държавния съвет. Видео на интернет 
страницата на болницата показва, че Ян извършва пър
вата сърдечна трансплантация в провинцията през юни 
1997 г. и първата комбинирана трансплантация на сър
це и бъб рек през 2001 г. Основава Сърдечен център през 
2002 г. и е извършил над 5000 сърдечни операции от раз
лични видове.523 

Сърдечната трансплантация е една от областите, в 
които  специализира. През 1996 г. той създава клон на 
ключова лаборатория за трансплантации на сърце в 
Джъдзян. Тя се простира на 1000 кв.м. и е извършила над 
20 национални и провинциални изследователски проек
ти. Проектът „Хомоложна комбинирана трансплантация 
на сърце и бъбрек“ получава първа награда от Здравното 
министерство през 2002 г. Ян е публикувал над 100 ста
тии и редактира книгата „Сърце, бял дроб, и свързаните 
с тях трансплантации на органи“.524  

Болницата изтрива почти цялата информация он
лайн за дейността, свързана с трансплантациите.

Въпреки това документи на Ян показват, че между 
юни 1997 г. и юни 2002 г., в болницата се извършват 12 
ортолокални сърдечни алографти, включително комби
нирани трансплантации на сърце и бъбрек.525  Уебсайтът 
на болницата заявява, че тя е извършила общо 19 сърдеч
ни трансплантации.526   През 14-те години, в които сър
дечната лаборатория за трансплантации непрекъснато 
се разширява, е малко вероятно болницата да е извър
шила само 19 трансплантации. 

От новинарски репортажи открихме, че Сяо Дзя
цюен, известен експерт по бъбречна трансплантация в 
провинция Джъдзян и бивш директор на отделението за 
урологични операции на тази болница, става настоящи
ят директор на трансплантационния център на бъбрек 
към Втората филиална болница на Университета по ме
дицина Джъдзян и  продължава да извършва бъбречни 
трансплантации в голям мащаб.527 

На 31 декември 2015 г. екипът за трансплантации 
на Втора филиална болницата извършва 8 операции за 
трансплантация в продължение само на 12 часа, от 8:00 
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до 20:00 часа. Това включва 2 чернодробни трансплан
тации, 2 на сърце и 4 на бъбрек .528  На 10 март 2016 г. 
Сяо води 7 трансплантации в рамките на 16 часа, вклю
чително 2 трансплантации на черен дроб, 1 на сърце и 
4 на бъбрек.529  Като се има предвид, че тази болница не 
е определена като трансплантационен център, се чудим 
колко трансплантации са извършени от лицензираната 
Трета филиална болница. 

Корейски пациент, който претърпява операция за 
трансплантация в болницата на 3 юни 2006 г., посочва, 
че там са лекувани пациенти от всички краища на света. 
Той е видял европейци, чернокожи, корейци, японци и т.н. 
Той заявява, че органите, използвани за трансплантация 
са от затворници и органите са придобивани от лекари 
във военни униформи.530 

Болницата помещава Очната банка на провинция 
Джъдзян. Направила е подобрения при придобиването 
на роговица, запазването ѝ и системата за разпределение. 
Може да извършва трансплантации на роговица, използ
вайки наскоро закупен фемтосекунден лазер.531 

Отделението за гръдна хирургия в болницата се на
режда сред трите най-добри в Китай532 и е национална 
ключова клинична специалност. Разполага с 4 отделения, 
2 зали за интензивни грижи и около 200 легла.533

Тази клас 3А специализирана университетска болни
ца има най-висок процент успеваемост при клинични бе
лодробни трансплантации в Китай. През декември 2002 
г. тя успешно извършва първата трансплантация на бял 
дроб за възрастен пациент от Азия. Натрупала е най-под
робните клинични данни в страната.534 Натоварена от 
Обществото за трансплантации на органи на Китайската 
медицинска асоциация, болницата изготвя и формулира 
„Технически протокол за клинична трансплантация на 
бял дроб.“535

Дзян Гънин, директор на отделението по гръдна хи
рургия, осъществява първата повторна трансплантация 
на бял дроб в Азия и първата  в Китай трансплантация 
на бял дроб в съчетание с двустранна белодробна опе
рация за намаляване обема на органа. Тя е единствената 
болница в Китай, която може да извършва всички видове 
белод робни трансплантации.536 Помага на над 10 болни
ци в 8 провинции и региони да развият белодробните 
трансплантации, включително Шанхай, Дзянсу, Шанси, 
Гуанси, Синдзян и Джъдзян. Проектът на Дзян за „кли
нични изследвания на трансплантациите на бял дроб“ 
получава втора Награда за научен и технологичен напре
дък на Министерството на образованието през 2006 г.537

Гао Уън, бивш президент на Белодробната болница 
Шанхай и заместник-председател на Подкомисията на 
Китайската медицинска лекарска асоциация по гръдна 
хирургия, основно извършва клинични и ключови из
следвания в белодробната трансплантация. Той е водил 
ключовия проект за „клинични изследвания в белодроб
ната трансплантация“ към Научния комитет в Шанхай и 
публикува над 80 статии във вътрешни и международни 
списания.538
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Тази болница е собственик на най-големия медицин
ски център в южната част на провинция Джъдзян и има 
над 4200 открити легла. В нея работят 193-ма специалис-
ти със старши титли, 309 с помощник-старши титли, 15 
докторант-консултанти и 156 магистър-консултанти. 
Нейният център за коремна хирургия претендира, че за
ема водеща позиция в технологията за трансплантации 
на големи органи на Китай и в други области.

След като започва да извършва бъбречни транс
плантации през 1985 г., трансплантационният център 
е извършил комбинирани трансплантации на черен 
дроб-панкреас, бъбрек-черен дроб и сърце.539 Болницата 
твърди, че по брой бъбречни трансплантации, извърше
ни през 2011 г. се класира 5-та в Китай. Трансплантаци
ите на бъб рек я класират 12-а сред 122 акредитирани 
болници в Китай и втора в провинцията през 2012 г.540

Болницата започва да извършва бъбречни транс
плантации през 1999 г. Количеството и качеството на 
бъбречните трансплантации я нареждат на първо място 
в провинция Джъдзян. През 2001 г. тя извършва първа
та чернодробна трансплантация в региона. През същата 
година, започва да извършва трансплантации на панкре
ас-бъбрек, черен дроб-бъбрек и други големи органи, 
както и трансплантации на много органи. Тя извършва 
първата сърдечна трансплантация в региона в началото 
на 2003 г. и първата спешна трансплантация на сърце на 
3 март 2004 г.541

Ян Ижун, директор на трансплантационния център, 
започва работа в областта през 1983 г. и развива транс
плантацията на органи в област Уънджоу. Той е извър
шил над 1000 бъбречни трансплантации. В момента е 
член на Групата специалисти в бъбречна трансплантация 
при Обществото за трансплантации на органи.542

Джън Шаолин, заместник-директор на транспланта
ционния център, има богат клиничен опит в областта на 
следоперативния имуносупресивен контрол на бъбрек, 
черен дроб, комбинирани трансплантации на черния 
дроб-бъбрек и на панкреас-бъбрек. Тя е обучена в об
ластта на трансплантации на органи в университета в 
Кеймб ридж през 2000 г.543

Според статия в списание, публикувано от лекарите 
в болницата, между 2001 г. и 2004 г., най-малко 35 черни 
дроба са дошли от здрави възрастни в състояние на „мо
зъчна смърт“; времената за топла исхемия варират от 3 до 
7 минути и средна продължителност 4 минути.544

Този институт, който е сред най-големите клас 3А 
многопрофилни болници в провинция Фудзиен, разпо
лага с 88 оторизирани магистърски и докторски места. 
Болницата разполага с 2500 легла и 484 медицински 
служители със старши професионални титли. Над 60% 
от нейните лекари притежават магистърска или доктор
ска степен.545

Нейният център за чернодробни заболявания е пър
вото медицинско заведение в провинция Фудзиен, което 
интегрира вътрешни болести, хирургическа медицина и 
свързаните с тях школи в клиничното лечение на черен 

66.
Първа филиална болница към 

Медицински университет Уънджоу

Бъбречен трансплантационен 
център на регионално ниво

71.
Първа филиална болница към 

Медицински университет  Фудзиен

Трансплантационен център за 
черен дроб, бъбрек, панкреас и тънки 
черва на национално ниво
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дроб. Академик У Мънчау от Китайската академия на на
уките е почетен директор на центъра. Нейните академич
ни лидери, проф. Дзян Дзядзи и Лиу Дзинфън, са участва
ли в съставянето на Клиничен оперативен протокол при 
чернодробната трансплантация в Китай. Академичният 
ранг на института е достигнал високо ниво в страната.546

Центърът поддържа близки отношения на сътруд
ничество с напреднали отдели в Китай и с 6 известни 
центъра на международно ниво. Болницата управлява 
множество изследователски програми в рамките на на
ционалната Програма „863“, Програма „973“, Национален 
план „единадесета петилетка“, Националната фондация 
за естествени науки, Министерството на здравеопазва
нето, Министерството на образованието и ключови из
следователски проекти в  провинция Фудзиен. Някои от 
резултатите на болницата са на водещо или напреднало 
ниво. Изследванията на центъра са носители на няколко 
провинциални награди за научен и технологичен напре
дък. Публикувала е над 100 статии (над 10 са включени 
в Научен референтен индекс). Центърът е редактирал 10 
монографии и националните хирургически учебници.547

Центърът разполага със 7 главни хирурзи/про
фесори, 10 заместник-главни хирурзи/доценти, 2-ма 
докторант-консултанти и 7 магистър-консултанти. От 
професионалния персонал, 74% притежават докторска 
степен. Центърът разполага със 120 легла и твърди, че 
годишното количество чернодробни операции го на
режда сред първите 6 в Китай. Неговите възможности за 
чернодробна трансплантация са достигнали напреднало 
ниво в страната. 

Проф. Лиу Дзинфън, основател на катедрата, е про
винциален академичен ръководител в чернодробните 
заболявания и чернодробната трансплантация. Той уста
новява система от усъвършенствани техники за чернод
робна трансплантация за краен стадий на заболявания 
на черния дроб. Учи в Източната болница за чернодробна 
хирургия в Шанхай и в Чернодробното  хирургическо от
деление на болница Тундзи под ръководството на акаде
мик У Мънчао и професор Чън Сяопин. Той е завършил 
постдокторантско обучение в Чернодробния център Тек
сас, САЩ през 2000 г.548 Екипът лекува най-много случаи 
в провинцията, и се нарежда пети в национален мащаб, 
като успява да промени дългосрочната ситуацията на 
повечето пациенти пътуващи до Шанхай, Ухан, Пекин, и 
други места, за да търсят лечение.549

Тази болница е бившата мемориална болница  „Уилис 
Ф. Пиърс“. Тя има 2200 легла и над 400 служители с главни 
(ръководител и заместник-ръководител) професионал
ни титли. Над 65% от персонала притежава магистърски 
или докторски степени. Броят, извършени алогенни сър
дечни трансплантации, е водещ в страната. Сърдечните 
трансплантации на деца и повторни трансплантации на 
сърце запълват празнина в тази област в Китай. Техно
логиите на болницата за чернодробна трансплантация, 
повторна  сърдечна трансплантация и двустранна бе-
лодробна трансплантация са водещи в страната.550

72.
Обединена университетска 

болница Фудзиен

Трансплантационен център за 
сърце и бял дроб на национално ниво
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След първата ортотопична сърдечна трансплантация 
в провинция Фудзиен през 1995 г.,  отделението за сър
дечна хирургия успешно извършва сърдечни трансплан
тации на пациенти с напреднало заболяване на сърцето 
от повече от 30 града и региона на Китай. Специалността 
на болницата я нарежда сред най-добрите в алогенната 
трансплантация на сърце;  тя притежава 16 признания 
за „първи път в страната“ и служи като база за сърдечна 
трансплантация в Китай.

Помага на над 40 големи болници в големи градове 
като Пекин, Шанхай, Тиендзин, Гуанджоу, Нандзин, Чун
цин, Ухан, и т.н., да извършват трансплантации на сърце; 
в същото време, помага на болници в близките градове 
на провинция Фудзиен като Сямън, Цюенджоу, Джанджоу, 
Дзиеноу, Бутиен, Лунян и т.н., да започнат да извършват 
сами трансплантации на сърце. Нейното „Ръководство  на 
обединената болница за трансплантации“ се превръща в 
едно от най-важните ръководства в областта на сърдечна 
трансплантация в Китай.551

Болницата неотдавна прави пробиви в имуносупре
сорни лечения и постоперативното управление. След 
трансплантация всеки пациент е в състояние да ходи в 
рамките от 1 до 2 дни след операцията, напуска отделе
нието за изолация след 2 седмици и излиза от болницата 
напълно възстановен в рамките на 2 до 3 седмици. 

Болницата в момента има 120 лекари и медицински 
сестри, 5-ма главни хирурзи/професори, 5-ма замес тник-
главни хирурзи/доценти, 13 служители с докторски сте
пени, 6 с магистърски степени, 6 водещи таланти, 2-ма 
докторант-консултанти и 6 магистър-консултанти. 

Основана през 1928 г., тази болница има 465 експер
ти с помощник-старши титли или по-високи и 509 меди
цински специалисти с магистърска или докторска степен. 
Сред тях, над 60 служат като магистърски или докто
рант-консултанти. Болницата разполага с 2500 легла.552

Изследователският институт за трансплантиране на 
органи към университета Сямън е одобрен от Здравното 
министерство да извършва сърдечни трансплантации. 
Болницата е първата в града, извършваща чернодробни 
и бъбречни трансплантации.

Изследователският институт за трансплантации на 
органи през 2007 г. се насочва към практически въпроси в 
клиничната трансплантация на органи; институтът води 
в тази област в Китай.553

73.
Болница Джуншан към универ-

ситета Сямън

Трансплантационен център за 
сърце на национално ниво
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Ръководителят на Изследователския институт за 
трансплантиране на органи и президент на Медицински 
колеж към университета Сямън Ци Джунцюен е светов
но признат експерт в трансплантацията на органи. Той и 
проф. Хенрик Екберг от Швеция съвместно редактират 
Практическия протокол за живи донори на бъбречни 
трансплантации (на китайски и английски език), който е 
оценен високо от Трансплантационната общност (TTS) и 
публикуван в световен мащаб като стандарт в индустри
ята.554 Участвал е в над 500 операции за трансплантации, 
включително над 100 бъбречни трансплантации от живи 
донори и над 50 трансплантации на островни клетки.555

Катедра чернодробна хирургия на болницата е съз
дадена през 1995 г. и в момента има 9 членове със стар
ши професионални титли, 7 с междинни професионални 
титли, 2-ма постдокторанти, 10 докторанти и 6 магистри. 
Заместник-директор Ин Джъню учи при известния 
хирург проф. Ли Дзиешоу и е обучен в Института по 
трансплантации „Томас Е. Старзл“ при университета в 
Питсбърг и Трансплантационния център на Клиниката 
в Кливлънд.556

Персоналът на болницата и скоростта ѝ на развитие 
отразяват сериозни клинични и академични умения. Тъй 
като повечето от информацията, свързана с трансплан
тация е изтрита, ние не знаем мащаба на извър шваните 
трансплантации. Въпреки това ценоразписът за меди
цински услуги в интернет страницата ѝ, показва, че в 
болницата се изпълняват почти всички видове транс
плантации. По-долу са част от предвидените такси:557

 y Костно-мозъчна трансплантация: 3500 юана (900 
лв.)

 y Трансплантация на роговица: 1500 юана (400 лв.)
 y Сърдечна трансплантация (не включва донор): 20 

000 юана (5000 лв.)
 y Трансплантация на бял дроб (не включва донор 

или извличане, съхраняване и транспортиране на ор
гана): 10 000 юана (2500 лв.)

 y Трансплантация на сърце и бял дроб (не включва 
донор): 20 000 юана (5000 лв.)

 y Алогенна трансплантация на далак (не включва 
донор): 3200 юана (800 лв.)

 y Трансплантация на тънките черва (не включва 
донор): 20 000 юана (5000 лв.)

 y Трансплантация на черен дроб (не включва до
нор): 30 000 юана (7800 лв.)

 y Комбинирани трансплантации на органи: няма 
посочена цена

 y Алогенна ексцизия на черен дроб от донор: 2300 
юана (600 лв.)

 y Алогенна ексцизия на панкреас от донор: 2300 
юана (600 лв.)

 y Трансплантация на панкреас (не включва донор): 
15 000 юана (4000 лв.)

 y Алогенна трансплантация на бъбрек (не включва 
донор или ексцизия на орган от донор): 3000 юана (800 
лв.)
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Сърдечният център към болницата е създаден през 
2001 г. и започва да функционира независимо на 28 април 
2011 г.558 През 2014 г. болницата става болница за сър
дечно-съдови заболявания Сямън. Нейният нов уебсайт 
твърди, че тя разполага с 600 легла. Много медицински 
специалисти, които работят тук, са получили обучение и 
са провеждали изследвания в други страни. Над 90% от 
лекарите държат магистърска или по-висока степен. Над 
50% от сестрите държат бакалавърска степен.559

Ляо Чунсиен, бивш директор на отделението за сър
дечно-съдова хирургия и лидер на академичната школа, 
е един от най-известните експерти в областта на сър
дечната трансплантация в Китай. Той е обявен за един 
от „топ 10 специалисти в сърдечната трансплантация 
в Китай.“560 На 21 август 1995 г. той извършва първата 
сърдечна трансплантация в провинция Фудзиен, пър
вата педиатрична сърдечна трансплантация и първата 
сърдечно-бъбречна трансплантация в Китай. 

Въз основа на опита си в САЩ, Ляо създава модела 
„мобилна болница за сърдечна трансплантации“ и пъту
ва из страната, за да инструктира и лично да участва в 
сърдечни трансплантации. Той обикаля различни места, 
включително Пекин, Шанхай, Гуанджоу, Чунцин, Нан-
дзин, Янтай, Уси, Ухан, Ланджоу, Синин, Сиан, Джънджоу, 
Тайюен, Шидзядзуан, Уейхай и Шънян.561

През 2001 г. той създава Отделението за сърдечна 
хирургия в болница Джуншан и започва свой модел за 
мобилна болница за сърдечна трансплантация.562

Уебсайтът му твърди, че отделението извършва сър
дечни трансплантации в голям мащаб и е помогнало на 
над 20 болници клас 3, да извършват сърдечни транс
плантации през последните 10 години, включително 
Провинциална болница Дзянсу, Трета болница Сяня в 
провинция Хунан, Втора болница към Медицински уни
верситет Хъбей, и Първа филиална болница на Медицин
ски университет Фудзиен.

Ляо заявява пред медиите, че от август 2008 г. Китай 
има около 600 сърдечни пациенти с трансплантации563, 
включително над 150, които са оперирани в тази болни
ца.564

Отделението за жлъчно-чернодробна хирургия на 
болницата е най-големият хирургичен център за черен 
дроб, панкреас и пикочен мехур в провинцията. То раз
полага със 72 легла след 2006 г. Болницата назначава Ли 
Дзиешоу от Общия изследователски институт по хирур
гия към Народната освободителна армия като главен 
учен и разгръща големи технически способности. Отделе
нието е едно от най-ранните в Сямън, извършващи ало
генни трансплантации на черен дроб. То има най-дълго 
време на оцеляване на пациентите след чернодробна 
трансплантация в региона Сямън.565

Директорът на отделението Ин Джъню учи при Ли 
Дзиешоу; той учи като старши гостуващ учен в Инсти
тута по трансплантации „Томас Е. Старзл“ при универси
тета в Питсбърг. През 2006 г. той провежда следдиплом
но изследване в трансплантационната имунология и 
получава клинично обучение в Клиниката в Кливлънд. 
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Неговият ментор е проф. Джон Дж. Фун, международно 
признат трансплантационен имунолог. Ин участва в пър
вата трансплантация на тънки черва в Азия през 1994 г. 
и първата комбинирана трансплантация на черен дроб 
и черва през 2003 г.566

Ин систематично усвоява множество процедури за 
трансплантация, лекарства и лечение срещу отхвърляне 
на трансплантирани органи, както и трансплантационна 
имунология. Той е пионер в изследванията на трансплан
тациите на тънки черва, черен дроб и черва, черен дроб 
и островни клетки.

Президентът на болницата е Уан Сяомин, академи
чен лидер на отдела за чернодробна хирургия. Неговият 
екип извършва първата трансплантация на черен дроб 
в Сямън през 2002 г. и първата трансплантация на паци
ент, болен от рак на черния дроб през 2003 г., запълвайки 
празнина в града.

Основана през 1897 г., болницата в момента разполага 
с 3456 отворени легла и над 5000 служители, включител
но 4-ма академици, 13 „Тайшан учени“ на провинция Шан
дун, като специално поканени изтъкнати специалисти, 
2-ма експерти, принадлежащи към националния проект 
„Десет милиона таланта“ (най-високото ниво), и 25 про
винциално ниво изтъкнати млади учени. В болницата 
работят 800 души старши технически персонал, вклю
чително 47, които получават специални финансиране 
от Държавния съвет, 104 докторант-консултанти и 229 
магистър-консултанти.567

Отделението по хирургия има 387 легла, с 44 профе
сионалисти с висши медицински титли, 6 докторант-кон
султанти и 18 магистър-консултанти. Трансплантацията 
на органи е една от неговите специалности и възмож
ностите му са на водещо национално равнище в транс
плантацията на черен дроб и трансплантацията на пове
че от 1 орган. Това отделение също служи като отдел за 
подготовка на докторанти към университет Шандун за 
хирургия и мобилен отдел за подготовка на постдокто
ранти. Клиничната диагностика, лечение и изследвания 
са на национално напреднало ниво.568  

През април 2004 г., общото отделение за операции 
провежда последователно 4 сложни чернодробни транс
плантации на пациенти в напреднала възраст, включи
телно първата трансплантация на черен дроб в Шандун 
за чужденец (кореец) и четвъртата комбинирана транс
плантация на черен дроб-бъбрек в Китай. След това тук 
започват извършването на голям брой бъбречни транс
плантации. 

Лиу Дзюн, директор на отделението за трансплан
тация на органи и жлъчно-чернодробна хирургия към 
болницата, е признат за създател на чернодробна транс
плантация в провинция Шандун. Лиу създава болница 
Цилу и трансплантационния център на Провинциална 
болница Шандун. Лиу учи като постдокторантски ас
пирант при проф. Уан Сюехао, пионер в чернодробната 
трансплантация от жив донор в Китай. Лиу провежда 

81.
Провинциална болница Шан-
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Трансплантационен център на че
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успешно първите независими чернодробна трансплан
тация в Шандун и комбинирана чернодробно-бъбречна 
трансплантация през декември 2003 г.

Отделението по бъбречна хирургия в момента има 
240 легла и ръководи отделението по бъбречна транс
плантация. Болницата е от първата група урологич
ни изследователски центрове в страната. Също е сред 
първите докторантски сайтове по урология, одобрени 
от Държавния съвет. Разполага със 7 главни хирурзи/
професори, 5-ма заместник главни хирурзи, 5-ма  специ-
алист-хирурзи, 3-ма магистър-консултанти и 3-ма докто
рант-консултанти. Персоналът включва 9 лекари и 3-ма 
магистри. Всички лекари са учили в чужбина.569

През май 2003 г. е съставен екип за минимално ин
вазивна бъбречна трансплантация в рамките на новото 
отделение по урология. Разполага със 160 легла, 7 про
фесори/главни хирурзи, 8 доценти/заместник-главни 
хирурзи и 36 докторанти, сред които 12 постдокторан
ти. Има 1 докторант-консултант и 9 магистър-консул
танти.570

Болницата започва провеждане на белодробни транс
плантации през 2005 г. Извършва първата двустранна 
белодробна трансплантация в провинция Шандун през 
2007 г.

Отделението по гръдна хирургия е единственото, 
сертифицирано за трансплантация на бял дроб в провин
ция Шандун. То е първото в провинцията, извършващо 
алогенни белодробни трансплантации и е извършило 
най-много такива процедури. Разполага с 96 открити 
легла, 7 главни лекари, 6 заместник-главни лекари, 8 ле
кари-специалисти, 9 специализанти, 5-ма докторант-кон
султанти по гръдна хирургия за университета Шандун, 
както и 5-ма магистър-консултанти. Повечето лекари 
притежават докторска степен, а 5-ма имат опит в пост
докторантски изследвания.571

Отделението по офталмология в момента разполага 
с 96 легла, 18 главни лекари, 8 помощник главни лека
ри, 10 лекуващи лекари, 2-ма специализанти, 5 щатни 
специални съдебни лекари, 8 магистър-консултанти и 
3-ма докторант-консултанти. Персоналът включва и 22-
ма докторанти, 8 магистри, както и 18, учили във Вели-
кобритания, САЩ и Австралия. Неговият професионален 
екип прилага дълбока ламелна кератопластика, проник-
ваща кератопластика, и подпомаганата от микрокератом 
ламелна кератопластика за лечение на заболявания на 
роговицата. Отделението разполага с модерно оборудва
не за очна банка и може да запази роговица и други очни 
тъкани средносрочно и дългосрочно.

Създадена през 1890 г., тази болница е една от 4-те 
основни болници, свързани с църквата в Китай. Разпо
лага с 682-ма старши специалисти, включително 174 
докторант-консултанти и 208 магистър-консултанти. 
Разполага с 3300 легла.572

Отделението по обща хирургия на болницата започва 
чернодробни трансплантации през 1980 г. Такива опера
ции стават рутинни в болницата през май 2005 г., 2 го
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дини след създаването на отделението по чернодробна 
трансплантация. Болницата достига първите места в Ки
тай и води по количество и качество на трансплантации
те в провинция Шандун. Има реализирани 2 пъти „първи 
в страната“ и 5 пъти „първи в провинцията.“573

Трансплантационното отделение в момента има над 
170 отворени легла и 49 лекари, включително 17 профе
сори, 11 доценти, 5 докторант-консултанти и 14 магис
тър-консултанти. Над 80% от лекарите държат доктор
ска степен.574

Проф. Ху Санюен, вицепрезидент на болницата и ди
ректор на хирургията, извършва първата транспланта
ция на черен дроб в болницата. В момента управлява 1 
подпроект на Националната високотехнологична програ
ма за изследване и развитие на Китай (Програма „863“) и 
1 проект към Националната фондация за природни науки 
на Китай (NSFC). Награждаван е с 9 провинциални награ
ди, публикувал е над 30 документа, включени в Научния 
референтен индекс, получил е 2 патента и е публикувал 
или превел 16 книги и 5 мултимедийни учебници.575

Сю Късън, директор на Института по чернодробна 
и сърдечно-съдова хирургия, докторант-консултант и 
член на Професионалната комисия за органна трансплан
тация към Медицинската асоциация Шандун, получава 
много провинциални награди за напредък в науката и 
технологията. Неотдавна получава финансиране за свои
те изследвания от Докторски фонд на Министерствот о 
на образованието, провинциален фонд за природни на
уки, провинциални програми за развитие на науката и 
технологията, и фонд за развитие на технологиите. Той е 
публикувал над 40 статии в основни китайски списания, 
включително 9 в Научния референтен индекс.576

Проф. Чън Юсин е докторант консултант и експерт в 
чернодробната трансплантация. Той се занимава с науч
ни изследвания и обмен с Япония, Сингапур, Филипините 
и Южна Корея. Публикувал е над 60 статии (включително 
10 в Научен референтен индекс), реализира много про
екти, финансирани от Националната фондация за при
родни науки и фондове за чуждестранно сътрудничество. 

Също е член на комисията на Националната фонда
ция за природни науки (NSFC) .577

Тази болница също води в провинцията по бъбреч
ни трансплантации. Центърът за пречистване на кръв 
е основан през 1978 г. и извършва първата си бъбречна 
трансплантация в същата година, като се превръща в 
един от първите в провинцията в това отношение. През 
2000 г. болницата е преименувана на болница Цилу за 
пречистване кръв и център за органна трансплантация. 
Тук са извършени голям обем бъбречни трансплантации 
от 1987 г. насам. В момента има 52 легла.578

 Уебсайтът на болницата отговоря на въпроса: “Защо 
да дойдете в болница Цилу за бъбречна транспланта
ция?”579

Болница Цилу е възприела стандартната лечебна 
процедура на Харвардския университет при бъбречни 
трансплантации;
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Диагностичната група се състои от лекари, изучавали 
бъбречна патология в Харвардския университет;

Разполага с екип за органна трансплантация на меж
дународно ниво;

Американски стил лечение; в същото време приема
ме китайска валута (юани);

Трансплантациите са синхронизирани с новите гло
бални опит и технологии;

Държи рекорда за най-възрастен (74 г.) и най-млад (4 
години) пациент, получили бъбречна трансплантация в 
провинцията.

Тиен Дзюн, директор на Центъра за пречистване на 
кръв и Центъра за органна трансплантация и академи
чен лидер, е председател на Подкомисия на Медицинска
та асоциация за трансплантации в провинция Шандун и 
заместник-председател на Подкомисията за трансплан
тации към Китайската медицинска асоциация в Шандун. 
Той води 5 провинциални изследователски проекта и по
лучава 2 национални патента. През последните няколко 
години той публикува над 30 статии (включително 5 в 
Научния референтен индекс) в национални и междуна
родни списания и редактира 9 книги. Той управлява 1 
проект към Националната фондация за природни науки 
(NSFC) и 2 провинциални изследователски проекта. Той 
е носител на много провинциални награди за напредък 
в науката и технологията.580

Тази болница е и първата в провинцията, извършила 
трансплантации на роговица, стави, сърце и др.581

Тази болница е филиална с университета Шандун и в 
момента има 4 „Тайшан учени“, 29 докторант-консултан
ти, 68 магистър-консултанти и 18 програми за доктор
ска степен. Тя служи като преподавателска и клинична 
болница за десетки университети в и извън провинция 
Шандун.582

Отделението за бъбречна трансплантация е създаде
но през 2003 г. като първия професионален трансплан
тационен център в провинция Шандун. Отделението 
разполага с независима лаборатория за изследване на 
органна  кръстосана съвместимост.  През 2003 г. започва 
изследване на технология за проверка  на тъканна съв
местимост чрез ДНК микрочип, постигайки строго сдво
яване на гени между донор и приемник преди трансплан
тацията. Качеството на трансплантациите се увеличава 
значително, като повечето пациенти достигат идеална 
съвместимост на аминокиселинен остатък. Количество
то и качеството на трансплантации е на първо място в 
провинция Шандун, докато капацитетът му за бъбречни 
трансплантации е в челните редици в провинцията и в 
страната.583, 584

Проф. Джао Шънтиен, ръководител на хирургична
та школа по урология, президент на болницата, както 
и докторант-консултант, разполага с екип от известни 
експерти, включително Лиу Юцян и Уан Хунуей. Екипът 
има 7 главни лекари, 10 помощник  главни лекари, 12 
специалист-хирурзи, 4 докторант-консултанти и 6 ма
гистър-консултанти.585
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Проф. Уан Хунуей586 заместник-директор на Институ
та по урология към университета Шандун и директор на 
отделението по бъбречна трансплантация, е участвал в 
близо 2000 бъбречни трансплантации в течение на 20 
години. Неговият екип веднъж е извършил успешно 10 
бъбречни трансплантации в 1 ден. Уан е бивш бъбречен 
специалист в катедрата по урология в Многопрофилна 
болница на военното командване в Дзинан. През 2003 г. 
той е нает да създаде първото професионално отделение 
за органна трансплантация в провинция Шандун към 
Втора университетска болница. Технологията на отделе
нието по бъбречна трансплантация е на челно място в 
провинцията и в страната. Уан е носител на редица награ
ди за постижения в науката и технологиите заради про
винциални изследователски проекти, в които участва и 
ръководи. Публикувал е над 50 научни статии.587

Заместник-директорът, Тиен Чуан, помощник главен 
хирург и член на клона за органна трансплантация на Ме
дицинската асоциация за провинция Шандун, е участвал 
в почти 1000 трансплантации на бъбрек.588

Отделението по офталмология на болницата изпъл
нява алогенни трансплантации на роговицата и твърди, 
че има изобилен източник на органи и банка за роговици.

Тази болница има над 2300 легла и 420 души персо
нал, сътрудници със старши титли или по-високи, вклю
чително 250 докторанти и магистър-консултанти и над 
90 допълнителни професори в университета Шандун.589 
Тя е одобрена от Здравното министерство за провеждане 
на трансплантации на сърце, черен дроб и бъбрек. Също 
така извършва трансплантации на сърце-бъбрек, черен 
дроб-бъбрек, сърце-бял дроб, роговица и други видове 
трансплантации. Възможностите ѝ за трансплантация са 
достигнали напреднало национално ниво. 

Бъбречна трансплантация

Болницата извършва своята първи бъбречна транс
плантация през 1991 г. Нейното второ урологично хи
рургическо отделение е ключова клинична транспланта
ционна школа в провинцията, солиден изследователски 
отдел за развитие и технологични иновации в областта 
на трансплантациите на органи и провинциална ключо
ва лаборатория за трансплантации на органи и бъбречни 
заболявания. Определено е от Комисията за национално 
здравеопазване и семейно планиране и като национална 
база за обучение на фармацевти и трансплантационни 
лекари в областта на клиничната трансплантация. От
делът поддържа активен академичен обмен и е домакин 
на множество международни, национални и регионални 
научни конференции. През последните години пациенти 
с уремия от цял Китай получават бъбречни трансплан
тации тук.590

Отделението има 8 активни хирурзи и 1 експерт, нает 
след пенсиониране, включително 3-ма главни хирурзи/
професори, 2-ма помощник главни хирурзи/доценти, 
2-ма лекари-специалисти и 2-ма  специализанти. То също 
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разполага с над 10 лекари, които в момента следват ма
гистърска и докторска степени. Активните хирурзи 
включват 5-ма с докторска и 3-ма с магистърска степен. 
Академичното отделение има 1 докторант-консултант и 
2-ма магистър-консултанти. Отделението в момента има 
34 медицински сестри, включително 6 главни медицин
ски сестри, 2 медицински сестри с магистърска степен и 
21 с бакалавърска степен.

Директор на трансплантационния център е Мън 
Тони, докторант-консултант в университета Шандун, на
ционален член на Групата за бъбречна трансплантация 
към Професионална комисия на Китайската медицинска 
асоциация за урологична хирургия, председател на Про
фесионална комисия на Китайската медицинска асоци
ация за органна трансплантация, шеф на Съюза за тех
нологии и иновации в областта на трансплантациите в 
Шандун, директор на Лабораторията за бъбречни транс
плантации и заболявания в Шандун, както и директор 
на Асоциацията за международна бъбречна трансплан
тация. Учи в многопрофилната болница в Масачузетс 
(MGH) към университета Харвард, Женски медицински 
университет в Токио и Национален университет в Сеул.591

Уебсайтът на отделението не посочва броя на легла
та, с които то разполага. Твърди че, след като извършва 
своята първа бъбречна трансплантация през 1991 г.,  от
делението е провело общо над 1500 трансплантации до 
момента. 

Тази цифра се равнява на около 100 трансплантации 
годишно, но болницата е водеща в провинцията и е на 
напреднало ниво на национално равнище. Такъв обем 
трансплантации може да бъде постигнат от 1 главен хи
рург и няма да изисква повече от 10 легла.

Чернодробна трансплантация

Отделението по чернодробна хирургия твърди, че хи
рургическият обем и успеваемостта системно са водещи в 
провинцията. Възможностите му за чернодробна транс
плантация са достигнали напреднало ниво в страната.592

Откакто болницата води в провинцията по брой чер
нодробни трансплантации през 2000 г., тя постига след
ните неща „за първи път в провинцията“:593

 y модифицирана пигибек ортотопична чернодроб
на трансплантация

 y трансплантация на черен дроб с намален размер
 y ортотопична чернодробна трансплантация без 

байпас
 y втора трансплантация на черен дроб (за същия 

пациент)
 y чернодробна трансплантация без преливане на 

кръв
 y чернодробна трансплантация от жив донор

Уебсайтът на отделението не посочва брой на легла 
или персонал, с които разполага, но твърди, че то е из
вършило 115 чернодробни трансплантации (включи
телно 1 случай с донор роднина), смятано към юни 2009 
г. Мащабът от средно 12 чернодробни трансплантации 
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годишно, не съответства на претенциите за „системно во
дещи в провинцията“ или на горепосочените клинични 
открития. Данните на уебсайта за трансплантациите не 
са актуализирани от 7 години.

От самото начало болницата си сътрудничи с Източен 
институт за органна трансплантация Тиендзин, като съз
дава Център за чернодробна трансплантация към Изто
чен институт за органна трансплантация. Шън Джунян 
е назначен да отговаря за цялостното планиране на цен
търа и напътствие. Шън редовно извършва операции, 
проверки и чете лекции в болницата. Съоръжението се 
превръща в най-големия център за трансплантация на 
черен дроб в провинцията и е на напреднало ниво в на
ционален план.594 

Дзан Юндзин от Източния трансплантационен цен
тър в Тиендзин е изпратен да подпомогне основаване 
на отделението по чернодробна трансплантация в тази 
болница и Трансплантационния център в Шандун при 
Източен институт за органна трансплантация. Той учи 
чернодробна трансплантация като гостуващ учен при 
проф. Джон Дж. Фун в Института по трансплантации „То
мас Е. Старзл“ при университета в Питсбърг между сеп
тември 1999 г. и декември 2000 г.595

Лекари от болницата не успяват да обяснят източни
ците на органи. По-долу е откъс от препис от телефонен 
разговор на разследващи с болницата:596

Следовател: Имате ли бъбреци без заболяване от 
практикуващи Фалун Гонг?

Лекар: Хмм... Така или иначе през април със сигурност 
ще има повече такива донори...

Следовател: Как така ще има повече през април?
Лекар: Не мога да ви кажа, тъй като това засяга... Няма 

нужда да Ви обяснявам тези неща. Този въпрос не може 
да се обясни...

На 14 април 2006 г. лице, идентифицирало се като 
здравен работник в болницата с над 20 години стаж, 
пише до уебсайта на Фалун Гонг, Minghui.org: „Болницата 
Циенфошан в Шандун и Полицейската многопрофилна 
болница на провинция Шандун, в съучастие със затвори 
и трудови лагери провеждат мащабна операция за из
вършване на трансплантации на органи, придобити на
силствено от живи хора. Телата на практикуващи Фалун 
Гонг са използвани от стажанти в болниците за провеж
дане на експерименти. Болницата получава директиви от 
Централата и е въвлечена цялостно.“597

„Тази болница си сътрудничи с Източния център за 
органна трансплантация за създаването на Институт 
за трансплантации на черен дроб Шандун. Тя твърди, 
че извършва най-големия обем трансплантации и из
ползва най-напредналите технологии в чернодробната 
трансплантация в провинцията. Центърът също така 
извършва трансплантации на тестиси, бъбрек, бял дроб 
и роговица.“

Доклад от цяла страница от „Дзинан Таймс“ от 12 март 
2015 г. анализира трансплантациите в тази болница: 
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Лекар-специалист Лиу Тиенци описва: „След като за
почнахме да извършваме сърдечни трансплантации през 
2003 г., създадохме Център за сърдечна трансплантация 
Шандун през ноември 2011 г. Досега сме извършили 58 
трансплантации на сърце и бял дроб и сърце и бъбрек, 
както и 55 сърдечни трансплантации. През последните 
2 години сме извършили 28 сърдечни трансплантации. 
Класирани сме на 6-о място в страната 2 последователни 
години.“ 

Директорът на първото отделение по чернодробна 
хирургия, Тън Мудзиен, заявява, че откакто болницата 
извършва първата трансплантация на черен дроб в про
винцията през 2002 г., е извършил над 300 до момента.

Мън Тони, директор на второто отделението по бъб
речна хирургия, заявява, че е извършил над 1500 бъбреч
ни трансплантации след 1991 г. Извършва 103 бъбречни 
трансплантации през 2014 г.

Уан Сю, главен лекар на отделението по офталмоло
гия, заявява, че извършват средно 30 трансплантации на 
роговицата годишно.

След публикуване доклада на Матас/Килгор през 
2006 г., болницата е премахнала почти цялата информа
ция за обема трансплантации и друга подобна информа
ция онлайн. Броят, посочен в медията от лекарите, също 
е силно занижен.

Това е бивша църковна болница, основана през 1890 
г. Тя има 3000 легла, 485 души персонал със старши про
фесионални звания, 184 професори и доценти, 262 док
торанти и кандидат постдокторанти, 835 души персонал 
с магистърски степени, 118 докторант-консултанти и ма
гистър-консултанти и 14 експерти, които ползват специ
ални помощи от Държавния съвет. Те са направили из
ключителен принос, признат от Здравното министерство 
и правителството на провинцията. Трансплантацията е 
една от нейните основни специалности.598

След 2004 г. болницата бързо развива трансплантаци
ите на органи, като прави пробиви в трансплантирането 
на бъбрек, сърце, черен дроб, панкреас-бъбрек и други 
видове трансплантации. Годишният обем транспланта
ции в болницата е на първо място в провинцията.

Отделението по урологична хирургия разполага със 
100 легла, 29 лекари, включително 13 със старши про
фесионални титли, 1 докторант-консултант и 3-ма  ма
гистър-консултанти. Бъбречните трансплантации са на 
напреднало ниво на местно равнище.599

С 92 легла към отделението по чернодробна хирургия, 
там се извършва първата чернодробна трансплантация 
в източен Шандун през 2000 г. Отделението има 37 души 
медицински персонал, включително 10 главни лекари и 
помощник главни лекари, 1 кандидат постдокторант, 6 
членове с докторска степен и 8 с магистърска.600

Лиу Дунфу, заместник-директор на трансплантацион
ния център на органи е сред първите в Китай, работещи 
с трансплантация на органи. Той се занимава с бъбреч
на трансплантация над 30 години. Лиу специализира в 
трансплантациите на бъбрек и следоперативно управле
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ние, и е извършил над 3000 бъбречни трансплантации. 
Той е спечелил провинциални и общински награди за 
напредък в науките и технологиите, публикувал е над 
10 статии в Научния референтен индекс и основни спи
сания, и публикува 3 монографии, свързани с трансплан
тациите на бъбреци.601

Проф. Гао Джънли е вицепрезидент на болницата, 
директор на отделението по урологична хирургия и ди
ректор на центъра за трансплантации на органи. Той се 
радва на специално финансиране от Държавния съвет и е 
докторант-консултант в университета Шандун. Той е ка
нен няколко пъти да демонстрира операции в болница 
301 към Народната освободителна армия в Пекин, Мно
гопрофилна болница Шанхай и други болници,  свърза
ни с Медицинския университет Гуанджоу. Той ръководи 
6 изследователски проекта на национално и провинци
ално ниво и печели няколко провинциални и общински 
награди за напредък в науката и технологията през пос-
ледните години. Публикува над 50 статии и редактира 4 
монографии.602, 603

По-долу е разговор между следовател (представящ 
се за роднина на пациент) и сестра Фан Янли (#0264) в 
болницата:604

Въпрос: Здравейте, докторе, какво е вашето име?
Отговор: Фамилията ми е Фан, за какво става въпрос?
Въпрос: Чух, че има болница в Янтай, която извършва 

бъбречни трансплантации. Вашата болница ли е това?
Отговор: Да.
Въпрос: Намерихме я! Колко струва трансплантация 

на бъбрек?
Отговор: Ако всичко мине гладко, 70-80 хиляди юана 

(18-20 хиляди лева) ще са достатъчни.
Въпрос: Колко време отнема?
Отговор: Първо трябва да се провери кръвната група 

на пациента. Ако е тип О, отнема повече време. Другите 
кръвни групи стават много бързо. След като типът на 
кръвната група е установен, можем да направим опера
цията веднага. Престоят в болницата е само 11 дни.

Въпрос: Значи само трябва да се свържем с някой. Мо
жете ли да ни препоръчате главен хирург?

Отговор: Бъбречната трансплантация не е голяма 
операция. Всеки наш лекар е добър в това.

Въпрос: Все пак ще се чувстваме по-уверени, ако ни 
посочите някого.

Отговор: Добре. (Тогава ми подаде брошура от лавица 
за книги и я отвори на страницата с изключителни лека
ри към екипа за трансплантации на органи. Откри лекар 
на име Ян Диендун, магистър по медицина)

Въпрос: Колко струва да се установи кръвната група“
Отговор: Установяването на съвместимост на кръвна

та група струва 4500 юана (1200 лв.). Просто попитайте 
за мен, след като дойде пациентът.

Въпрос: Бъбреците, които трансплантирате, от пласт
маса ли са изработени?

Отговор: Не. Те са от живи хора.
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Болницата има над 100-годишна история. Разположе
на е в 4 различни локации и разполага с общо 3579 легла 
и над 5000 души персонал, включително над 730 души 
старши технически персонал, 78 докторант консултанти, 
над 400 души с докторска степен, над 1200 служители с 
магистърска степен и над 100 служители, учили в чуж
бина.605

Болницата започва да извършва бъбречни транс
плантации през май 1993 г. и е една от първите болници 
в Китай, извършвали бъбречни трансплантации. След 
установяване на бъбречните трансплантации като са
мостоятелно отделение, те бързо се развиват, като бро
ят им нараства с всяка година. В болницата е установена 
интегрирана система за лечение, обучение и изследване 
на бъбречните трансплантации. Пациентите, нуждаещи 
се от бъбречни трансплантации, идват от Шанси, Шандун, 
Вътрешна Монголия, Хънан, Хунан, Шанхай, Джъдзян и 
други региони.606

Чернодробните трансплантации са рутинна процеду
ра за отделението по чернодробна хирургия. През 2012 г. 
група за инспекция на трансплантациите на органи към 
Министерството на здравеопазването дава много висока 
оценка на това отделение за неговата отлична работа.607

През февруари 2014 г. е създаден трансплантационен 
център. Топ екип за трансплантации на органи, ръково
ден от проф. Дзан Юндзин, бивш заместник-директор 
на Института за чернодробни трансплантации в Пекин 
към Многопрофилна болница на Въоръжената полиция, 
се фокусира върху извършването на трансплантации на 
черен дроб, сърце, бъбрек и панкреас.

Дзан Юндзин е заместник-председател на Групата 
университетски болници Чиндао и директор на Центъра 
за органна трансплантация. В уебсайта си твърди, че за 
по-малко от половин година, центърът е достигнал воде
ща позиция в Китай, особено по отношение на трансплан
тациите черен дроб, и прогнозира, че броят на извършва
ните трансплантации в тази болница ще я постави сред 
първите 10 в страната през 2014 г.608

През 2004 г. отделението извършва първата белод
робна трансплантация в провинция Шандун.609

Основателят на отделението по офталмология, проф. 
Пан Дзуосин е известен очен специалист. Проф. Сие Ли
син, настоящ ръководител на тази школа, е единственият 
академик в Китайската академия на науките и Китайска
та инженерна академия в областта на офталмологията. 
Техниките на болницата в запазването на роговица и 
изграждането на очни банки са водещи в областта и в 
Китай. Тук са извършени над 10 000 трансплантации на 
роговицата до сега.610

Това е бивша църковна болница, основана през 1890 г. 
Разполага с 3600 легла и 5800 души персонал. Това е уни
верситетска болница, обслужваща над 10 медицински ко
лежа, включително университета Шандун.611 Разполага с 
526 старши служители, 10 служители с докторска степен 
и 176 с магистърска.612 Отделението по бъбречна хирур
гия е ключова медицинска и здравна школа в провинция 
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Шандун и има работен отдел за подготовка на постдок
торантски стипендианти към университет Дзяо Тун в 
Шанхай. 

Центърът за бъбречна трансплантация е известен 
като едно от местата, където се извършват най-много 
бъб речни трансплантации в национален мащаб. Центъ
рът разполага с 46 души медицински персонал, вклю
чително магистри консултанти, 13 главни и помощ
ник-главни хирурзи/лекари, 9 лекари-специалисти и 10 
докторанти и специализанти.613

Директор Гуо Фънфу е заместник председател на 
Обществото за органна трансплантация в Шандун и 
започва участието си в бъбречни трансплантации през 
1993 г. Той ръководи изследователски проекти на трето 
провинциално ниво, включително един, определен като 
национално напреднал от Отдела за наука и технологии 
на провинция Шандун, и печели първата награда за нап-
редък в науката и технологията в града. Той е публикува 
близо 10 статии в центъра като първи автор и редактира 
3 книги.614

Гуо Фънфу, главен лекар Уан Дзиенмин, заместник 
главни лекари Тан Шанфън, Хъ Сянфей, Уан Гуандзиен 
и други, са учили в университета VU в Амстердам. Отде
лението също работи с редица известни местни и чужди 
експерти като гост-професори.615

Братското отделение по офталмология към Народна 
болница Лини е водач в провинцията в дълбоката плас
тична кератопластика и трансплантация на роговица.616 
Разполага със 116 отворени легла, 7 главни лекари, 11 
заместник-главни лекари, 4-ма докторанти, 22-ма магис
търски студенти, 3-ма професори, 1 доцент, 3-ма лектори 
и следдипломни консултанти.617

Болницата взема най-ниската такса за транспланта
ция на бъбрек в страната.618

Това е бивша Църковна болница, основана в Кайфън 
през 1904 г. Тя е една от най-големите провинциални 
общи болници в провинция Хънан, с 3900 легла, 720 стар
ши служители, 142-ма докторанти и специализант-кон
султанти и 62-ма изтъкнати провинциални експерти и 
експерти, ползващи специално финансиране от Държав
ния съвет.619

Отделението по бъбречна хирургия на болницата е 
създадено през 1963 г. и сега има над 150 легла, 64 души 
медицински персонал, включително 7 главни хирурзи/
лекари, 5-ма сътрудник-главни хирурзи, 4-ма лекари-спе
циалисти, 1 кандидат постдокторант, 5-ма  служители с 
докторска и 9 служители с магистърска степен. Отделе
нието започва да развива бъбречни трансплантации в на
чалото на 80-те години на 20-и век и сега е в състояние 
да провежда алогенни трансплантации на бъбрек от жив 
роднина-донор.620

Отделението по чернодробна хирургия извършва 
първата трансплантация на черен дроб в провинцията 
през 1995 г.621 Сега има 7 главни хирурзи/лекари, 11 по
мощник главни хирурзи/лекари, една помощник-старша 
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сестра, 13 главни сестри, 32 сестри, 16 служители с док
торска и 10 служители с магистърска степен. Разполага 
с над 200 легла.622

Сюе Хуанджоу е известен като най-добрият експерт 
в областта на бъбречните трансплантации в провинция 
Хънан. Уменията на Сюе в безкръвната хепатектомия са 
сред най-напредналите в страната, като той извършва 
над 1000 операции годишно.623

Центърът за диагностика и лечение на тумор в гръд
ния кош извършва рутинни белодробни транспланта
ции. Центърът разполага с 26 души медицински персо
нал, включително 3-ма главни лекари, 2-ма помощник 
главни лекари, 4 лекари-специалисти и 7 служители с 
магистърска степен. Разполага с 3300 легла.624

Заместник-директорът на центъра, Уей Ли, учи тех
ники за белодробна трансплантация в университета в 
Киото,  Япония, от 2006 г. до 2008 г. След завръщането си 
в Китай, Уей ръководи успешното завършване на първата 
двустранна последователна белодробна трансплантация 
в провинция Хънан.625 Центърът има редовен академичен 
обмен с Отделението за дихателна хирургия към универ
ситета в Киото и Центъра за органна трансплантация в 
Торонто, Канада. 

През март 2012 г. отделението по офталмология 
става Очна болница Хънан626. То извършва над 6000 
трансплантации на роговица.627 Разполага със 196 легла, 
27 изследователи и главни хирурзи, 30 научни сътруд
ници и помощник главни хирурзи, 23-ма докторанти и 
39 магистри, включително 1 докторант-консултант и 7 
магистър-консултанти.628 Очната банка на болницата е 
най-съвременна в страната и помещава очната банка на 
провинция Хънан.

Това е най-голямата болница в страната по брой легла. 
Обществена информация сочи, че годишните приходи на 
болницата са се увеличили от 680 млн. юана (180 млн. лв.) 
през 2008 г. до 6 млрд. юана (1.5 млрд. лв.) през 2013 г. и 
почти 7.5 млрд. юана (2 млрд. лв.) през 2014 г. Тя разпола
га със 7000 легла и обслужва 21 600 нехоспитализирани 
пациенти на ден, 4 пъти над броя, обслужени от подобен 
тип болници в провинция Хънан. През 2014 г. болницата 
обслужва 4.26 милиона нехоспитализирани пациенти и 
310 000 хоспитализирани пациенти.629  Разполага с 445 
души старши персонал, 550 души помощник-старши пер
сонал, 1025 души междинен персонал, 723 служители с 
докторска и 1479 с магистърска степен.630  Количеството 
извършени трансплантации на черен дроб и бъбрек я 
класират сред първите 5 в Китай.631

Болницата започва да извършва бъбречни транс
плантации през 1978 г. Центърът за бъбречни трансплан
тации е признат за високо квалифициран, с ниски такси 
и най-добрите резултатите от лечението, като остава на 
водеща позиция в страната. Класиран е първи в провин
ция Хънан в продължение на няколко последователни 
години по брой извършени бъбречни трансплантации.632
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Заместник-директорът Джан Шуейдзюн извършва 
задълбочени изследвания на чернодробните трансплан
тации и комбинирани панкреас-бъбречни транспланта
ции. През 1994 г. Джан води екип за основаване на един
ствената лаборатория в провинция Хънан и извършва 
първите клинични чернодробни трансплантации при 
Медицинския университет в Хънан през 1997 г.633 , тлас
кайки развитието на чернодробната трансплантация в 
„бързата лента.“634

Според материал, публикуван на сайта на  „Хънан 
Дейли“ на 19 април 2006 г., Джан Шуейдзюн, вицепре
зидент на болницата, председател на Обществото за 
трансплантация на органи в Хънан и пионер в органна
та трансплантация, коментира, че състоянието на транс
плантацията е цветущо в цялата провинция.

На 3 април уебсайтът на Трансплантационния цен
тър за черен дроб в провинция Хънан съобщава, че този 
център изпълнява 4 успешни чернодробни транспланта
ции на двама пациенти с цироза на черния дроб и двама 
пациенти с рак на черния дроб в рамките на същия ден. 
Заради умелата работа на лекарите и минимално кърве
не при пациентите, всички пациенти са прехвърлени от 
интензивното отделение към редовно отделение в деня 
на операцията. Джан също казва, че между Лунната нова 
година (31 януари 2014 г.) и 3 април 2014 г. в болницата 
са извършени 30 чернодробни трансплантации.635

През ранния септември 2014 г. центърът извършва 
трансплантации на черен дроб на двама мъже в един и 
същи ден; за единия е нужен едва ден за намиране на 
подходящ орган. Семейството на пациента плаща 600 000 
юана (160 000 лв.) и операцията е извършена на следва
щия ден.636

Тази болница е основана през 1866 г. и в момента има 
4800 легла, 230 души старши персонал, 344 души помощ
ник-старши персонал, включително 94 експерти, които 
ползват специално финансиране от Държавния съвет, 
както и 2-ма академици.637

Отделението по бъбречна хирургия се радва на ви
сок академичен статут в страната и има 11 професори и 
главни хирурзи/лекари, 6 доценти и помощник-главни 
хирурзи/лекари, 11 лекар-специалисти, включително 9 
докторанти и 17 магистър-консултанти. През 1977 г. там 
се извършва първата трансплантация на бъбрек в цен
трален южен Китай и сега отделението се е превърнало 
в един от най-големите трансплантационни центрове на 
бъбрек в региона.638

Центърът за чернодробни трансплантации е осно
вен компонент на Отделението за обща хирургия, което 
е определено като национална ключова школа. Започва 
да развива чернодробни трансплантации през 2003 г. и 
днес тези операции са рутинни. Предлага ниски такси 
за трансплантация за около 150 000 юана (40 000 лв.). 
Повечето лекари в групата от експерти държат доктор
ска степен. В момента има 6-ма професори, включително 
2-ма докторант-консултанти и 4-ма  доценти.639
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Отделението по сърдечно-съдова хирургия е създаде
но с одобрение на Държавния съвет през 1980 г. Сърдеч
ните трансплантации и комбинираните трансплантации 
на сърце-бъбрек са на световно равнище. Веднъж тук са 
извършени 4 сърдечни трансплантации едновременно 
в един и същи ден. Отделението твърди, че е извършило 
най-голям брой сърдечни трансплантации в страната 
през 2014 г.640

Дун Нянгуо, директор на отделението по сърдечно-съ
дова хирургия и Центъра по органна трансплантация, е 
извършил успешно първата комбинирана транспланта
ция на сърце-черен дроб, сърдечна трансплантация на 
най-младия пациент (3 месеца) и най-възрастния паци
ент (76 г.) в Китай. Неговият екип е поставил национален 
рекорд за завършване на 4 сърдечни трансплантации ед
новременно в 1 ден. Дун е учил в САЩ и Швейцария, и има 
изключителни постижения в сърдечните и белодробни 
трансплантации.641

Болницата също е извършила голям брой трансплан
тации на роговицата.

Тази болница е основана през 1923 г. Понастоящем 
разполага с 4000 легла и 580 старши персонал.642

Болницата е една от първите в Китай, извършили 
трансплантация, и е разширила обхвата си в различни 
видове трансплантации.643 По-специално, бъбречните 
трансплантации тук са сред най-модерните в страната. 
Има натрупан богат опит в управлението, диагностика
та и лечението на пациенти със следоперативни и други 
усложнения. Също извършва трансплантации на черен 
дроб и сърце.644, 645

През октомври 2003 г. болницата извършва първата 
комбинирана трансплантация на черен дроб и бъбрек в 
провинция Хубей.646 Сърдечните трансплантации са една 
от препоръчаните процедурите в Отделението по сърдеч
но-съдовата хирургия в болницата.647 Възможностите в 
сърдечната трансплантация са достигнали първокласно 
ниво в страната.648

Отделението за органна трансплантация съсредото
чава своите изследвания върху механика и предотвратя
ване на перфузни наранявания, както и подобряване на 
имунната толерантност. То участва в над 20 проекта към 
Националната фондация за природни науки и различни 
провинциални и градски фондове за наука и технологии. 
Публикува над 100 статии в Научния референтен индекс 
и местни списания.649

Според своя уебсайт, директорът Джоу Дзянцяо има 
„богат клиничен опит и задълбочени познания в област-
та на бъбречните трансплантации. Чрез бъбречните 
трансплантации, извършени от него, той е спасил жи
вота на близо 1000 пациенти, страдали от уремия.“ Той 
е ангажиран в няколко програми за академичен обмен 
в чужбина. Член е на Клона за органна трансплантация 
към Китайската медицинска асоциация, постоянен член 
на Клона за трансплантационна хирургия на Китайска

Нова хирургична сграда

100.
Народна болница към универ-

ситет Ухан

Бъбречен трансплантационен 
център на национално ниво



124

та лекарска асоциация и вицепредседател на Клона за 
органна трансплантация към Медицинската асоциация 
на провинция Хубей.  Той също служи в редакционните 
колегии на различни списания, включително Китайски 
вестник за трансплантация (електронна версия) и пише 
редакционните статии за списание Органна трансплан
тация. Публикувал е над 30 статии, включително 6 в На
учния референтен индекс. Участвал е в редактирането на 
7 монографии и управлява или участва в над 10 изсле
дователски проекта на провинциално и градско ниво. В 
момента работи по 3 изследователски проекта и е спече
лил втора награда за напредък в науката и технологията 
в провинция Хубей.650, 651

Главните хирурзи на отделението (Лиу Сиухън, Ху 
Юнфей, Джу Хънчън), заместник-главни хирурзи (Чън 
Джъюен, Гъ Минхуан), и хирурзи (Чиу Тао, Чен Хуей, Ху 
Шънгуо и др.) всички се занимават с бъбречни транс
плантации.

Уебсайтът на болницата посочва, че Отделението за 
органна трансплантация разполага с 25 легла и извършва 
почти 100 операции годишно. Въз основа на консерва
тивна продължителност на хоспитализация от 30 дни, 25 
легла биха позволили извършването на най-малко 300 
операции годишно. Освен това, ако отделът извършва 
само 100 трансплантации годишно, 1 трансплантационен 
хирург и 8 легла биха били повече от достатъчни. 

Проф. Дин Юмин, директор на отделението по чер
нодробна ендоскопска хирургия и специалист по чернод
робна трансплантация, е учил във Франция и  е извършил 
клинични чернодробни и комбинирани трансплантации 
на черен дроб-бъбрек. Той управлява 8 изследователски 
проекта на провинциално и министерско ниво, получил е 
национална награда, публикувал над 100 статии на меж
дународно ниво и редактирал 2 монографии.652

Очният център на болницата провежда транспланта
ции на роговица. 

Болница Сяня е класирана 16-та сред 100-те най-доб-
ри болници в Китай през 2015 г.653

През 1970 г. болница Сяня към Централния южен 
университет става една от най-ранните болници в Ки
тай, извършващи трансплантации. Тя е лидер в провин
ция Хунан. През 1979 г. тук се извършва първата алогенна 
бъбречна трансплантация в провинцията. През 1985 г. се 
извършва първата в Китай хетеротопична чернодробна 
трансплантация. През 1987 г. започна извършването на 
трансплантации на панкреас. През 1994 г. извършва пър
вата трансплантация на сърце в централната и южна част 
на Китай. 

Изследователският институт за органна трансплан
тация в Хунан е създаден през 1995 г., а центърът за ор
ганна трансплантация е основан през септември 2004 г.654

Според годишника си от 2001 г., болница Сяня поме
щава  Изследователския център за чернодробна и чревна 
хирургия към Здравното министерство, който провежда 
ключови клинични изследвания за министерството. Цен
търът в момента има 129 души медицински, преподава
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телски и изследователски персонал, сред които 12 са с 
професорски или еквивалентни титли, 26 са с доцентски 
или еквивалентни титли. Трансплантационният център 
е подчинен на Изследователския център.655

След 2002 г. болницата е извършила 38 чернодроб
ни трансплантации за пациенти с тежък остър хепатит 
и чернодробна недостатъчност.656 Пациенти с тежък хе
патит обикновено оцеляват средно не повече от 3 дни 
след приемане в болница, като „единственото решение 
е спешна трансплантация на черен дроб.“ Спешните чер
нодробни трансплантации изискват придобиване на че
рен дроб на момента. 

Според сайта на болницата Сяня, на 26 май 2005 г. тя 
извършва 1 чернодробна, 6 бъбречни и 8 транспланта
ции на роговици.657 На 3 септември 2005 г. тя извършва 
7 трансплантации на сърце, черен дроб и бъбрек.658 В 
началото на февруари 2006 г. извършва 2 чернодробни 
трансплантации в рамките на 72 часа.659

На 28 април 2006 г. центърът за трансплантации на 
органи провежда 17 трансплантации в един ден, вклю
чително 7 едновременно за уремични пациенти в нап-
реднал стадий. На същия ден извършва 2 чернодробни 
трансплантации и 8 трансплантации на роговицата. 
Болницата твърди: „Трансплантациите на сърце, черен 
дроб, бъбрек и други големи органи са станали рутинни 
операции, което показва, че трансплантациите в болница 
Сяня преминават към нов етап.“660

Болницата има тесни връзки с военните и в нея рабо
тят академиците Ли Лейшъ и Лиу Джъхун от Трансплан
тационен бъбречен център към многопрофилна болница 
Нандзин на Военното командване в Нандзин.661

Отделът по офталмология е една от най-първите инс-
титуции в Китай, провели трансплантации на роговица; 
тук е създадена и очна банка.662

Втора болница Сяня към Централен южен универси
тет се нарежда 19-та сред 100-те най-добри болници в Ки
тай през 2015 г.663 Тя разполага с 631 старши специалис ти, 
108 докторант-консултанти и 248 магистър-консултан
ти. Болницата разполага с 3500 регистрирани легла.664

Болницата започва да извършва мултиорганна 
трансплантация сравнително рано в Китай и е достиг-
нала напреднало ниво на вътрешния пазар. Тя е една от 
7-те болници, одобрени да извършват най-много видове 
трансплантации на органи - черен дроб, бъбрек, сърце, 
бял дроб, панкреас и черва.665

Болницата извършва първата бъбречна трансплан
тация на орган от труп в провинция Хунан през 1985 г. 
Центърът за органна трансплантация е създаден през 
септември 2001 г. За период от половин година през 2002 
г. центърът провежда повече бъбречни трансплантации, 
отколкото през всичките предишни години.666

Отделението за урологична трансплантация е създа
дено през 2003 г. Броят реципиенти на бъбрек също расте 
всяка година. От януари до май 2015 г. броят бъбречни 
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трансплантации от донори без сърдечна дейност го на
режда на второ място в страната; то се нарежда на чет
върто място по общ брой на трансплантации на бъбрек.667

Отделението има 52 легла, 11 легла за интензивни 
грижи и 11 специалисти, 7 от които са хирург-специалис-
ти или по-старши, 9 – с докторска степен и 2-ма са канди
дат-докторанти.668

Директорът на отделението за урологични транс
плантации, Пън Лункай, е извършил над 2000 бъбречни 
трансплантации.669 Той е член на управата на Трансплан
тационната научна регистрационна система „Чидни“. 

Той също е член на Професионалната комисия за бъб-
речна трансплантация към Подкомисията за органна 
трансплантация при Китайската медицинска лекарска 
асоциация и ръководител на експертна група към Орга
низацията за придобиване на човешки органи в провин
ция Хунан. Под негово ръководство работата по бъбреч
ната трансплантация постепенно поема стандартизиран 
и мащабиран път за развитие, и достига напреднало ниво 
за страната.

Медиен доклад от 2005 г. заявява: „Мрежата за донор
ство на органи постепенно се разширява на север и юг и 
установява взаимоотношения на споделяне на ресурси 
с над 10 вътрешни центрове за органна транспланта
ция.“670 На своя уебсайт болницата заявява, че отделе
нието по бъбречна трансплантация е в тесен контакт с 
други организации, занимаващи се с трансплантации на 
органи. Тя е изградила национална мрежа за споделяне 
на източници на органи и поддържа близки отношения 
с други центрове  в страната за трансплантация на глав
ните органи.671

Човек може да заключи за обема на трансплантации 
по натовареността на лекарите: „Трансплантационните 
хирурзи често трябва да работят над 20 последователни 
часа, изпълнявайки операции. Те ще започнат нови опе
рации след почивка от 3-4 часа. Докато медицинските сес-
три са направили няколко смени, хирурзите са все още 
на операционните маси. Те често провеждат десетина 
операции за период от 2 до 3 дни. Веднъж са извършили 
9 бъбречни трансплантации в един ден.“672

Отделението за органна трансплантация към отде
лението за обща хирургия е създадено през юли 2005 г., 
като преминава атестация от Здравното министерство 
през 2007 г., за да получи одобрение за национален цен
тър за чернодробна трансплантация. Разполага с различ
ни групи, извършващи чернодробни трансплантации и 
други комбинирани трансплантации. Играе водеща роля 
в провинцията. Разполага с 3-ма професори, 1 доцент, 1 
докторант-консултант и 2-ма магистър-консултанти.673

Ръководителят на отделението, Ци Хайджъ, започва 
провеждане на основни изследвания в чернодробната 
трансплантация през 1994 г. Той се занимава с изслед
вания и клинична работа в областта на органната транс
плантация над 20 години. Неговият екип извършва пър
вата ортотопична трансплантация на цял черен дроб в 
провинция Хунан, първата детска трансплантация на 
черен дроб, първата трансплантация за пациент с остра 
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чернодробна недостатъчност, първата комбинирана 
трансплантация на черен дроб и бъбрек, първата  комби
нирана трансплантация  на панкреас и бъбрек, и първата  
комбинирана трансплантация на черен дроб и панкре
ас. През декември 2010 г. той и неговият екип успешно 
извършват комбинирана трансплантация на 8 интрапе
ритонеално органи, включително черен дроб, панкреас, 
далак и стомах; това е първи в Китай и втори подобен 
случай в света, и предизвика сензация.674

Отделението за корпорално кръвообращение в 
болницата е признато като основна клинична школа 
от Здравното министерство през 1992 г. и е одобрено 
от Министерството на образованието като национал
на ключова школа през 2001 г. То успешно е внедрило 
трансплантации на сърце, бял дроб, както и комбинира
ни трансплантации на сърце и бял дроб, и поставя рекорд 
за най-дълго оцеляване на пациент след трансплантация 
на сърце и бял дроб.  Според някои възможностите му за 
трансплантации на сърце и бял дроб са водещи в стра
ната.675 

Това отделение провежда систематично проучване на 
ключови въпроси, свързани със защитата на сърцето и 
белия дроб и предотвратяването на дългосрочни услож
нения, за да се гарантира успеха на трансплантациите 
на сърце, бял дроб и комбинираните трансплантации на 
сърце и бял дроб.

С над 230 легла, това е най-големият медицински цен
тър за гръдни и сърдечно-съдови заболявания в Китай. 
В момента центърът провежда над 4000 сърдечни опе
рации годишно. По обем и клиничен мащаб е на първо 
място сред многопрофилните болници в Китай.

Има 40 души преподавателски и изследователски 
персонал, включително 11 професори, 12 доценти, 15 
преподаватели и 7 докторант-консултанти.  Над 60% 
имат докторска степен. 

Ху Дзиенгуо, който преди това 18 години е шеф на от
делението за сърдечно-белодробна хирургия, извършва 
първата комбинирана трансплантация на сърце и бял 
дроб, а негов пациент поставя рекорд за най-дълго оце
ляване в Азия.676

Ин Банлян, бивш шеф на болницата и директор на 
трансплантационния център на органи, учи в Германия 
и САЩ няколко пъти. Той се занимава с клинични изслед
вания на трансплантации на сърце и сърце-бял дроб.677

Отделението по офталмология на болницата е едно 
от първите в Китай, които извършват трансплантации 
на роговица. Тя е ключова школа в Централния южен 
университет. В момента отделението разполага 50 чле
нове, включително хирурзи/лекари, технически специа
листи и медицински сестри. Сред тях, 17 са доценти или 
с по-старши титли. Отделението има 1 докторант-консул
тант, 12 магистър-консултанти и над 80 легла.678

Тази болница е национална изследователска база в 
централен и южен Китай за трансплантационни техноло
гии на човешки органи, тъкани и клетъчни нива. Болни
цата разполага с възможности за извършване на големи 
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трансплантации в широк мащаб и сега води в страната по 
общ брой извършени трансплантации на органи, вклю
чително на черен дроб, бъбрек, черва, черен дроб-бъбрек, 
и сърце-бял дроб.679, 680

През 1998 г. болницата успешно провежда първата си 
бъбречна трансплантация. През август 2001 г. болницата 
инвестира близо 1 млрд. юана (260 млн. лв.), за да изгради 
медицински трансплантационен център Хунан, включи
телно  център за диализа, лаборатория,  операционни 
зали  с ламинарен поток, зала за интензивни грижи и 150 
легла за трансплантации. Междувременно, центърът се 
превръща в Провинциален трансплантационен меди
цински център в Хунан.681 Трансплантацията става коз в 
развитието на болницата.682

Болницата изживява огромен растеж. Новата опера
ционна сграда започва да функционира на 9 април 2008 
г.683

През октомври 2002 г. Йе Цифа, добре познат меди
цински специалист в Китай в областта на трансплан
тацията, ръководи екип от 8 колеги експерти, които се 
присъединяват към Трета болница Сяня. През юли 2003 
г. Йе успешно извършва изключително сложна „пигибек“ 
комбинирана чернодробно-бъбречна трансплантация. 
Това е първият такъв случай в Китай.684

На 18 септември 2003 г.  в тази болница  е създаден 
Изследователски център за трансплантационна меди
цинска техника и технологии. Същия ден Центърът ор
ганизира 7 чернодробни и бъбречни трансплантации. 
Хуан Дзиефу, тогава заместник-министър на здравеопаз
ването, присъства на церемонията по откриването и се 
твърди, че е извършил трансплантация на черен дроб.685

През август 2004 г.  в Трета народна болница в Чандъ е 
основан клон  на Медицинския колеж за трансплантации 
Сяня към Централния южен университет. В този клон е 
създаден Бъбречен трансплантационен център.686

През 2005 г. официално в тази болница  е създаден 
Изследователския център за инженерство и технология 
за трансплантации и медицина към Здравното минис
терство. Мисията му е да изгради важна национална 
база, специализирана в медицински изследвания на 
клиничната трансплантация, и да развие свързани  с ин
дустрията области. Центърът също така си сътрудничи 
със Световната здравна организация и Международната 
асоциация за ксенотрансплантация в развитието на ксе
нографтни международни норми (стандарта Чанша) .687 

През 2006 г. президентът на болницата Хуан Дзуфа 
казва в интервю: „Нашата болница веднъж извърши 2 
чернодробни и 5 бъбречни трансплантации едновре
менно. Вече имаме възможност да правим 6 или 7 транс
плантации едновременно. Накратко, цялостната сила на 
нашата болница в трансплантационната медицина е на 
напреднало ниво в цялата страна.“688

Този център извършва комбинирани транспланта
ции на черен дроб и бъбрек, черен дроб и панкреас, черен 
дроб и черво, панкреас и бъбрек, далак, панкреас, сърце, 
щитовидна жлеза, паращитовидна жлеза, частична на че
рен дроб, чернодробни трансплантации от донори-род

Трансплантационен център за че
рен дроб, бъбрек, панкреас и черва на 
национално ниво
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нини, както и трансплантации на други органи. „Пиги
бек“ трансплантацията на черен дроб води областта в 
Китай, докато бъбречната трансплантация се е превър
нала в рутинна операция в болницата.

Йе Цифа, докторантски и постдокторант консултант, 
е директор на Лабораторията на Изследователския ин
женерен център за трансплантационна медицина към 
Здравното министерство. Преди това е заместник-дирек
тор на Института за трансплантации на органи Тундзи. 
Неговият екип за трансплантации в Сяня се състои от 
над 20 професори и доценти и около 100 души персонал.  
Всички учени-изследователи на фундаментални и при
ложни изследвания, работещи тук, притежават доктор
ска степен.

Хуан Дзуфа, декан на Изследователски институт за 
трансплантационна медицина Сяня към Централния 
Южен университет и директор на Медицинския транс
плантационен център в Хунан, специализира в транс
плантации на черен дроб и бъбрек.689

Тази болница е основана през 1898 г. и е първата 
болница, практикуваща западна медицина в провинция 
Хунан. Тя служи като база за обучение за студенти магис
търска степен, експериментална база за продължаващи
те обучения в няколко университета и тренировъчна 
база за национална стандартизация на жителството. Тя 
е поддържащо звено към Националната природонаучна 
фондация и е определена за национална институция за 
клинични изпитания. Има над 2200 отворени легла, 434 
души персонал със старши и помощник-старши титли и 
438 души професионален персонал.690

През 1994 г. болницата става една от първите в про
винция Хунан, които започват да извършват бъбречни 
трансплантации. Тя твърди, че извършва най-много 
трансплантации в провинцията, а нейните възможности 
за трансплантации от донор-роднина имат водеща роля 
в страната.

Настоящият ѝ сайт вече не споменава отделението за 
бъбречни трансплантации. Въпреки това въведението на 
Урологично отделение №2 сочи за свой предшественик 
Отделението за бъбречни трансплантации и твърди, че 
основните медицински специалисти имат дългогодишен 
опит в бъбречните трансплантации и ги извършват като 
рутинни операции, и че усъвършенстваните технологии 
в бъбречните трансплантации отразяват най-високите 
стандарти по урология. Тя има 24 души персонал, вклю
чително главен лекар, заместник главен лекар, 3-ма ле
кари с магистърска степен, 2-ма лекари-специалисти, 2 
главни медицински сестри и 3 старши сестри.691

Уебсайтът съобщава, че болницата е извършила само 
близо 1000 бъбречни трансплантации през последните 
10 години. В допълнение, цялото съдържание на профи
ла на експерт Джу Хуачън, директор на отделението за 
органна трансплантация, е отстранено, като са оставени 
само снимките. В Националната класация на препоръча
ни лекари в обществени болници (http://m.120bst.com), 
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Джу е класиран на четвърто място сред хирурзите, за
нимаващи се бъбречна трансплантация в провинция 
Хунан.692

Джоу Дзиенхуей, директор на урологията и помощ
ник-професор в болница Сяня, е работил в тази област 
над 30 години. Учи в Института по урология, Първа 
болница на Пекинския университет и болница Нанфън. 
През 1996 г. той успешно извършва първата алогенна 
бъб речна трансплантация в провинция Хунан, в общин
ска болница.693

Според сайта на болницата, се предоставят следните 
качествени трансплантационни услуги:694

1. Минимални разходи за хоспитализация на паци
ента; средната цена за бъбречна трансплантация без 
усложнения между членове на семейство е около 60 000 
юана (16 000 лв.) или около 80 000 юана (21 000 лв.) от 
починал донор.

2. Строги процедури за проверка на тъканна съвмес
тимост и кръстосано съвместимост на донор и реципи
ент, за да се гарантира максимално време за оцеляване 
на органа на донора и реципиента.

3. Строг контрол на времената за топла и студена 
исхемия на донорския орган.

4. Напреднало откриване на вируса HIV, различни ви
руси на хепатит, сифилис и други инфекциозни заболява
ния в органа на донора.

Освен бъбречни трансплантации, техниките за лече
ние на сърце, черен дроб и други видове трансплантации 
също са достигнали напреднало ниво в провинцията и в 
страната.695 Центърът започва да извършва транспланта
ции на черен дроб през 2001 г.696 и сърдечни транспланта
ции през 2004 г.697 Извършва трансплантации на рогови
ца като рутинна процедура и има достатъчно източници 
на роговица. Неговите трансплантации на роговица са 
водещи в провинцията.698

Тази болница има 1850 регистрирани легла, 210 души 
персонал със старши професионални звания, над 20 док
торанти, над 300 служители с магистърска степен и бли
зо 50 магистър-съветници.

Центърът за бъбречни трансплантации провежда 
първата успешна бъбречна трансплантация с кръвни 
групи ABO/Rh-несъвместима. Възможностите му са во
дещи в клиничните, технологични и научни области. Той 
първи в Хънян извършва трансплантации на роговица, 
черен дроб, хемопоетични стволови клетки и други ви
дове трансплантации.699

Отделението по бъбречна хирургия е най-старото, 
най-голямото и единственото урологично отделение, 
сертифицирано да извършва бъбречни трансплантации 
в град Хънян. Разполага със 130 легла и над 20 специа
лизирани лекари, включително 3-ма професори и главни 
лекари, 7 доценти и заместник главни лекари, 1 постдок
торант и 4-ма докторанти.700
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Трансплантационният център за бъбрек има 5-ма 
професори, доценти и директори, 10 души персонал с 
междинни технически титли, 2-ма докторанти и 7 кан
дидат-магистри.701

Проф. Луо Джъган е академичен ръководител на 
центъра, магистър-консултант и първият доктор на ме
дицинските науки, спечелил титлата си в чужбина. Той е 
водещият специалист по урология  в Хънян и единстве
ният член от провинция Хунан в Китайската комисия за 
изследвания на диализна трансплантация. Той постига 
изключителни постижения в областта на урологията и 
органната трансплантация и се радва на висока репута
ция и значителен академичен статут в здравния сектор 
в провинцията и дори цялата страна. В провинция Хунан 
той води рутинни бъбречни трансплантации. Той взема 
пациенти за трансплантация от Гансу, Синдзян, Гуанджоу, 
Хайнан, Съчуан, Чанша, Сянтан и други региони. Той е из
вършил 3 изследователски проекти на провинциално и 
ведомствено ниво и публикува много статии в основните 
медицински списания в Китай. Той печели Наградата за 
напредък в науката и технологията в Хунан за изслед
ванията си в областта на бъбречните трансплантации. 
Работи по редакцията на 2 книги и над 60 публикувани 
статии.

Уан И е главен лекар, професор, магистър-консултант 
и член на Професионалната комисия за трансплантации 
на органи в провинция Хунан. Той учи урология в универ
ситета в Хокайдо, Япония, и клиниката в Кливлънд, САЩ. 
Уан изучава бъбречна трансплантация и извършва бъб
речни трансплантации, извършени за пациенти с кръвни 
групи ABO-несъвместими и АВО/Rh двойно несъвмести
ми, между членове на едно семейство, като запълва две 
празнини във възможностите за трансплантации в стра
ната. Той управлява няколко изследователски проекта 
към Националната природонаучна фондация на Китай и 
редица изследователски проекти на провинциално ниво. 
Той е обучил почти 30 специализанти, публикувал е над 
40 статии (много от които са допуснати в Научния рефе
рентен индекс), редактирал е 5 монографии и е превел 1 
монография.

Луо Джъган, заместник-директор на Професионал
ната комисия за трансплантация на органи в провинция 
Хунан, получава медицинска докторска степен в чужбина 
и е сред първите в провинция Хунан, които рутинно из
вършват бъбречни трансплантации. Той предлага услу
гите си на пациенти от Гансу, Синдзян, Гуандун, Хайнан, 
Съчуан и Малайзия.

Лиу Дзугуо, професор по офталмология в болницата, 
извършва разнообразни трудни кератопластики при 
над 2000 пациенти като водещ хирург. Той е единстве
ният отличен професор по офталмология в Китай към 
„Научна програма на Министерството на образованието 
Чъюн Кон“. Той също така е гостуващ професор в Колежа 
по медицина Бейлор, САЩ. Водил е над 20 изследова
телски проекти, публикувал над 100 статии, завършва 5 
мо нографии като главен редактор или помощник редак
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тор, събира 9 монографии, печели 14 награди за научни 
изследвания и получава 4 патента на провинциално и 
министерско ниво за изобретения.702

Тази болница си сътрудничи с Втора болница Сяня на 
Централния южен университет, служи като следдиплом
на клинична база за обучение на Колежа по медицина на 
Централния южен университет Сяня и осигурява клинич
но обучение за 12 други медицински училища. Има 326 
души персонал със старши и помощник старши титли, 9 
медицински докторанти 215 магистри, един специалист 
по право със специални финансови помощи от Държав
ния съвет и 12 магистър-консултанти. Разполага с 1429 
регистрирани легла.703

Болницата започва трансплантации още през 1997 г. 
и основава специално отделение за трансплантации на 
органи през 2003 г. Тя си сътрудничи с болница Тундзи 
и с много други болници за предоставяне на отдалече
ни консултации за пациенти със сложни заболявания. 
Междувременно болницата създава мрежа за споделяне 
на информация за органи заедно с много болници във 
и извън провинцията, която дава възможност за споде
ляне на органни ресурси и допълва възможностите при 
трансплантациите.

През 2004 г. тя сътрудничи с Медицински универ
ситет Тундзи при извършване на първата трансплан
тация на сърце в град Юеян.704 През декември 2006 г. 
тук извършват първата трансплантация на черен дроб 
в Юеян.705 По-късно отделението, със своите собствени 
възможности и чрез сътрудничество с други отделения 
в болницата, извършва трансплантация на сърце и ком
бинирана трансплантация на черния дроб и бъбрек.706

Уън Диндзюн, академичен ръководител в областта 
на трансплантацията на органи, директор на Отдела за 
бъбречна трансплантация и член на борда на Комисията 
за органна трансплантация на провинция Хунан, е обявен 
за главен експерт на град Юеян през 2009 г.707 Той решава 
сложни проблеми на бъбречните трансплантации, което 
ги прави рутинна процедура в болницата. 

Един от основателите на отделението по урология 
проф. Джан Гуофу служи като помощник-професор в 
Цент ралния южен университет и специализира  в бъб
речна трансплантация. Той е един от десетте най-добри 
лекари в града. Проф. Тан Сиуин е учил  в Института за 
органна трансплантация на Обединена болница Ухан.708 
Ян Дънфън, Пън Шибо, Уан Синю и други, всички специа
лизират в бъбречна трансплантация.709

Сайтът на болницата показва, че тя е извършила над 
2000 алогенни бъбречни трансплантации. От юли 2014 г. 
е извършила 5 трансплантации с доброволно донорство 
на органи. Това води до въпроса: дори ако посочената 
цифра от 2000 случаи се приеме, че не е нарочно заниже
на, от къде са всички органи за случаите без доброволно 
донорство?710

Отделението по офталмология също извършва транс
плантация на роговица,711 включително проникваща и 
непроникваща кератопластика.712

112.
Първа народна болница в Юеян
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Трета филиална болница към университета Сун Ят-
сен ръководи център за трансплантация на черен дроб в 
рамките на Изследователския институт за транспланти
ране на органи към университета Сун Ят-сен, на който е 
филиал Изследователския трансплантационен център в 
Гуандун. Тук твърдят, че имат най-добрите умения в Ки
тай в трансплантациите на черен дроб и че това е една 
от болниците в страната, извършили най-голям общ 
брой чернодробни трансплантации. Болницата е един 
от най-бързо растящите и най-обещаващи центрове в 
страната.713

Центърът за трансплантации на черен дроб на болни
цата и Изследователският институт за трансплантации 
на органи към университета Сун Ят-сен са национална 
ключова специалност в рамките на Министерството на 
образованието и национални ключови клинични специ
алности към Здравното министерство. Също така болни
цата е Изследователският трансплантационен център в 
провинция Гуандун и ключова специализирана медицин
ска единица в рамките на плана за „Единадесета петилет
ка“ на провинция Гуандун. Центърът е водеща институ
ция в южната част на Китай и международно известен 
клиничен и изследователски център в Хонконг, Макао 
и региона на Югоизточна Азия. Центърът разполага с 5 
отделения и поставя ударение върху трансплантации на 
черен дроб, панкреас, тънки черва, комбинирани и с ус
ложнения. В момента има 113 открити легла.714

Чън Гуейхуа, президент на болницата и директор на 
Изследователския институт за трансплантации на орга
ни Сун Ят-сен, е директор на подкомисията за органна 
трансплантация към Медицинската асоциация в  Гуан
дун, заместник-директор на Групата за чернодробна 
трансплантация на Китайската асоциация за трансплан
тации на органи и директор на  Изследователския транс
плантационен център на провинция Гуандун. Неговият 
екип за чернодробна трансплантация има още 8 опитни 
лекари и 28 терапевти, включително 3-ма главни и за
местник-главни хирурзи/лекари и 5-ма лекари-специа
листи. Всички хирурзи/лекари притежават докторски 
степени.715

Официалния сайт на центъра заявява през 2006 г., 
че „директор Чън Гуейхуа е служил като главен хирург 
за над 1000 чернодробни трансплантации в последните 
години.“716След разкриването на престъпленията, свър
зани с отнемане на органи, личната уебстраница на Чън 
твърди, че той е участвал в само над 100 чернодробни 
трансплантации.717 В нощта на 10 февруари 2004 г. Чън 
ръководи 4 чернодробни трансплантации едновремен
но. Чън извършва 246 чернодробни трансплантации през 
2005 г.718

Екипът за трансплантация на черен дроб е предпри
ел множество изследователски проекти в рамките на 
Националната програма „973“, ключови проекти към 
Министерството на здравеопазването, и Научна изсле
дователска фондация в провинция Гуандун. Усвоени са 
общо близо 10 млн. юана (2,6 млн. лв.).719
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Болницата започва работа в областта на бъбречната 
трансплантация през 1990 г. и е една от първите в това 
отношение. Бъбречната трансплантационна школа е 
подчинена на Трансплантационния център на органи 
в провинция Гуандун и на Изследователския институт 
за трансплантация на органи към университета Сун Ят-
сен.720

Катедрата е сред първите в Китай и в провинция Гу
андун за бъбречни трансплантации.  Тя разполага с 8 кли
нични лекари, специалисти по бъбречна трансплантация, 
сред тях 4-ма притежават старши титли и 3-ма притежа
ват междинни титли. Тя разполага с 6 докторанти, 2-ма 
магистри и 3-ма служители, учили в чужбина. Нейните 
главни хирурзи имат опит в стотици операции.

Освен осигуряване на клинични грижи, отделението 
също провежда клинични изследвания. През последните 
години, отделението е публикувало над 200 статии (40 в 
Научния референтен индекс) в областта на клиничната 
бъбречна трансплантация в основни научни списания 
в и извън Китай. Отделението е получило над 20 изсле
дователски стипендии от международни, национални, 
областни и градски фондации. То е получило 4 награди 
от Американското дружество по трансплантации и други 
международни организации по трансплантации, както и 
някои министерски и провинциални награди за напре
дък в науката и технологията.721

Сун Цицюен, директор на отделението по транс
плантации на бъбрек и докторант консултант, учи под 
ръководството на пионера в бъбречните заболявания, 
академик Ли Лейшъ. Сун получава постдокторантско 
обучение в Трансплантационния център на органи към 
университета на щата Охайо в САЩ. Преди това той е ви
цепрезидент на Трансплантационния център на органи 
в мно гопрофилната болница Нандзин (към военно ко
мандване на Нандзин). Публикувал е над 60 статии (20 
в списания, включени в Научния референтен индекс). 
Участвал е в редактирането на 4 книги, включително 
„Учебник по трансплантация“, официалния учебник 
на Американското дружество за трансплантация. Сун 
служи като единствен представител на Източна Азия в 
Комисията на младите нефролози към Международно
то дружество по нефрология (ISN). Бил е председател на 
конференцията за трансплантации на Световния кон
грес по нефрология 2013 г. През последните години той 
е представил работата си повече от 10 пъти по време на 
Световната конференция по трансплантации, на Амери
канския конгрес по трансплантации и други.722

Проф. Хун Лянцин е експерт в трансплантацията на 
бъбрек, известен в провинция Гуандун. В момента той 
е член на Постоянния комитет на Обществото за транс
плантация на органи в провинция Гуандун и е изпълни
телен редактор на списание за трансплантация на орга
ни.723
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Това е най-голямата многопрофилна болница в про
винция Гуандун и една от най-силните в Китай. Разполага 
с 3926 медицински професионален персонал, включител
но 685 души със старши титли, 32 докторант-консултан
ти и 116 магистър-консултанти. Има 2729 легла и годи
шен хирургически обем от 105 000 операции.724

Нейното отделение по урологична хирургия е създа
дено през 1947 г. и е едно от първите в страната. Процен
тът на успеваемост на болницата при бъбречни транс
плантации е над 98%. Тя е извършила редица успешни 
комбинирани трансплантации на панкреас и бъбрек и 
черен дроб и бъбрек. Богатият клиничен опит привлича 
не само местните пациенти, но и мнозина от Азия, САЩ, 
Германия, Великобритания, Канада, Австралия, Мексико 
и други страни. Около 70% от персонала държи старши 
титли, включително 10 главни хирурзи и помощник-глав
ни хирурзи. Разполага със 70 легла.725

Отделението по сърдечна хирургия на болницата се 
превръща в най-големия лечебен център за сърдечно-съ
дова хирургия в южната част на Китай и се радва на ви
сока репутация. Отделението разполага с 45 служители 
със старши професионални титли, 26 докторанти и 30 
магистри. Разполага с 3-ма докторант-консултанти и 9 
магистър-консултанти.726

През 1998 г. отделението извършва първата сърдечна 
трансплантация в провинцията. През 2006 г. извършва 
първата комбинирана трансплантация на сърце и бял 
дроб. Разполага с 205 легла и 10 операционни зали.

Проф. У Жуобин, директор на отделението и докто
рант-консултант, ръководи първата трансплантация на 
сърце и първата трансплантация на сърце и бял дроб в 
провинция Гуандун. Той е публикувал близо 20 статии. 
Настоящият му изследователски проект е провинци
алният ключов проект „Трансплантация на сърце и бял 
дроб.“727

Болницата не разполага с одобрение за извършване 
на чернодробна трансплантация, но на своята интернет 
страница пише, че извършва чернодробни транспланта
ции и е една от първите в Китай, извършващи клинични 
трансплантации, и продължава да развива клинични 
трансплантации през годините.728

През 2001 г. екипът за трансплантации на бъбрек пуб
ликува книга, озаглавена „Множествена трансплантация 
на органи.“ Тя разказва за случай, при който извлечените 
органи от 6 донори са присадени на 2-ма сърдечно болни 
пациенти в крайна фаза, 1 пациент с последен стадий на 
цироза и хронична бъбречна недостатъчност (чернод
робно-бъбречна трансплантация), 3-ма пациенти в къ
сен стадий на цироза (чернодробна трансплантация) и 
11 пациенти в краен стадий уремия (бъбречна транс
плантация). Всички органи от донори са извлечени чрез 
използване на техники за отстраняване на сърце-бъбрек 
или черен дроб-бъбрек.729

В уебсайта пише: „На 16 януари 2001 г. лекарите 
от нашите отделения по стомашно-чревна хирургия и 
урология успешно проведоха първите трансплантации 
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на панкреас и бъбрек в провинцията. Успехът е знак, че 
трансплантациите на органи в нашата болница са достиг-
нали ново ниво. „730

По-рано известна като Централна болница 177 на 
Народната освободителна армия, тази всеобхватна 
болница съчетава под един покрив медицински грижи, 
спешно лечение, образование, изследвания, профилакти
ка и рехабилитация. Тя има 1500 легла и над 400 научни 
стипендианти, доктори на науките, магистри и старши 
професионалисти.731

Отделението на болницата за органна транспланта
ция е създадено през юли 1999 г. Тя се нарежда сред топ 
10 на база на цялостна оценка въз основа на данни за 
бъбречните трансплантации, съхранявани в национал
ния регистър за органна трансплантация.732 На сайта си 
болницата посочва, че отделението по трансплантация 
разполага с 31 души медицински персонал, включително 
10 лекари и 35 легла. 

Лиу Дун, главен лекар, е директор на отделението. 
Той получава докторска степен от университета Сун Ят-
сен под ръководството на проф. Джън Къли, известен 
специалист по органна трансплантация в Китай. В уеб
страницата на Джън се посочва, че той ръководи над 3000 
бъбречни трансплантации.733, 734

През октомври 2015 г. уебстраницата на отделението 
по органна трансплантация заявява, че самият директор 
Лю е участвал в над 2000 бъбречни и чернодробни транс
плантации,735 включително като главен хирург в над 800 
бъбречни трансплантации от починали донори, както и 
над 20 чернодробни трансплантации от починали доно
ри.736

В същия сайт се твърди, че отделението по органна 
трансплантация е извършило над 1000 трансплантация 
от 1999 г насам. Този обем от приблизително средно 100 
случая годишно, не съответства на нивото на персонал 
и конфигурацията на отделите в това отделение. За про
веждане на само 100 случая годишно са нужни под 10 
легла и далеч по-малко хирурзи, но отделението твърди, 
че разполага с 35 легла и 10 хирурзи, сред които 8 дър
жат старши и помощник-старши професионални титли. 
Обявеният обем трансплантации не съответства и на 
позицията на болницата сред първите 10 въз основа на 
цялостната оценка в областта на бъбречната трансплан
тация, базирана на данните, съхранявани в системата на 
националния регистър за трансплантация на органи.

През 2006 г. заместник-директор У Дзяцин казва, че 
преди 3 август, в болницата са извършвани средно по над 
10 трансплантации всеки ден, и че 6 трансплантации са 
извършени на 4 август;737 между юли и август, отделение
то приема пациенти за трансплантации от 8 - 9 държави, 
включително Сингапур, Камбоджа и Франция. Тази ин
формация е предадена от Minghui.org и е придобита от 
вътрешен източник. 

116.
Провинциална народна болни-

ца No. 2 в Гуандун

Трансплантационен център на 
бъбрек на национално ниво

Сградата на спешното отделение



137

През октомври 2015 г. уебстраницата на отделението 
по органна трансплантация сочи, че то разполага с 4-ма 
главни лекари, 4-ма помощник-главни лекари, 4-ма док
торанти и 2-ма магистри.738, 739 389

Лиу Дун, директор на отделението по органна транс
плантация, сътрудничи при редакцията на „Клинична 
трансплантация на бъбрек“ и публикува над 40 акаде
мични доклада в национални и международни списа
ния.740

У Дзяцин, главен хирург и помощник директор на от
делението по органна трансплантации, е постоянен член 
на Китайската медицинска асоциация и член на подкоми
сията за трансплантация на органи в Гуанджоу. Той има 
20 години опит в бъбречната трансплантация и уроло
гична хирургия. Води изследователски проект, подпома
ган от Фондацията за научни изследвания на провинция 
Гуандун и друг изследователски проект, подпомаган от 
Фондацията за природни науки на Гуандун. Публикува 
над 100 статии в основни местни списания.

Джън Къли, главен хирург, е бивш директор на от
делението за урологична хирургия, бивш директор на 
хирургическо отделение, бивш изпълнителен вицепре
зидент на Първа филиална болница към университета 
Сун Ят-сен, бивш президент на Петата филиална болница 
на университета Сун Ят-сен и бивш заместник-директор 
на Асоциацията по органна трансплантация Гуандун. В 
момента работи във Втора филиална народна болница 
в Гуандун. Джън изобретява тестването на екстракорпо
ралната циркулация, която предотвратява отхвърляне на 
органа непосредствено след трансплантацията. Лечение
то след трансплантация на бъбрек е достигнало между
народно напреднало ниво. 

Ли Чън, главен хирург, участва в планиране и създа
ване на Отделението по органна трансплантация към 
болницата през 1999 г. Той ръководи и участва в над 10 
национални и регионални изследователски проекти, 
свързани с органна трансплантация, редактира 3 книги 
и публикува над 20 статии в основни национални и про
винциални списания.741

Тази болница разполага с 1428 легла и над 400 старши 
експерти.742 Тя започва да извършва бъбречни трансплан
тации през 1987 г. Обемът бъбречни трансплантации от 
живи донори нарежда болницата сред първите както в 
провинция Гуандун, така и в страната.743

Проф. Пан Гуанхуей, председател на Обществото 
за трансплантации на органи в Гуанджоу, установява 
Трансплантационен център в болницата през 2001 г. 
Той е директор на центъра и член на Общество за транс
плантации на органи в Гуандун. След като е работил в 
областта в продължение на почти 30 години, той осигу
рява техническа помощ в бъбречните трансплантации 
на близо 20 болници в Китай. Той лично е извършил над 
1000 бъб речни трансплантации.

Ляо Дъхуай, ръководител на Отделението за транс
плантации на бъбрек към центъра, е работил в областта 
на трансплантациите 24 години. Освен голям брой бъб

Снимка на персонала на отделение-
то за трансплантации на органи
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речни трансплантации, той също така извършва транс
плантации на черен дроб, комбинирани черен дроб и 
бъб рек и комбинирани панкреас и бъбрек. Извършва 
близо 800 бъбречни трансплантации.744

Чън Джън има докторска степен по медицина и служи 
като магистър консултант, член и настоящ секретар  Об
ществото за трансплантации на органи в Гуандун, както 
и член на Подкомисията за трансплантации на органи 
към Медицинската лекарска асоциация в Гуандун. Той 
е работил в бъбречната трансплантация в продължение 
на 17 години.  Съответно през 2010 г. и 2011 г.  учи бъб-
речна трансплантация в болница Шарите в Германия 
и в Многоп рофилна болница Масачузетс (MGH) в САЩ. 
Той е провел над 600 бъбречни трансплантации, вклю
чително близо 300 бъбречни трансплантации от живи 
донори. Натрупва богат опит в областта на превенцията 
на отхвърлянето на органи и подобряване на имунния 
толеранс. В допълнение към управлението на изследова
телски проект към Здравното министерство, е учас твал в 
проект, финансиран от Националната фондация за при
родни науки и в 2 изследователски проекта на провин
циално ниво.

В средата на април 2006 г. болницата получава 8 бъб-
река за трансплантация, транспортирани по въздух.745

Построена през 1903 г., тази болница е един от първи
те 13 национални клинични изследователски центрове. 
Тя има 1500 легла и 480 старши специалисти, в това число 
20 докторант-консултанти и 115 магистър-консултанти, 
1 член на Китайската инженерна академия, 3-ма здрав
ни експерти, обслужващи централните правителствени 
служители, и 8 членове, които се ползват от специално 
финансиране от Държавния съвет.746

Отделението по гръдна хирургия тук е школа, обяве
на за национална ключова специалност. Тук се извършва 
първата клинична алогенна трансплантация на бял дроб 
в южната част на Китай и е единственото място в стра
ната, където успешно е извършена клинична алогенна 
трансплантация на трахея и бял дроб. Тя е една от болни
ците, извършили най-много белодробни транспланта
ции в Китай.747, 748 

Проф. Хъ Дзиенсин, президент на болницата и дирек
тор на отделението по гръдна хирургия, е работил в об
ластта 30 години. През 1996 г. като академичен ръководи
тел, той ръководи изследователски екип за проучване на 
трансплантационната хирургия на бял дроб. През 1999 
г. той успешно извършва първата клинична трансплан
тация на трахеален алографт в Азиатско-тихоокеанския 
регион. През януари 2003 г. завършва първата успешна 
алогенна трансплантация на бял дроб в южната част на 
Китай. Той е публикувал 79 статии в списания, включени 
в Научния референтен индекс, включително „Дъ Лансет“. 
Той е член на китайското Общество за трансплантации на 
органи, комисията на Обществото за трансплантации на 
органи в Гуандун и заместник-председател на Общество
то за трансплантации на органи в Гуанджоу.749
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Заместник-главният лекар в отделението по мини
мално инвазивна обща хирургия, Уан Пин, има добри 
умения в областта на чернодробната трансплантация 
и успешно стартира алогенни трансплантации на черен 
дроб в болницата.750

Лиу Гуочан, помощник главен лекар по офталмоло
гия, специализира в трансплантация на роговица и е учил 
трансплантация на роговица в отделението по офталмо
логия в Медицинския университет Джуншан.751

Това е единствената болница в южен Китай, специа
лизирана в сърдечно-съдови заболявания и упълномо
щена да извършва сърдечни трансплантации. Основните 
специалисти тук са от Пекинската болница Фу Уай към 
Китайската академия на медицинските науки, болница 
No. 301 към Народната освободителна армия и експерти 
в сърдечно-съдовите заболявания, обучени в чужбина 
(САЩ, Великобритания, Германия, Белгия, Австралия и 
Япония). Откакто извършват първата си трансплантация 
на сърце през 2002 г., сърдечната трансплантация е ста
нала рутинна тук.752

В болницата работят 39 професори и главни хирур
зи, 61 помощник главни хирурзи, 2-ма постдокторанти, 
6 докторанти и 41 магистри.753 Заетостта на болницата 
бързо нараства; новата сграда с 500 легла ще бъде пус
ната в експлоатация до края на 2016 г.754

Клиниката за сърдечно-съдови заболявания в краен 
стадий (специализираща в сърдечни трансплантации) 
е сред топ 10 клиники в Шънджън. Клиниката извърш
ва първото присаждане на сърце през октомври 2002 
г. Най-дългото оцеляване на пациент след претърпяна 
трансплантация достига 10 години – високо ниво за вът-
решния пазар. Тя разполага с 6 главни лекари и 2-ма по
мощник главни хирурзи.755

През последните над 10 години, болницата  извършва 
задълбочени изследвания и има натрупан богат опит в 
защита на миокарда, следоперативно превенция на от
хвърляне на органи и изолирана следоперативна грижа. 
Техниката за сърдечна трансплантация тук е достигнала 
високо ниво в Китай.756

На 30 септември 2003 г. Дзи Шани и Ян Дзиен`ан за
вършват 2 сърдечни трансплантации за 6 часа, като се 
редува като главни хирурзи.757

Бившият президент на болницата Дзи Шани е ака
демичен ръководител на сърдечните трансплантации, 
заместник-директор на Обществото за медицинска 
гръдна хирургия Гуандун и редактор на китайски вес-
тник по гръдна и сърдечно-съдова хирургия. Той прави 
постдокторантски изследвания в Университета на Кали
форния в Сан Диего, Факултета по медицина през 1988 г.; 
продължава обучението си в Медицинския център Дела
уеър от 1992 г. до 1998 г., където е назначен за директор 
на хирургическата лаборатория. Той участва в сърдечни 
трансплантации и натрупва богат опит.758

Настоящият президент Ян Дзиен`ан поема ръковод
ството в сърдечните трансплантации и попълва пропуск 
в тази област в провинцията. Успеваемостта и оцелява
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нето след трансплантация на сърце са достигнали ви
соко ниво на вътрешния пазар. В момента той участва 
в 3 национални изследователски проекта в рамките на 
Програма „863“, 1 национален основен технологичен из
следователски проект и 4 технологични изследователски 
проекта в Шънджън. Той е носител на много награди за 
медицински постижения в провинция Гуандун и публи
кува над 60 научни труда.759

Университетът Дзинан е основан през 1906 г. като 
най-висша институция за китайците в чужбина. Поради 
нуждите на китайците в чужбина (Хонконг, Макао и Тай
ван), които се връщат в Китай за медицинско лечение, 
правителството специално одобрява изграждането на 
болница Гуанджоу за китайците в чужбина, която е също 
така първата филиална болница към университета Дзи
нан. Болницата разполага с 241 старши професионален 
персонал, включително 50 докторант-консултанти, 149 
магистър-консултанти, 511 служители с магистърска и 
докторантска степен и над 160, учили в чужбина. Разпо
лага с 2000 легла.760

Отделението по урологична хирургия извършва пър
ва бъбречна трансплантация през 1993 г., създава отделе
ние за трансплантации на бъбрек през 1997 г. и променя 
името си на „Център за органна трансплантация“ през 
2003 г. Специализира в трансплантации на бъбрек, черен 
дроб, панкреас и други. Бъбречните трансплантации тук 
са водещи в провинцията.761, 762 412

На 9 декември 2012 г. е въведена в експлоатация нова 
19-етажна болнична сграда с 1300 легла. Тя помещава 
трансплантационния център за органи, отделенията по 
урологична и сърдечносъдова хирургия и VIP отделени-
ето. Тя има 20 операционни зали с ламинарен поток, кои
то покриват международните стандарти.763, 764 414

Стаите за VIP пациентите посрещат хотелски стандар
ти и имат различни видове медицински съоръжения от 
висок клас, отговарящи на очакванията на високопоста
вени пациенти от Китай и други страни. Болницата има 
чуждестранно медицинско отделение и може да осигури 
медицинско лечение, здравни грижи и рехабилитацион
ни услуги за служителите на държавните агенции, чуж
дестранни гости, VIP личности и пациенти от Хонконг, 
Макао и Тайван.765

Уебсайтът на болницата в момента не съдържа ин
формация за Центъра за органна трансплантация. Спо
ред въведение от март 2009 г. отделението разполага с 62 
легла и 14 старши, 7 средни и 26 души младши техничес-
ки персонал. Те включват 3-ма докторант-консултанти, 
5-ма магистър-консултанти, 8 докторанти и 7 магистри. 
В предните 5 години са предприети 2 изследователски 
проекта към Националната фондация за природни науки 
на стойност 510 000 юана (135 000 лв.). „Основни и кли
нични изследвания в прилагането на трансплантациите 
на органи“, съставен тук, печели втора награда за разви
тие на науката и технологиите към Министерството на 
образованието.766
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Проф. Су Дзъсюен е заместник-председател на Под
комисията за органна трансплантация  към Медицинска
та асоциация в Гуандун. Неговият екип е провел серия 
фундаментални, клинични изследвания в областта на 
трансплантацията на бъбрек, черен дроб и комбинирана 
трансплантация на бъбрек и панкреас. Екипът изследва 
моделиране на трансплантация на черен дроб-бъб
рек-панкреас върху животни с цел създаване на солидна 
основа за мултиорганна трансплантация. Су публикува 
103 статии в национални и международни списания и 
редактира 3 монографии, включително „Модерна транс
плантация“.767

Главен лекар Чън Дзие е член на Подкомисията за 
органна трансплантация към Медицинската асоциация 
в Гуандун. Той следва докторска степен и учи клинична 
трансплантация в отделението по трансплантационна 
хирургия в Медицинския университет Шарите в Берлин. 
След това учи бъбречна трансплантация в болница Нан
фан в Южния медицински университет. Неговите специ
алности включват алогенни бъбречни трансплантации 
и следоперативно проследяване и лечение на инфекции. 
Той води изследвания за повишаване качеството и дъл
госрочното оцеляване, и функцията на органи от донори 
в мозъчна смърт.768

Дин Хонуен се занимава с трансплантация от юли 
1997 г. Дин е учил в отделението за бъбречна трансплан
тация в болница Нанфан при Първи военен медицински 
университет и в Центъра за органна трансплантация към 
Първа народна болница в Тиендзин. Дин специализира в 
профилактика и лечение на следоперативни усложнения 
след чернодробна и бъбречна трансплантация.769

Построена през 1899 г. и позната като болница Жо
удзи, основана от Американска църква, болницата вече 
разполага с 235 души персонал със старши титли и над 
389 персонал с магистърска и докторска  степен. Разпо
лага с 1000 легла. Трансплантацията е основна школа в 
болницата.770

През 1986 г. извършва първата трансплантация на 
бъбрек в град Гуанджоу. През април 2004 г. става част 
от първата група институции, оценени като клас А при 
оценяване на качеството на трансплантациите на бъбрек 
от Медицинската асоциация в Гуандун. През 2008 г. пре
минава успешно оценка на качеството от Медицинската 
асоциация в Гуандун.771

Уебсайтът на отделението за органна трансплан
тация посочва, че са извършили най-много бъбречни 
трансплантации в провинцията през последните годи
ни. Отделението постепенно прераства в цялостна, спе
циализирана единица, предлагаща медицински грижи, 
академични изследвания и образование. Има 6 души пер
сонал с помощник старши титли или по-високи, включи
телно 2-ма следдипломни консултанти, 4-ма служители с 
докторска степен, 1 постдокторантски сътрудник и 3-ма 
служители с магистърска степен.  Всеки трети от лекари
те със старши титли има извършени над 100 бъбречни 
трансплантации.772 Помощник-директор Лин Минджуан 
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е участвал в близо 2600 бъбречни трансплантации, 25 
чернодробни трансплантации и 3 трансплантации на 
панкреас и бъбрек.773

Въпреки че тази болница е одобрена за извършва
не само на бъбречни трансплантации, отделението за 
органна трансплантация успешно извършва сложни 
трансплантации на яйчници, бъбреци, черен дроб, кос
тен мозък, роговица, сърце, дробове и други.774, 775, 776 425 
426През 2000 г. отделението за обща хирургия извърш
ва първата чернодробна трансплантация в системата 
на общинското здравеопазване. Отделението за гръдна 
хирургия извършва първите 2 сърдечни транспланта
ции и първата белодробна трансплантация през 2006 г. 
Болницата също е в състояние да осъществява прониква
ща кератопластика. 

Хуан Сяотин, главен хирург, е извършил над 400 бъб
речни трансплантации. Той е публикувал над 30 научни 
статии и получава финансиране от Националната фонда
ция за природни науки на Китай.777 

Лин Минджуан, помощник главен хирург и помощ
ник-директор на отдела за трансплантации на органи, 
е бивш помощник-директор на отделението за органна 
трансплантация в болница Джудзян към Южния меди
цински университет. Той е участвал в близо 2600 бъбреч
ни трансплантации, 25 чернодробни трансплантации и 
3 трансплантации на панкреас и бъбрек. Има 25 години 
опит в бъбречните трансплантации и публикувани над 
30 научни статии. Носител е на множество армейски наг-
ради.778

По-голямата част от клиничните грижи в болницата и 
медицинските технологии са водещи областта в провин
ция Гуанси и са в челните редици в страната. Тя вече има 
5631 служители, включително 322-ма старши специалис-
ти и 440 помощник старши професионалисти. Разполага 
с 3491 легла.779

Започва алогенни трансплантации на бъбрек през 
1979 г. Нейният Трансплантационен център е създаден 
през 2002 г.780 Той е първият в провинцията, който прила
га технология за HLA тъканно типизиране в транспланта
цията на органи и започва алогенни трансплантации на 
бъбрек, бъбречни трансплантации от живи донори-род
нини, комбинирани трансплантации на черен дроб и 
бъб рек, панкреас и бъбрек, алогенни надбъбречни транс
плантации, както и други видове трансплантации. 

Центърът за трансплантации на органи основно 
развива алогенни трансплантации на бъбрек. Негови
ят медицински персонал основно идва от отделението 
по урологична хирургия. Отделението разполага с 3-ма 
главни лекари/професори и 2-ма заместник главни ле
кари/доценти.781

Отделението по чернодробна хирургия е първото в 
Гуанси, извършващо чернодробни трансплантации, и за
вършва първата повторна трансплантация на черен дроб 
в съчетание с трансплантация на бъбрек в Азия. Неговите 
възможности за чернодробни трансплантации са в чел
ните редици на страната. Чернодробните транспланта

Болничната сграда за 
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ции са се превърнали в едно от най-редовните лечения 
за краен стадий заболяване на черния дроб.782 Има 2 от
деления и 110 открити легла. 

Минхао Пън, член на Китайското общество за транс
плантации на органи, член на Националния чернодробен 
трансплантационен екип и председател на Китайското 
общество за трансплантации на органи, клон Гуанси към 
Китайската медицинска асоциация, е учил транспланта
ция на органи в Австралия. През 1999 г. Пън извършва 
първата второстепенна трансплантация на черен дроб в 
съчетание с трансплантация на бъбрек в Азия и доприна
ся значително в трансплантациите на органи.783

Това отделение е публикувало над 400 статии в спи
сания, включени в Научния референтен индекс, както и 
други професионални списания в Китай и в чужбина. То 
също участва в написването на 6 монографии и е ангажи
рано в над 30 национални, провинциални и ведомствени 
изследователски проекти. В момента работи по 15 нацио
нални и провинциални изследователски проекти с над 
10 млн. юана (2,6 млн. лв.) финансиране за научните из
следвания. Носител е на 12 провинциални и министерски 
награди за наука и технология.

Обучил е над 100 магистри, над 30 докторанти и 2 
пос тдокторанти. Тук също има академични и персонални 
програми за обмен с институции в САЩ, Япония, Австра
лия, Сингапур, Южна Африка, Тайланд, Хонконг, Тайван и 
други страни и региони.

Това е първата институция за провеждане на бъбреч
ни трансплантации в северозападен Китай и една от пър
вите в цял Китай. Уебсайтът ѝ твърди, че от 1999 г. насам, 
в болницата се наблюдава период на „славно развитие“ на 
бъбречната трансплантация. Още през юни 2000 г. тя зая
вява, че е завършила 1140 трансплантации на бъбрек.784

Изследователският институт за трансплантации на 
органи към университета Си‘ан Дзяо Тун е основан през 
2001 г. и се превръща в един от най-големите трансплан
тационни центрове на органи в Китай, комбиниращи 
функции за лечение, образование и научни изследвания. 
Неговите възможности за трансплантация са на напред
нало ниво извън страната и на водещо ниво в страната. 
Отделението за бъбречни трансплантации е национална 
ключова школа и му е разрешено да дава докторски сте
пени. Чернодробната трансплантация се е превърнала 
в рутинна операция в неговата катедра за чернодробна 
хирургия.785

Сюе Удзюн е директор на отделението за бъбречна 
трансплантация в тази болница и настоящ директор на 
Изследователския институт за трансплантации на ор
гани. Всички членове на екипа притежават докторска 
степен; сред тях 9 са преподаватели и докторант-консул
танти, които са обучили 85 кандидат-докторанти и 156 
кандидат-магистри.786 Към края на април 2015 г., този 
екип е провел най-малко 4023 трансплантации на бъб
рек787 (въпреки че реалният брой може да е по-голям от 
този в официалните данни). 
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Тази болница извършва трансплантации на органи 
в голям мащаб и е следена от чужди медии след публи
куването на доклада на Матас/Килгор през 2006 г. От
тогава болницата се опитва да скрие броя извършени 
трансплантации, а на интернет страницата си посочва, 
че разполага с 48 легла. Въпреки това, когато наш следо
вател говори  под прикритие с отделението за трансплан
тации и пита дали отделението има достатъчно легла, 
служители отговарят, че няма нужда от притеснение, тъй 
като биха могли да се добавят легла, ако е необходимо и 
дори да използват легла от други отделения.

На 20 януари 2016 г. „Шаанси Дейли“ публикува ма
териал по случай 60-ата годишнина на Първа филиална 
болница към университета Си‘ан Дзяо Тун. Материалът 
прави преглед на историята на болницата, както е посо
чено по-долу.788

През 1979 г. болницата извършва първата трансплан
тация на бъбрек в северозападен Китай. Днес трансплан
тациите на бъбрек са на първо място в северозападен 
Китай и на трето място в страната. Качеството на транс
плантациите, мащабът и нивото са на водещи позиции 
в страната. В допълнение, броят чернодробни транс
плантации, извършени в тази болница и качеството на 
операциите винаги са се класирали на първо място в се
верозападен Китай. „Конкретно сме извършвали 4 вида 
трансплантации в един ден, включително на черен дроб, 
бял дроб, и бъбрек, създавайки нова глава в историята на 
трансплантациите на органи в тази болница.“ 

Възможностите за проверка на тъканната съвмести
мост в центъра, както и другите изследвания са достигна
ли високо ниво на международно равнище.

През 2003 г. в сътрудничество с лабораторията на 
Изследователския институт Терасаки в САЩ, тук се съз
дава Център за обучение в технологии за изследване на 
тъканната съвместимост при трансплантации на органи 
в северозападен Китай.789

До декември 2012 г.,  този център помага на 23 
болници от 13 провинции в извършване на над 10 000 
бъбречни трансплантации, което води развитието на 
трансплантациите на черен дроб, сърце, бял дроб, черва 
и други видове, и служи като модел за трансплантации 
на органи в средната западна част на Китай. Центърът 
разполага с над 500 души подготвен основен технически 
персонал за други трансплантационни центрове; някои 
от завършилите са станали академични лидери.790

Официалният сайт на болницата твърди през 2006 
г., че  от 2000 г.   насам тук ежегодно  се организира на
ционална програма за продължаващо медицинско обра
зование в областта на бъбречните трансплантации. Сту
дентите идват от големи многопрофилни болници в 14 
провинции и автономни райони в Китай. „След като усво
иха програмата, студентите се върнаха в своите болници 
и проведоха по-голям брой висококачествени бъбречни 
трансплантации, като постигнаха забележителни резул
тат в следствие на медицинското обучение тук.“791
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Отделението за трансплантации на бъбрек публику
ва над 500 статии в най-известните списания в и извън 
Китай, включително над 100 в списания, включени в На
учния референтен индекс. То получава 6 провинциални и 
министерски научни и технологични награди за прогрес. 
Отделението е получило също изследователски проекти 
в рамките на Национална програма „973“, Програмата за 
подкрепа на плана за единадесета петилетка, както и 11 
проекта към Националната фондация за природни науки 
и 20 към провинциални и министерски ключови изсле
дователски фондации. Отделението редактира и помага в 
редактирането на 12 монографии и представя най-много 
научни трудове на национални академични конферен
ции за трансплантации на органи в продължение на 10 
последователни години. То също е домакин на 9 между
народни и национални научни конференции.

Основните експерти в Изследователския институт за 
трансплантации на органи са:

Сюе Удзюн: Първокласен главен лекар, професор, 
доктор на медицинските науки и докторант-консултант. 
Директор на Изследователския институт за транспланта
ции на органи. Декан на болницата за бъбречни заболя
вания. Член на Постоянния комитет на Подкомисията за 
трансплантации на органи към Китайската медицинска 
асоциация. Член на Експертната комисия за донорство 
на човешки органи. Директор на Център за контрол на 
качеството при трансплантации на органи в провинция 
Шанси. Получава специално държавно финансиране от 
Държавния съвет като изключителен експерт.

Тиен Пусюн: Главен лекар, професор, доктор на меди
цинските науки, докторант-консултант. Заместник-декан 
на болницата за бъбречни заболявания. Директор на от
делението за трансплантации на бъбрек. Член на Подко
мисията за трансплантации на органи към Китайската 
медицинска асоциация. Заместник-председател на Под
комисията за трансплантации на органи към Медицин
ската асоциация в Шанси.

Дин Сяомин: Главен лекар, професор, доктор на ме
дицинските науки, докторант-консултант. Заместник-ди
ректор на отделението за трансплантации на бъбрек. 
Млад член на Подкомисията за трансплантации на орга
ни на Китайската медицинската асоциация. Постоянен 
член на Подкомисията за трансплантации на органи към 
Медицинската асоциация в Шанси.

Пан Сяомин: Помощник главен лекар, доцент, доктор 
на медицинските науки, магистър-консултант. Член на 
Подкомисията за трансплантации на органи към Меди
цинската асоциация в Шанси.

Йен Хан: Помощник главен лекар, доцент, доктор на 
медицинските науки, магистър-консултант. Член на Под
комисията за трансплантации на органи към Медицин
ската асоциация в Шанси.

Фън Синшун: Помощник главен лекар, доцент. Член 
на Подкомисията за трансплантации на органи към Ме
дицинската асоциация в Шанси.

През 2006 г. следовател на WOIPFG говори с д-р Уан, 
работещ в тази болница:792
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Следовател: Чухме, че имате здрави донори, които са 
на 20 до 30-годишна възраст?

Лекар: Да, да.
Следовател: Бъбреците от живи донори ли са?
Лекар: Имаме и черен дроб от живи донори.
Следовател: Взети са от живи хора, нали?
Лекар: Точно така! Точно така!
Следовател: Няколко практикуващи Фалун Гонг са за

държани в трудови лагери и органите са взети от живи 
хора ...

Лекар: Да, да! Нас ни е грижа за качеството на орга
ните, а не за източника им. Извършват се хиляди чернод
робни трансплантации в Китай и всички са почти еднак
ви. Тогава, знаете, че не е възможно, всички да спрем да 
правим трансплантации на органи, само защото някаква 
информация е станала публично достояние ...
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Пета глава: Одобрени регионални трансплан
тационни центрове

Тази категория включва 75 военни и цивилни трансплантационни центрове. Обичайно те 
са общопрактикуващи болници за всички войници или за главното военно командване, или 
са местни/провинциални болници, или болници към университети, намиращи се в столични 
градове на провинциите. Трансплантационните им техники и обем, въпреки че са на по-ниско 
ниво от тези на трансплантационните центрове от национално ниво, описани по-горе, са все 
още сред най-добрите. 

Този раздел включва примери за регионални трансплантационни центрове. Пълен обзор 
на оставащите болници се намира в края на тази глава.

ПРИМЕРИ

Болница 107 на Военното командване в Дзинан
Болница 107 на Военното командване в Дзинан е единственото одобрено заведение 

за трансплантация на черен дроб в Янтай, регион Уейхай. Разполага с водеща технология в 
чернодробната, бъбречната, панкреатичната и комбинираната чернодробно-бъбречна транс
плантации както във военния регион, така и в провинцията.793

Отделението за жлъчно-чернодробна хирургия има 60 легла и 40 души технически персо
нал, включително 10 със старши титли и 10 аспиранти. Директор Цю Мин успешно е провел 
първата комбинирана чернодробно-бъбречна трансплантация в провинция Шандун в ранната 
2004 г. 

Заместник-директор Ду Индун твърди: „Преди над 10 години ни трябваха над 10 часа, за да 
завършим една трансплантация на черен дроб. Сега технологията ни е развита и транспланта
ция на черен дроб отнема само 4 до 5 часа. Понякога 3 до 4 операции могат да бъдат направени 
в 1 ден. Скоростта на развитие настига тази на високоскоростните влакове.”794 

През април 2012 г. влиза в употреба нова сграда, увеличавайки броя на леглата от 600 на 
над 1000.795

Илюстрация: Нова сграда, влязла в употреба през 2012 г.
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Първа университетска болница на Медицинския университет 
Синдзян

Първа университетска болница на Медицинския университет Синдзян е най-голямата ин
тегрирана болница за проучване в Автономна провинция Синдзян, съвместявайки лечение, 
обучение, проучване, превенция и управление. Има две магистърски програми, програма за 
докторантура, както и клинично изследователска позиция за кандидат на науките. Има 1320 
студенти, докторанти и магистри, 277 професори, 92 ръководители за докторантура, както и 
169 ръководители за магистратура.796

Институтът за изследване на трансплантация на органи Синдзян е основан в тази болница 
през юли 2002 г. Считано от 26 март 2008 г. неговият уебсайт заявява: „Има 38 професионалис-
ти в този институт, включително директорът, проф. Уън Хао. Те включват 32-ма със старши 
титли и 6 с междинни титли. Има групи за трансплантация на черен дроб, костно-мозъчна 
трансплантация, бъбречна трансплантация и трансплантация на роговица. Главните насоки на 
изследване са трансплантация на черен дроб, бъбрек, костен мозък, роговица, сърце, васкулар
на присадка, трансплантационна анестезиология, кости и стави и сухожилни присадки. Целта е 
да се развие обхвата на органните трансплантации по стандартизиран начин и да се превърне 
в център за органна трансплантация в Синдзян и централна Азия.”797 

Институтът публикува труд с името: „ Встъпителен опит от постоперативна грижа за 4207 
пациента с чернодробен трансплант“ през март 2003 г. Нашите изследователи по-късно тър
сиха тази статия в китайски уебсайтове и откриха, че въпреки че заглавието ѝ е останало неп-
роменено, съдържанието се е променило на грижа за 5 пациента с чернодробен трансплант в 
пълно несъответствие със заглавието ѝ.798

Уън Хао, президент на болницата и директор на нейния институт по трансплантация и 
център за чернодробна трансплантация, е член на Националния комитет на клона на Китайска
та медицинска асоциация за органна трансплантация. През 2000 г. той е извършил първата 
операция за чернодробна трансплантация в Китай за лекуване на чернодробна алвеоларна 
ехинококоза, болест на паразитен плосък чернодробен червей. Той получил своята докторска 
степен от университета в Салфорд във Великобритания през 1994 г. През 1995 г. е бил канди
дат на науката и колега в отделението по съдова хирургия на храносмилателната система и 
центъра по чернодробна трансплантация в Медицинското училище на университета Франш-
Комт във Франция.799

Нейното урологично отделение има 72 души медицински персонал, включително 32-ма 
лекари, 38 сестри и двама лаборанти.800 Лекарите пишат в статия във вестник, че Институтът 
е извършил 779 чернодробни трансплантации между август 1999 г. и септември 2008 г.801 През 
септември 2012 г. официалната страница на болницата заявява: „От 2001 г. ортотопичните 
бъбречни трансплантации от трупове и от живи донори вече са нараснали до значителни раз
мери. Извършили сме над 300 операции.”802. Броят на трансплантациите ѝ не е обновяван от 
онова време. 
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Народна болница Джънджоу в провинция Хънан

Снимка: Сградата на отделение на Народна болница Джънджоу

С история от над 100 години, Народната болница Джънджоу е свързана с Южния медицин
ски университет, който преди е бил познат като Първи военен медицински университет. Това 
е определената за чуждестранни гости болница в Джънджоу и базата за присъединяващи се 
кандидати на науката за изследване и развитие в провинция Хънан.803 Болницата има 2692 
души персонал, включително 280 старши експерти, четирима присъединени кандидати на 
науките, 24 с докторска степен и 480 магистри. Към момента има 1863 легла, 63 клинични 
отделения, провинциален отдел поготовка на академични експерти и база за изследване и 
развитие за кандидат на науката. 

Тя е единствената болница в провинция Хънан, която е придобила разрешително от Здрав
ното министерство за провеждане на сърдечни, чернодробни, бъбречни, на тънките черва и 
панкреатични трансплантации. Нейните трансплантационни способности са достигнали нап-
реднало ниво в провинцията.804  

Страницата на болницата твърди, че бъбречни и чернодробни трансплантации там са нап-
реднала специалност в провинция Хънан, както и че обемът на трансплантациите ѝ се нарежда 
сред най-високите в Китай. Броят на бъбречните и трансплантации се нарежда втори в Китай 3 
последователни години от 2006 г. до 2008 г. Пациенти от Тибет, Цинхай, Юнан, Пекин и Шанхай 
са търсили лечение в тази болница.805 

Нейното отделение по бъбречна трансплантация е учредено през юни 2002 г. и има 76 
души медицински персонал  и 90 болнични легла за продължително лечение. На 27 декември 
2007 г. екипът на директор Цю Циншан в Центъра за бъбречна трансплантация е извършил 
13 бъбречни трансплантации в рамките на 21 часа.806 Цю имал лично извършени над 1000 
бъбречни трансплантации, както и първата комбинирана чернодробно-бъбречна трансплан
тация в провинция Хънан.807

Болницата също извършва чернодробни и мултиорганни трансплантации.808 Понасто ящем, 
страницата на болницата показва, че Чън Гуоюн, вицепрезидентът на болницата и директор на 
нейното Отделение по оперативна чернодробна трансплантация, е извършил над 500 комби
нирани мултиорганни операции за извличане, над 500 бъбречни трансплантации,809 над 300 
чернодробни трансплантации, както и дузини комбинирани чернодробно-бъбречни и пан-
креа тично-бъбречни трансплантации.810 Той е бил гостуващ ученик в Япония и Южна Корея и 
е изучавал многоорганно и чернодробно трансплантиране от живи донори в Първа централна 
болница Тиендзин и болница Шанхай Чанджън. Той е бил заместник-директор на трансплан
тационния център на органи в болница 309 на Народната освободителна армия. 
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Многопрофилна болница Дунфън, филиал на Медицинския уни-
верситет Хубей

Многопрофилна болница Дунфън е 
болница към голяма автомобилна компа
ния в Шъйен – малък индустриален град 
в централен Китай. Тя също служи като 
клиничната и учебна болница за няколко 
медицински колежа, сред които е Медицин
ския колеж Тундзи на Университета за на
ука и технология Хуаджун, който е един от 
най-ранните и най-големи изследователски 
центрове и клиники за органни трансплан
тации в Китай. 

Има над 1400 легла, над 200 старши спе
циалисти, 160 души персонал с докторски 
или магистърски степени, 60 кандидат-про
фесори, и 30 ръководители за магистрату
ра811.

Това е една от много малкото дъщерни 
болници на държавни предприятия, които 
са получили разрешителни за трансплан
тация от Здравното министерство  през 
2007 г.812 През 1979 г. болницата е извър
шила първата бъбречна трансплантация и 
е създала прецедент, именно индустриални 

болници да извършват органни трансплантации.813

През август 2000 г. многопрофилна болница Дунфън е провела 10 бъбречни трансплан
тации, 1 трансплантация на щитовидна жлеза, както и 3 трансплантации на роговица в рам
ките на един ден. Известна е като единствената болница в северозападен Хубей, способна да 
провежда множество по вид органни трансплантации едновременно.814 В допълнение към 
обикновените бъбречни трансплантации,815 болницата също изпълнява чернодробни, на ро
говица, на място паратироидни, костно-мозъчни, както и много други видове органни и тъ
канни трансплантации. През 2009 г. болницата основава Изследователски център по органна 
трансплантация. Болницата има също отделение по трансплантация на гърда с над 40 легла, 
което е много известно в тази област.816

Юен Фандзун, заместник-директор на болницата, твърди през 2010 г., че бъбречната транс
плантация е станала рутинна операция и почти всички нейни хирурзи могат да извършат са
мостоятелно бъбречна трансплантация.817 Болницата има над 10 хирургични отделения и над 
100 хирурзи. Колко трансплантации се изпълняват в болницата, за да се налага почти всичките 
ѝ хирурзи да бъдат обучавани за тази процедура?

В статия на страницата на болницата от 29 декември 2010 г. се казва: „Считано от 1978 г. 
многопрофилна болница Дунфън е изпълнявала разнообразни по вид над 400 органни транс
плантации.”818 Въпреки това в репортаж на Вечерните новини на Шъйен на 27 ноември 2010 
г. д-р Уей Дзян, директор на Крилото по органна трансплантация на болницата, казва че само 
той е изпълнил почти 400 трансплантации.819 

Друг репортаж на Вечерните новини на Шъйен твърди, че до 2016 г. болницата е имала 
500 случая на органни трансплантации820, което означава, че от 2011 г. до 2015 г. общият брой 
на извършените трансплантации е по-малко от 100. Това е най-вероятно друг случай на зани
жаване на бройките, тъй като същият репортаж твърди, че болницата е извършила общо 75 
трансплантации през 2014 г. и 2015 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Болнични квалификации и факти

Това е клиничната болница на Втори военен меди
цински университет. Тя обучава дипломирани студенти 
в сътрудничество с 8 реномирани институции, включи
телно Университета на Народната освободителна армия 
за аспиранти и Академията по военно-медицински науки. 
Има установени изследователски позиции за кандидат на 
науките и 27 докторантски и 64 магистърски програми 
за обучение. Болницата има 1776 легла.821

Архивираната ѝ страница показва, че отделението по 
жлъчно-чернодробна хирургия е било първото в Китай 
в извършването на чернодробни трансплантации. Спе
циалното издание на въведението ѝ в чернодробната 
трансплантация гласи: “Тъй като чернодробната транс
плантация стана единственото ефективно лечение на 
терминален рак на черния дроб, Военноморската мно
гопрофилна болница е помогнала на хиляди пациенти 
с терминален рак на черния дроб да придобият втори 
живот чрез чернодробна трансплантация.”822

Центърът се ръководи от Циу Баоан, известен като 
„човек номер 1 на Китай в чернодробната транспланта
ция.” Циу  учи чернодробна трансплантация в  Институт 
по трансплантация към университета в Питсбърг „Томас 
Е. Старзл“ и става член на Академичния съвет на Комите
та по трансплантация в Пекин.823 Всичките му членове са 
способни самостоятелно да извършват събиране на орга
ни от донор, трансплантация и постоперативна грижа.824

По време на специално интервю със CCTV през 2014 
г., Циу казва, че екипът разполага с 40 души медицински 
персонал, 90% от които имат магистърски степени или 
по-високи, 5-ма имат старши титли. Това отделение е 
било основано през 1988 г. и има 51 легла. Започнало е 
чернодробни трансплантации през 1999 г.825

Нейният урологичен център е един от първите  в ре
гиона на Пекин, който е извършвал алогенни бъбречни 
трансплантации. Способностите им в бъбречните транс
плантации са напълно развити.826 

Способностите им в сърдечната трансплантация 
също са се развили. През март 2005 г. д-р Джан Дзайгао 
успешно е провел трансплантация на сърце, оцеляло 9 
часа инвитро (нормалното време инвитро за сърце е 4 
часа).827

Болницата също извършва трансплантации на рого
вица.828

Болница

16.
Военноморска многопрофилна 

болница

Чернодробен трансплантационен 
център на регионално ниво

град, провинция:  Пекин

 ¾ Капацитет:  1776 легла
 ¾ Видове сертифицирани транс

плантации: черен дроб
 ¾ Видове трансплантации, осъ

ществявани в действителност:
 y черен дроб
 y бъбрек
 y сърце
 y роговица

 
 ¾ Жлъчно-чернодробна хирургия: 

 y 40 души медицински персо
нал, 5 със старши титли. 

 y 51 легла

 ¾ Забележителни факти
 y Хиляди трансплантации на 

терминални пациенти с рак на чер
ния дроб
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Тази болница е   филиална болница на Академията 
на военните медицински науки. Предлага първокласни 
следдипломни програми в клинични школи и позиция 
за кандидат на науките по фармакология и имунология. 
Болницата разполага с 1500 легла.829

Тя сама се е обявила за една от първите болници, кои
то са извършвали бъбречни трансплантации в Китай, и 
се е превърнала в един от най-големите центрове за бъб-
речна трансплантация в Пекин. С висок процент на опе
ративна успеваемост, времето на живот след операция 
по бъбречна трансплантация винаги е било на водеща 
позиция в национален мащаб и привлича много специа
листи и реципиенти на транспланти от цялата страна. Тя 
често е помагала на болници в други градове с операции 
по бъб речна трансплантация.830

“Центърът по бъбречна трансплантация в болни
ца 307 на Народната освободителна армия е спечелил 
пространни похвали от социалните и академични среди 
за своето качество на услуги по грижа за здравето, както и 
за своята върхова технология, ниски цени и добри ефекти 
от трансплантации.”831

Центърът има много на брой талантливи служители. 
Неговите експерти са с дългогодишен опит в областта 
на бъбречните трансплантации. Той може да извършва 
бъбречни трансплантации от несвързан донор, бъбречни 
трансплантации от донор-роднина, автоложна бъбреч
на трансплантация (с присадка от самия пациент), бъб
речни трансплантации за по-възрастните, педиатрични 
бъбречни трансплантации и други видове бъбречни 
трансплантации. При техните бъбречни трансплантации 
най-дългото време на живот е достигало до 22 г.

Отделението притежава изискано оборудване и може 
едновременно да работи по клинични операции и да из
вършва основно проучване за бъбречна трансплантация 
и трансплантационна имунология. То е изградило пър
вокласна имунологична лаборатория. Има 2-ма главни 
хирурзи, 5-ма помощник главни хирурзи, 6 наблюдаващи 
хирурзи, 1 обучаващ магистърска степен и 1 ръководител 
за докторантура. Има 80 болнични легла.832

Въпреки това сега електронната страница на болни
цата заявява единствено: „успешно са завършени поч
ти 1000 случая на бъбречна трансплантация,“833средно, 
по-малко от 50 случая на година, което е в сериозно несъ
ответствие със статута на „един от най-големите транс
плантационни центрове на бъбрек в столицата.“ Болни
цата е също и едно от най-големите звена, работещи по 
трансплантации на хемопоетични (кръвообразуващи) 
стволови клетки. Петгодишният период на оцеляване 
без болестни симптоми е достигнал над 60% при транс
плантации на костен мозък и трансплантация на хемо-
поетични стволови клетки.834

Чън Цян, служителят, който е връзка с източника на 
бъбреци в този трансплантационен център, е заявил, 
че болницата обединява държавни агенции, полиция и 
зат вори в търговията на органи от практикуващи Фалун 
Гонг, както и че може да осигури доказателство за иден
тификация на донори, практикуващи Фалун Гонг.835
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Това е клинична университетска болница за Втори, 
Трети и Четвърти военни медицински университети. Тя е 
също и обединена база за обучение за завършили студен
ти от Института по медицина на Обикновения универси
тет на Пекин, Училището по медицина на университета 
Ухан, Медицинския университет Ляонин, и други инсти
туции. Болничният персонал включва 74 докторанти и 
колеги след докторантура, както и 175 магистри. Тя също 
е ангажирала 3 академици и над 200 известни специалис-
ти като гостуващи професори.836

Центърът ѝ по трансплантация на черен дроб е осно
ван през юли 2004 г. и има медицински екип със солидна 
теоретична основа и богат клиничен опит в този предмет. 
Може да извършва различни сложни операции по транс
плантация на черен дроб.837

Джоу Динхуа, вицепрезидент на болницата и дирек
тор на трансплантационния център, е докторант-консул
тант и изтъкнат член на Комитета по трансплантация. 
Джоу се е върнал във Втора артилерийска многопрофил
на болница след обучението си за кандидат на науките 
през 2003 г., като се е заклел да направи трансплантация
та на черен дроб рутинна клинична операция в многопро
филната болница. През 2004 г. Джоу извършил първата 
за болницата трансплантация на черен дроб.838 Сега Джоу 
отговаря за 12 проекта, спонсорирани от Националната 
програма за високотехнологично проучване и развитие 
(Програма „863“), Националната фондация за природни 
науки на Китай, Десетият военен петгодишен фонд за 
ключови изследвания, Единадесетият военен петгоди
шен фонд за отличителни таланти и Дванадесетият  во
енен петгодишен фонд за ключови изследвания.839

Ли Чаоян, известен специалист по трансплантация на 
черен дроб в този център, е участвал в основаването на 
отделението по трансплантация на черен дроб в болница 
Циенфошан  в Шандун през 2003 г. Ли е помогнал на ня
колко 3А болници в 5 провинции да извършат операции 
по трансплантация на черен дроб.840

Тази болница има 2800 души медицински персонал, 
включително 500 старши професионалисти и 400 с док
торски или магистърски степени. Тя е изследователска 
отдел на национално ниво за подготовка докторантури 
и кандидати на науките, с 200 професори и кандидат 
професори, 20 ръководители за докторантура, 34 ръково
дители за магистратура и 50 експерти, които получават 
специална издръжка от Държавния съвет.

Тази болница извършва чернодробни, сърдечни, бъб-
речни, роговични, кръвоносно-съдови и паратироидни 
трансплантации.
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Нейният център по урологична хирургия е един от 
осемте специализирани центрове на Националната ос
вободителна армия и се ползва с висока репутация. Тя 
е също и обучителна база за отделението по урологич
на хирургия на клиничната болница в Пекин, свързана 
с Втори и Трети военни медицински университети. Тя 
е сред първите болници, които са извършвали органна 
трансплантация, и е извършвала клинични трансплан
тации на бъбрек от 1992 г.841

Гуо Инлу, един от основателите на модерната уро
логична хирургия в Китай и академик от Китайската 
академия по инженерни науки, е служил като водач на 
експер тния панел. Той е участвал в първата за страната 
бъбречна трансплантация в началото на 60-те години на 
миналия век.  През 70-те години на 20-и век, той отишъл 
в Канада да учи бъбречна трансплантация. По-късно 
той написал първата за Китай монография по бъбречна 
трансплантация, след като се завърнал в страната.842

През 1999 г. центърът по трансплантация на черен 
дроб на болницата започнал да извършва клинични 
трансплантации на черен дроб, които сега са рутинна 
операция в болницата. Медицинският персонал включ
ва 4 известни старши специалисти, 2-ма професори, 2-ма 
кандидат-професори, 3-ма души с докторски степени и 
4-ма с магистърски степени. Центърът твърди, че е оси
гурил навременни, безпрепятствени източници на висо
кокачествен черен дроб от околията на Пекин и от други 
провинции и градове.843

Тази болница играе важна роля в системата по здра
веопазване на Тиендзин. Тя има 2 изследователски прог-
рами за кандидати на науката, 29 докторски програми, 
30 програми за магистърска степен, 75 ръководители за 
докторантура и 212 ръководители за магистратура.844

През 1995 г. тази болница е направила първата за Ти
ендзин и втората за Китай чревна трансплантация. Тя е 
била също сред първите, които са започнали да изпълня
ват алогенни трансплантации на черен дроб.845 Тя също 
е извършвала бъбречни трансплантации в голям мащаб.

Нейното хирургическо отделение по рак на белия 
дроб е подчинено на Центъра по трансплантация на бял 
дроб в Тиендзин и е одобрено от Здравното министерство 
да извършва единична и билатерална трансплантация на 
бял дроб за терминални заболявания на белия дроб.846

Болницата е била също първата в Тиендзин, която 
е извършила клинични трансплантации на сърце. По 
данни от 2005 г. нейното отделение по кардиоторакална 
хирургия е имало 54 легла. През 2001 г. отделението е из
вършило първата за Тиендзин алогенна трансплантация 
на сърце, която е била също и комбинирана транспланта
ция на сърце-бъбрек. През 2003 г. тя показала първата в 
Азия ортотопична сърдечна присадка на тъкан от несвър
зан донор, последвала премахване на лява вентрикулна 
помощна помпа, запълвайки празнина в Тиендзин.847

През 50-те на 20-и век отделението по офталмоло
гия станало едно от първите в Китай, които са започна
ли да провеждат трансплантации на роговица. То също 
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е основало лаборатория за офталмологична патология 
с национално влияние. Неговият медицински персонал 
включва 14 души със старши титли, 8 с междинни титли, 
2-ма ръководители за докторска степен, 6 ръководители 
за магистърска степен, 8 с докторски степени, 2-ма сту
денти по докторантура, 7 с магистърска степен и 18 с GCP 
(добри клинични практики) сертификати. Отделението 
има 42 легла и изпълнява над 2000 операции годишно.848

До 80-те години на 20-и век отделението по урологич
на хирургия вече е било изпълнило 90 трансплантации 
на бъбрек. През 90-те години на 20-и век отделението по 
обща хирургия започнало да изпълнява чернодробни, 
на тънките черва и алогенни трансплантации на черен 
дроб.849

Известна като Филиална болница на Медицинския 
колеж на Китайските народни въоръжени полицейски 
сили в Тиендзин, тази болница има 1900 легла, 4 ръково
дители за докторантура, 107 ръководители на магистра
тура и 6 експерти, които се радват на привилегировани 
държавни издръжки. Тази болница е поела над 100 на
ционални и провинциални изследователски програми и 
ключови проекти.850

Д-р Уан Гуоцъ от отделението по изгаряния на болни
цата свидетелства на изслушване на Комисията за човеш
ки права в Американския конгрес, че е бил командирован 
от болницата над 100 пъти на места за екзекуция и крема
ториуми, за да отстранява кожа и роговици от екзекути
рани затворници. След публикуването на доклада Матас/
Килгор през 2006 г. тази болница е заличава почти цялата 
свързана информация от електронната си страница.

Болницата също  по-късно премахва и съдържанието 
относно трансплантациите на бъбрек и отделенията си 
по нефрология, оставяйки съответните колони на офи
циалната си електронна страница празни.851

Ние успяхме да установим мащаба на органните 
трансплантации, извършени в тази болница, чрез откъс-
лечната информация, запазена в медицински и терапев
тични сайтове, както подробно е описано по-долу.

70-легловото отделение по нефрология се съсредо
точава основно в трансплантация на бъбрек.852 То про
вежда втория най-голям брой трансплантации на бъбрек 
годишно в Тиендзин.853

Данните на болницата показват, че степента на из
ползване на легловата ѝ база е достигнала 107.6%, със 
среден темп на текучество на легла от 35.8 пъти на го
дина.854 Отделението по трансплантация е едно от спе
циализираните отделения на болницата, с най-голяма 
изследователска и клинична мощ.
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Това отделение има 44 души медицински персонал, 
включително 4-ма хирурзи със старши титли, 4-ма при
тежатели на докторски степени и 5-ма с магистърски 
степени.855

Интернет страницата на Ли Хуей, директор на отде
лението по нефрология, гласи че той има операционен 
и ръководен опит в над 1000 трансплантации на бъб
рек (тази бройка изглежда намалена).856 Той твърди, че 
неговият екип е извършил най-много трансплантации 
на бъб рек в системата на Въоръжената полиция, и че 
неговият трансплантационен обем е на предни линии в 
областите Пекин и Тиендзин и сред топ 20 на основните 
болници в Китай.857

Проф. Ли Уейжу, главният хирург на отделението, 
е учил в отделението по урологична хирургия и транс
плантация на бъбрек на Болница на дружбата в Пекин. 
Той е с опит в извършването на разнообразни основни 
хирургични операции, включително трансплантации на 
бъбрек.858 Според доклада, през 2006 г. тази болница е 
извършила необичайно висок брой трансплантации на 
бъбрек на дневна база – понякога 6 за една вечер.859

Това е най-голямата широкообхватна 3А болница в 
провинция Хъбей, съчетаваща медицинска грижа, обра
зование и изследователска дейност. Тя има 1 академик 
от Китайската академия на инженерните науки, 1 „висо
кокачествен талант“ от Хъбей и 25 ръководители за док
торантура. Сред медицинския ѝ персонал 59 получават 
специални издръжки от Държавния съвет.860 

Болницата е провела първото в провинцията тъканно 
присаждане на кадавърен бъбрек през 1976 г. Тя е извър
шила първата трансплантация на бъбрек от жив донор 
през 2001 г. Трансплантацията на бъбрек се е превърнала 
в една от рутинните ѝ операции.861

Според изданието от 2002 г. на „Годишен журнал за 
технология на трансплантацията на черен дроб в общест
веното здравеопазване в Хъбей“, “за да напредне разви
тието на органната трансплантация, болницата е фор
мирала водеща група по мултиорганна трансплантация, 
главно за да развие сърдечни, чернодробни, бъбречни и 
други мултиорганни трансплантации.” Ръководител на 
групата е бил сегашния президентът на болницата Цай 
Уенцин, а негов заместник е бил настоящият вицепрези
дент Лиу Хуайдзюн. Другите членове включват експерти 
и отговорни страни, свързани с трансплантация.862

Нейното отделение по урологична хирургия твърди, 
че неговият екип по трансплантация на бъбрек, воден от 
проф. Уей Ли, е на напреднало ниво в Китай и има висока 
репутация сред пациентите.863 Проф. Цай Уенцин, прези
дент на болницата и ръководител за докторантура, повел 
отделението по урологична хирургия в извършването 
на първата в провинцията трансплантация на бъбрек от 
жив донор. Той е учил в отдела по урологична хирургия 
на Медицинското училище за завършили в университета 
в Осака.864
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72-легловото отделение има 16 главни и кандидат 
главни лекари, 8 с докторски степени, 15 с магистърски 
степени, един ръководител за докторантура и 6 ръково
дители за магистратура.

Нейното отделение по жлъчно-чернодробна и пан
креатична хирургия е извършило първата транспланта
ция на черен дроб в провинцията през 2001 г.865 Замест
ник-директор Биен Уей е учил трансплантация на черен 
дроб в Първа централна болница в Тиендзин.866

Трансплантацията на сърце в отделението по сърдеч
на хирургия води в провинцията и е на напреднало ниво 
в страната. То има 8 главни хирурзи/професори, 6 канди
дат главни хирурзи/кандидат-професори, 5 специализан
ти, 3-ма с докторски степени и 15 с магистърски степени. 
Има 70 отворени легла.867

Вицепрезидентът на болницата Лиу Су следва в САЩ, 
Германия и Австралия. След като се е връща в Китай, той 
провежда първата за провинцията трансплантация на 
сърце на възрастен и на дете.868 На 7 април 2011 г. експер
тната група на Лиу извършва трансплантация на сърце за 
13-годишната Хуа Дзялъ; болницата намира съвпадащо 
дете-донор за пациента за по-малко от седмица.”869

Това е сестринска институция на болницата вписана 
по-горе. Тя има 166 души персонал със старши професио
нални титли, 257 с кандидат старши професионални тит
ли, 9 ръководители за докторантура, 130 ръководители 
за магистратура, 7 провинциални изтъкнати експерти 
и 20 експерти, които се радват на специални държавни 
издръжки.870 Тя е извършвала чернодробни, бъбречни, хе
мопоетични стволово-клетъчни, хрущялни, роговични и 
други видове трансплантации.871

Нейното отделение по жлъчно-чернодробна хирур
гия е извършило първата си трансплантация на черен 
дроб през 2002 г. То твърди, че се нарежда на първо място 
в провинцията по количество и други аспекти на транс
плантация.872

Доу Дзиен, вицепрезидентът на болницата и дирек
тор на отделението по жлъчно-чернодробна хирургия, 
не само изпълнява рутинно трансплантации на черен 
дроб, но също води аспиранти в провеждането на свър
зани основни проучвания. Той е публикувал над 20 труда 
в национални и международни журнали и е редактирал 
2 книги.873

Болницата е много скромна относно размера на свои
те дейности. Нейната официална електронна страница 
заявява, че е извършила “почти 200 трансплантации на 
черен дроб към днешна дата, навлизаща в напреднало 
ниво за държавата.”874 Интернет страницата на отделе
нието по жлъчно-чернодробна хирургия не посочва броя 
на леглата или персонала и заявява, че е “извършило над 
60 трансплантации, считано до края на 2011 г.”875 Дирек
тор Доу Дзиен заявява пред медиен репортер, че той 
самостоятелно е извършил над 160 трансплантации на 
черен дроб.876 Тези цифри са противоречиви. Как е въз
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можно среден обем от по-малко от 10~20 на година да се 
нарежда на първо място в провинцията? Как е възможно 
да бъде на напреднало ниво в страната?

Болницата няма разрешително да извършва транс
плантация на бъбрек. Нейното отделение по урологична 
хирургия е извършило първата трансплантация на бъб
рек в провинцията и е извършило най-много трансплан
тации на бъбрек. То има 3-ма главни хирурзи/професори, 
2-ма кандидат главни хирурзи/кандидат-професори и 5 
наблюдаващи хирурзи.877

Ли Уънпин, директор на урологичното отделение, е 
бил първият в провинцията, който е извършвал транс
плантации на бъбрек. Той е провел изследователски труд 
за кандидат на науките в Колежа по медицина Байлор.878

Заместник-директор Гуо Юесиен е следвал напред
нали науки в Университета на медицински център Ме
риленд и Медицинското отделение на раков център 
Андерсон в САЩ. През 2001 г. той направил първата 
трансплантация на бъбрек в тази болница.879

Трансплантационният център на тази болница се 
концентрира главно върху трансплантация на черен 
дроб. Той е провел първата си трансплантация на черен 
дроб през 2001 г. През 2004 г. е провел първата вторична 
трансплантация на черен дроб в североизточен Китай. 
През 2006 г. е извършил първата си трансплантация на 
черен дроб от жив донор между възрастни.880

Центърът си е сътрудничил с Отделението по жлъч
но-чернодробна и панкреатична хирургия на Първата 
филиална болница на Медицински университет Джъ-
дзян, за да проведе медицинска консултация от разсто-
яние. Той е изградил платформа за комуникация с уни
верситета в Хайделберг в Германия, за да развие още 
повече дисциплината. Болницата наела Джън Шусън, 
член на Китайската академия по инженерни науки и про
фесор по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия, 
като почасов академик.

Проф. Тиен Сяофън, ръководител за докторантура, 
е настоящият президент на болницата и директор на 
отделението по обща хирургия. Той е заел водещата по
зиция в клиничната и основна изследователска дейност 
по органна трансплантация в региона, повел е отделение
то да извърши първите си чернодробна и комбинирана 
панкреатично-бъбречна трансплантации, включително 
трансплантации на черен дроб от жив донор, вторични 
трансплантации на черен дроб и други усложнени слу
чаи. Така способностите на отделението са достигнали 
напреднало ниво в национален мащаб.881

Проф. д-р Уан Лимин е вицепрезидентът на болни
цата и директор на нейния трансплантационен център. 
Той е главно зает в трансплантация на органи, обща кли
нична хирургия и научна изследователска дейност. Като 
водещ специалист в провинция Ляонин, той извършва 
ортотопични чернодробни, чернодробни от жив донор, 
бъбречни, панкреатично-бъбречни и бъбречни от жив 
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донор трансплантации. Той има множество водещи тех
нически  постижения, които са запълнили празнина в 
медицинската история на Далиен.882

В средата на 2006 г. пациенти са плащали само 50 000 
юана (13 000 лв.) за транспланти в тази болница. Лекари
те пътували в специални превозни средства, осигурени 
от болницата, за да вземат донорски черни дробове.883

Болницата е също забележителна и с това, че баща
та на процедурата „пластинация“, Гюнтер фон Хагенс, е 
приел да бъде гостуващ професор в Медицинския уни
верситет Далиен през 1996 г. Въпреки че първоначално 
се е оплаквал, че не е получава съответните доставки на 
свежи трупове, върху които да провежда експерименти
те си, до 1999 г. фон Хагенс получава награда за почетен 
гражданин от кмета на Далиен Бо Силай и започва пър
вата си компания за пластинация.   В крайна сметка Суей 
Хундзин, китайският партньор на фон Хагенс, ръководи 
компания, наречена „Пластинация към медицински уни
верситет Далиен“. През 2003 г. фон Хагенс твърди, че плас-
тинацията в Далиен е донесла 80% от печалбите му.884 

Болницата извършва трансплантации на бъбрек от 
1997 г. Въпреки това информация относно транспланта
ция на бъбрек не е налична на електронната ѝ страни
ца.885 

Главният лекар на нейното офталмологично отделе
ние, проф. Джао Фънжун, специализира в транспланта
ция на роговица. Той е спечелил Наградата за фармацев-
тично приложение на нова технология на Далиен за 2 
трансплантации на роговица, които е извършил.886 

Лей Сяодзун, кандидат-професор и заместник гла
вен лекар по офталмология, е учил под ръководство
то на прос лавения офталмолог проф. Чън Дзяци. Лей е 
известен със своето уникално лекуване на болести на 
роговицата. Той е извършил много трансплантации на 
роговица.887 

Тази болница служи като Клиничен колеж по сър
дечносъдови болести на Медицинския университет Ти
ендзин. Отделението по сърдечна хирургия на големите 
съдове е сред първите в Тиендзин, които са извършвали 
сърдечни и комбинирани сърдечно-бъбречни трансплан
тации. То е основано на 26 септември 2003 г. с 500 легла.888 
Има 16 лекари, включително 7 главни лекари, 4-ма кан
дидат-главни лекари и 4-ма наблюдаващи лекари. Два
ма от тях имат докторски степени, 9 имат магистърски 
степени.889

Президентът на болницата, Лю Сяочън, е добре из
вестен експерт по сърдечносъдова хирургия, професор и 
ръководител за докторска степен. Той получава специал
ни издръжки от Държавния съвет. Лю е учил сърдечна 
хирургия в болница „Принц Чарлз“ в Австралия през 1984 
г. През 1987 г. той е основал Болница за сърдечносъдови 
болести в Мудандзян. През юли 1992 г. той е извършил 
трансплантации на сърце за двама пациенти с късна фаза 
на сърдечна болест в рамките на 6 дни. През декември 
същата година той извършва първата в Китай комбини
рана трансплантация сърце-бял дроб. През 2001 г. той за
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почва да строи Международната болница за сърдечносъ
дови болести и извършва втората в Китай комбинирана 
трансплантация на сърце-бъбрек.890

Проф. Лиу Джъган, вицепрезидентът на болницата и 
главен лекар на отделението по сърдечна хирургия, се е 
обучавал в множество международно познати сърдечни 
центрове в САЩ. Специализира в сърдечна хирургия от 
над 20 години и е участвал в над 5000 разнообразни по 
вид операции на сърце и големи съдове. Извършва над 
3000 операции като водещ хирург, покривайки процеду
ри за буквално всички вродени и придобити болести на 
сърцето, включително трансплантации на сърце.891

Чън Тиенан, главен лекар на отделението по сърдечна 
хирургия, се присъединява към болницата през 2003 г. 
От 2005 г. той пълноценно участва в трансплантации на 
сърце и сърце-бъбрек, както и в предоперативното уп-
равление. Той извършва над 2500 операции като водещ 
хирург и участва в над 5000 сърдечносъдови операции 
от разнообразни типове. Учи в Германия през 2009 г. и в 
Япония през 2014 г.892

Кандидат главен лекар Гуо Джъпън участва в над 
3000 сърдечни операции за 10 години. Той учи техники 
за сърдечна трансплантация в Методистката болница на 
университета Индиана в САЩ.893

Според изданието „Северни икономически времена“ 
тази болница е извършила комбинирана трансплантация 
на сърце-бъбрек и ортотопична сърдечна транспланта
ция за двама пациенти съответно на 28 април 2006 г. и 
6 юли 2006 г.894

Болница 281 на Народната освободителна армия е 
част от системата Бейдайхъ от болнични домове на Во
енното командване на Пекин, наред с болница 178 на На
родната освободителна армия и Военноморския болни
чен дом Бейдайхъ.  В определен момент тя извършвала 
най-много трансплантации на бъбрек във Военното ко
мандване на Пекин и в провинция Хъбей.895

Тази болница започнала да извършва транспланта
ции на бъбрек през 70-те години на 20-и век и направи
ла първата си алогенна трансплантация на бъбрек през 
1987 г.896 Считано от 2007 г., болницата има 28 случая, в 
които е извършвала от 6 до 9 трансплантации на бъбрек 
едновременно.897

Нейният център за трансплантация на бъбрек с 40 
легла има 30 души медицински персонал, включително 
4-ма главни и кандидат главни лекари и 4-ма наблюда
ващи лекари с докторски или магистърски степени. Има 
публикувани над 150 труда в медицински журнали у 
дома и в чужбина.

Центърът приема пациенти от цялата страна. 
Най-младият приемник е бил на 9 години; най-въз-
растният е бил на 75.898

Директор Ян Гуантин е член на Отделението на Про
фесионалния комитет по урология на Военното команд
ване на Пекин и постоянен член на Професионалния 
комитет по урология в Цинхуандао. Той има богат кли
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ничен опит в трансплантация на бъбрек и е спечелил 
първо място на Наградата за технологичен прогрес в 
Цинхуандао.899

Пей Сянкъ, заместник-директорът на центъра, се е 
обучавал при Шъ Бини в Центъра по органна трансплан
тация на Народната освободителна армия.900

Центърът извършва набавяния на бъбрек и тъканно 
съответстване със заплашителни темпове. На 28 януари 
2002 г. това звено предприема 7 присаждания на бъбрек 
от генно несвързани мъртви донори. Един пациент пре
търпява бъбречно артериална емболизация 7 дни след 
операция на 4 февруари 2004 г. На следващия ден пациен
тът е вписан като „трансплантационна нефректомия и ин 
ситу (повторна) трансплантация.“ С други думи, времето 
на изчакване за втората трансплантация, включително 
намирането на орган и тъканно съответствие, е отнело 
само 1 ден.901

Тази болница е централна база за медицински услу
ги, образование и изследователска дейност в провинция 
Шанси. Тя има 518 души персонал със старши профе
сионални титли, 22-ма съветници за докторантура, 218 
съветници за магистърска степен и 46 със специални 
издръжки от Държавния съвет.902

Болницата е извършвала трансплантации на ро
говица между 1963 г. и 1966 г.903 Нейното отделение по 
урология е работило независимо, за да извършва транс
плантации на бъбрек през 1998 г. Нейната комбинирана 
операция по трансплантация на панкреас-бъбрек през 
1999 г. е поставила прецедент в провинция Шанси. Тя 
също е предприела множество изследователски проекти 
за трансплантация на бъбрек.904

През септември 2001 г. болницата провела първата 
си трансплантация панкреас-бъбрек в сътрудничество 
с Трета болница на университета Пекин.905 През 2002 г. 
е извършила самостоятелно много други бъбречни и 
трансплантации на панкреас-бъбрек.906

На 27 март 2001 г. Отделението по обща хирургия 
извършило първата си чернодробна трансплантация.907 
През 2002 г. болницата извършила още 2 транспланта
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ции на черен дроб самостоятелно, поставяйки прецедент 
в провинция Шанси.908 Трансплантацията на черен дроб 
се е превърнала във фокус на развитие на отделението.

През март 2006 г. болницата сформира ново отделе
ние, специализиращо в органна трансплантация. То се 
преместило в нова сграда за лежащи пациенти No. 1, с 
90 легла. През 2010 г. отделението се разраснало до 140 
легла.909

На 1 декември 2003 г. директор Лю Цян от Отделение
то по обща хирургия повел екип в извършването на пър
вата си трансплантация на сърце, запълвайки празнота в 
провинция Шанси и отбелязвайки неговото напреднало 
ниво на трансплантационни способности в национален 
мащаб.910

Завеждащият отделение, Лян Джъсин, определил 
трансплантацията на сърце като ключов изследовател
ски проект и назначил отдаден персонал към „група по 
отстраняване на донорско сърце,” “група за миокардна 
консервация,” “група по имплантна оперативна дейност,“ 
„група за грижа за пациента,“  и „поддържаща група.” Чрез 
продължително експериментиране и обучение, екипът е 
усъвършенствал трансплантацията на сърце.911

Групата по трансплантация включва доста експерти 
и специалисти в бъбречната и мултиорганна трансплан
тация, като Уан  Дунуън и Лю Чун.

Това е най-голямата модерна, широкообхватна 3А 
болница в Автономната област Вътрешна Монголия, със 
773 старши професионалисти, 140 членове с докторски 
степени, 672-ма с магистърски степени и 3-ма експерти, 
които получават специални издръжки от Държавния 
съвет.912

Болницата е единственият център за транспланта
ция на сърце и бял дроб в този регион.913 В последните 
години болницата е извършила първите сърдечна, чер
нодробна, на тънките черва, бъбречна, на роговица, на 
стволови клетки и други видове трансплантации в ре
гиона. Някои от тези видове трансплантации са станали 
рутинни операции за болницата.914

Отделението по хирургия на сърце и големите съдо
ве се е превърнало в национален сърдечен център. То е 
извършило първия в автономната област ортотопичен 
алог рафт на сърце и втория алографт на бял дроб. То има 
56 легла, 4-ма главни лекари, 3-ма кандидат главни ле
кари, 2-ма наблюдаващи лекари и 2-ма лекари. Петима 
от тях притежават докторски степени и 5-ма имат магис
търски степени.915

Отделение с 48 легла по жлъчно-чернодробна хирур
гия на болницата е подчинено на нейното отделение по 
трансплантационна хирургия и има 7 главни лекари, 3-ма 
кандидат главни лекари, един ръководител за докторан
тура, 3-ма магистърски ръководители, 9 души с доктор
ски степени, 2-ма магистри и 3-ма гостуващи учени в 
Япония.

Президентът на болницата Мън Синкай е добре 
поз нат експерт в отделението по жлъчно-чернодробна 
хирургия. Между 1997 г. и 2006 г. той учи хирургия на 

33.
Първа филиална болница на 

Медицинския университет на Вът
решна Монголия

Център за трансплантация на 
сърце и бял дроб на регионално ниво



163

коремната кухина в Раковата болница на Обединения 
медицински колеж в Пекин под опеката на Китайската 
академия на медицинските науки, хирургия на хранос-
милателната система в Медицинския и фармацевтичен 
университет в Тояма (сега Университета на Тояма) в 
Япония, и органна трансплантация в Изследователския 
институт по органна трансплантация на Болницата на 
Въоръжените полицейски сили в Пекин. През 2004 г. той 
е извършва първата “пигибек“ трансплантация на черен 
дроб във Вътрешна Монголия, запълвайки празнина в 
автономната област.916

Мън е завеждал Центъра за диагностициране и ле
чение на жлъчно-чернодробна и панкреатична болест 
на автономната област Вътрешна Монголия и  е член на 
Китайската медицинска асоциация на Обществото по ор
ганна трансплантация. Той обучен в Изследователския 
институт по органна трансплантация на Болницата на 
въоръжените полицейски сили в Пекин.

Отделението по урологична хирургия започва да 
изпълнява бъбречни алографти през 1990 г. През 2006 
г. си сътрудничи с отделението по обща хирургия, за да 
изпълни първата в автономната област комбинирана 
пан креатично-бъбречна трансплантация. То има 80 лег
ла, 3-ма главни лекари/професори, 6 кандидат главни 
лекари/кандидат професори, 2-ма наблюдаващи лекари 
и 2-ма специализанти. Сред тях са 5-ма с докторски сте
пени, 7 с магистърски степени и един студент-докторант.

Болницата публикува списък с такси за различни 
видове трансплантационна хирургия, позовавайки се на 
„Цени на медицински услуги на автономна област Вът-
решна Монголия, Издание 2012 г.”.917 Тези цени са за опе
рация, покриват само трансплантационната хирургия, и 
не включват разходите за орган и намирането му:

• Проникваща кератопластика (PKP), екстракап
сулна екстракция на катаракта (ECCE), и имплан
тиране на интраокуларни лещи (IOL) (всички 
три комбинирано): 1100 юана (286 лв.)

• трансплантация на бял дроб: 3000 юана (779 лв.)
• трансплантация на черен дроб: 3000 юана (779 

лв.)
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• трансплантация на роговица и повторно прикре
пяне на ретина: 1000 юана (260 лв.)

• трансплантация на роговица: 600 юана (156 лв.)
• мултиорганна трансплантация: 5000 юана (1299 

лв.)
• трансплантация на периферна кръвна стволова 

клетка (PBSC): 2500 юана (650 лв.)
• трансплантация на тънка перисталтика (черва): 

2000 юана (520 лв.)
• трансплантация сърце-бял дроб: 5000 юана 

(1299 лв.)
• сърдечна трансплантация: 4000 юана (1039 лв.)
• трансплантация на панкреас: 2500 юана (650 лв.)
• посттрансплантационна хепатектомия+повтор

на трансплантация: 4000 юана (1039 лв.)
• алогенна трансплантация на далак: 2000 юана 

(520 лв.)
• алогенна трансплантация на бъбрек: 2000 юана 

(520 лв.)
• хетеротопен алографт и панкреактомия: 800 

юана (208 лв.)

Тази болница има над 60-годишна история. Тази ши
рокообхватна 3А болница има близо 1300 легла и плани
ра да се разшири до 2000 легла в рамките на 3 години. 
Има около 300 души медицински персонал със старши и 
кандидат старши титли, 7 магистърски ръководители и 
80 студенти по докторантура и магистратура (включи
телно такива, обучавани отвъд граница).918 

През 1982 г. болницата извършва първата транс
плантация на бъбрек в град Аншан.919 Тя също извършва 
най-много трансплантации на бъбрек сред болниците в 
Аншан. През 2005 г. извършва първата в града трансплан
тация на черен дроб.920 Веднага щом пациентът присти
га в болницата, е намерен донор със съвместим черен 
дроб.921 През 2006 г. сърдечният център на болницата 
извършва първата трансплантация на сърце в Аншан.922

Чъ Шупин, директорът на отделението по урологич
на хирургия, учи в отделението по урологична хирургия 
и центъра по трансплантация на бъбрек на болницата 
Чанджън в Шанхай през 1999 г. Той започва да извършва 
трансплантации на бъбрек през 2001 г.923 Член е на Под
комитета по органна трансплантация в Ляонин. Негови
ят проект „Лекуване на терминална уремия с бъбречен 
алографт“ печели първо място на Общинската награда 
на Аншан за наука и технология през 2006 г.

В запис от телефонно разследване на WOIPFG, член на 
персонала на тази болница твърди, че имат достатъчно 
донори и че хора от Пекин, Тиендзин и Шанхай често ид
ват тук със самолет, за да вземат органи.924

През 2006 г. разследващ прави две запитвания по те
лефона към болницата (също наричана болница Аншан 
Тиедун) под предлог, че е роднина на пациент. По-долу са 
извадки от двата преписа:925

Първо запитване:

39.
Болница АнСтийл Груп

Център за трансплантация на 
бъб рек на регионално 
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Сестра в Отделението по бъбречна хирургия: „Не 
се тревожете за кръвната група. Повече се интересу
ваме от физическото състояние на пациента; току-що 
приключих ме 9 случая. Ако искате да дойдете, по-добре 
побързайте. Ние правим по няколко операции едновре
менно.“

Второ запитване:
Разследващ: Може ли да попитам дали извършвате 

трансплантации на бъбрек?
Сестра: Да, извършваме.
Разследващ: Колко струва операцията?
Сестра: Относно трансплантациите на бъбрек, от съ

ответствие на тъкан, до намиране на източник на орган, 
до операцията, ще струва между 40 000 (10 385 лв.) и 50 
000 юана (12 982 лв.).

Разследващ: Каква е успеваемостта?
Сестра: 95%.
Разследващ: Нечувано е болници в Аншан да могат 

да направят това. Колко такива хирургични операции сте 
извършили?

Сестра: Имаме 100 случая, 40 от които са били през 
миналата година. Само за последния месец сме имали 10 
случая.

Разследващ: Хирурзите ви всички ли са местни или 
са от други региони?

Сестра: Имаме само местни хирурзи.
Разследващ: Колко трябва да чакаме?
Сестра: Зависи от кръвната група. Някои могат да бъ

дат оперирани веднага, докато други може да се наложи 
да почакат няколко месеца.

Разследващ: Източникът на вашите органи екзекути
рани затворници ли е, или е възможно те да са от (болни) 
възрастни хора, слаби, инвалиди или  хора с увреждания?

Сестра: Източникът на нашите органи за трансплан
тация се пази в тайна.

Тази болница е една от най-големите медицински 
инс титуции в провинция Шанси. Нейните трансплан
тации на сърце, черен дроб и комбинирана на панкреас-
бъб рек са първи в провинцията.926

През 2000 г. тази болница изпраща екип за чернод
робна трансплантация в Първа централна болница 
Тиен дзин за системно обучение. Двете болници са под
държали близко сътрудничество. В същата година тя е 
извършила първата комбинирана трансплантация на 
черен дроб-бъб рек в провинцията. Способностите ѝ в 
трансплантацията на черен дроб са водещи за провин
цията.

При все това електронната страница на болницата 
показва, че към днешна дата тя е извършила 23 транс
плантации на черен дроб – брой, който е еквивалент на 
по-малко от 2 случая на година, дори по-малко от мини
малното изискване, за да се класира за център по транс
плантация, одобрен от Здравното министерство. Ето 
защо, тази цифра е най-вероятно подправена.927

28.
Провинциална народна болни-

ца Шанси

Център за трансплантация на че
рен дроб на регионално ниво
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Сю Дзюн, вицепрезидент на Провинциалната народ
на болница Шанси и директор на нейното отделение по 
обща хирургия, е учил чернодробна трансплантация и пе
риоперативно ръководене като специализант за канди
дат на науките в университета към Института по транс
плантация „Томас Е. Старзл“ в Питсбърг, САЩ, през 2003 г. 
и 2004 г., където се е обучавал при проф. Томас Е. Старзл, 
световният „баща на чернодробната трансплантация.“

При връщането на Сю в Китай, той започва клинич
на трансплантация на черен дроб в провинция Шанси.928 
Той ръководи голям брой изследователски проекти за 
трансплантация на черен дроб на провинциално ниво и 
е провел задълбочено изучаване на имунологичния то
леранс при трансплантация на твърди органи. Получил 
е голям брой провинциални почести и награди за своите 
постижения.929

Болница на дружбата Далиен е широкообхватна 3А 
болница, която съчетава медицинска грижа, изследова
телска дейност, първа помощ, здравна грижа и рехабили
тация. Тя е също и Болница на Червения кръст в Далиен. 
Има близо 300 души медицински персонал със старши 
титли и около 1200 легла.930

През ноември 1997 г. Болница на дружбата Далиен 
създава своя блок по трансплантация на бъбрек и са
мостоятелно извършва първата си бъбречна трансплан
тация. Тя създава лаборатория за органна транспланта
ция през 2001 г. и извършва първата трансплантация 
на черен дроб в Далиен този декември. На 1 февруари 
извършва 1 трансплантация на черен дроб и 4 бъбречни 
трансплантации в рамките на 14 часа. През март 2003 г. 
основава Центъра по бъбречна трансплантация в Далиен. 
На 10 ноември 2003 г. извършва първата в североизточен 
Китай комбинирана трансплантация черен дроб-бъбрек. 
На 28 октомври 2005 г. е извършила ортотопична транс
плантация на сърце.931

Имайки пациенти за бъбречна трансплантация на 
възраст между 14 и 67 години и цялостен процент на ус
певаемост от над 95%, болницата е достигнала напредна
ло ниво на родна почва и е привлякла пациенти от Пекин, 
Харбин и други райони.

Ху Джълин, завеждащ Центъра по бъбречна транс
плантация в Далиен на Болница на дружбата Далиен, е 
член на Националния изследователски комитет по ор
ганна трансплантация и на Професионалното общество 
по органна трансплантация в провинция Ляонин. Той 
започва клинична и изследователска дейност в област-
та на бъб речната трансплантация през 1985 г. Към 27 
септември 2006 г. е извършил над 500 трансплантации 
на бъбрек.932

Тан Уънсян, настоящ завеждащ хирургия в Болница 
на дружбата Далиен, се занимава с жлъчно-чернодробна 
хирургия над 20 години и специализира в транспланта
ция на черен дроб. 

Фу Уейли, главен лекар по жлъчно-чернодробна хи
рургия, специализира в трансплантация на черен дроб и 
постоперативно управление на пациента.933

38.
Болница на дружбата Далиен 

(Болница на Червения кръст Да-
лиен)

Център за трансплантация на 
бъб рек на регионално ниво
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Тази болница има 1120 легла и 125 души медицински 
персонал със старши професионални титли, близо 100 
от които имат докторска или магистърска степени, и 7 
съветници за защита. Институтът се е съсредоточил да 
развива бурно специални технологии за органна транс
плантация.934

Институтът е станал първата болница в североизточ
ния регион, извършвала трансплантация на бъбрек през 
90-те години на 20-и век.935 Количеството ѝ на изпълнени 
трансплантации на бъбрек и оцеляване на присадка са 
водещи на местно ниво.936 Тя винаги е поддържала воде
що място технически сред Шънянския военен регион и 
в провинция Ляонин.937 През 2004 г. институтът станал 
първата болница под Военното командване на Шънян, 
който успешно е извършил ортотопична трансплантация 
на черен дроб.938

Болницата е дом на Очната банка на провинция Ля-
онин, която твърди, че е най-голямата банка за роговица 
в североизточния регион и има най-изобилния източник 
на висококачествени роговици.939

Гуо Хунсин, директор на отделението по урологична 
хирургия, е също и директор на центъра по урологична 
хирургия към Военното командване на Шънян. Той е 
провел успешно първата трансплантационна операция 
на бъбрек през 1997 г. и е допринесъл значително за уро
логичната хирургия в провинция Ляонин. Той е водил 
над 20 минимално инвазивни хирургически операции 
и е известен като пионер в областта на трансплантация 
на бъбрек. Той е заместник-директор на Професионал
ния комитет по органна трансплантация в провинция 
Ляонин. През 1979 г.  е бил сред първата група уролози, 
изпратени във Великобритания и Америка за обучение. 
Спечелил е два пъти трета награда за военна изследова
телска дейност и е публикувал над 20 труда.940, 941

Съ Цисин, заместник-директор на отделението по 
урологична хирургия, се е занимавал с бъбречна транс
плантация от 90-те години на 20-и век. Той също е член 
на Професионалния комитет по органна трансплантация 
на провинция Ляонин.942

Първа болница на университета Дзилин е известна 
преди като Първи военен медицински университет. Тя 
има 5939 легла и над 8600 служители, включително 348 
души професионален персонал със старши титли, 415 с 
кандидат старши титли, 104 ръководители за докторан
тура и 369 ръководители за магистратура. През 2015 г. 
болницата е на 36-о място по широкообхватно влияние 
в Китай.943, 944

Както качеството, така и количеството на нейните 
бъб речни трансплантации я нареждат в топ 10 от над 300 
болници по бъбречна трансплантация в Китай. Болни
цата се нарежда на първо място сред трите провинции 
на североизточен Китай. Броят на нейните извършени 
трансплантации на бъбрек се нарежда в топ три в нацио
нален мащаб.945

41.
Болница 463 на Шънянски вое-

нен регион

Център за трансплантация на 
бъб рек, на регионално ниво

42.
Първа болница към универси-

тета Дзилин

Център за трансплантация на 
черен дроб и бъбрек на регионално 
ниво
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Организацията по урологична хирургия на болницата 
има общо 150 легла и е разделена на отделения по Уро
логия I и II:

Дисциплината по трансплантация на бъбрек на от
деление по Урология II, водено от Фу Яоуън, е ключова 
клинична специалност на Здравното министерство. От
делът се нарежда в топ десет от 167 одобрени болници по 
трансплантация по отношение на неговото количество и 
качество на бъбречни трансплантации. Към момента има 
79 отворени легла и 66 служители, включително 23-ма 
доктори, сред които 8 професори, 5-ма кандидат-профе
сори, един ръководител за докторска степен и 8 ръково
дители за магистратура; 15 имат докторски степени, 12 
имат магистърски степени и 13 са учили в чужбина.946

Според биографията си в „Дзилин Селебрити“, Фу 
Яоуън, основател на центъра за бъбречна транспланта
ция и прочистване на кръвта, е извършил 3000 бъбречни 
трансплантации, считано към април 2009 г. С 22-ма дру
ги хирурзи, този център провежда огромен брой транс
плантации на бъбрек. Въпреки това неговият уебсайт 
към момента показва, че центърът е провел само 3000 
трансплантации на бъбрек към днешна дата, брой, който 
изглежда намален.947

Фу е известен трансплантационен експерт в Китай, 
ръководител за докторантура и заместник-директор по 
бъбречна трансплантация на Китайската асоциация по 
органна трансплантация. Той води редица иновативни 
и практически изследователски трудове, които значи
телно са повишили процента на оцеляване на пациент/
присадка при трансплантация на бъбрек. Неговият 
център набира ежегодно 2-3-ма студенти-докторанти 
и 5-7 студенти-магистри. Той поема над 80 национални, 
провинциални и изследователски проекти на универси
тетско ниво и е получил над 12 млн. юана (3,1 млн. лв.) 
финансиране за изследователска дейност. Звеното има 
публикувани над 300 академични труда.948

Отделението по урология I има общо 71 легла. Него
вият главен професор Уан Чунси също е член на комитета 
на Клона по органна трансплантация на Медицинската 
асоциация в провинция Дзилин. Повечето от медицин
ските му лекари имат магистърски степени или по-ви
соки, включително 6 с докторски степени по медицина и 
3-ма в програмата за докторантура.949

Организацията по жлъчно-чернодробна и панкреа
тична хирургия има 2 независими медицински отделе
ния с общо 178 легла.

Първото отделение включва центъра по трансплан
тация на черен дроб на университета Дзилин, което е 
ключова национална клинична школа. Към момента 
отделението има 20 лекари, включително 3-ма профе
сори, 3-ма кандидат-професори; 3-ма ръководители за 
докторантура, 5-ма ръководители за магистратура, 6 с 
докторски степени, 4-ма в програмата за докторантура 
и 7, които са заминали в чужбина за по-нататъшно обу
чение. С 90 легла, отделението приема 3000 пациенти и 
извършва 2000 операции ежегодно.
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То предлага акредитирани магистърски и докторски 
курсове по медицина и позиция за кандидат на науките. 
Неговото отделение по жлъчно-чернодробна и панкреа
тична хирургия се е превърнало във високо специализи
ран център за медицинско обучение и изследователска 
дейност в Китай. То е база за международно сътрудни
чество в жлъчно-чернодробната и панкреатична хирур
гия и осигурява обучение по обща хирургия за Кралския 
колеж по хирургия в Единбург и Колежа по хирургия в 
Хонконг. Има 30 национални и провинциални изследо
вателски проекта и 10 млн. юана (2,5 млн. лв.) финанси
ране за изследователска дейност. Има публикувани 200 
академични труда и 30 национални и провинциални наг-
ради.950

Второто отделение има 88 легла и 12 лекари, вклю
чително 3-ма професори, един кандидат-професор, един 
ръководител за докторантура и 3-ма ръководители за 
магистратура. Сред тях 5-ма имат докторски степени, а 
6 са учили в чужбина.951

Живите източници на органи на болницата се състо
ят главно от млади хора на възраст между 20 и 30 години. 
Тя има свои собствени източници на бъбреци и не разчи
та на единната национална ресурсна система.952

Това е Трета клинична болница на Медицинския 
университет Нандзин. Тя има 302 старши медицински 
професионалисти, 37 програми за магистратура и док
торантура и една национална изследователска позиция 
за кандидат на науките.953 Има история в извършването 
на мултиорганни трансплантации, а трансплантациите 
на бъбрек и роговица са се превърнали в рутинни опе
рации.954 Очната банка на Червения кръст на Нандзин се 
намира в тази болница.955

Нейното отделение по кардиоторакална хирургия е 
водещо в провинцията. Към момента то има 3-ма профе
сори, 6 кандидат-професори, 8 главни лекари, 8 кандидат 
главни лекари, 13 наблюдаващи лекари и 6 специализан
ти, като 95% от тях имат докторска или магистърска сте
пен. Отделението има 120 легла.956

На 13 декември 2013 г. болницата извършила 2 транс
плантации на сърце за 1 пациент.957 Това е била втората 
успешна повторна трансплантация на сърце в провинция 
Дзянсу; има по-малко от 5 такива случаи в национален 
мащаб.958

Болницата също е извършвала 2 трансплантации на 
сърце едновременно. Според доклад на People.cn, на 23 
юни 2014 г. 2-ма пациенти с фамилии Джан и Ли получа
ват известие по едно и също време на 30 май, че са налич
ни донорски сърца. Вицепрезидентът на болницата Чън 
Син решава, че двете операции за трансплантация на сър
це ще бъдат извършени едновременно. Същия следобед 
двамата пациенти влизат в операционни зали по едно и 
също време. Отнема половин час да се транспортират до
норските сърца до Първата болница. След като Чън Син 
„поставя“ ново сърце за първия пациент, той незабавно 
„поставя“ различно сърце за втория пациент. Целият про
цес отнема над 2 часа.959
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Чън е добре познат експерт по кардиоторакална хи
рургия. Той е вицепредседател на Медицинската асоци
ация на Обществото по кардиоторакална и васкуларна 
хирургия в Дзянсу и председател на Медицинската асо
циация на Обществото по кардиоторакална и васкуларна 
хирургия в Нандзин. През 90-те години на 20-и век болни
цата започва сътруднически отношения със Сърдечния 
Институт Окала в САЩ, а Чън е избран да следва напред
нало обучение по сърдечна трансплантация в САЩ. Две 
години по-късно Чън учи сърдечна трансплантация в 
Сърдечния център на Клиниката в Кливланд. По-малко 
от 3 месеца след завръщането си в Китай, той успешно 
извършва самостоятелно трансплантация на сърце. През 
2011 г. отделението по кардиоторакална хирургия е оп
ределено като ключова национална клинична школа 
от Здравното министерство и получава 5 млн. юана (1,2 
млн. лв.) като подкрепа от националното правителство. 
Чън Син също ръководи 20 изследователски проекта за 
Националната фондация по естествени науки, има 29 
постижения от различен вид, публикува над 140 труда, 
присъства на международни конференции и е автор на 
академични доклади.960, 961

Екипът на Чън Син постига много „първи“ места в 
трансплантацията на сърце. Той извършва най-ранна
та трансплантация на сърце в провинцията, извършва 
най-много трансплантации на сърце и е постига най-дъл
гата процента на оцеляване на пациент. Той също държи 
следните рекорди:

Най-голямата разлика в тегло между донор и реци
пиент (61%, като разликата нормално трябва да бъде 
по-малко от 20%)

най-тежък реципиент (113 кг)
най-възрастен реципиент (71 години)
най-бързата операция по сърдечна трансплантация 

в Китай (41 минути)

Тази болница може да извършва трансплантации на 
черен дроб, бъбрек, тънки черва и панкреас. Тя осигурява 
клинично теоретично обучение, клинично стажантство и 
обучение на специализанти в 8 школи за студенти и про
фесионалисти от няколко университета и медицински 
колежи.962 Има 40 ръководители за магистратура, 288 със 
старши професионални титли и 90 студенти-докторанти 
и дипломанти.963 Има 1500 легла.964

През 1984 г. болницата е извършила първата транс
плантация на бъбрек във Вътрешна Монголия. Нейно
то диагностициране и лечение в областта на бъбречна 
трансплантация е напълно развито.

Отделението по обща хирургия е центърът по чернод
робна трансплантация във Вътрешна Монголия, един
ственото звено, одобрено от Здравното министерство за 
извършване на бъбречни трансплантации във Вътреш
на Монголия. То извършва първата трансплантация на 
черен дроб от жив донор във Вътрешна Монголия през 
2004 г.965 То е и образователният център за следдиплом
но обучение на Медицинския университет във Вътрешна 
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Монголия. Има 18 професионалисти със старши титли, 6 
със степен доктор по медицина, 17 с магистърска степен 
и двама ръководители за магистратури.

Лю Джъджун, директор на Отделението по уроло
гична хирургия, започва да извършва трансплантации 
на бъбрек през 1990 г.; започва да изпълнява такива опе
рации самостоятелно през 1997 г., като трансплантация
та на бъбрек е негова основна област на изучаване. През 
2004 г. успешно извършва първата в автономната област 
трансплантация на черен дроб от жив донор.966 Офталмо
логията в тази болница е официално избрана за ключова 
школа в Баотоу, с трансплантации на роговица, като отли
чителна черта и напреднала технология.967

Това е най-големият медицински център в про
винция Хъйлундзян, с 4398 легла и 908 души персонал 
със старши и кандидат-старши професионални титли. 
Сътрудничи си с над 90 болници в рамките на и извън 
провинцията, както и със съседни държави и региони.968 
Отделението ѝ по обща хирургия е ключова национална 
школа. Сред 76-те ѝ лекари, 82% имат докторски степени. 
Има 7 ръководители за докторантура и 18 защитили или 
кандидат-професори.

Институтът е единствената болница в провинция 
Хъйлундзян, одобрена да извършва трансплантации на 
черен дроб. Известна е като най-добрата в света за ало
генни трансплантации на далак, длан и ръка. Трансплан
тациите на черен дроб, панкреас, черва и роговица тук 
имат водеща роля в Китай.969 Лидерът на хирургичната 
школа, Дзян Хунчъ, е добре известен чернодробен и пан
креатичен хирург в Китай.

Офталмологичната болница, свързана с Първа 
болница на Медицински университет Харбин, е една от 
най-ранните в офталмологичната школа в областта на 
трансплантация на роговица. Твърди, че е на напреднало 
ниво в страната и на водеща позиция в провинцията. Там 
се помещава провинциалната очна банка на Хъйлундзян. 
Към момента има над 180 души професионален и обслуж
ващ персонал, включително над 90 лекари и 94 сестри 
и санитари, сред които 51 имат старши професионални 
титли, 56 имат титли на междинно ниво, 39 имат доктор
ски степени и 42 имат магистърски степени. Тази болни
ца има 229 легла. Тя ежегодно лекува 190 000 пациенти 
и извършва над 10 000 операции.970

Президентът на Офталмологичната болница е проф. 
Лиу Пин, съветник за докторантура и експерт, радващ се 
на специални издръжки от Държавния съвет. Той също 
служи и като директор на Очната банка на провинция 
Хъйлундзян и на Главната лаборатория на Очния център 
на Медицинския университет Харбин. Той ръководи фор
мирането на очната банка и въвежда многобройни тех
нически иновации в трансплантацията и консервирането 
на роговица, което е водещо в областта на местно ниво.971 
Очната банка е основана през 1999 г., но  през първите си 
5 години  дейност получава само едно дарение. Лиу Пин 
казва: „Трябва да намерим алтернативни източници на 
роговици, които да ползваме за трансплантации.“
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През последните години Лиу получава финансиране  
за 3 проекта към Националната фондация за природни 
науки, 1 подпроект към Националната единадесета пет
годишна програма, един към Департамента по междуна
родно сътрудничество и 8 провинциални изследовател
ски проекта. Той печели над 20 награди за постижение в 
нови технологии. Публикува 6 книги и над 200 труда в 
ключови журнали у дома и в чужбина, включително над 
30 труда в Научния референтен индекс.

Тази широкомащабна, широкообхватна 3А болница 
има 3100 легла. Сред нейните 767 души медицински 
персонал със старши и кандидат старши титли, 57 са 
ръководители за докторантура, 294 са ръководители за 
магистратура и 18 получават специални издръжки от 
Държавния съвет. Болницата има 19 програми за докто
рантура по школи от Ниво 2 и 32 програми за докторан
тура по школи от Ниво 3. Тя също има и присъединителна 
изследователска позиция за кандидат на науките по кли
нична медицина и изследователска позиция за кандидат 
на науките по клинична фармакология.972

Центърът по органна трансплантация на болницата е 
първият в провинция Хъйлундзян, извършил трансплан
тации на сърце, бял дроб, черен дроб, далак, бъбрек, ком
бинирана сърце-бял дроб, панкреас-бъбрек, щитовидна 
жлеза-паратироидна-тимус, тестикуларна, на роговица, 
на костен мозък и други видове. Тя придобива водеща 
позиция в национален мащаб по разнообразие, качество 
и способности за трансплантация. Трансплантациите на 
бъбрек са станали рутинни операции в тази болница.

Проф. Ся Циумин е единственият в областта на сър
дечната трансплантация, печелил националната „Награ
да за изключителен принос“ в органната трансплантация 
през 2015 г.973

През 1992 г. тази болница извършва първата в Китай 
трансплантация на сърце с най-дълго време на оцеля
ване на пациент.974 На 4 септември 2012 г. тя извършва 
втора трансплантация на сърце на същия пациент, рядко 
срещана операция в света и втори такъв случай в Китай. 
Намирането на съвпадащо донорско сърце и всички дру
ги хирургически подготовки се случват в рамките на 4 
дни.975  През октомври 2015 г. болницата извършва пър
вата мултиорганна трансплантация в провинция Хъй
лундзян.976

Проф. Хан Дъ‘ън, директор на жлъчно-чернодробната 
и панкреатична хирургия, изучава чернодробна транс
плантация в университета в Питсбърг в САЩ от 1996 г. до 
1997 г. След като се връща в Китай, той застава начело на 
развитието на бъбречните трансплантации в болницата; 
най-дългото време на оцеляване сред неговите пациенти 
е над 9 години, рекордна за провинцията. Към момента 
той служи като изпълнителен директор на клона на Ки
тайската медицинска асоциация в Хъйлундзян и е член 
на Клона на Китайската медицинска асоциация по ор
ганна трансплантация на Комитета по трансплантация 
на черен дроб. През последните 5 години получава над 
600 000 юана (155 800 лв.) финансиране за изследова
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телска дейност от Провинциалната комисия за наука и 
технология и Провинциалната образователна комисия. 
Носител е на няколко провинциални награди за пости
жения в научно-изследователска дейност и  публикува 
над десет клинично-изследователски трудове, свързани 
с бъбречната  трансплантация.977

Болницата има над 300 експерти и професори, вклю
чително 90 ръководители за докторантура и 130 ръ
ководители за магистратура. Сред тях са академик от 
Китайската академия по инженерни науки и двама кан
дидат-академици от Отдела по обща логистика на Нацио
налната освободителна армия. Болницата има капацитет 
от 2100 легла.978

Трансплантацията на бъбрек в болницата е на водещо 
място в Китай. Тя е ключова школа в Шанхай и национал
на ключова школа.979

Отделението ѝ по урологична хирургия има почти 
100 легла, 4-ма професори, 5-ма кандидат-професори, 
12 наблюдаващи хирурзи, 7 специализанти, 3-ма ръко
водители за докторантура и 4-ма ръководители за ма
гистратура. Нейният уебсайт представя бъбречната ѝ 
трансплантация, както следва:980

Бързо възстановяване след операция с висококачест
вени бъбреци

Кратък период на изчакване, поради достатъчна на
личност на източници на бъбрек

Ниска цена, със средна такса за хоспитализация 50 
000 юана (12 995 лв.)

Тази електронна страница вече е недостъпна, въпре
ки че съществува архивирана версия. Болницата изтрива 
повечето страници свързани със своя център за органна 
трансплантация, като оставя само два експертни профи
ла. Налична е много малко информация.

Проф. Дзън Ли е директор на центъра по органна 
трансплантация и ръководител за докторантура. Той 
съсредоточава своето изследване върху механизмите на 
повреда и възстановяване при органната транспланта
ция. Той е член на Професионалния комитет по органна 
трансплантация на Народната освободителна армия, 
младши член на Професионалния комитет по органна 
трансплантация на Китайската медицинска асоциация 
(КМА), член на групите по трансплантация на панкреас, 
бъбрек и тънки черва на КМА и редактор на множество 
журнали и монографии. Той ръководи и участва в изсле
дователски проекти на стойност 5 млн. юана (1,2 млн. лв.) 
и публикува над 20 статии в научни журнали. Получава 
много награди за постижения и 3 патента.981

Проф. Джу Йоухуа, ръководител за докторантура в 
центъра, е в момента директор на Изследователския инс-
титут по органна трансплантация на Народната освобо
дителна армия, председател на Подкомитета по органна 
трансплантация на Китайската медицинска асоциация, 
експерт-консултант към Здравния комитет на Централ
ната военна комисия, директор на Центъра за контрол на 
качеството на бъбречна трансплантация в Шанхай и член 
на Комитета на специалистите по органна транспланта
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ция на Народната освободителна армия. Той е един от 
първите в Китай, работили по бързи техники на екстрак
ция на цял бъбрек, повишаване на степента на използва
емост и качество на донорски бъбреци. Започва да про
вежда комбинирани трансплантации панкреас-бъбрек, 
запълвайки празнина в Шанхай. Той е един от първите в 
Китай, изследвали и използвали течност за консервация 
за бъбрек и други органи в клинична практика, водейки 
Китай до международно напреднало ниво в тази област. 
Той е заместник главен редактор  на „Китайския жур
нал за органна трансплантация“ и редактор на журнала 
„Органна трансплантация“, „Китайски журнал по транс
плантация“ (електронна версия) и „Практически журнал 
по органна трансплантация“ (електронна версия). Той е 
редактирал 5 монографии, публикувал над 100 статии и 
получил 5 национални патента.982, 983

През май 2007 г. главният хирург по бъбречна транс
плантация на болницата Ли Баочун извършва само-
убийство като скача от сградата, в която провеждал 
трансплантации на бъбрек.984

Народна болница Джуншан служи като клинична 
учебна база за завършващи студенти от болница Джон
шан, подчинена на университет Сун Ят-сен и на Училище
то по медицина Джуншан на университет Сун Ят-сен. Тя 
има 409 души старши персонал, включително 49 с док
торски степени и 306 с магистърски степени. Разполага 
с 1500 легла.985

Болницата основава свой център за органна транс
плантация през 2001 г. и започва да извършва сърдечни, 
чернодробни, автологични на стволови клетки, на ксено
генна островна клетка, на роговица и други видове транс
плантации. Трансплантационните ѝ умения са на първи 
места в провинция Гуандун. Болницата започва бъбреч
на трансплантация през 1993 г., която сега е станала ру
тинна процедура в болницата. През 2006 г. тя извършва 
първата комбинирана трансплантация сърце-бъбрек в 
провинция Гуандун, четвъртата подобна операция в Ки
тай. През май 2009 г. започва да извършва комбинирани 
трансплантации черен дроб-бъбрек.986

Болницата е едно от най-ранните звена в провинция 
Гуандун, които започват да извършват органни транс
плантации. Към момента тя извършва трансплантации 
на сърце, бял дроб, черен дроб, автоложна стволова клет
ка, островна клетка и роговица. Започва да  извършва 
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трансплантации на бъбрек в началото на 90-те години 
на миналия век, основава център за органна трансплан
тация през 2001 г., същата година извършва първата си 
трансплантация на черен дроб и  извършва първата си 
трансплантация на сърце през 2004 г. През 2006 г. ней
ният трансплантационен център е определен за ключова 
медицинска специалност в Джуншан. Тя извършва пър
вата си комбинирана трансплантация сърце-бъбрек през 
2006 г., първата си комбинирана трансплантация черен 
дроб-бъбрек през 2009 г. и първата си двустранна транс
плантация на бял дроб през 2015 г.987

Болницата постига всеобхватно развитие и одобре
ние от Министерството на здравеопазването за транс
плантация на сърце, черен дроб и бъбрек. Транспланта
ционният център създава специални операционни зали 
за многослоен поток и отделения под надзор. Центърът 
има 20-стайно изолационно отделение и лаборатории за 
тъканно съответствие и трансплантационна патология. 
То дава работа на голяма група медицински експерти с 
опит в трансплантацията и извършва трудни чернод
робно–бъбречни, педиатрични на разделен черен дроб 
и повторни трансплантации на черен дроб. Нейната 
основна изследователска дейност в бъбречната транс
плантация и свързани области е водеща в провинция Гу
андун.988 На 13 март 2014 г. болницата извършва еднов-
ременна трансплантация на сърце, черен дроб и бъбрек 
за 1 пациент.989

Центърът изпълнява ортотопична трансплантация и 
трансплантация на черен дроб от жив донор. Той е едно 
от малкото звена около Делтата на Перлената река, кои
то извършват широкомащабни трансплантации на черен 
дроб. От 2000 г. насам неговите изследователски проекти 
за чернодробна трансплантация печелят първи, втори и 
трети места на Наградата за научен и технологичен прог-
рес в Джуншан.990 Медицинската асоциация на Джуншан 
разчита на силата в трансплантациите на болницата, за 
да основе своя Професионален комитет по органна транс
плантация през 2013 г.991

Болницата започва да развива алогенна бъбречна 
трансплантация през 1993 г. и получава сертификат в 
провинция Гуандун през 2004 г. Отделението по бъбреч
на трансплантация има 10 специализирани изолационни 
стаи и екип с опит в трансплантацията, чиито хирурзи, 
всички имат титли на междинно или по-високо ниво и 
поне магистърски степени. Екипът е способен да извърш
ва сложни трансплантации на бъбрек. Той започва да из
пълнява трансплантации на бъбрек от жив донор през 
2002 г., а извършва първата в провинция Гуандун комби
нирана трансплантация сърце-бъбрек през януари 2006 
г. и първата за болницата комбинирана трансплантация 
черен дроб-бъбрек през май 2009 г. То вече извършва 
трансплантации на бъбрек като рутинна процедура и в 
разрастващ се мащаб.992

Центърът по офталмология на болницата има 
най-стабилните възможности, най-висок хирургически 
обем и най-всестранни способности сред очните центро
ве в Джуншан. Той е и сравнително влиятелен в провин
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ция Гуандун. Центърът е подчинен на специализация в 
болести на очната повърхност и трансплантация на рого
вица. Той се е усъвършенствал в трансплантация на рого
вица и е извършил първата в болницата трансплантация 
на роговица. Той извършва проникваща кератопластика, 
дълбока ламелна кератопластика, трансплантация на 
лимбални стволови клетки, пълни трансплантации на 
роговица и други видове трансплантации на роговица.993

Този Туморен център и център за лекуване на чер
нодробни болести на Народната освободителна армия 
включва над 100 старши специалисти и над 20 ръково
дители за докторантура и магистратура. Той е клинична 
и университетска болница за над 10 военни и цивилни 
медицински университети и колежи.994

Центърът по чернодробни болести на Националната 
освободителна армия на болница 81 на Националната 
освободителна армия, основан през 2001 г., е специа
лизиран клон на болница 81. През 2005 г. той се слива 
с Центъра по чернодробна трансплантация на Военното 
командване в Нандзин. През 2008  г. щаб-квартирата на 
Националната освободителна армия го определя за Цен
тър по чернодробни болести на Националната освободи
телна армия.995

Неговата интернет страница показва, че за последни
те 2 години е провел над половината от всички транс
плантации на черен дроб в провинция Дзянсу.996 Центъ
рът си сътрудничи с Центъра по органна трансплантация 
към университета в Айова през 2002 г. и е пионер в опе
рациите за трансплантация на черен дроб в Народната 
освободителна армия. През 2003 г. е основан трансдис
циплинарен център за трансплантация на черен дроб и 
е станал основната база за трансплантация на черен дроб 
в източен Китай.

Центърът има 125 отворени легла. Той има 1 съвет
ник за магистратура, 1 учен със степен от чужбина, 5-ма 
старши специалисти, 5-ма с докторски степени и 5-ма 
професионалисти с магистърски степени.997

В статия за консултация на пациент на своята интер
нет страница, публикувана през август 2010 г., директо
рът на центъра по трансплантация на черен дроб Уан 
отговаря на пациент: „Към днешна дата, нашият център 
е направил над 300 клинични трансплантации на че
рен дроб от различни видове, 1 трансплантация черен 
дроб-бъбрек, 10 спешни чернодробни трансплантации 
и 10 трансплантации на черен дроб от донор-роднина.”998

На 24 май 2014 г. на своята интернет страница болни
цата показва, че е успяла да извърши 2 трансплантации 
на черен дроб едновременно. Тя се превръща в една от 
главните бази за трансплантация на черен дроб в изто
чен Китай. Болницата е извършила над 300 комбинира
ни трансплантации черен дроб-бъбрек, включително 
15 спешни чернодробни трансплантации.999 В доклад на 
„Сутрешни новини Нандзин“ през юни 2014 г., Уан казва, 
че болницата е извършила над 200 трансплантации след 
първата си трансплантация на черен дроб през 2003 г.1000
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Несъответствията в тези цифри предполагат, че са 
били подправени. Например, общата цифра на уебсайта 
за 2014 г. е същата като за 2010 г., а броят даден от Уан за 
2014 г. е със 100 по-малко, отколкото през 2010 г. Цифрата 
300 трансплантации общо се равнява на по-малко от 30 
случая на година, за което биха били нужни само 2 легла 
и 1 хирург.

Провинциална болница Анхуей, известна преди като 
Християнска болница Хъфей, е построена през 1898 г. Тя 
е многопрофилна болница с напреднало оборудване, ши
рокообхватни специалности и силни технически възмож
ности. Има 4171 легла и 691 души персонал със старши 
професионални титли, включително 186 доктори и 1038 
с магистърски степени. Сред персонала ѝ, 102-ма експер
ти получават специална държавна издръжка, а 34-ма са 
наградени като „изключителни лекари в област Дзиян
хуей.” Центърът има 32-ма съветници за докторантура и 
190 съветници за магистратура.

Болницата оказва специална помощ в развиването на 
технологията на органната трансплантация. Тя твърди, 
че технологията ѝ за трансплантация на сърце и ком
бинирана сърце-бял дроб са на първа линия в Китай, и 
че трансплантацията ѝ на черен дроб от жив донор и на 
бъбрек са водещи в провинция Анхуей.1001

Болницата започва да провежда бъбречни трансплан
тации през 70-те години на 20-и век, а бъбречната транс
плантация вече се е превърнала в рутинна операция. Тя 
започва трансплантации на черен дроб през 2003 г. и е 
един от пионерите на чернодробната трансплантация в 
Китай. През 2004 г. извършва първата в провинция Анху
ей трансплантация на черен дроб от жив донор.

Отделението ѝ по Сърдечна хирургия успешно е про
веждало трансплантации на сърце и сърце-бял дроб. 
Нейните способности в сърдечната трансплантация са 
се изкачили на водеща позиция в Китай.

Лиу Хунтао ръководи развиването на бъбречната 
трансплантация, след като се прехвърля в Провинциална 
болница Анхуей от Центъра по органна трансплантация 
на Втора болница Сяня в края на 2006 г. През януари 2011 
г. е основано отделение по органна трансплантация с ви
сок стандарт. Тъй като са се извършвали повече транс
плантации, количеството на трансплантации на бъбрек 
от жив донор на болницата някога се е нареждало в топ 
5 в Китай.

На 11 април 2015 г. болницата извършва екстракция 
на бъбрек от жив донор и 3 трансплантации на бъбрек 
за 23 часа.1002

Тази 3А болница има разрешително от Националната 
комисия по здравно и семейно планиране да провежда 
чернодробни, бъбречни, панкреатични, на тънките черва 
и други видове трансплантации.

Нейният център по органна трансплантация провеж
да първата си трансплантация на черен дроб през 1998 г. 
Той е един от първите центрове, извършвали чернодроб
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на трансплантация в Китай. През 2003 г. извършва пър
вата трансплантация на черен дроб на възрастен човек 
от жив донор.1003

Центърът е добре оборудван за да посрещне кли
ничните изисквания за редица сложни чернодробни 
трансплантации и други трансплантации на големи 
органи. Неговите медицински професионалисти имат 
богат клиничен опит в органната трансплантация. Ин
тернет страницата му твърди, че центърът има 1 главен 
хирург/професор, двама кандидат главни хирурзи/кан
дидат-професори и 3-ма членове на екипа със средни про
фесионални титли. Двама от тях имат докторски степени 
и двама имат магистърски степени.

Гън Сяопин, вицепрезидент на болницата и директор 
на нейния център по органна трансплантация, е учил 
чернодробна трансплантация в Медицинското учили
ще в Хановер, Германия и в центъра по чернодробна 
трансплантация на университета в Хонконг. През 1998 г.  
извършва първата трансплантация на черен дроб в про
винция Анхуей. Същата година провежда „изследване в 
клиничната практика и приложения на алогенна чер
нодробна трансплантация“, което печели второ място на 
Наградата за научен и технологичен прогрес в Анхуей и е 
първото приложение на венозен байпас при чернодробна 
трансплантация в Китай.1004

Заместник-директорът на отделението по обща хи
рургия, Джао Хунчуан, се е обучавал при проф. Чън Гуей
хуа, известен експерт в чернодробната трансплантация. 
За своята докторска степен, Джао е учил клинична орган
на трансплантация в болница „Йейл-Ню Хейвън“ и болни
ца „Св. Йозеф“ към Руския университет в Бохум, Германия. 
Той успешно е приложил голям брой трансплантации, 
включително на бъбрек, черен дроб, черен дроб-бъбрек 
и комбинирани коремни органни трансплантации.1005

Центърът по органна трансплантация на болницата 
е написал в своя процес по хоспитализация: „С изключе
ние на спешни чернодробни трансплантации, периодът 
за подготовка на свободна трансплантация на черен дроб 
обикновено отнема 1-4 седмици. Целта е да се разбере Ва
шето физическо състояние и дали имате противопоказа
ния за процедурата, но основно зависи от това дали има 
съвпадащ донор.” Това предполага, че времето за чакане 
на донор за свободна трансплантация на черен дроб е 
между 1 и 4 седмици.1006

Център по органна трансплантация

Интернет страницата на болницата съобщава, че ней
ният център за чернодробни трансплантации  официално 
има 28 легла и предлага високо развити хирургични уме
ния и предоперативно лечение. Само по себе си е подоз-
рително, че такъв мащабен трансплантационен център 
има само 28 легла, а още повече се твърди, че центърът 
е извършил общо само 23 различни по вид транспланта
ции на черен дроб към май 2010 г.1007 Това предполага, 
че за 13 години след 1998 г., центърът извършва средно 
по по-малко от 2 чернодробни трансплантации на година 
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– цифра, която далеч не оправдава неговите 28 легла и 
разработен по поръчка софтуер за управление на следо
перативно проследяване. Още повече, конференцията по 
трансплантация на черен дроб, която центърът органи
зира през септември 2011 г., е посетена от над 30 пациен
ти, получили чернодробни присадки в тази болница.1008

Според интернет страницата на болницата, за да се 
справи с работата по проследяване на големия обем па
циенти с чернодробни трансплантации на центъра, ди
ректорът на центъра Гън Сяопин наредил на кандидат 
главния лекар Джао Идзюн да проектира и да работи със 
софтуерната компания „Хъфей Хънтун“ за разработва
не на система за управление на медицинско проследя
ване „Канхън“, която влиза в клинична употреба през 
април 2012 г. и получава национален патент (номер 
2012SR096297) същия ноември.1009

Отделението по урологична хирургия има 100 легла 
и 77 медицински професионалисти, включително 6-ма 
главни лекари, 6-ма кандидат главни лекари и 12 с док
торска степен или кандидат-докторска степен. Отделе
нието има свой собствен екип за трансплантации, който 
е сред първите в провинцията, започнали да извършват 
бъбречни трансплантации през 70-те години на 20-и 
век.1010

Бидейки най-голямата 3А многопрофилна болница в 
провинция Фудзиен, тя има 1800 легла, 3 докторски и 24 
дипломни специалности. Измежду нейния персонал, над 
200 души имат старши професионални титли, над 400 
имат междинни професионални титли и над 140 имат 
докторски и магистърски степени.1011

Въпреки че болницата е сертифицирана само за из
вършване на бъбречна трансплантация, съществува це
норазпис на уебсайта ѝ за обширен брой други органни 
трансплантации (цената на органа не е включена).1012 Те 
са:

• Трансплантация на костен мозък: 7000 юана 
(1822 лв.)

• Трансплантация на периферни кръвни стволови 
клетки: 7000 юана (1822 лв.)

• Трансплантация на кръв от пъпна връв: 7000 
юана (1822 лв.)

• Кератопластика: 3000 юана (781 лв.)
• Проникваща кератопластика, комбинирана с 

екстракция на катаракта: 3000 юана1013 (781 лв.)
• Трансплантация на бял дроб: 22 500 юана (5858 

лв.)
• Трансплантация на бял дроб (двустранна): 28 

000 юана (7290 лв.)
• Трансплантация на сърце: 29 000 юана (7549 лв.)
• Трансплантация сърце-бял дроб: 33 000 юана 

(8590 лв.)
• Резекция на аневризма на каротидната артерия 

и васкуларна присадка: 5000 юана1014 (1301 лв.)
• Трансплантация на черен дроб: 25 000 юана 

(6509 лв.)
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• Трансплантация и повторна трансплантация на 
черен дроб: 25 000 юана (6509 лв.)

• Трансплантация на панкреас: 15 000 юана (3905 
лв.)

• Алогенна трансплантация на бъбрек: 7500 
юана1015 (1952 лв.)

Отделението по жлъчно-чернодробна хирургия има 
96 легла и над 3500 пациенти годишно. Реалната леглова 
заетост е 100-130%. Главният хирург, Уан Яодун, е бил в 
САЩ, за да изучава техники за чернодробна трансплан
тация и успешно е извършил първата трансплантация 
черен дроб-бъбрек в провинция Фудзиен през 2001 г.

Отделението по урологична хирургия съчетава меди
цинско лечение, образование и изследователска дейност 
в едно звено. То има най-силната широкообхватна компе
тенция в областта на урологичната хирургия в провин
ция Фудзиен. Отделението има 30 лекари, включително 
5-ма професори, 5-ма кандидат-професори, 5-ма главни 
хирурзи и 5 наблюдаващи хирурзи. Има 150 легла.1016

Хъ Яню, директор на Отделението по урологична 
хирургия, е също и заместник-директор на Комитета по 
органна трансплантация на Китай. Той е пионер в транс
плантацията на бъбрек и на комбинирана черен дроб-
бъб рек в провинция Фудзиен.

Ян Маолин е член на Асоциацията по органна транс
плантация, подчинена организация на Хирургическото 
общество във Фудзиен. Ян специализира чернодробна 
трансплантация и е участвал в писането на „Трансплан
тация на черен дроб от живи донори“.1017

Бидейки най-голямата 3А многопрофилна болница в 
югозападната провинция Фудзиен, това заведение има 
1909 легла и над 1700 професионалисти с междинни и 
старши титли, включително над 600 души персонал, кои
то имат докторски и магистърски степени.1018

Отделението по хирургия на жлъчка-панкреас-черен 
дроб е основано през 2003 г. Годишният му хирургически 
обем води в провинция Фудзиен. То е постигнало много 
първи места по органна трансплантация в провинцията. 
Това отделение е изпълнявало успешно спешни транс
плантации на черен дроб и активно е развивало мулти
органна трансплантация.1019

Отделението е наело академиците У Мънчао, Хуан 
Джъцян, Тан Джаойоу, Джън Шусън и Лиу Юни, както и 
проф. Дун Дзяхун и други водещи експерти в областта, 
като главни експерти на своя академичен комитет по 
жлъчно-чернодробна хирургия. Междувременно, то под
държа близки отношения с известни болници в Китай, 
включително Източната болница за жлъчно-чернод
робна хирургия в Шанхай, болница 301 в Пекин, Първа 
филиална болница на университет Джъдзян, Провин
циална болница Фудзиен, Първа филиална болница на 
Медицински университет Фудзиен, Обединена болница 
на Медицински университет Фудзиен и многопрофилна 
болница Фуджоу на Военното командване в Нандзин. То 
също има изградени дългосрочни обучителни планове с 
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Университета за здраве и наука в Орегон, Югоизточния 
медицински център  в щата Вашингтон и Медицински 
център „Мърси“  в Балтимор, САЩ.1020

Понастоящем отделението има 2-ма главни лекари/
професори, 4-ма заместник главни лекари/кандидат 
професори, 3-ма наблюдаващи лекари, учен със степен 
от чужбина, 3-ма с докторски степени и 6 членове с ма
гистърски степени. Неговият директор Ли Бин е първият 
академик и технически ръководител по органна транс
плантация в Сямън. Той е учил в Училището по медицина 
на Университета за здраве и наука в Орегон и в Югозапад
ния медицински център в щата Вашингтон.

На интернет страницата на болницата вече няма 
информация относно трансплантации на черен дроб. 
Въпреки това ние намерихме някои следи от ранни но
винарски статии.

На 12 август 2003 г. „Вечерни новини Сямън“ пуб
ликува статия, озаглавена „Нов пробив в Първа болни
ца Сямън“: Две чернодробни трансплантации за 1 ден“. 
Сутринта на 12 август в болницата едновременно се 
извършват трансплантации на черен дроб за двама па
циенти. Ли Бин, директор на отделението по васкуларна 
хирургия на жлъчка-панкреас-черен дроб, заявява, че 
ако има достатъчно източници на органи и реципиенти, 
те могат да извършват 3 трансплантации на черен дроб 
за 1 ден. Болницата се е сдобила с двама донора по едно 
и също време от най-големия център за органна транс
плантация в източен Китай, филиалната болница на 
университет Джъдзян. То също е получило техническа 
подкрепа от академик Джън Шусън. Според статията, 
отделението е сключило споразумение за осигурява
не на органи и споделяне на технология с филиалната 
болница на университет Джъдзян. Филиалната болница 
в Джъ дзян има национално простираща се система от из
точници на органи и основна изследователска дейност в 
ключови лаборатории, като и двете могат ба бъдат полз
вани на заем от Първа болница Сямън.1021 При все това, 
очевидно е, че новосформираното ѝ отделение по васку
ларна жлъчно-чернодробна хирургия може на практика 
да извършва 3 трансплантации на черен дроб на ден.

Уебсайтът на болницата заявява през 2008 г., че ней
ното отделение по васкуларна хирургия на жлъчка-пан
креас-черен дроб е извършило над 20 трансплантации 
на черен дроб през първите си 5 години дейност или 4 
трансплантации на година.1022 Но тъй като отделението 
може да проведе 3 трансплантации за 1 ден, то би изпъл
нило трансплантационния си обем за цялата година за 
по-малко от два дни. Трансплантационните цифри на 
интернет страницата му не са съвместими с нивото на 
инвестиция и броя персонал в болницата.

Болницата е основана през 1897 г. и има 1522 легла. 
Персоналът ѝ включва 165 главни лекари, 261 кандидат 
главни лекари, 40 с докторски степени, 256 притежатели 
на магистърски степени, 4-ма съветници за докторанту
ра и 84 съветници за магистратура.1023
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Отделението по органна трансплантация започва да 
извършва трансплантации на бъбрек през 1994 г., а на 
черен дроб през 2001 г. То също извършва сърдечни, кост
но-мозъчни, чернодробно-бъбречни, чернодробно-пан
креатични и други видове трансплантации.1024 Болница
та е много по-напред от други в провинцията по брой на 
извършени трансплантации, като е постигнала и водеща 
позиция в  страната.1025

Болницата сформира отделен екип по транспланта
ция на черен дроб през 2001 г. Извършва първата сър
дечна трансплантация през 2002 г. През 2005 г. болницата 
официално създава отделение по органна трансплан
тация, първото завършено и стандартизирано транс
плантационно отделение в провинцията. През 2006 г. то 
самостоятелно извършва първата за провинцията ком
бинирана трансплантация на черен дроб-бъбрек. През 
2013 г. отделението става водеща школа на болницата. 
Неговата програма “серия изследвания и клинично при
ложение на различни форми на чернодробни присадки” 
е спечелила второ място на Наградата за научен и техно
логичен прогрес в провинция Дзянси.1026, 1027

На 31 март 2015 г. трансплантационното отделение 
успешно извършва 6 трансплантационни операции в 
рамките на 19 часа. Неговата интернет страница твър
ди, че започва първата трансплантация на черен дроб в 
02:00 ч., а втората в 10:45 ч.; то започва още 2 в 13:30 ч. 
и други 2 в 17:00 ч. Всички 6 хирургически операции са 
завършени до 21:00 ч.1028

В седмицата пред 30 януари 2014 г. (китайската Нова 
година), отделението извършва 12 трансплантации, 
включително 4 на черен дроб и 8 на бъбрек. Включена в 
статията е снимка на всички пациенти по леглата си.1029

Две седмици по-късно в следобеда на 14 февруари, 
отделението извършва последователно 1 чернодробна 
и 2 бъбречни трансплантации. Пациентът за трансплан
тация на черен дроб бил прехвърлен от друга болница 
в чернодробна кома за трансплантация по спешност.1030 
Операцията започва незабавно след като пациента е 
прехвърлен в болницата,1031 което показва че болницата 
е имала на разположение лесно достъпни източници на 
черен дроб.

Интернет страницата на болницата съобщава през 
2013 г., че наред с широкомащабното развитие на транс
плантационните операции, отделението по трансплан
тация ще отвори ново крило и ще се разшири от 4 лег
ла за наблюдение на трансплантация до 8 легла. Това 
предполага, че отделението може да извършва до 8 
трансплантации едновременно.1032

Ли Синчан, директор на отделението по органна 
трансплантация, е член на Групата по чернодробна 
трансплантация на Обществото по органна трансплан
тация, подчинено на Китайската медицинска асоциация. 
Той е извършвал трансплантации на бъбрек над 20 го
дини. Също е ръководил специализиран екип в извърш
ването на чернодробни, сложни чернодробно-бъбречни, 
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панкреатично-бъбречни и други видове трансплантации. 
Той е начело както по количество, така и по качество на 
трансплантации.1033

Луо Уънфън, Лун Чънмъй, Луо Лайбан, Джан Йоуфу, 
Дин Лимин, Шъ Дзюн, Ху Гуоджу и много други лекари 
участват в голям брой трансплантации на черен дроб и 
бъбрек.

Очната банка в Дзянси се намира в очния център на 
тази болница. Главният лекар Цуей Хуа е извършил над 
500 трансплантации на роговица.1034

Това е най-способната широкообхватна болница в 
Провинция Дзянси. Заведението има 3200 легла, 29 души 
персонал, които получават специални издръжки от Дър
жавния съвет, 274-ма главни хирурзи и 159 с докторски 
степени.1035

Още през 1991 г., болницата е първата в провинцията, 
която извършва бъбречни трансплантации, последвани 
от сърдечни, чернодробни, комбинирани чернодроб
но-бъбречни, комбинирани панкреатично-бъбречни, 
костно-мозъчни и трансплантации на роговица. “За да 
развие трансплантационна дейност, нашата болница 
положи обширни усилия да инвестира в човешки и ма
териални ресурси. Тя основа първия център по органна 
трансплантация в провинцията. Това е единствената 
болница в провинция Дзянси с независим център по ор
ганна трансплантация. Нашият център по органна транс
плантация е най-добрият и най-пълно оборудваният в 
провинцията.”1036

Болницата наема голям брой нашумели експерти от 
различни възрасти в рамките на провинцията и страната 
за техническа подкрепа. Тя планира да изпрати редовно 
назначен персонал, обвързан с трансплантация, на раз
лични видове обучения. Също наема директор на центъ
ра по трансплантация, който има 16 години клиничен и 
изследователски опит в трансплантацията и докторска 
степен от чужбина.

Дейностите по трансплантация на болницата също  
получават подкрепа от правителствени лидери. Напри
мер Мън Дзиенджу, бивш партиен секретар на провинция 
Дзянси и настоящ партиен секретар на Централния ко
митет по политически и правни въпроси на Китайската 
комунистическа партия, подкрепя трансплантационната 
дейност на тази болница. Той лично изиграва решаваща 
роля в основаването на отношения на сътрудничество  
между тази болница и Центъра  по органна трансплан
тация на Шанхай (Многопрофилна болница на Шанхай).

В рамките на първите 4 месеца от своето официално 
откриване, центърът развива възможността да изпълня
ва 6 трансплантации на главни органи за 1 ден.

Центърът има 31 трансплантационни легла и 22-ма 
специалисти, всички от които притежават докторски или 
магистърски степени по трансплантация или свързани 
области. Двама от тях са главни хирурзи и професори.

Проф. Ян Йехун, директор на отделението по органна 
трансплантация, се е обучавал за трансплантация на че
рен дроб от жив донор в университета Киото в Япония. 
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Той е получил докторска степен и клинично обучение по 
абдоминална органна трансплантация в университета в 
Льовен в Белгия. При завръщането си в Китай той стар
тира клиничната програма за трансплантация на бъбрек 
в Провинциалната народна болница Хайнан, която се 
превръща в рутинна операция за болницата. По-късно 
основал отделението по органна трансплантация в Пър
вата филиална болница на университета Нанчан, където 
трансплантациите на бъбрек вече са рутинна манипула
ция. Той е ръководил няколко изследователски програми 
по трансплантация и е публикувал голям брой статии в 
основни медицински издания в Китай и чужбина. Той 
също допринася при съставянето на няколко основни 
книги по трансплантация в страната.1037 Интервюта с Ян 
Йехун (от преди март 2006 г.), относно трансплантацията, 
са вече изтрити от интернет страницата на държавните 
новини jxnews.com.cn.

Проф. Пън Гуейдзу, заместник-директор на отделе
нието по органна трансплантация, се е обучавал в транс
плантация на черен дроб в различни болници в Ханджоу, 
Шанхай и Пекин. Той самостоятелно е извършил голям 
брой трансплантации на черен дроб. Главен лекар Сяо 
Дзиеншън получава докторска степен по транспланта
ция от Института по органна трансплантация в Меди
цински университет Тундзи. Главен лекар Ли Дзиенфън 
получава магистърска степен от Центъра по органна 
трансплантация в университета Дзяо Тун в Шанхай и 
също специализира в трансплантация.1038

Болницата е основана през 1881 г. и е индиректно 
филиална болница на Медицинско училище Уейфан. Тя 
има 2105 легла, 543 души персонал с кандидат старши 
професионални титли или по-високи, и 808 души персо
нал с докторски или дипломни степени.1039

Болницата е направила пробиви в трансплантация
та на стволови клетки и органната трансплантация, и е 
напреднала на местно ниво в няколко основни техноло
гични проекти.1040

Отделението по урологична хирургия е най-големият 
и силен център за диагностика и лечение в град Уейфан, и 
в централната част на провинция Шандун, и е извършило 
много трансплантации на бъбрек. Понастоящем има 72 
легла, 19 лекари, включително 5-ма магистри съветници, 
4-ма докторанти и 13 магистри. 

Президентът и директор на отделението, Лу Хункай, 
е лидер в областта на бъбречната трансплантация. Той 
започва да изпълнява алогенни бъбречни транспланта
ции през 1996 г. и придобива обширен опит в трансплан
тационната хирургия и управление на следоперативни 
пациенти. Той се гордее с успешна степен на оцеляване 
на пациенти с транспланти. Лу е член на Комитета по ор
ганна трансплантация в Шандун и е ключов член на из
следователската група по бъбречна трансплантация.1041 

Работи по проекти за Националната фондация за ес
тествени науки на Китай и няколко провинциални про
екти през последните години, всички от които са съобще
ни за успешни в държавни доклади. Над 10 от неговите 
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изследователски проекти са получили научни награди в 
град Уейфан. Той е публикувал над 80 труда в основни 
китайски журнали по трансплантационни въпроси и е 
бил съветник на над 20 студенти магистри.1042 

Лю Лудун, директор на отделението по урологична 
хирургия, твърди че успеваемостта на неговите бъбреч
ни трансплантации е висока. Той е член на комитета на 
трансплантационния под-комитет на Китайската меди
цинска асоциация и на Китайската лекарска асоциация в 
провинция Шандун.1043

Според академичния журнал на болницата, от 1999 г. 
до 2006 г., тя се старае да подобри събирането на черен 
дроб от „свежи трупове“ и е извършила 5 хетеротопични 
(алтернативни/пигибек) операции за трансплантация на 
черен дроб, 4 класически операции за трансплантация на 
черен дроб и 26 симулирани експерименти.1044

Провинциална народна болница Гуейджоу е Болни
цата на Червения кръст в провинцията и филиална На
родна болница към Медицински университет Гуейян. Тя 
има 2300 вписани легла, 620 професионалисти със стар
ши титли, 130 с докторски степени, 140 ръководители за 
докторантура и магистратура, и 38 главни провинциални 
експерти, провинциални експерти и експерти, които се 
радват на специални правителствени издръжки.1045

Болницата е извършила първата си трансплантация 
на черен дроб на 6 август 2004 г.1046 Тя също е извърши
ла и първата комбинирана панкреато-дуоденектомия и 
чернодробна трансплантация в провинцията (втора за 
страната).1047

Нейното отделение по жлъчно-чернодробна хирур
гия се съсредоточава върху развитието на чернодробна 
трансплантация като негова основна школа. То може ру
тинно да провежда чернодробни, панкреатични и други 
видове трансплантации на големи органи. То е основало 
академична работна позиция с екипа на акад. Джън Шу
сън в Медицински университет Джъдзян. Това отделение 
има 150 легла. Отделението има 1 кандидат на науките, 
6-ма с докторски степени, 16 членове с магистърски сте
пени и 4ма съветници магистри.1048

Хуан Дзиенджао, директор на отделението по жлъч
но-чернодробна хирургия, е изследовател-кандидат на 
науката в Центъра за изследване на трансплантация към 
Медицински колеж Тундзи в продължение на 3 години и 
е бивш ученик на Ся Суейшън, един от пионерите в транс
плантацията в Китай. Той е извършил много чернодроб
ни, панкреатични и трансплантации на тънките черва, 
и е участвал в първата комбинирана трансплантация на 
черен дроб и черва в Азия.1049, 1050

Много хирурзи в тази болница са специалисти по 
чернодробна трансплантация. На 6 август 2004 г. Джан 
Джунмин, тогава заместник-директор по обща хирур
гия, извършил първата чернодробна трансплантация 
в болницата.1051 Фан Уей, директор на жлъчно-чернод
робната хирургия, също специализира в чернодробната 
трансплантация и е ръководил или е участвал в чернод
робни, панкреатични, на тънките черва и други видове 
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трансплантации.1052 Настоящият директор на гастроен
терологията, Джан Джунмин, също е експерт по чернод
робна трансплантация.

Тази болница не е сертифицирана да извършва 
бъб речни трансплантации и официалната ѝ интернет 
страница не съдържа този предмет. Въпреки това цено
разписът за медицински услуги от 2016 г. съдържа бъб
речни трансплантации на цена от 3510 юана (919 лв.) (не 
включва органа и набавяне на органа).1053

Тази болница също не е сертифицирана да извърш
ва сърдечни или белодробни трансплантации. Въпреки 
това тя е получила финансиране от общинските власти на 
Гуейян през 2009 г. за изследователска дейност, свързана 
със сърдечна трансплантация и отхвърляне на сърдечна 
присадка.1054 Това показва, че болницата е започнала да 
развива сърдечни и белодробни трансплантации преди 
няколко години. От април до юни 2012 г., болницата из
праща тричленен екип в Център за сърдечни болести в 
Берлин за да наблюдава над 300 сърдечни, белодробни 
и комбинирани сърдечно-белодробни трансплантации. 
През август 2015 г. тази болница основава център по 
сърдечна хирургия в нейно подразделение; репортажът 
гласи, че пациенти ще се подлагат на сърдечни транс
плантации там, в бъдеще.1055

Отделението по офталмология започва да извършва 
операции за проникваща кератопластика (трансплан
тация на роговица) 2007 г. Понастоящем то извършва 
най-много трансплантации на роговица в провинци
ята1056 и таксува 1118 юана (293 лв.) за всяка операция 
(проникване и кератопластика, с изключение на донор).

Основана през 1952 г., тази голяма, широкообхватна 
клас 3А болница е единственият център за транспланта
ция на бъбрек, определен от Здравното министерство в 
провинция Хайнан. Тя е свързана с Медицински колеж 
Хайнан и е посочена като болница по бъбречна транс
плантация от провинция Хайнан. Има 1800 легла и 2256 
души персонал, включително 250 със старши титли, 12 
с докторски степени, 130 притежатели на магистърска 
степен и 18  изключителни експерти на национално и  
провинциално ниво.1057

Нейното отделение по урологична хирургия започ
ва да изпълнява бъбречни и тестикуларни трансплан
тации още през 1982 г. С изобилен опит в бъбречната 
трансплантация и източници на медицински персонал, 
тя постига близо 100% успеваемост при бъбречна транс
плантация.1058 Има 4 комплекта хирургическо оборудва
не за бъбречна трансплантация и може да извършва 4 
бъбречни трансплантации едновременно. Нейният ме
дицински екип включва 3-ма старши професионалисти, 
5-ма кандидат старши професионалисти, 2-ма докторан
ти и 1 магистър. Понастоящем разполага с 42 легла.1059

Президентът на болницата проф. Сяо Дзинджу из
вършва първата за болницата трансплантация на бъб
речна присадка през 1994 г.1060 Той е член на Комитета 
по органна трансплантация на Китайската медицинска 
асоциация и председател на Комитета по органна транс
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плантация на провинция Хайнан. Той учи органна транс
плантация в Медицински университет Тундзи през 1994 
г., урология в болницата на Националния университет 
в Сингапур през 1997 г. и в университета в Калифорния 
през 2000 г. Той е публикувал 14 академични труда.1061, 1062 
Болницата извършва също и трансплантации на костен 
мозък и стволови клетки.

Болницата е основана чрез сливането на Института 
по кардиоваскуларни болести Джънджоу и Медицинския 
институт по урология.

Отделението по бъбречна трансплантация е основано 
през 1987 г. и извършва бъбречни присадки сравнително 
рано за Китай. То твърди, че количеството и качеството 
на неговите бъбречни трансплантации през последните 
20 години се нареждат на първо място в провинцията. 
През 2000 г. извършва първата комбинирана чернодроб
но-бъбречна и панкреатично-бъбречна трансплантации. 
Между 2001 г. и 2002 г., то е извършило първата сърдечна 
присадка в провинцията.1063

Новата му болнична сграда влиза в употреба през 
2009 г. Първата фаза отваря с 600 легла, включително 
отделение по бъбречна трансплантация и други специа
лизирани отделения.1064

Професионалният екип на отделението има 38 чле
нове, включително 2-ма главни хирурзи, 8 наблюдава
щи лекари и 5-ма студенти магистри.1065 Разполага с 46 
легла; през 2015 г. степента на използваемост надхвърля 
130%.1066

Според интернет страницата на отделението по 
бъб речна трансплантация: „От основаването на нашето 
специализирано отделение, сме извършили над 2000 
бъбречни трансплантации. Провели сме 130 бъбречни 
трансплантации от живи роднини.”1067

Според обновяване, публикувано от отделението по 
бъбречна трансплантация на 31 март 2015 г.:1068

“През 2014 г. нашето отделение извърши над 50 бъб-
речни трансплантации, водейки в цялата провинция. 
Размер на отделението: налични са 46 одобрени легла, 
но броят на пациентите сега обикновено се поддържа 
на 70 или повече. Степента на използваемост на леглата 
надвишава 130%.”

Заявения обем на трансплантации в това обновление 
не е правдоподобно, имайки предвид легловата база на 
отделението: при такава висока степен на използваемост 
50 бъбречни трансплантации на година биха изисквали 
само 3 легла; с 46 легла със заетост достигаща 130%, при 
консервативно предположение и 20-дневен период на 
хоспитализация, би означавало, че 46 легла могат да по
берат над 1000 случая. (годишен капацитет на леглата = 
46 * 1.3 * 365/20 = 1091)

Ръководителят на академичната школа на отде
лението, Уан Чанан, е член на Обществото по органна 
трансплантация на Хънан и е участвал в почти 1000 
трансплантации. През 2000 г., Уан извършва първата в 
провинцията трансплантация черен дроб-бъбрек. Той е 

96.
Народна болница No. 7 Джън-

джоу

Център за трансплантация на 
бъб рек на регионално ниво



188

ръководил много изследователски проекти и получава 
много провинциални и общински награди за научен и 
технологичен прогрес.1069

Главен хирург Хан Ли от отделението, също се е за
нимавал с бъбречна трансплантация дълго време. Той е 
член на Обществото по органна трансплантация на Хъ
нан.1070

Това е болница, свързана с голяма моторна компания 
в Шъйен, малък индустриален град в централен Китай. Тя 
има 1400 отворени легла, над 200 старши професионалис-
ти, над 160 души персонал с докторски или магистърски 
степени, над 60 кандидат професори и над 30 ръководи
тели за магистратура1071. Тя също служи като клинични 
училище на Медицинския колеж Тундзи към Научния и 
технологичен университет Хуаджун, и обучаваща болни
ца за няколко други медицински колежи.

През 1979 г. болницата извършва първата транс
плантация на бъбрек и пациентът оцелява 4 години и 7 
месеца, създавайки прецедент, индустриална болница да 
извършва органни трансплантации.1072 Дейностите по 
органна трансплантация на болницата са подкрепяни от
към обучение и подкрепа от Медицински колеж Тун дзи, 
който е един от първите и най-големи центрове и кли
ники за изследване на органна трансплантация в Китай.

Визитка на Шъйен

Болницата е единствената на ниво градска префек
тура в провинция Хубей, акредитирана от Здравното 
министерство да извършва органна трансплантация, и 
единственият акредитиран център по органна транс
плантация в област с население 26 млн. души. За по-малко 
от 10 години експлозивният растеж в трансплантацион
ните дейности на тази болница „са накарали местната 
икономика да просперира“, „повдигнали са репутацията 
на града“ и постепенно са заместили превозните средства 
Дунфън като новата „визитка на Шъйен.”1073 

През август 2000 г., многопрофилна болница Дунфън 
извършва 10 бъбречни трансплантации, 1 тироидна 
трансплантация (на щитовидна жлеза) и 3 трансплан
тации на роговица в рамките на 1 ден. Позната е като 
единствената болница в северозападен Хубей, способна 
да провежда няколко вида органни трансплантации ед
новременно.1074 Към обикновените бъбречни трансплан
тации,1075 болницата също извършва чернодробна, на ро
говица, ин ситу паратироидна, костно-мозъчна и много 
други видове органна и тъканна трансплантация. През 
2009 г. болницата основава Изследователски център по 
органна трансплантация.

С пълна сила

Юен Фандзюн, заместник-директор на болницата, 
казва през 2010 г., че бъбречната трансплантация се е 
превърнала в рутинна операция и почти всички хирурзи 
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могат самостоятелно да извършват бъбречна трансплан
тация.1076 Болницата има над 10 хирургични отделения и 
над 100 хирурзи, твърди той.

Колко трансплантации извършва болницата, за да 
под сигури обучение на почти всички свои хирурзи за 
тази процедура?

Твърдението на Юен се подкрепя от долния пример 
на Отделението по трансплантация на гърда. 

Отделение по трансплантация на гърда
Болницата има отделение по трансплантация на 

гърда с над 40 легла, 3-ма главни лекари, 2-ма кандидат 
главни лекари, 4-ма наблюдаващи лекари и 3-ма специа
лизанти.1077 Електронните страници на тези лекари вече 
не са достъпни. 

Според статия от 29 декември 2010 г. на интернет 
страницата на болницата: „От 1978 г., многопрофилна 
болница Дунфън е извършила над 400 разнообразни 
случая на органни трансплантации.”1078 Въпреки това в 
репортаж на Вечерни новини на Шъйен, на 27 ноември 
2010 г., д-р Уей Дзян, директор на отделението по органна 
трансплантация на болницата, казва, че само той е прик-
лючил почти 400 органни трансплантации.1079 Д-р Уей 
започва да работи в тази болница след като завършва 
медицински колеж. Друг репортаж на Вечерни новини 
на Шъйен твърди, че до 2016 г. болницата е завършила 
500 органни трансплантации1080, което означава, че от 
2011 г. до 2015 г. общият брой на извършените органни 
трансплантации е по-малко от 100. Това е най-вероятно 
още един случай на занижаване на цифрите, защото съ
щият репортаж казва, че болницата е извършила общо 75 
трансплантации през 2014 г. и 2015 г

Първа народна болница Чънджоу е основана през 
1907 г. Сега тя е свързана с Южния медицински универ
ситет и няколко други университета. Има 2823 отворени 
легла, 81 клинични отделения и 6 медицински центъра. 
Понастоящем има 3118 служители, включително 492-ма 
със средни или старши професионални титли, 35 ръково
дители за магистратура, 1 ръководител за докторантура, 
38 професионалисти с докторантури по медицина и 379 
с магистърски степени по медицина.1081

Болницата успешно изпълнява сърдечни, чернод
робни, бъбречни, костно-мозъчни и трансплантации на 
роговица.1082 Нейният бъбречен трансплант се нарежда 
сред най-добрите в провинция Хунан. Отделението по 
жлъчно-чернодробна хирургия е направило много чер
нодробни трансплантации.1083 Трансплантацията на сър
це на болницата е на напреднало ниво в провинцията.1084

В миналото, информацията относно органната  транс
плантация на тази болница беше публично достъпна. 
Болницата сега е премахнала почти цялата информация 
за органни трансплантации от интернет страницата си.

По-долу има откъслечна информация относно болни
цата, останала на няколко интернет страници:

Чън Шанцун, завеждащ Отделението по урологична 
хирургия, преди е бил завеждащ на Центъра за транс
плантационно пречистване на кръв на болницата. Той е 
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член на Професионалния комитет по органна трансплан
тация на провинция Хунан. През 2004 г. той е титулуван 
за академичен водач в органната трансплантация на град 
Чънджоу и му е присъдено второ място на Наградата за 
научен и технологичен прогрес на град Чънджоу.1085

Следобеда на 1 септември 2015 г. в Първа народна 
болница Чънджоу се провежда Форум на директорите 
по органна трансплантация на Хунан за 2015 г. Форумът 
е организиран от Професионалния комитет по органна 
трансплантация на Медицинската асоциация на провин
ция Хунан и Първа народна болница в Чънджоу. Участват 
директорите по органна трансплантация от 9 болници 
в провинцията.1086 Това отразява влиянието на Първата 
народна болница в Чънджоу сред местната общност по 
органна трансплантация.

Офталмологичният изследователски проект на 
болницата за „Клинично изследване с цел лекуване на 
криогенна запазена алогенна транспланта на роговица 
и перфорация на роговица“ е награден с втора награда 
на общината, което показва развитието на способностите 
му в трансплантацията на роговица.1087

Читател от континентален Китай пише в писмо до 
Minghui.org: “Един ден, в късния април на 2004 г., заведох 
роднина в Офталмологичното подразделение в Народна 
болница No.1 в Бинджоу. Когато лекарят провери очите 
му, каза: „Имате нужда от трансплантация на роговица.“ 
Моят роднина попита: „Колко струва операцията?“ Ле
карят каза: „Ще струва 7000 юана (1836 лв.).“ И добави: 
„Наис тина сте късметлия, защото ще имаме роговица 
утре.“ Аз попитах: „От мъртъв човек ли е или от друг?“ 
Той бързо ми отговори: „Добра е във всеки случай.”1088

Това е университетска болница на Втория военен 
медицински университет на Националната освободител
на армия, Медицински колеж на университета Циндао, 
Медицински колеж Уейфан и Медицински университет 
Далиен. Има над 1000 легла и близо 400 души среден и 
старши технически персонал. Тя твърди, че трансплан
тациите на черен дроб и бъбрек тук са водещи в сектора 
както на местно, така и на международно ниво.1089

Отделението по урологична хирургия започва да из
вършва операции с бъбречна трансплантация през 1988 
г. и е първата в Циндао, извършила бъбречни трансплан
тации. То изпълнява най-многото бъбречни трансплан
тации и се радва на най-високата успеваемост в Циндао. 
През ноември 2011 г. извършва 10 бъбречни трансплан
тации една след друга.1090  На 25 септември 2003 г. из
вършва първата си трансплантация на черен дроб.1091

Юен Уейшън, директор на Отделението по жлъч
но-чернодробна хирургия към Центъра по чернодробна 
трансплантация, също е член на Професионалния коми
тет по жлъчно-чернодробна хирургия на армията и е за
местник-директор на Общинския професионален коми
тет по органна трансплантация на Циндао. Той е провел 
първата за Циндао трансплантация на черен дроб през 
2003 г. и първата трансплантация на черен дроб от жив 
донор през 2008 г. Юен е много компетентен в чернод
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робната трансплантация, публикувал е над 30 изследова
телски статии и е получил военна награда за медицинско 
постижение.1092

Ян Шъджун, заместник главен лекар на Отделението 
по жлъчно-чернодробна хирургия, кандидат-професор и 
ръководител за магистратура, е авторитет в областта на 
чернодробната трансплантация. Той е провел различни 
видове трансплантации на черен дроб.1093

Това е най-голямата широкообхватна болница по 
традиционна китайска медицина в  провинция Хънан. 
Тя има 1700 легла, един национален медицински магис
тър, 7 експерти, които имат изключителни национални 
приноси, 20 известни лекари-ветерани по традиционна 
китайска медицина и 11 изключителни провинциални 
експерти за Хънан.1094

Бъбречната трансплантация се е превърнала в за
пазена марка и отличителна услуга за болницата.1095 
Отделението по бъбречна трансплантация има добре 
изграден модел на  управление за бъбречна транспланта
ция.1096 То използва най-съвременните методи за предо
перативен преглед и е способно да изпълнява различни 
видове кръстосано съответствие преди трансплантация, 
патология на биопсия за бъбречна трансплантация и др. 
В частност, медицинският екип съчетава традиционни 
китайски и западни методи на лечение, и така свежда 
до минимум случаите на хронична нефропатия на при
садка в голяма степен. Неговата напреднала система за 
проследяване подобрява дългосрочната оцеляемост на 
присадката.1097

Отделението по бъбречна трансплантация има 50 
легла за лежащи пациенти и над 30 медицински профе
сионалисти.

Главният хирург на отделението по урологична хи
рургия, Уан Гуанцъ, е заместник-председател на общест-
вото по органна трансплантация на Хънан. Уан започва 
да се занимава с бъбречни трансплантации в болница
та на военните сили в Джънджоу (сега болница No. 153 
на Народната освободителна армия) през 1988 г. През 
1993 г. той получава последващо обучение по бъбречна 
трансплантация в болницата в Синцяо на Трети военен 
медицински университет на Народната освободителна 
армия.1098 Интернет страницата заявява, че Уан има опит 
в управление на над 1400 бъбречни трансплантации.1099 
В такъв случай, защо за 2016 г. общият им брой  е с 400 
по-малко от този за 2014 г.?

В статия от юли 2006 г. със заглавие „Обсъждане на 
факторите, влияещи на повторни бъбречни трансплан
тации (доклад за 50 случая),” Уан анализира 50 повторни 
трансплантации от своите общо 810 бъбречни транс
плантации. Сред 50-те случая, 46 са втори транспланти, 
3 са трети транспланти, а 1 е четвърти трансплант. Пет 
от случаите са ортотопични повторни трансплантации в 
рамките на 10 дни от първоначалната операция. Времето 
между трансплантациите и повторните трансплантации 
варира между 2 часа и 8 години.1100
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Това показва, че след юли 2006 г., Уан Гуанцъ е извър
шил поне 810 бъбречни трансплантации. В 5 такива слу
чаи, втори бъбрек и неговият „дарител“ е бил намерен 
и трансплантиран в рамките на 10 дни. В поне 1 случай, 
друг бъбрек е бил намерен в рамките на 2 часа. Следова
телно, някои отделни трансплантационни пациенти са 
отнели животите на 3-4 души, тоест 3-4 „донори“. 

Следващата година, статията на Уан, озаглавена „Ре
зултати и влияещи фактори за втори бъбречни транс
планти“ включва 1 случай, при който първият транс
плант е довел до тежко отхвърляне. Тогава присаденият 
бъбрек е бил премахнат и в рамките на 2 часа втори бъб-
рек от същия донор е бил трансплантиран на негово 
място.1101 

Това показва, че донорът се е намирал близо до мяс
тото на операцията, очакващ да бъде извлечен вторият 
бъбрек. Освен това донорът трябва да е бил жив, за да 
гарантира време на топла исхемия в рамките на препо
ръчителните лимити (органът трябва да бъде премахнат 
и изпълнен с перфузионна течност, преди кръвта да се 
съсири).

Болницата има 1926 легла, 439 души персонал със 
старши професионални титли, 85 кандидати на науката и 
студенти за докторантура и 697 студенти за магистрату
ра.1102 Тя е развила нови технологии в трансплантацията 
на черен дроб, бъбрек, панкреас-бъбрек, костен мозък, 
стволови клетки и други видове.1103

Нейното Отделение по урологична хирургия е съз
дало професионален екип за бъбречна трансплантация, 
който изпълнява рутинни бъбречни трансплантации от 
1993 г. Започва да извършва панкреатично-бъбречни 
трансплантации през 2005 г., запълвайки празнина в 
провинция Шандун.1104 През септември 2002 г. болница
та извършва първата си трансплантация на черен дроб. 
Отнема само 1 месец от диагнозата до извършването на 
чернодробната трансплантация.1105 Болницата също е 
провела успешно и трансплантация на костен мозък.1106

Джао Юнуей, директор на Отделението по урологична 
хирургия, е извършил първата чернодробна трансплан
тация и първата бъбречна трансплантация в болницата. 
Той е първият в провинцията, който извършва HLA-ти
пизиране. Той е извършил близо 400 бъбречни транс
плантации за пациенти с уремия и успешно изпълнява 
двойно-бъбречна последователна трансплантация, което 
е пробив за изключително чувствителни пациенти. Той е 
публикувал над 30 труда, редактирал е или е участвал в 
редакцията на 4 книги и са му присъждани 2 патента за 
изобретенията му.1107

Отделението по офталмология е първото в града, 
извършвало трансплантации на роговица и построило 
първата стандартизирана очна банка в югозападната 
провинция Шандун.1108
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Основана през 1906 г. и известна преди като Болница 
на лютеранската църква, Централна болница Иян по
настоящем служи като клинична база на Училището по 
медицина Сяня. Там работят 60 души персонал със стар
ши професионални титли, 195 с кандидат старши титли, 
42-ма притежатели на магистърски степени, 1 с доктор
ска степен и 4-ма експерти, които получават специални 
издръжки от Държавния съвет.1109

През 2000 г. тази болница става първата в провин
цията, която започва да извършва бъбречни трансплан
тации.1110 През 2004 г. тя основава център по бъбречна 
трансплантация със самостоятелни сгради. Успеваемост
та на центъра от 99,6% е на напреднало местно ниво. 
През 2009 г. той се нарежда сред топ 10 в ранглистата на 
Китайския научен регистър за бъбречна трансплантация 
(CSRKT).1111

Сблъсквайки се ежедневно с нарастващо търсене, 
болницата повишава своите инвестиции в оборудване и 
съоръжения и понастоящем строи нова 25-етажна хирур
гическа сграда.1112

Центърът твърди, че си сътрудничи с Многопрофил
ната болница на Народната освободителна армия и с 
центъра по бъбречна трансплантация, свързан с Първи 
военен медицински университет.1113 Указът на центъра 
гласи: „Ние избираме най-добрите бъбреци. Правим ця
лостни прегледи на дарените бъбреци, за да подсигурим 
избиране на най-добре съответстващите бъбреци. Це
ните за лекуване на пациент са по-ниски от стандарта за 
други болници в рамките на и извън провинцията.”1114

Към момента центърът има 7 хирурзи/лекари, 12 
сестри и 1 санитар, включително 5-ма членове със стар
ши титли, 4-ма с междинни титли и 3-ма с магистърски 
степени.1115

Неговият директор, Дин Шоунин, е избран за член на 
Националния комитет на Китайското общество по диа
лиза и трансплантация през 2014 г.1116

Интернет страницата на центъра не съдържа инфор
мация за броя на леглата. Разделът „профили на експер
ти“ включва само кандидат главен лекар Дин Шоунин, 
чийто профил е празен.1117

Свързана с университета Ухан, болница Джунан има 
капацитет от 3300 легла и е привлякла много известни 
лекари. Тя има над 500 членове на екипа със старши про
фесионални титли. Измежду тях 51 са ръководители за 
докторантура, 195 са ръководители за магистратура и 21 
отговарят на изискванията за издръжки от Държавния 
съвет. Болницата има ключова лаборатория, която да 
осигурява трансплантационна медицинска технология 
в провинция Хубей.1118, 1119

През 2006 г. бившият френски президент Жак Ширак 
положил първия камък на Изследователския институт 
по чернодробни болести и на жлъчния мехур, официално 
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установен в болница Джунан през 2007 г.  Медицински
ят център на Института специализира в чернодробна, на 
жлъчния мехур, панкреатична, на далака, на портална 
хипертония, коремна хирургия и минимално инвазивна 
хирургия. Отделението по жлъчно-чернодробна хирур
гия извършва стандартни чернодробни, бъбречни, пан
креатични, на тънките черва, комбинирани на бъбрек и 
черен дроб, алогенни на чернодробни клетки, на далачни 
клетки и трансплантации на островни клетки. То твърди, 
че общият трансплантационен обем се нарежда на шесто 
място в страната. Клиничното отделение (включително 
чернодробно-жлъчно мехурна и трансплантационна хи
рургия) има сграда от най-висок калибър и операционни 
стаи с константен поток и отделение за интензивна гри
жа. То има над 150 специализирани легла и 10 легла за 
интензивна грижа. 3

Институтът е титулувал бившия президент на 
Общест вото по трансплантация, Джеръми Р. Чапман, и 
бившия президент на Обществото по трансплантация на 
Австралия и Нова Зеландия, Филип О‘Конъл, за почетни 
професори. Екипът успешно стартира 23 нови техноло
гии и нови дейности. Получава над 10 национални и про
винциални награди за наука и технология и над 10 млн. 
юана (2,6 млн. лв.) финансиране за изследователска дей
ност. Публикува над 10 научни трудове и провежда мно
гобройни международни и национални конференции.1120

Вицепрезидентът Йе Цифа е понастоящем директор 
на Изследователския център за трансплантационна ме
дицинска техника към Здравното министерство и пред
седател на неговия технически комитет.  Бил е завеждащ 
хирургия във важна лаборатория по органна трансплан
тация на Министерството на образованието и първият 
хирург в Китай, внедрил разнообразни нови техники в 
трансплантацията на черен дроб. Йе е иноватор в хирур
гичния метод на чернодробна трансплантация в Китай 
и е известен с много „първи“ постижения в национален 
мащаб. Учил е коремна хирургия и трансплантация в 
университета в Хайделберг, университета в Бон и уни
верситета в Росток в Германия от 1989 г. до 1994 г. Има 
над 20 национални финансирания за проекти и над 10 
национални и провинциални награди за наука и техно
логия. Редактира/съредактира над 10 книги и публикува 
над 300 труда. Йе също е ръководил над 80 магистри и 
студенти по докторантура.1121

Тази болница е първата одобрена единица от Здрав
ното министерство да извършва трансплантации, из
ползвайки донори след сърдечна смърт. Йе Цифа е един 
от най-важните защитници на този тип операции, от кои
то неговият екип е изпълнил най-много. Хуан Дзиефу е 
нарекъл този екип „местната икона“ в областта на  до
норството  след сърдечна смърт.1122

Според репортаж на www.cnhubei.com от 9 юли 2015 
г., 26-годишен мъж бил диагностициран с рядка болест, 
наречена „ТТР амилоидоза“ в многопрофилна болница 
Нандзин през май 2015 г. Единственото лечение било 
трансплантация на черен дроб. Репортажът заявява, че 
болница Джунан намерила съвпадащ донор1123, което поз

http://www.cnhubei.com
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волило на Йе Цифа да извърши операция за трансплан
тация на този пациент на 15 юни – по-малко от седмица 
по-късно.1124 Репортажът не упоменава как болницата е 
намерила донор за толкова кратко време, нито осигурява 
информация за самоличността на донора. 

Тази широкообхватна клас 3А болница на провинци
ално ниво има 1500 регистрирани легла, 1800 отворени 
легла и 909 души персонал с междинни и старши профе
сионални титли. Измежду тях 30 са водещи в академични 
школи на провинциално ниво и 49 са ръководители за 
докторантура или магистратура.1125

Отделението по обща хирургия на болницата е извър
шило първата хетеротопична трансплантация на черен 
дроб в провинцията.1126 То има 14 главни и кандидат глав
ни лекари, 62 професионални сестри и 114 легла.1127

Отделението по урологична хирургия е ключова 
провинциална школа и започва да изпълнява бъбреч
ни трансплантации през 1982 г.1128 То има 5 главни или 
кандидат главни хирурзи/лекари, 19 сестри и санитарен 
персонал, и 1 заместник-директор по сестринска грижа. 
Отделението има 43 легла.1129 

Отделението по обща хирургия е повело провинци
ята в стартирането на хетеротопична трансплантация 
на черен дроб и поема първоначална отговорност за 
технологична иновация в провинцията. В последните 
години то е поело програми като „Клинично изследва
не на чернодробни присадки за приложения в органна 
трансплантация в Цинхай,“ ръководено от Отдела за на
ука и технология на Цинхай. Отделението е публикувало 
стотици статии.1130

Провинциална народна болница Гуейджоу е провин
циалната болница на Червения кръст и филиална Народ
на болница на Медицински университет Гуейян. Тя има 
2300 регистрирани легла, 538 професионалисти със стар
ши титли, 125 с докторски степени, 122 ръководители за 
докторантура и магистратура и 36 основни провинциал
ни експерти, провинциални експерти и експерти, които 
се радват на специални държавни издръжки.1131

Болницата извършва първата си трансплантация на 
черен дроб на 6 август 2004 г.1132 Тя извършва и първата 
комбинирана панкреатична дуоденектомия и чернодроб
на трансплантация в провинцията (втора в страната).1133

Нейното отделение по жлъчно-чернодробна хирур
гия съсредоточава развитието на чернодробна транс
плантация като своя ключова школа. То може рутинно 
да изпълнява чернодробни, панкреатични и други ви
дове трансплантации на големи органи. То е основало 
академична работна позиция към екипа на акад. Джън  
Шусън в Медицински университет Джъдзян. Има 150 
легла. Има 1 кандидат на науките, 6 с докторски степени, 
16 членове с магистърски степени и 4 ръководители за 
магистратура.1134
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Хуан Дзянджао, директор на отделението по жлъч
но-чернодробна хирургия, е изследовател кандидат на 
науките в Трансплантационния изследователски цен
тър на Медицински колеж Тундзи в продължение на 3 
години и е бивш студент на Ся Суейшън, един пионерите 
на трансплантацията в Китай. Хуан е извършил много 
трансплантации на черен дроб, панкреас и тънки черва 
и е участвал в първата комбинирана чернодробна и ин
тестинална трансплантация в Азия.1135, 1136 

Много хирурзи в тази болница са специалисти по 
чернодробна трансплантация. На 6 август 2004 г., Джан 
Джунмин, тогава заместник-директор по обща хирур
гия, извършил първата чернодробна трансплантация на 
болницата.1137 Фан Уей, директор на жлъчно-чернодроб
ната хирургия, също специализира чернодробна транс
плантация и е ръководил или участвал в чернодробни, 
панкреатични, на тънките черва и други видове транс
плантации.1138 Настоящият директор на гастроентеро
логията, Джан Джунмин, също е експерт по чернодробна 
трансплантация.

Тази болница не е сертифицирана да извършва бъб
речни трансплантации и официалната ѝ интернет стра
ница не съдържа този предмет. Въпреки това ценовата ѝ 
листа с медицински услуги за 2016 г. показва бъбречни 
трансплантации на цена от 3510 юана (922 лв.) (без орган 
и органна нефректомия).1139

Тази болница също не е сертифицирана да извърш
ва сърдечни или белодробни трансплантации. Въпреки 
това тя е получила финансиране от общинските власти на 
Гуейян през 2009 г. за изследователска дейност, свързана 
със сърдечна трансплантация и отхвърляне на сърдечна 
присадка.1140 Това показва, че болницата е започнала да 
развива сърдечна и белодробна трансплантации преди 
няколко години. От април до юни 2012 г. болницата из
пратила тричленен екип в Центъра за сърдечни болести 
в Берлин, за да наблюдава над 300 сърдечни, белодробни 
и комбинирани трансплантации сърце-бял дроб. През ав
густ 2015 г. тази болница е основала център по сърдечна 
хирургия в своя болница-клон; репортажът посочва, че 
пациенти ще се подлагат на сърдечни трансплантации 
там в бъдеще.1141

Отделението по офталмология започва да изпълнява 
операция по проникваща кератопластика (транспланта
ция на роговица) през 2007 г. Понастоящем то изпълнява 
най-много трансплантации на роговица в провинция
та1142 и таксува по 1118 юана (294 лв.) за всяка операция 
(проникване и кератопластика, без донор)
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Бившата Военно-въздушна болница Урумчи. Тя има 
800 легла, 220 души среден и старши професионален пер
сонал, 1 изследователска позиция за кандидат на науките 
и 3 магистърски програми. Има 7 ръководители за магис
тратура, 4-ма студенти по докторантура и 46 студенти по 
магистратура.1143

През март 2007 г. е основан официално Центърът по 
органна трансплантация за пречистване на кръвта на 
Военното командване Ланджоу. Той активно провежда 
бъбречни трансплантации и може да извърши 12 транс
плантации на бъбрек едновременно. Неговата бъбречна 
трансплантация е достигнала напреднало ниво в нацио
нален мащаб и безспорно е на чело в Синдзян.1144

Центърът по органна трансплантация за пречистване 
на кръвта има 62 отворени легла и 12 легла за интензив
на грижа, предназначени за трансплантация. Използва
емостта на тези легла надвишава 110%. Центърът има 
4-ма главни и кандидат главни лекари, 5-ма наблюдава
щи лекари, 3-ма членове на персонала с докторски или 
магистърски степени, 1 студент за докторантура и 2-ма 
студенти за магистратура.1145

Нейното отделение по офталмология е определено 
като Център по офталмология на Народната освободи
телна армия от Отдела по здравеопазване на департа
мента по обща логистика на Народната освободителна 
армия. То служи като обучителна база за отделенията 
по офталмология на Народната освободителна армия и 
осигурява медицинска грижа, образование и изследова
телска дейност. Има на разположение група от опитни 
медицински експерти и напреднало оборудване. Отделе
нието има 260 легла за лежащи пациенти и извършва над 
18 000 операции годишно, включително трансплантации 
на роговица и други важни очни операции. Неговата ви
сокорискова работа по трансплантация на роговица е 
достигнала напреднало ниво на местна и международна 
почва.1146 

Главен хирург Ли Лин е един от първите лекари в ар
мията, извършващи трансплантации на роговица. Той е 
извършил над 1000 такива трансплантации.1147 Кандидат 
главен хирург Ли Баодзян също е извършвал ламелна ке
ратопластика, проникваща кератопластика и трансплан
тация на амниотична мембрана.1148

Основана през 1881 г., неин предшественик е църков
ната болница Госпел, болница Хайкоу. Тя е първото място 
за изследователска дейност за кандидати на науката в 
системата на здравеопазването на Хайнан. Като непря
ко свързана болница на Университета на Южен Китай и 
Медицинския университет Хайнан, болницата предлага 
интегрирано преддипломно обучение и набира студенти 
по магистратура и докторантура. Тя ръководи обучава
щия център в провинция Хайнан за общо практикуващи 
лекари на национално ниво. Има близо 800 стажанти и 
почти 100 специализанти. През последните 4 години, тя 
е поела 24 национални изследователски проекти и 83 
провинциални и министерски изследователски проекти, 
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публикувала е 2281 статии в Научния референтен индекс 
(информационна агенция в Китай) и е редактирала 13 
монографии.

Разполага с 2700 легла и 4063 души персонал, вклю
чително 721 души старши технически персонал и 615 
души персонал с докторски и магистърски степени.1149

Отделението по жлъчно-чернодробна и панкреатич
на хирургия е най-голямата клинична база и изследова
телски център за жлъчно-чернодробна, панкреатична и 
далачна органна трансплантация в провинция Хайнан. 
То има 75 легла и независимо хирургическо интензив
но звено за лечение с 9 легла. Неговият 45-членен екип 
включва 6 главни хирурзи/лекари, 4-ма кандидат главни 
хирурзи/лекари, 4-ма души персонал с докторантури, 9 
с дипломни степени, 1 ръководител за докторантура и 
2-ма дипломни ръководители. Няколко лекари в отделе
нието са учили и са се обучавали в известни медицински 
училища в САЩ и Канада. Отделението поема 1 главен 
проект, поддържан от националната ключова програма 
за технологично изследване и развитие на Министерст-
вото на науката и технологията на Китай, 3 проекта за 
Националната фондация за естествени науки и над 10 
провинциални и изследователски проекти на министер
ско ниво.1150

Ли Джуожъ, президент на болницата и експерт по 
жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия, бързо 
води способностите за чернодробна трансплантация на 
болницата да достигнат на напреднало местно ниво.1151 
Той е публикувал 60 статии в Научния референтен ин
декс и други журнали, редактирал е 2 монографии по 
жлъчно-чернодробна хирургия и е съредактирал 3 мо
нографии. Той е обучил 19 дипломирани студенти и 1 
студент за докторантура.1152

Вечерта на 9 януари 2015 г. Ли извършва операция 
на Джън Наншън, приет в болницата предишния ден с 
масивна хеморагия на горния храносмилателен тракт, 
хеморагичен шок и тежка чернодробна кома. На 1 ап
рил пациентът получил още една масивна хеморагия на 
горния храносмилателен тракт. На 22 април болницата 
сформира 15-членен екип по органна трансплантация и 
успешно извършва втора бъбречна трансплантация на 
пациента под ръководството на експерт от Медицинско
то училище Джуншан към университета Сун Ят-сен.1153

Болницата е създадена от Първи медицински колеж 
на Шанхай (сега свързан с университета Фудан) с най-нап-
реднало оборудване и технология. Тя е широкомащабна 
университетска болница с 3200 легла и приема пациенти 
както от цял Китай, така и от чужбина. Тя е заобиколена 
от 21 университетски и 75 лекуващи болници.1154

Центърът по органна трансплантация Чунцин е част 
от тази болница и покрива множество школи. Болницата 
започва да извършва трансплантации на роговица през 
60-те години на 20-ти век1155 и трансплантации на бъбрек 
през 1981 г. Тя изпълнява първата си трансплантация на 
паратироидна жлеза през 2000 г. и първата успешна чер
нодробна трансплантация през 2001 г. Започва да разви
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ва алогенна трансплантация на хемопоетични стволови 
клетки през октомври 2005 г.1156 През 2009 г. тя основава 
най-голямата единица за трансплантация на стволови 
клетки в града.1157

Интернет страницата на болницата публикува спи
сък със заглавие „Цени на медицински услуги в Чунцин 
– чернова,” издаден на 26 март 2004 г. от Бюрото по цено
образуване на Чунцин и Здравното бюро в Чунцин.

Списъкът включва пълна гама от органни, тъканни и 
клетъчни трансплантации. Тези цени за операция, покри
ват само операцията за трансплантация и не включват 
органа, нито разходите за добиването му:1158

 y Трансплантация на роговица 1100 юана (288 лв.)
 y Едновременна проникваща кератопластика, пре

махване на катаракта и поставяне на интраокуларни 
лещи (тройна процедура) 1500 юана (393 лв.)

 y Трансплантация на бял дроб (без донор и съхра
нение/транспорт) 5000 юана (1311 лв.)

 y Резекция на бял дроб 1900 юана (498 лв.)
 y Трансплантация на сърце 5000 юана (1311 лв.)
 y Трансплантация на сърце и бял дроб 6500 юана 

(1704 лв.)
 y Трансплантация на бъбрек 2800 юана (734 лв.)
 y Трансплантация на далак 2200 юана (577 лв.)
 y Трансплантация на тънки черва 3000 юана (786 

лв.)
 y Трансплантация на панкреас 5000 юана (1311 лв.)
 y Костна присадка 650 юана (170 лв.)
 y Трансплантация на черен дроб 1500 юана (393 

лв.)
 y Резекция на присаден черен дроб + нова транс

плантация 16 000 юана (4194 лв.)
 y Комбинирана органна трансплантация 17 000 

юана (4456 лв.)
 y Трансплантация на костен мозък 2700 юана (708 

лв.)
 y Трансплантация на периферни кръвни стволови 

клетки 2800 юана (734 лв.)
Нейното отделение по жлъчно-чернодробна хирур

гия е ключова национална клинична школа и служи за 
център по органна трансплантация на Чунцин, с акреди
тирани програми за дипломни и докторски степени. Не
говият медицински екип включва 6 професори, 8 канди
дат-професори и 14 с докторски степени, половината от 
които обучавани професионално в чужбина. Отделението 
има 150 легла.1159

Директорът на отделението Ду Чънйоу е с много 
познания за чернодробната трансплантация и други 
области и има изключителни хирургически умения. Той 
получава докторска степен от отделението по жлъч
но-чернодробна хирургия в Медицинския университет 
на западен Китай (сега Медицински университет Съчу
ан) и изучава лекарства срещу отхвърляне на органи
те в АстаТек ООД в САЩ. Той също е учил чернодробна 
трансплантация в университета в Страсбург във Фран
ция и във Филиална болница на университета Киото в 
Япония.1160
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Главен хирург У Джундзюн специализира чернод
робна резекция, възстановяване, трансплантация и пре
дотвратяване на усложнения след трансплантация. Той 
започва кариерата си през октомври 2005 г., след като 
получава клинична степен кандидат на науката от уни
верситета Джъдзян. От септември 2008 г. до юни 2009 г. 
той е бил гостуващ лектор на Центъра по чернодробна 
трансплантация на Университета на Тулуза във Франция.

Кандидат главен хирург Хуан Пин също е силно зает с 
трансплантации на черен дроб. Той получава докторска 
степен по хирургия от Медицинския университет Чун
цин и извършва изследователска дейност и обучение в 
Изследователския център по трансплантация в болни
ца Тундзи към Университета за наука и технология в 
Хуаджун. Той е старши гост-лектор на проф. Шъун Тат 
Фан в отделението по жлъчно-чернодробна хирургия 
на болница Куин Мери към университета в Хонконг. Той 
също започва по-нататъшно обучение и изследователска 
дейност в отделението по жлъчно-чернодробна хирургия 
и центъра по органна трансплантация на университета в 
Страсбург, Франция.1161

Интернет страницата на Отделението по обща хи
рургия на официалния сайт на болницата твърди, че то 
е изпълнило 132 чернодробни трансплантации от 2001 
г. насам.1162 Въпреки това Ду Чънйоу пише в дипломната 
си работа, че изследването е насочено към 10 пациенти, 
които са страдали от жлъчни усложнения измежду 140-
те пациенти с чернодробна трансплантация в центъра 
по органна трансплантация между януари и март 2005 г. 
Това означава, че от януари до март 2005 г., този център 
е извършил 140 чернодробни трансплантации, което е 
над общия брой за 15 години на официалната интернет 
страница.1163

Отделението по урологична хирургия извършва пър
вата алогенна бъбречна трансплантация в Чунцин и слу
жи като център по бъбречна трансплантация на Чунцин. 
Отделението има 8 души старши персонал, 10 кандидат 
старши персонал, 2-ма ръководители за докторантура, 
12 ръководители за дипломиране, 67 сестри, 3 сгради 
за лежащи пациенти и 156 легла. Страницата на отделе
нието не предоставя статистика относно обема бъбречни 
трансплантации.1164

Неговото офталмологично отделение започва да про
вежда трансплантации на роговица през 60-те години на 
20-ти век и административно обслужва Очната банка на 
Чунцин. То се нарежда сред най-добрите в страната по 
обем трансплантации на роговица и за най-много полу
чени донорски роговици.1165

През 2002 г. Народната провинциална болница Съчу
ан се слива с Академията по медицински науки Съчуан, 
за да сформира настоящата Академия на медицинските 
науки Съчуан и Народна провинциална болница Съчуан. 
Понастоящем тя разполага с 6455 души персонал, вклю
чително 866 старши специалисти. Тази болница има 4300 
легла към момента.1166
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Болницата ръководи клиничен център по трансплан
тация, който обединява много видове органни и клетъч
ни трансплантации. Той е основан през март 2007 г. и се 
е наредил 28-ми измежду над 160 центъра по органна 
трансплантация в цялата страна през 2009 г.1167

Той провежда клинични чернодробни, бъбречни, 
на тънките черва, панкреатични, комбинирани панкре
ас-бъбрек, комбинирани чернодробно-интестинални и 
други видове трансплантации. През юни 2009 г. той от
варя първата и единствена в провинцията специализи
рана амбулаторна клиника по органна трансплантация. 
Разполага с над 100 легла и по-голямата част от лекарите 
ѝ притежават докторски степени.1168

Дън Шаопин, академичен лидер в областта, се зани
мава със жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия 
от 29 години. Дън е следвал клинична медицина и основ
на органна трансплантация в известни университети в 
Европа и САЩ. Той е разработил напреднали техники за 
жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия и орган
на и клетъчна трансплантация, особено в изследването 
на островна ксенотрансплантация.1169

Ян Хундзи, директор на Центъра по органна транс
плантация, е печелил множество награди на Световния 
конгрес по трансплантация. Ян е експерт по ксенот
рансплантация с богат опит в клинична комбинирана 
панкреатично-бъбречна, чернодробно-интестинална и 
чернодробна трансплантация от жив донор, както и в 
разделно-чернодробната трансплантация за деца. Той е 
обучавал група млади лекари по трансплантация.1170

Хуан Сяолун, ръководител за магистратура в Универ
ситета на югозападен Дзяо Тун и заместник-директор на 
Изследователския институт по органна трансплантация, 
се е обучавал при Хуан Дзиефу. Работи жлъчно-чернод
робна и панкреатична хирургия в отделението по транс
плантационна хирургия на болницата към Университета 
на Вирджиния в САЩ от юли 2006 г. до февруари 2010 г., 
като служи и като директор на програмата по клетъчна 
трансплантация. Завръща се в Китай през март 2010 г. 
и понастоящем е председател на Комитета към Общест-
вото по  имунологична органна трансплантация на Съ
чуан.1171

Това е провинциален регионален медицински център 
с над 800 души старши технически персонал и над 1500 
души персонал с докторски или дипломни степени. Раз
полага с 3200 легла.1172

През август 2003 г. болницата успешно провежда 
първата за град Ляочън чернодробна трансплантация. 
От тогава е започнала да провежда рутинно алогенни ор
тотопични чернодробни трансплантации. Понас тоящем 
нейното отделение по жлъчно-чернодробна хирургия 
има 1 главен хирург, 3-ма кандидат главни хирурзи, 1 с 
докторска степен, 3-ма кандидат-докторанти и 3-ма чле
нове с магистърски степени. Разполага с 43 легла.1173

През 2003 г. отделението по сърдечна хирургия на 
болницата е първото измежду болниците на общинско 
ниво в провинция Шандун, развило оперативна сърдечна 

86.
Народна болница Ляочън

Център за трансплантация на че
рен дроб на регионално ниво



202

трансплантация и успешно е извършило последовател
но 4 сърдечни трансплантации. През 2004 г. то е изпъл
нило първата в Китай единична трансплантация на бял 
дроб.1174 През октомври 2005 г. е извършило 3 трансплан
тации – сърдечна, чернодробна и бъбречна, всичките в 
един ден.1175

Ма Дзъншан, директор на отделението по сърдеч
на хирургия, е извършил първата за региона сърдечна 
трансплантация на 23 май 2003 г., първата алогенна 
трансплантация на десен бял дроб и първата за Китай 
единична трансплантация на бял дроб, комбинирана с 
коригиране на предсърдно септален  дефект. Той е учил 
в центрове по сърдечни болести в Лион, Берлин, универ
ситета Хумболт, Торонто, Минесота и на други места.1176

За 20 дни, между 18 януари и 8 февруари 2007 г., 
болницата изпълнява 6 трансплантации, включително 
2 ортотопични сърдечни алографти, 3 чернодробни алог-
рафти и 1 бъбречна трансплантация.1177

На 10 април 2008 г. главна сестра Джан Чунян спо
деля на интернет страницата на болницата: „Сестрите в 
нашето отделение по сърдечна хирургия, докато изпъл
няваме задълженията си по време на рутинни сърдеч
ни операции, сме също отговорни за следоперативната 
грижа по сърдечни, чернодробни, бъбречни и белодроб
ни трансплантации.” „По време на трансплантациите, 
заради особени аспекти на донорските органи, се налага 
често да извършваме сърдечни, чернодробни и бъбречни 
трансплантации едновременно. Това увеличи работното 
ни натоварване над 10 пъти. Всеки човек е претоварен 
с работа всеки ден и влага многократни усилия.” Това 
показва, че отделението извлича сърцето, черния дроб, 
бъбреците, белите дробове и други органи по едно и 
също време от един донор. Извършват се многобройни 
операции за трансплантация, изискващи многобройни 
видове органи.

Тя включва един пример: „През октомври 2005 г. 
извършихме сърдечна, чернодробна и бъбречна транс
плантации в 1 ден. Това беше огромно изпитание за нас.” 
Екипът извършил първо сърдечната трансплантация, 
последвана от бъбречната и след това чернодробната. 

Тя заявява: „За над месец (октомври 2005 г.), извър
шихме следоперативна работа за 3 сърдечни, 6 чернод
робни и 6 бъбречни трансплантации.”1178

Позовавайки се на горното, има данни, че болницата 
е извършила 6 сърдечни трансплантации: първата на 23 
май 2003 г., 3 през октомври 2005 г. и 1 между 18 януари 
и 8 февруари 2007 г. Въпреки това интернет страницата 
на болницата твърди, че тя е изпълнила само 4 сърдечни 
трансплантации.1179 Цифрата от статията с Джан Чунян 
вече надхвърля броя в интернет страницата с 50%.

Болницата включва център с ключова специалност, 
лаборатория на Народната освободителна армия и един 
от най-големите центрове за трансплантация в южен Ки
тай. Той е един от първите в Китай, извършвали бъбреч
ни трансплантации и започва да изпълнява чернодробни 
трансплантации през 2004 г.1180, 1181
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Центърът за чернодробна трансплантация има 180 
легла и може едновременно да извършва 2 чернодробни 
трансплантации и 1 обикновена операция. Болничните 
стаи са добре оборудвани с удобства, включително кли
матизация, телевизори, телефони, централно газифици
ране, интеркоми, хладилници и микровълнови печки. 
Центърът има също и 5 „президентски апартамента“ с 
високоскоростен интернет достъп.1182

Ю Джоуяо е  бивш вицепрезидент на болница No.458 
на Народната освободителна армия, заместник-директор 
на Изследователския институт за чернодробни заболя
вания на Народната освободителна армия, високопос
тавен служител на военновъздушните сили и помощ
ник-професор в Южния медицински университет. Той е 
ръководил екип от специалисти, за да извърши първата 
за болницата ортотопична чернодробна транспланта
ция.1183

Това отделение има 1 главен хирург, кандидат главни 
хирурзи, 2-ма с докторски степени и 3-ма с магистърски 
степени.1184

Интернет страницата на болницата заявява: „Нашата 
болница е едно от медицинските звена, квалифицирано 
за чернодробни трансплантации от Здравното министер
ство. Гуандун понастоящем има 5 медицински организа
ции, квалифицирани да извършват чернодробни транс
плантации. (Ние) разполагаме с много богат клиничен 
опит в чернодробната трансплантация. Отделението 
за чернодробни трансплантации на нашата болница е 
извършило около 150 чернодробни трансплантации; 
всяка година над 20 трансплантации на черен дроб се 
извършват тук.”1185 През 2006 г. репортаж на „Лайфуийк“, 
озаглавен „Медицински истории зад обектива” включва 
информация за трансплантациите на черен дроб в тази 
болница:1186

На 28 септември 2006 г. д-р Сун Ниндун от отделе
нието по жлъчно-чернодробна хирургия на болница 458 
на Народната освободителна армия организира своята 
първа изложба с фотографии. Сун е най-горд с една фо
тография, която е печелила много награди. Снимката 
се казва „Отново е посред нощ“. Това е сцена от първата 
трансплантация на черен дроб на болницата: „В онзи мо
мент, тази операция вече беше продължила 6 часа през 
нощта. Някои хора се унасяха, а някои още действаха. Ако 
я увеличите, може да видите очите на водещия хирург 
– те са наистина широко отворени.” Болница 458 вече е 
извършила над 140 трансплантации на черен дроб …

Този репортаж показва, че за 2 години след първата си 
чернодробна трансплантация през 2004 г., тази болница е 
извършила над 140 трансплантации на черен дроб. Два
надесет години по-късно, обаче, общият брой на чернод
робни трансплантации не е нараснал на хартия.

Ако случаят беше наистина такъв, болницата нямаше 
да може да поддържа сертификата си от Здравното ми
нистерство. Също така болницата сама е оповестила, че 
е извършвала по 20 трансплантации на черен дроб всяка 
година (минимално изискуемите за запазване разреши
телно от министерството). Основавайки се на тази цифра, 

Център за трансплантация на 
черен дроб и бъбрек на регионално 
ниво



204

до 2016 г. би трябвало да е извършила близо 400 транс
плантации на черен дроб. Използвайки консервативната 
бройка от 70 случая на година от медийния репортаж, тя 
би натрупала близо 1000 чернодробни трансплантации 
към днешна дата. Базирайки се на възможността на 
болницата да извършва две трансплантации едновре
менно, ако предположим че всяка операционна зала се 
използва само веднъж на ден (иначе, само 1 операционна 
зала за трансплантация на черен дроб би била достатъч
на), тя би следвало да е извършвала 800 на година, или 10 
000 към днешна дата. Ние предполагаме, че публичните 
цифри на болницата представляват около 1/70 от реал
ния обем чернодробни трансплантации.

Бъбречната трансплантация е традиционна програ
ма на отделението по урологична хирургия на болницата. 
„Откакто нашето отделение извърши първата си бъбреч
на трансплантация в началото на 90-те години на 20-ти 
век, то е помогнало на много пациенти с уремия да полу
чат нов живот. Нашето отделение  съвместно  с центъра 
по диализа и центъра по заболявания на черния дроб 
развихме програма за абдоминална органна трансплан
тация, позволявайки на трансплантационните умения на 
нашата болница да нарастнат бързо и да се превърне в 
един от широкомащабните центрове по органна транс
плантация в южен Китай.”1187

Отделението по бъбречна трансплантация на болни
цата е ключова област за развитие и може рутинно да 
осигурява различни видове бъбречни трансплантации 
и такива на стволови клетки. То съчетава традиционна 
китайска и западна медицина, за да лекува хронична 
болест на присаден бъбрек. През годините на развитие, 
съсредоточавайки се върху бъбречните трансплантации, 
то е обособило специалности по кръвно пречистване и 
мултиорганни трансплантации.1188

Отделението има самостоятелно крило с 35 нормал
ни легла и 4 легла за интензивна грижа. Болничните стаи 
са светли и просторни, с климатизация, централно гази
фициране, централна система за повикване и кабелна 
телевизия. Отделението има 20 души медицински пер
сонал, включително 7 лекари със старши и средни титли 
и 4-ма с магистърски степени. Те имат средно по над 10 
години клиничен опит в урологичната хирургия.

При все това този „широкомащабен център в южен 
Китай” декларира, че извършва само над 50 бъбречни 
трансплантации годишно. Този тип обем би изисквал 
по-малко от 4 легла. Базирайки се на публичен обем на 
бъбречни трансплантации, 2,5 пъти колкото този на чер
нодробните ѝ трансплантации, много е възможно реал
ният брой бъбречни трансплантации да е пропорциона
лен на този на нейните чернодробни трансплантации, в 
който случай реалният обем бъбречни трансплантации 
може би е близо 2000 на година.

Вътрешен източник заявява: „От 2003 г. до 2004 г. 
имаше 5 до 10 бъбрека, изпращани на болницата на все
ки 2 до 3 дни средно, обикновено вечер и придружени 
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от въоръжени цивилни полицаи. На всеки няколко дни 
цивилните офицери прибираха големи суми пари в брой. 
Повечето от реципиентите на бъбрек бяха чужденци.”1189

Болницата е имала достатъчни запаси от роговица не 
само да подсигури себе си, но също и да снабдява други 
болници. На 15 май 2011 г. директорът на офталмоло
гичното отделение, Дзин Лянси, посетил Очна болница 
Пужъй в Шанхай и обещал да осигури на Пужъй постоян
на доставка на висококачествен материал за трансплан
тация на роговица.1190

Това е голяма, широкообхватна клас 3А болница и ме
дицински център в провинция Гуанси. Нейните главни 
сгради (изключвайки клона) имат 3742 души персонал, 
включително 545 със старши титли и 745 с докторски 
и магистърски степени. Болницата има 1896 отворени 
легла.1191

Интернет страницата на болницата заявява, че ней
ните техники за различни видове органни транспланта
ции са се развили. Тя провежда сърдечни, чернодробни, 
бъбречни, на роговица и други видове трансплантации 
от началото на 90-те години на 20-и век. Техниката на 
отделението по кардиоторакална хирургия за директно 
наблюдение на продължително биещо сърце е напред
нала както в национален, така и в международен план. 
Отделението по жлъчно-чернодробна хирургия извърш
ва трансплантации на черен дроб от началото на 2000 г.; 
неговите способности са се развили от тогава. Отделе
нието по урология провежда алогенни бъбречни транс
плантации от 1991 г. Трансплантацията се е превърнала 
в основен начин за лекуване на терминални пациенти със 
заболявания на бъбрека в тази болница, чиито възмож
ности са напреднали както в национален, така и в меж
дународен план. Нейното отделение по офталмология е 
имало стотици трансплантации на роговица до 1992 г.1192

Лин Хуей, директор на отделението по кардиото
ракална хирургия и изпълнителен вицепрезидент на 
болницата, започва да извършва сърдечни трансплан
тации през 2001 г. Той, Пан Ючън от болница No. 181 
на Народната освободителна армия и други експерти 
са извършвали експерименти и клинични приложения 
за сърдечна трансплантация. Те прилагали частично 
продължително биеща техника (удължаване на сърце
биенето, докато се изрязва сърцето от донора, за да се 
запази органа свеж за по-дълго време) на ортотопични 
сърдечни трансплантации при 34 пациенти. Техниката е 
международно напреднала и е получила провинциална 
награда за научен и технологичен прогрес през 2013 г. Тя 
се е прилагала в други болници, включително Обедине
на болница на Медицински университет Фудзиен, Фили
ална болница на университета Нантун, многопрофилна 
болница Гуандун в Джуншан, Централна болница Далиен, 
Работническа болница Люджоу и други.1193

Центърът разполага с 20 лекари, включително 5-ма 
със старши титли, 5-ма с кандидат старши титли, 4-ма със 
средни титли, 1 учил в чужбина, 1 ръководител за докто
рантура, 3-ма ръководители за магистратура, 4-ма с док
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торски степени и 14 с магистърски степени. Има 46 легла 
и 15 легла за интензивна грижа. Германският център за 
сърдечни болести (Берлин) е установил тренировъчна 
база в болницата.1194

Нейното отделение по урологична хирургия провеж
да алогенни бъбречни трансплантации от началото на 
1990 г. Успеваемостта му е на предни позиции в страна
та, а бъбречната трансплантация вече се е превърнала в 
рутинна процедура за отделението.1195

Според интернет страницата на чернодробното от
деление, то успешно е извършило първата си алогенна 
трансплантация на черен дроб през 2004 г.1196 Неговият 
директор, Лиу Тиенци, е учил в болница, свързана с Уни
верситета в Сидни и с Австралийския национален отдел 
по чернодробна трансплантация. Лю се е обучавал при 
известни специалисти по чернодробна и далачна хирур
гия, включително при академици от Китайската акаде
мия по инженерни науки и специалисти от чужбина.

Отделението по офталмология на болницата също 
извършва голям обем трансплантации на роговица.1197

Тази провинциална широкообхватна болница има 
2145 отворени легла, над 600 старши специалисти, 62-ма 
експерти, наградени за „изключителен принос“, 143-ма 
ръководители за магистратура и докторантура и 403-ма 
души персонал с магистърски и докторски степени.1198

Болницата е достигнала напреднало ниво в областта 
на органната трансплантация както в национален мащаб, 
така и в провинция Юннан. Тя успешно изпълнява пър
вата в света педиатрична хетеротопична трансплантация 
на черен дроб (черният дроб на донора е бил частично 
срязан, за да се намали обема на черния дроб и е бил 
имплантиран в гнездото на далака). Тя също извършва 
и първата алогенна трансплантация на ръка в югозапа
ден Китай.1199

Нейният център по органна трансплантация включва 
екип за трансплантация на бъбрек и екип за трансплан
тация на черен дроб. Той има 2-ма професори, 3-ма кан
дидат професори и 3-ма членове с докторски степени по 
медицина.

Интернет страницата на болницата е изтрила въве
дението към своето отделение по органна транспланта
ция. Според версия, съхранена на transplantation.org.cn 
на 9 януари 2014 г., болницата е провела 18 чернодробни 
трансплантации между април 2005 г. и февруари 2014 г. 
и 21 чернодробни трансплантации за същия период.1200

Въпреки това ние намерихме труд по чернодробна 
трансплантация, публикуван от един от лекарите, при  
който размерът на извадката от пациенти беше 6 пъти 
по-голям от броя на трансплантациите, които болницата 
е заявила. Тази извадка е само малка част от голям брой 
трансплантации, отговаряли на критериите на труда. 
Така реалният брой чернодробни трансплантации на 
болницата най-вероятно е много над цифрата, 6 пъти 
над официалния брой.
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Например, Мо Иуо, настоящ директор на Отделението 
по жлъчно-чернодробна хирургия, публикува изследва
не, което е провел за 8 алтернативни ортотопични чер
нодробни трансплантации между август 2000 г. и юли 
2003 г. (23 месеца).1201 Друг лекар от болницата публикува 
труд за белодробни инфекции при 55 пациенти с ортото
пични чернодробни трансплантации между април 2005 
г. и май 2007 г.1202 Джън Джун, заместник-директор на 
трансплантационния център, публикувал труд относно 
жлъчна реконструкция при 55 пациенти с чернодробна 
трансплантация между април 2005 г. и март 2007 г.1203 
Друг труд избира произволно 12 пациенти с ортотопични 
чернодробни трансплантации, които са били оперирани 
в тази болница между 2007 г. и 2009 г.1204

Екипът е изпълнил чернодробни трансплантации на 
3-ма пациенти едновременно на 24 юни 2005 г. Общият 
брой извършени чернодробни трансплантации я поставя 
на водеща позиция в провинция Юннан.1205 Чън Минцин, 
президентът на болницата, починал през 2012 г., е учил 
чернодробна трансплантация в Трансплантационния 
център на болницата към университета в Колорадо, САЩ 
и в болница Куийн Мери в Хонконг.1206

Екипът по бъбречна трансплантация изпълнил пър
вата си бъбречна алографта през 1983 г. Проф. Ма Чаолун 
има 29 години клиничен опит в урологичната хирургия 
и бъбречна трансплантация. Той е учил бъбречна транс
плантация в университета в Колорадо в САЩ между март 
1998 г. и юни 1999 г.1207

Електронният профил на отделението по трансплан
тация на болницата заявява, че е провела 41 бъбречни 
трансплантации от 1983 г., включително 14 с живи до
нори – роднини.1208

Въпреки това лекарите от болницата публикуват 
изследване през 2008 г., основаващо се на 50 „бъбречни 
трансплантации от жив донор-роднина“ между февруари 
2002 г. и май 2008 г.1209 

Позовавайки се на този брой, за 6-годишния период 
от 2002 г. до 2008 г., броят бъбречни трансплантации от 
жив донор-роднина е 3 пъти по-голям от общо заявения 
от болницата за период от 33 години. Друго изследване 
се основава на извадка на 18 от 84 бъбречни трансплан
тации.1210 От тези фрагменти човек може да види, че пуб
лично изнесеният трансплантационен обем е бил сери
озно намален.

Отделението по кардиоторакална хирургия на болни
цата е единственото квалифицирано звено за белодробна 
трансплантация в провинция Юннан. То е провело пър
вата алогенна белодробна трансплантация в провинци
ята през 2005 г. и е спечелило провинциална награда за 
научен и технологичен прогрес. То също е извършило и 
алогенна сърдечна трансплантация същата година.1211 
Отделението непрестанно изпраща свои експерти да се 
обучават в известни сърдечни и белодробни центрове в 
САЩ, Германия, Русия, болница Фу Уай в Пекин, болни
ца Анджън в Пекин, Института за изследване на сърце 
в Гуанджоу и други.1212 Отделението има 83 легла, вклю
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чително 12 легла за интензивна грижа и 6 медицински 
професионалисти, учили в чужбина, 4 професори и глав
ни лекари и 6 кандидат главни лекари.

Болницата е една от трите най-големи в Китай, които 
съчетават традиционна китайска и източна медицина. Тя 
има 1961 души персонал, включително 81 професори и 
главни хирурзи/лекари, 168 кандидат-професори и кан
дидат главни хирурзи/лекари, 67 с докторски степени, 
над 400 души персонал с магистърски степени, над 20 
учили в чужбина и един национален медицински екс
перт.1213

Болница Жуейкан е една от само двете болници по 
традиционна китайска медицина, квалифицирани да 
изпълняват трансплантационна хирургия.1214 Нейното 
Отделение по урологична хирургия води по количество 
и умение в бъбречни трансплантации в автономния ре
гион Гуанси Джуан. Неговият медицински персонал от 
28 души понастоящем включва 5-ма старши експерти, 7 
души с докторски степени, 4-ма дипломни ръководители, 
един член на персонала, обучаващ се в чужбина и 4-ма 
наблюдаващи лекари.1215

Интернет страницата на болницата непоклатимо 
представя своето Отделение по урологична хирургия 
като водещата регионална програма за бъбречна транс
плантация както по хирургичен обем, така и по транс
плантационни способности.1216 Отделението изпълнява 
алогенни бъбречни, чернодробни, комбинирани чернод
робно-бъбречни и други видове трансплантации.1217

Д-р Хундзюн Гао, вицепрезидент на болницата, е 
завършил Южния медицински университет (преди из
вестен като Първи военен медицински университет на 
Народната освободителна армия) и е следвал органна 
трансплантация. Той е учил трансплантация на островни 
клетки в Канада през 2004 г. и е работил в Многопрофил
ната болница на Военно командване Шънян и болница 
Джудзян на Южния медицински университет. Гао е ръ
ководил стотици бъбречни, чернодробни и други орган
ни трансплантации. Неговата хирургична успеваемост е 
съизмерима с тази на други изтъкнати трансплантацион
ни центрове в Китай.1218

Синуей Гу, директор на отделението по трансплан
тация, специализира чернодробна, бъбречна и комби
нирана мултиорганна трансплантации. Той участва в 
2000 бъбречни трансплантации, над 200 чернодробни 
трансплантации, над 20 комбинирани трансплантации 
черен дроб-бъбрек и мултивисцеларни трансплантации. 
Той е ръководил над 300 бъбречни трансплантации и 50 
чернодробни трансплантации.1219

Минджуан Лин, главен хирург и гостуващ професор 
в болницата, се занимава с бъбречни трансплантации от 
19 години. Лин лично е участвал в близо 2000 бъбречни 
трансплантации.1220
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Болницата е поела 114 изследователски проекти от 
2009 г., включително 37 проекти на национално ниво и 
77 проекти на провинциално ниво, възлизащи на над 40 
млн. юана (10,4 млн. лв.) финансиране. Тя има 30 научни 
и технологични постижения.1221

Болницата е била една от първите, които са били 
свързани с медицински училища в югозападен Китай. 
Има 2035 регистрирани легла, но в действителност из
ползва 2300 легла. Има 798 старши специалисти, 120 
души персонал с докторски степени, 560 с магистърски 
степени и над 400 ръководители за докторантура и ма
гистратура. Тя е одобрена да извършва чернодробна, 
бъбречна, на тънките черва и панкреатична трансплан
тация.1222

Нейното отделение по жлъчно-чернодробна хирур
гия ръководи изследователска лаборатория по органна 
трансплантация, която разполага с напреднало оборуд
ване и е на водеща позиция в провинцията. То има 120 
легла, 4-ма старши специалисти, 11 кандидат старши 
специалисти, 6 души персонал с докторски степени, един 
ръководител за докторантура и 9 ръководители за ма
гистратура.1223

Отделението по жлъчно-чернодробна хирургия спе
циализира в диагностика и лечение на чернодробни, 
жлъчни, панкреатични и далачни заболявания; то е про
винциалният център по органна трансплантация на Гу
ейджоу и клинична база за фармакологично изследване 
към Здравното министерство.

Отделението има 67 души медицински персонал, 
включително 4-ма главни професионални служители, 
11 кандидат главни професионални служители, 6 с док
торски степени, 6 ръководители за докторантура, 9 ръ
ководители за магистратура. Има обособен капацитет от 
80 легла, но в действителност разполага със 120 легла. То 
приема повече от 3000 пациенти и изпълнява над 1500 
операции годишно. То има изследователска лаборатория 
по органна трансплантация, оборудвана с напреднали 
инструменти и способна да извършва експериментал
но изследване на жлъчно-чернодробни и панкреатични 
заболявания в областите на клетъчната и молекулярна 
биология. Отделението е водещо в провинцията по тези 
предмети.

Отделението по урологична хирургия има 5-ма про
фесори, 8 кандидат-професори и 6 наблюдаващи лекари, 
сред които 3-ма притежават докторски степени (вклю
чително 1 от САЩ) и 5-ма имат магистърски степени. От
делението има 7 ръководители за магистратура и 3-ма 
заместник-директори по медицинска грижа. То има 120 
легла и лежащо крило за бъбречна трансплантация. От
делението успешно изпълнява първата бъбречна транс
плантация с човешка присадка в провинцията през 1985 
г.1224
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Позната преди като Народна болница Лхаса, това е 
център за медицинска грижа, изследователска дейност 
и образование в автономния регион Тибет.1225 В допъл
нение към осигуряването на медицинска грижа за кадри 
в автономния регион, болницата отговаря за здравната 
грижа за местни тибетски кадри, групи, пътуващи до Ти
бет, важни ръководители и известни личности. Болница
та често изпраща експерти във всякакъв тип болници в 
автономния регион, за да осигури консултация и напът
ствие.1226

Тази клас 3А болница има 650 регистрирани легла, 60 
старши специалисти и 226 средни специалисти. Нейният 
персонал включва 3-ма членове с докторски степени, 15 
с магистърски степени, 5-ма студенти за докторантура и 
13 студенти за магистърска степен.1227

През март 1987 г. Тибетският институт по медицин
ски науки се е слял с болницата, а няколко изследовател
ски проекти са спечелили много национални или про
винциални награди за научен и технологичен прогрес. 
Болницата е установила взаимоотношения на сътрудни
чество с много местни и чужди медицински институции, 
включително такива в САЩ, Япония и Великобритания, 
Китайската академия на науките, Обединена болница 
и Болница на Западен Китай към университета Съчуан. 
Хирурзите, експерти на болницата, имат умения в мозъч
ната, гръдната, абдоминалната и урологична операции.

На интернет страницата на болницата няма ин
формация за органна трансплантация. Въпреки това 
китайските медии няколкократно за съобщавали, че 
болници в Тибет са канили голям брой специалисти по 
трансплантация от вътрешни провинции, за да ръково
дят и провеждат операции по органна трансплантация 
в Тибет.

На 15 декември 2002 г. агенция Синхуа съобщава:
Народна болница Лхаса в Тибет е направила първа

та си успешна ортотопична трансплантация на черен 
дроб в автономния регион Тибет. Това е първата такава 
операция в света на надморска височина от 3700 метра. 
Операцията се състояла в 15:00 часа на 13 декември. Сред 
четиримата хирурзи, извършили операцията, били Тан 
Дзинхай, декан на Народната болница на Лхаса и проф. 
Ян Лвнан от Свързаната болница на Медицински универ
ситет Хуаси в Съчуан. Операцията продължила 14 часа.

Декан Тан Дзинхай казва, че успехът на операцията 
дава пример за бъдещо медицинско изследване и прак
тика в равнинния регион и слага край на частта от тибет
ската история, която не включва главни органни транс
плантации, както и че дължи (успеха си) на подкрепата 
на централното правителство.1228, 1229

За да извършва чернодробни трансплантации в Ти
бет, хирургичният екип на болницата, ръководен от де
кан Тан Дзинхай, е бил изпратен групово да бъде обучен 
в Медицинския университет на западен Китай, в центъра 
по чернодробна трансплантация в болницата.1230

Тан също добавя: „Тъй като Лхаса е на надморска ви
сочина от 3600 метра, за да се осигури дейността на хепа
тоцитите на черния дроб, извличането на черния дроб от 
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донора трябва да стане едновременно с отстраняването 
на лошия черен дроб от реципиента. В противен случай, 
ако  заради лоши метеорологични условия самолетът за 
Тибет, пренасящ донора, не може да излети от регион, 
извън на Тибет навреме – а такива ситуации в Тибет са 
често срещани през зимата – последствията биха били 
катастрофални.”1231

Според това доказателство, жив „донор“ е бил убит – 
когато неговият/нейният черен дроб е бил изрязан – по 
същото време, когато лошият черен дроб на реципиента 
е бил отстранен.

Болницата е известна и като Училище по клинична 
медицина No. 1 към Медицински университет Кунмин, 
с 3000 регистрирани легла. Тя има 568 старши специа
листи, 39 ръководители за докторантура, 253-ма ръко
водители за магистратура и 969 души с докторски или 
магистърски степени.1232

Болницата ръководи Изследователския център по 
органна трансплантация (черен дроб и бъбрек) в про
винция Юннан. Болницата твърди, че според Здравното 
министерство, „индексът на чернодробна трансплан
тация в нашето отделение (включително общият брой 
случаи, качество на трансплантация, ефикасност, цялост 
на данните и др.) я нарежда на 39-о място сред 80-те 
болници, квалифицирани да извършват чернодробни 
трансплантации в страната; индексът на нашето отделе
ние я нарежда 10-а сред 122-те болници, квалифицирани 
да провеждат бъбречни трансплантации.”1233

Дзън Джун, вицепрезидент на болницата и известен 
експерт, води екипа по чернодробна трансплантация. 
Той е извършил над 200 чернодробни трансплантации 
и е наблюдавал над 600 бъбречни трансплантации. Еки
път по бъбречна трансплантация се ръководи от проф. 
Ма Чаолун.1234

Центърът по органна трансплантация веднъж е из
вършил 3 ортотопични чернодробни трансплантации и 
4 бъбречни трансплантации в един ден. Центърът успеш
но изпълнява първата в Китай специална чернодробна 
трансплантация, по време на която донорски черен дроб 
е споделен между 2-ма пациенти чрез секцио. Операцията 
се е провела на 20 декември 2006 г. Единият пациент е 
бил от Пекин, а другият от Кунмин.1235
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Тази клас 3А многопрофилна болница е директно под 
юрисдикцията на провинциалното правителство и осигу
рява медицински услуги за северния район на провинция 
Гуейджоу. Тя има 2800 отворени легла, 596 старши про
фесионалисти, 70 с докторски степени, 4 присъединени 
кандидати на науката и 178 ръководители за магистра
тура. Тя разполага с ключова провинциална лаборатория 
– Лаборатория по анестезия и органна защита. Тя е сред 
първата група институции, одобрени от Здравното ми
нистерство да извършват бъбречни трансплантации.1236

Болницата е одобрена от Здравното министерство да 
извършва само бъбречни трансплантации, но в действи
телност изпълнява чернодробни, бъбречни, костно-мо
зъчни, на роговица, на стволови клетки и други видове 
трансплантации.1237 Нейното отделение по урологична 
хирургия започва да провежда бъбречни транспланта
ции през 2000 г. и е извършило най-много такива транс
плантации в провинция Гуейджоу за 2007 г.1238

Отделението има 100 легла, а броят на лежащите па
циенти се задържа около 100. Отделението понастоящем 
има 4-ма главни лекари, които са професори и ръково
дители за магистратура, 3-ма кандидат главни лекари, 
6 наблюдаващи лекари и 3-ма специализанти. Сред тях, 
5 имат докторски степени, а 7 имат магистърски степе
ни.1239 

През 2005 г. центърът по бъбречна трансплантация 
на болницата основава лаборатория за тъканно типизи
ране и наблюдение на лекарства. През 2007 г. то основава 
лаборатория по органна трансплантация в сътрудничест
во с Медицинско училище Хановер в Германия. Той също 
е пионер за провинция Гуейджоу, като извършва бъбреч
на трансплантация от жив донор през 2007 г.1240 Центъ
рът има 2-ма професори, 5-ма кандидат-професори, 3-ма с 
докторски степени и 3-ма с магистърски степени; повече
то са учили бъбречна трансплантация на друго място.1241

Лекуването на чернодробен рак с трансплантация е 
отличителна процедура на нейното отделение по чернод
робна хирургия. То започва да изпълнява транспланта
ции за терминални пациенти със заболяване на черния 
дроб. То е изпълнило първата в провинция Гуейджоу ус
пешна трансплантация на черен дроб по спешност.1242 То 
е извършило голям брой чернодробни трансплантации 
между 2003 г. и 2007 г.

Отделението по чернодробна хирургия има 12 лека
ри и 13 сестри, включително 5-ма главни хирурзи, 5-ма 
кандидат главни хирурзи, 5-ма служители със средни 
междинни титли, 3-ма с магистърски степени и 6 ръко
водители за магистратура. То има 50 легла, включително 
4 в спешно отделение и едно в отделение за интензивна 
грижа; те всички имат ЕКГ наблюдение и животоспася
ващо оборудване.

Тази болница е основана през 1914 г. и има 240 стар
ши специалисти, 18 с докторски степени, 139 професио
налисти с магистърски степени, 6 експерти със специал
ни издръжки от Държавния съвет и 1100 регистрирани 
легла.
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В болницата се помещават Провинциалният център 
по чернодробна трансплантация на Юннан и Изследо
вателският център по органна трансплантация в Кун
мин.1243

Нейното отделение по жлъчно-чернодробна хирур
гия има 1 главен хирург, 2-ма кандидат главни хирурзи 
с докторски степени и 5-ма студенти за докторантура.1244

Проф. Ли, президент на болницата, е наблюдавал пър
вата чернодробна  трансплантация в провинция Юннан 
през 1999 г. Ръководи първата частична чернодробна 
трансплантация от жив донор-роднина през 2003 г. и 
първата комбинирана трансплантация черен дроб-бъб
рек в провинция Юннан през 2005 г. Провежда първата 
чернодробна трансплантация в тази болница през май 
2006 г. и е извършил първата за провинцията частична 
трансплантация от жив донор-роднина между възрастни 
през юли същата година.1245

Ли е и ръководител за докторантура и е провеждал 
изследване като кандидат на науката в Колежа по меди
цина на университета в Синсинати. Той е академичен и 
технологичен лидер сред младежите и групите на средна 
възраст в провинция Юннан, член на Комитета по транс
плантационна хирургия към Китайската медицинска 
асоциация, председател на Трансплантационния коми
тет на Медицинската асоциация на Юннан и редактор на 
Китайски журнал по трансплантация и списание Органна 
трансплантация. Той е публикувал 66 академични труда, 
включително 4 в Научния референтен индекс.1246

Жан Дзянхуа е вицепрезидент на болницата и замест
ник-председател на Комитета по органна транспланта
ция на Медицинската асоциация в Юннан. Той е участвал 
в първата за провинцията чернодробна трансплантация 
през октомври 1999 г., първата комбинирана трансплан
тация черен дроб-бъбрек през април 2001 г. и първата 
чернодробна трансплантация от жив донор през декем
ври 2003 г. Той е участвал в над 20 операции за чернод
робни трансплантации (включително от живи донори) 
годишно. Той е получил над 10 провинциални награди 
за научен и технологичен прогрес и награди на Минис
терството на здравеопазването за научно и технологично 
постижение. Той е учил чернодробна трансплантация в 
Медицинския университет на западен Китай (сега Ме
дицински център на западен Китай към Медицински 
университет Съчуан). Той  е провеждал изследване за 
кандидат на науката и е учил чернодробна и мултиор
ганна трансплантация в Университета на Арканзас за 
медицински науки и в Института по трансплантация На
зих Зуди в Оклахома. Публикувал е над 160 труда в местни 
академични списания, включително 70 като първи автор 
и 9 в Научния референтен индекс.1247

Първата Организация за набиране на човешки орга
ни в Трансплантационния център на човешки черен дроб 
и бъбрек в западен Китай е основана в болницата на 11 
октомври 2013 г.1248
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Тази болница е известна преди като болница Ян-ан в 
Шанхай преди да бъде преместена в Кунмин през 1970 г. 
Тя е също и сърдечносъдовата болница в Юннан. Разпола
га с 1302 регистрирани легла и 13 експерти на национал
но ниво, 20 на провинциално и 30 на общинско ниво.1249 
Отделението по сърдечна хирургия на големите съдове 
на тази болница се нарежда 13-о в Китай за на най-добри 
клинични отделения на Националния център за меди
цински данни през 2015 г.1250

Нейното отделение по кардиоторакална хирургия  
провежда първата сърдечна трансплантация в Кунмин 
през 2003 г. и първата комбинирана трансплантация сър
це-бял дроб в югозападен Китай през 2004 г.1251 Болни
цата изпълнява първата комбинирана трансплантация 
на единичен бял дроб и хирургична корекция на вроден 
порок на сърцето в града през март 2006 г.1252 През 2007 
г. Здравното министерство го определя за Център за сър
дечна трансплантация на провинция Юннан.1253 Болница
та започва да извършва бъбречни трансплантации като 
рутинна операция през 1987 г.1254 

През 2005 г. това отделение създава Сърдечносъдо
ва болница Юннан – Център за технологично сътрудни
чество с Център за сърдечни болести Берлин и започва 
дългосрочни отношения със Центъра за сърдечни и 
васкуларни болести Пенсилвания и с други известни  
такива центрове. То кани чужди експерти за академичен 
обмен и бизнес насоки, и изпраща свои ключови членове 
в местни и международни сърдечни центрове, за да изу
чават, провеждат изследване и да присъстват на между
народни академични конференции.1255 Този център има 
над 50 изследователски постижения и е публикувал над 
200 професионални труда в провинциални или по-прес
тижни списания (включително 4 в Научния референтен 
индекс).1256

Ли Ясиун, вицепрезидент на болницата и директор на 
отделението по сърдечна и на големите съдове хирургия, 
главно се занимава с хирургическо лечение и клинично 
изследване за минимално инвазивна сърдечна хирургия 
и органна трансплантация. Ли е достигнал напреднало 
ниво в областта на сърдечно-белодробната трансплан
тация в рамките на Китай.1257

Ли изпълнява над 800 сърдечно-съдови операции 
всяка година. Той е учил и провеждал изследване в Цен
търа по сърдечни болести в Берлин и в Университета на 
Пенсилвания. Той е водил разнообразни изследователски 
проекти към Националната фондация за естествена нау
ки и програми за наука и технологии към дванадесетия 
национален петгодишен план, получил е 8 общински и 
провинциални награди за научен и технологичен прогрес 
и е публикувал над 50 труда в големи провинциални спи
сания, включително 2 в Научния референтен индекс. Той 
е ръководил над 10 дипломни студенти, обучавал е над 
200 души в 30 групи от 15 различни болници и е пома
гал на над 10 болници да изпълнят над 1000 сърдечни 
операции.1258
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Тази болница служи като изследователски институт 
по клинична медицина на провинция Шаанси и нацио
нална институция за клинични изпитания на лекарства. 
Болницата има над 500 старши професионални служи
тели, 77 от които експерти с изключителен принос за 
провинцията или страната. Тя има 88 ръководители 
за  докторантура/магистратура и 714 студенти по док
торантура/магистратура. Болницата разполага с 3000 
легла и се съсредоточава върху чернодробни, бъбречни, 
белодробни, костно-мозъчни и други видове трансплан
тации.1259

Отделението ѝ по бъбречна трансплантация има сил
на техническа мощ и добра репутация в северозападен 
Китай. То може рутинно да изпълнява разнообразни опе
рации, свързани с бъбречна трансплантация.1260 Отделе
нието има 40 легла.1261 Отделението по трансплантация 
има отделно 40 легла за бъбречна трансплантация, като 
се смята за много способно и престижно в северозападен 
Китай.1262

Луо Юнкан, директор на отделението по бъбречна 
трансплантация и главен лекар, има над 10-годишен 
опит в бъбречната трансплантация и самостоятелно е 
извършил над 400 операции за бъбречна транспланта
ция. Той е публикувал над 10 изследователски статии и е 
известен с бъбречните трансплантации в северозападен 
Китай. 

Отделението по торакална хирургия извършва пър
вата трансплантация на бял дроб в северозападен Китай 
през юли 2005 г. То провежда разнообразни трансплан
тации, насочвайки се към терминални заболявания на 
белия дроб.1263

Жлъчно-чернодробното звено на болницата има 
100 легла, с 4-ма главни хирурзи, 3-ма заместник глав
ни хирурзи, 4-ма с докторски степени, 3-ма обучаващи 
се за докторантура и 6-ма притежатели на магистърска 
степен. Звеното активно провежда клинична изследова
телска дейност и е публикувало над 70 академични тру
да, включително над 10 в Научния референтен индекс 
и избрани китайски списания. То е поело 9 национални 
и изследователски програми на провинциално ниво и е 
университетска болница за университет Дзяо Тун в Си-ан 
и Медицински колеж Си-ан; също отговаря за клинично 
обучение и основно лекарско обучение.1264

Тази болница има 3370 легла и 438 служители със 
старши професионални титли. Персоналът ѝ включва 
15 експерти, които получават специални издръжки от 
правителството, 8 „изключителни експерти“ за провин
ция Гансу, 20 провинциални „водещи таланти“, 84 с док
торски степени и 639 с магистърски степени. Болницата 
притежава първата роботизирана хирургична система Да 
Винчи, одобрена от Националната комисия по здравео
пазване и семейно планиране за Гансу, Цинхай, Нинся и 
Синдзян автономни региони.1265

Нейното отделение по урология е основано в средата 
на 50-те години на миналия век и се е превърнало в едно 
от най-важните звена в системата на здравеопазването на 
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провинция Гансу. Директор Шъ Баогуан и заместник-ди
ректор Гуо Лидзюн са повели своя екип към постигане 
на напреднало ниво в провинцията по бъбречна транс
плантация.1266 През април 2013 г. отделението е извър
шило първата за провинцията бъбречна трансплантация 
от жив донор-роднина.1267 Понастоящем то разполага с 1 
ръководител за докторантура, 4-ма професори и глав
ни хирурзи/лекари, 4-ма наблюдаващи лекари и 4-ма 
специализанти. Измежду медицинския екип, 4-ма имат 
докторски, а 12 имат магистърски степени. Към момента 
отделението има 103 легла.1268

Отделението по урология е образователно звено за 
програмата по клинична урологична хирургия на уни
верситета Ланджоу за студенти с докторска и магистър
ска степен. То също поема отговорност за няколко колежа 
и университети. То е извършило голям брой изследова
телски проекти и е получило много награди за научен и 
технологичен прогрес. То е публикувало няколко статии 
в списания и 6 монографии.1269

Специализантът на болницата, Чън Ижун, е член на 
Комитета по органна трансплантация на Китайската 
медицинска асоциация и ръководител за докторантура. 
Той е учил във Франция и САЩ и има висока репутация 
в Китай.1270

Тази болница има 2306 легла, 350 служители със стар
ши професионални титли и 9 експерти, които получават 
специални издръжки от Държавния съвет.1271 Тя има 
също 21 ръководители за докторантура и 75 ръководи
тели за магистратура.

Центърът за чернодробна трансплантация на болни
цата се помещава във Втори отдел на Отделението по 
обща хирургия на Първа болница на университета Лан
джоу. Той има 2-ма главни хирурзи/лекари, 2-ма профе
сори и 5-ма кандидат главни хирурзи/лекари. Сред пер
сонала 7 имат докторска степен, а 11 имат магистърски 
степени.1272

Нейният център по чернодробна трансплантация е 
извършил първата трансплантация на черен дроб за ре
гионите Гансу, Цинхай и Нинся през 2001 г. През ноември 
2004 г. е извършил първата вторична трансплантация на 
черен дроб в региона. През 2006 г. създава сграда с 24 лег
ла за отделението за чернодробна трансплантация, а през 
ноември 2006 г. е одобрен като единствения център за 
трансплантация на черен дроб в провинция Гансу. През 
декември 2006 г. извършва комбинирана транспланта
ция черен дроб-бъбрек. През април 2007 г. започва да из
пълнява трансплантации на черен дроб от живи донори. 
През 2012 г. е извършил трансплантация на черен дроб 
за пациент със ситус инвертус, операция, която рядко се 
предприема в световен мащаб.1273

Проф. Ли Сюн, вицепрезидент на болницата и ди
ректор на Центъра по органна трансплантация, е член 
на Комитета по органна трансплантация на Китайска
та медицинска асоциация. Той специализира органни 
трансплантации. През 2001 г.  извършва първата транс
плантация на черен дроб в провинция Гансу, а от тогава е 
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извършил 35 операции за чернодробна трансплантация. 
През ноември 2004 г. е извършил първата транспланта
ция на черен дроб „втори опит“ в провинция Гансу. През 
2006 г. открива крило по чернодробна трансплантация 
на болницата. През декември 2006 г. провежда първа
та за отделението комбинирана трансплантация черен 
дроб-бъбрек. През април 2007 г. изпълнява първата там 
трансплантация на черен дроб от жив донор.1274

През юни 2001 г. Ли учи мултиорганна транспланта
ция на черен дроб, бъбрек и други органи в Центъра по 
органна трансплантация на Първа централна болница 
Тиендзин. От юли до октомври 2010 г. учи транспланта
ция на черен дроб от жив донор и жлъчно-чернодробни 
и панкреатични хирургични техники в обменна програ
ма в болница Асан и болница Шъйен в Корея. От януари 
до април той учи чернодробна трансплантация и жлъч
но-чернодробни и панкреатични хирургични техники в 
Университета за медицински науки в Арканзас. Понасто-
ящем той е изпълнителен редактор на Журнала за орган
но донорство и трансплантация и е в редакторския борд 
на Практически журнал по органна трансплантация“.1275

Тази болница има 2200 легла. Персоналът включва 13 
експерти със специални издръжки от Държавния съвет, 
3-ма експерти, признати от Министерството на здра-
веопазването за изключителен принос, 16 ръководители 
за докторантура, 125 ръководители за магистратура, 50 
професори и 106 кандидат-професори.1276

Отделението по чернодробна трансплантация има 
71 легла и се помещава в Първо отделение по обща хи
рургия. То има 3-ма главни лекари, 4-ма кандидат главни 
лекари, 1 ръководител за докторантура и 3-ма ръководи
тели за магистратура.1277

Директорът на отделението по жлъчно-чернодробна 
хирургия, Ли Юмин, е президент на Втора болница на 
университета Ланджоу, член на Обществото по органна 
трансплантация на Китайската медицинска асоциация 
и заместник-директор на Групата по трансплантация на 
черен дроб. През 1999 г. звеното по чернодробна транс
плантация създало първия изследователски екип по 
трансплантация на черен дроб в провинция Гансу. През 
септември 2001 г. той извършва първата клинична ор
тотопична трансплантация на черен дроб в провинция 
Гансу.1278

През 2003 г. отделението по урологична хирургия 
провело първата комбинирана далачно-бъбречна транс
плантация в северозападен Китай. Отделението има из
ключителни способности, особено в трансплантация 
на бъбрек.1279 То има 32 медицински служители, вклю
чително 3-ма със старши професионални титли, 6-ма с 
кандидат старши професионални титли, 8 с докторски 
степени, 6-ма с магистърски степени и 6-ма, обучавани 
в чужбина.1280 

Ян Ли, директор на урологична хирургия във Втора 
болница на университета Ланджоу и заместник-дирек
тор на клиничния център по урологични заболявания 
на провинция Гансу, е от най-добрите специалисти по 
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бъбречна трансплантация в Азия. Той е публикувал 21 
академични труда, 9 от които са включени в Научния ре
ферентен индекс.1281

Въпреки че болницата е одобрена само за провеж
дане на бъбречни трансплантации, в действителност 
тя провежда разнообразни видове операции по органна 
трансплантация и има пълен медицински персонал за 
улесняване на  чернодробна, белодробна, бъбречна, да
лачна, на роговица и костно-мозъчна трансплантации. 
Според доклад от 9 март 2013 г. болницата придобила 5 
органа от един и същ донор и извършила транспланта
ция на бял дроб, трансплантация на черен дроб, 2 бъбреч
ни трансплантации и трансплантация на роговица. Това 
е първият такъв случай в провинция Гансу и първата 
трансплантация на бял дроб в Гансу.1282

През август 1998 г. болницата си сътрудничи с Аме
риканската академия по офталмология, за да основе Оч
ната банка на западен Китай, и започнала да извършва 
трансплантации на роговица.1283 По онова време болни
цата има завършени 500 случая на трансплантации на 
роговица, твърди интернет страницата ѝ.

Тази болница е голяма   интегративна клас 3А болни
ца в северозападен Китай. Тя има 606 медицински про
фесионалисти, включително 244-ма със старши титли, 1 
академик от Китайската академия по инженерни науки, 
78 с докторски степени и 167 с магистърски степени. Два
десет експерти получават специални издръжки от пра
вителството, на 19 е присъждана Национална звезда по 
медицинска технология и 38 са ръководители по докто
рантура или магистратура на 8 престижни университети 
в страната.1284

През 2004 г. болницата инвестира 120 млн. юана (31,3 
млн. лв.), за да построи 20-етажна сграда за операционна 
грижа с 900 легла – най-голямата в Ланджоу. През 2008 г. 
болницата инвестира 20 млн. юана (5,2 млн. лв.), за да об
нови крилото за трупове според съвременните медицин
ски стандарти. Болницата има 1300 легла. Всяка година 
тя приема 37 000 пациенти, изпълнява 120 000 операции 
и заработва 444 млн. юана (115,9 млн. лв.) приход.1285

През 1965 г. центърът по урологична хирургия на 
болницата успешно провел първата за Китай трансплан
тация на бъбрек за пациент, страдал от остра бъбречна 
недостатъчност 8 години.1286

Нивата на медицинско лечение, научно-изследова
телска дейност и обучение в отделението по урологич
на хирургия са на предна линия както в провинцията, 
така и в страната. Отделението има 47 легла и имунна 
лаборатория за трансплантация, която му позволява да 
провежда клинично подбиране на тъкан за бъбречна 
трансплантация и свързани тестове. Медицинският екип 
на отделението включва 2-ма главни хирурзи, 3-ма кан
дидат главни хирурзи, 3-ма наблюдаващи хирурзи и 3-ма 
хирурзи, измежду които 2-ма с докторски степени, 5-ма 
с магистърски степени и 4-ма с бакалавърски степени. 
Десет специалисти лекари понастоящем продължават 
обучение по бъбречна трансплантация.1287
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Уан Янмин, директор на отделението по урологич
на хирургия, е първокласен водещ талант в провинция 
Гансу. Той учи в Университета на Вирджиния през 1998 г., 
ръководил е изследователски програми на Народната ос
вободителна армия за Научно и технологично развитие в 
рамките на единадесетия петгодишен план и е получил 
6 военни и провинциални награди за научен и техноло
гичен прогрес. Той е редактирал няколко книги и е пуб
ликувал над 20 академични труда.  През последните 10 
години Уан извършва бъбречни трансплантации както 
от мъртви, така и от живи донори.1288

Центърът за кръвни болести на Народната освободи
телна армия в болницата е най-големият център по забо
ляване на кръвта в северозападен Китай. Той извършва 
първата трансплантация на костен мозък в страната. Не
говият мащаб, технология и качество на трансплантация 
са на предни позиции в северозападен Китай.1289 Центъ
рът има 150 легла, 15 ултра-чисти зали за транспланта
ции на хемопоетични стволови клетки и костен мозък 
и 18 хирурзи, 9 от които са на старши позиции и над по
ловината имат магистърски или докторски степени.1290

Това е единствената болница, свързана с универси
тета в Цинхай. Тя има 2000 отворени легла и 345 старши 
служители. Измежду тях има 6 главни провинциални 
медицински експерти, 16 главни градски медицински 
експерти, 13 с докторски степени, 12 студенти за докто
рантура и 171 с магистърски степени.1291

Тя успешно е разработила нови техники за чернод
робни, бъбречни, на роговица, на хемопоетични стволови 
клетки и други видове трансплантации. 

Нейното отделение по урологична хирургия е едно от 
най-способните в провинцията и се е превърнало в клю
чова школа за болницата, съчетавайки клинична прак
тика, обучение и научна изследователска дейност. През 
2000 г. то е изпълнило първата в провинцията транс
плантация на бъбрек.1292

Отделението има 72 легла и 28 медицински служи
тели, включително 2-ма професори/главни лекари, 2-ма 
кандидат-професори/кандидат главни лекари, 11 члено
ве на персонала с междинни професионални титли, 1 с 
докторска степен и 6-ма с магистърски степени.

През 2003 г. отделението поема провинциален изсле
дователски проект за бъбречна присадка, ръководен от 
проф. Уан Дзян, директор на отделението и главен меди
цински експерт във Филиалната болница на университе
та Цинхай. Той учи като старши гостуващ ученик в отде
ленията по урология в Университетската болница Упсала 
в Швеция и болница Кемптен в Германия.1293

Чернодробната трансплантация на болницата е клю
чова провинциална школа. Тя успешно е провела първата 
алогенна трансплантация на черен дроб в региона Цин
хай.1294 На 7 август 2000 г. е станала първата в провин
цията, провела цялостна трансплантация на черен дроб, 
което е било също първи път за петте северозападни 
провинции.1295
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Нейното отделение по офталмология също е извър
шило първата за провинцията трансплантация на рого
вица.1296

Това е първата филиална болница на Северозападния 
университет за националности и неговия Първи клини
чен медицински колеж. Тя също служи като университет
ска болница за институции, включително на Северния 
университет на националностите, Четвърти военен ме
дицински университет и т.н. Тя има 2630 отворени легла, 
36 ръководители за магистратура и 430 членове на пер
сонала с докторски и магистърски степени. Тя има 146 
професори и кандидат професори и 29 експерти, които 
се радват на специални издръжки от Държавния съвет 
или от автономния регион.1297

Основните дейности на нейното отделение по уро
логична хирургия включват бъбречна трансплантация. 
Понастоящем отделението има 12 души професионален и 
обслужващ персонал, сред които 4-ма имат старши титли 
и 4-ма имат магистърски степени.1298 

Болницата изпраща основния си персонал в САЩ, 
Швейцария, Япония, Сингапур и известни местни болни
ци за по-нататъшно обучение. Нейният медицински екип 
поддържа комуникация с академични експерти в Канада, 
Япония и други държави; те също са изграждат техни
чески взаимоотношения с Четвърти военен медицински 
университет, Народна болница на университета в Пекин, 
болница Фу Уай на Китайската академия на науките, 
Многопрофилна болница на Китайската народна осво
бодителна армия и други звена. През последните години 
болницата е изпълнила 70 изследователски проекти, над 
30 от които са спечелили награди за научно-изследова
телско постижение.1299

Болницата основава Очната болница Нинся през 2005 
г. Нейните способности за трансплантация на роговица 
са достигнали напреднало ниво в Китай и са изгради
ли добра репутация в региона и в петте северозападни 
провинции.1300 Тя може да изпълнява операции за транс
плантация на роговица за разнообразни симптоми.1301 
Тази очна болница има над 200 легла за лежащи пациен
ти. През 2014 г. около 150 000 пациенти са посетили тази 
болница. Тя има 230 членове на медицинския персонал, 
включително 31 с докторски и магистърски степени 
и 2-ма със специални издръжки от Държавния съвет. 
Болницата има също първокласно, модерно медицинско 
оборудване на местно и международно ниво и се нарежда 
сред най-добрите в северозападен Китай.1302

Трансплантация на бъбрек е една от основните дей
ности на отделението по урологична хирургия. Отделе
нието има 12 души професионален и технически персо
нал, включително 4-ма старши служители и 4-ма членове 
на персонала с магистърски степени. През последните 
години е било отговорно за 3 национали, провинциални 
и изследователски проекта на министерско ниво.1303 То си 
сътрудничи с отделението по нефрология, за да провежда 
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бъбречни трансплантации.1304 Главен хирург Гао Пиншън 
е учил урологична хирургия и бъбречна трансплантация 
в Пекин и други области.1305

Филиална болница към Училището по клинична ме
дицина на Медицински университет Нинся. Тя има нае
ти 308 членове на персонала със старши професионални 
титли, 623-ма с кандидат старши професионални титли 
и 723-ма с междинни професионални титли. Болницата 
има 3233 легла. През последните години тя е постигна
ла „първи“ за региона и е достигнала напреднало ниво 
в национален мащаб в трансплантацията на черен дроб, 
бъбрек, роговица и хемопоетични стволови клетки.1306

Отделението по жлъчно-чернодробна хирургия има 
понастоящем 5-ма ръководители за магистърска степен, 
6 главни хирурзи, 1 кандидат главен хирург, 5-ма наблю
даващи лекари, двама членове на персонала с докторски 
степени и 6-ма с магистърски степени. То има 65 легла за 
лежащи пациенти.1307

Центърът по органна трансплантация на болницата 
е единственото заведение в автономния регион Нинся, 
квалифицирано да провежда трансплантация на черен 
дроб. През декември 2003 г. директорът на центъра Ю 
Суннин напътства и извършва първата ортотопична 
трансплантация на черен дроб в автономния регион 
Нинся Хуей. През 2004 г. той печели Награда за научен и 
технологичен прогрес на автономен регион Нинся Хуей 
и първо място на Наградата за медицинска наука и тех
нология на Нинся.1308 Един от публикуваните му трудове 
показва, че между септември 2003 г. и март 2005 г., болни
цата е имала поне 6 живи донори, всички от които са били 
мъже на възраст между 19 до 30 години.1309

Отделението по урологична хирургия извършва пър
вата бъбречна трансплантация в Нинся през 1982 г. През 
2005 г. то успешно провежда бъбречна трансплантация 
от жив донор. Отделението има 16 лекари, включително 
5-ма главни лекари, 7 кандидат главни лекари, 1 наблю
даващ лекар и 3-ма специализанти. То има 62 легла за 
лежащи пациенти.1310

Откакто отделението по офталмология извършва 
първата си трансплантация на роговица през май 2003 
г.1311, то прави голям брой такива трансплантации. Отде
лението се превръща в очен център, осигуряващ меди
цинска грижа, изследователска дейност и образование в 
областта на Нинся. Понастоящем отделението има 2-ма 
ръководители за магистратура, 14 лекари и 7 медицин
ски техници, включително 6-ма със старши професионал
ни титли и 5-ма с магистърски степени.1312

Това е клинична университетска болница за Меди
цинския университет Синдзян, Училището по медицина 
на университета Шъхъдзъ и Медицинския университет 
Анхуей. Тя има 1 изследователска позиция за кандидат на 
науката, 5 национални и медицински центрове на ниво 
автономен регион и 18 бази за клинично обучение на спе
циалисти. С над 3000 легла за лежащи пациенти, болни
цата изписва 120 000 пациенти и извършва над 80 000 

164.
Филиална болница към Меди-

цински университет Нинся

Център за трансплантация на че
рен дроб и сърце на регионално ниво

165.
Народна болница в автономен 

регион Синдзян Уйгур

Център за трансплантация на 
бъб рек на регионално ниво



222

операции всяка година. Понастоящем болницата има над 
5000 служители, включително 800 членове на персонала 
с докторски и магистърски степени.1313

Болницата е изпълнявала сърдечни, белодробни и 
бъбречни трансплантации. Тя също е провеждала голям 
брой реимплантации на отрязани пръсти и автологични 
трансплантации на периферни кръвни стволови клетки 
при случаи на лимфом. Нейният успех в първата орто
топична сърдечна транспланта в петте северозападни 
провинции отбелязва важен момент за болницата, отва
ряйки нова област в органната трансплантация.1314

Отделението по жлъчно-чернодробна васкуларна 
хирургия има 70 легла за лежащи пациенти и 18 лекари, 
включително 4-ма главни хирурзи (2-ма ръководители 
за магистратура), 3-ма кандидат главни лекари, кандидат 
главен санитар, 7 наблюдаващи лекари, един специали
зант и 6-ма дипломирани студенти. Отделението изпъл
нява трансплантации на черен дроб.1315 Чън Лундзиен, 
кандидат главен хирург, се е обучавал в Отделението по 
жлъчно-чернодробна хирургия на Многопрофилната 
болница на Народната освободителна армия (болница 
301) между юни 2006 г. и юни 2007 г. и още веднъж през 
март 2012 г. Той се занимава с клинична трансплантация 
на черен дроб от дълго време.1316

Центърът по урология на болницата разполага с мно
го професори и експерти, включително Уан Чин, Уън Бин 
и Сями Сидън. Техните профили посочват бъбречната 
трансплантация като тяхна основна специалност.1317 Спо
ред „Синдзянски новини“ от 6 ноември 2015 г., болницата 
започва да изпълнява бъбречни трансплантации преди 
20 години и е една от първите в Синдзян.1318 

На 4 март 2003 г. нейното отделение по сърдечна 
хирургия изпълнило първата си ортотопична сърдечна 
присадка.1319 Отделението има 60 легла за лежащи паци
енти, 14 легла за интензивна грижа и 2 операционни зали 
от висок-клас. Понастоящем отделението има 13 лекари, 
включително 2-ма главни хирурзи, 2-ма кандидат глав
ни хирурзи, 4-ма наблюдаващи лекари и ръководител за 
магистратура.1320

Отделението по офталмология специализира в транс
плантация на роговица. То има 60 легла за лежащи па
циенти, 3-ма ръководители за магистърска степен, 4-ма 
главни лекари, 2-ма кандидат главни лекари, 6-ма члено
ве на медицинския персонал на междинно ниво, 7 члено
ве на персонала с магистърски степени и 2-ма студенти 
за докторантура. 

Болницата служи като университетска болница за 
няколко медицински колежи в Синдзян. Тя обширно си 
сътрудничи и поддържа добри отношения с Народната 
болница на университета в Пекин, болница Тунжън в 
Пекин, Обединена болница Пекин, Военноморската мно
гопрофилна болница Пекин, Многопрофилната болница 
на въоръжената полиция на Пекин, университета Фудан 
в Шанхай, Очната болница Тиендзин, Първа народна 
болница Гуанджоу, Очния център на Шънджън, и т.н.1321
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През март 2003 г. отделението по торакална хирур
гия извършва първата си алогенна трансплантация на 
единичен бял дроб.1322 Понастоящем то има 35 легла за 
лежащи пациенти и 9 хирурзи, включително 2-ма глав
ни хирурзи и 2-ма кандидат главни хирурзи, и 7 членове, 
притежаващи магистърски степени.1323
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Шеста глава: Други видове трансплантацион
ни центрове

НЕОДОБРЕНИ ТРАНСПЛАНТАЦИОННИ БОЛНИЦИ

Преди Министерството на здравеопазването да въведе нова разрешителна система през 
2007 г., цялостният трансплантационен обем на средни и малки трансплантационни институ
ции обхваща 80% от общия обем в Китай. Големите трансплантационни центрове съставляват 
останалите 20%. Някои от тези малки институции имат значими трансплантационни обеми.

Въпреки че не са получили одобрение от Министерството на здравеопазването съгласно 
новата система, много от тези заведения не прекратяват трансплантационната дейност. В срав
нение с големи болници, тези малки институции са по-гъвкави в получаване на живи органни 
донори през различни канали. Освен това няколко десетки неодобрени военни и въоръжени 
полицейски болници не са ограничавани и извършват трансплантации както обикновено, тъй 
като контролират изобилни доставки с органи от живи донори.

 405 ГОЛЕМИ НЕОДОБРЕНИ БОЛНИЦИ (ПОВЕЧЕТО КЛАС 3А)

По-голямата част от 405-те институции в тази категория са клас 3А болници. Те извършват 
трансплантации на органи, но не са получили разрешителни от Министерството на здравео
пазването през 2007 г. Тази категория включва 56 военни и въоръжени полицейски болници, 
и 349 граждански трансплантационни болници.1324 Тази категория включва също някои ра
йонни, градски и дори по-ниско ниво болници, които имат високи трансплантационни обеми.

Хунанска провинциална народна болница

Илюстрация: Хунанска провинциална народна болница

На 28 април 2006 г. Хунанската провинциална народна болница обявява в няколко местни 
вестника, включително „Сиаосиен Морнинг Нюз“, че предлага 10 безплатни трансплантации 
на черен дроб и 10 безплатни трансплантации на бъбрек.1325 Историята провокира въпроси за 
източниците на тези органи. Вестникът по-късно променя историята, добавяйки, че „бъбреци
те са от живи роднини на пациентите“.
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Хепатобилиарното хирургическо отделение на болницата твърди, че е едно от първите 
в Китай за лечение на чернодробни заболявания.1326 Основано през 1983 г., то расте до 268 
легла и близо 200 души медицински персонал. Предлага медицинска практика, обучение и 
изследвания, и служи като национална база за продължаване на медицинско образование. 
Тази болница е основана през 2000 г. и официално създава мобилен отдел за подготовка на 
постдокторанти през 2008 г. През 2009 г. тук създават центрове за сътрудничество в областта 
на хепатобилиарната и панкреатична хирургия, със САЩ и Франция. През 2010 г. болницата 
публикува информация, според която тук годишно са преглеждани 10 000 и хоспитализирани 
6000 пациента. 

Макар да не е получила разрешително от Министерството на здравеопазването, транс
плантационният център на Хунанската провинциална народна болница извършва първата 
ортотопична чернодробна трансплантация (най-честият вид чернодробна трансплантация) в 
провинция Хунан.1327 Тя също държи провинциален рекорд за най-дълъг период на оцеляване 
на пациент след чернодробна трансплантация. Понастоящем болницата извършва разнообраз
ни рутинни чернодробни и бъбречни хирургически трансплантационни интервенции. През 
2005 г. започва да предлага чернодробни трансплантации за пациенти с напреднала цироза.

Бившият и настоящият вицепрезиденти на болницата, проф. Ли Джуожъ и Дзянбо, са екс
перти по чернодробни и бъбречни трансплантации.

Юннанска болница за бъбречни заболявания

Снимка: Юннанската кунминска болница за бъбречни заболявания1328

Юннанската кунминска болница за бъбречни заболявания твърди, че е първокласна болни
ца, специализирана в трансплантация на бъбреци и черен дроб в провинция Юннан с прибли
зително 100 легла, всички в стандартни и луксозни стаи.1329 Болницата привлича „пациенти 
от над 10 държави и региони, включително Хонконг, Макао, Тайван, Австралия, Тайланд, Ин
донезия, Малайзия, Сингапур и Виетнам“.1330

Като една от топ 100 частни болници в Китай с над 110 служители,1331 болницата има тех
нически експерти на национално ниво, както и професионален екип от медицински сестри. 
Сиа Хуишън, пионер в областта на трансплантацията на органи, е почетен президент на тази 
болница. Изтъкнатият трансплантационен експерт Гао Уей официално заема поста президент 
по технологиите. Гао е професор в болницата Джудзян, филиал на Южния медицински уни
верситет, бивш Първи военен медицински университет.1332 Гао е вписан като един от петте 
лекари/автори на изследователски труд, който включва 1537 бъбречни трансплантации.1333
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По-късно болницата наема Гуан Дълин като почетен президент. Гуан е бивш вицепрези
дент на Първа филиална болница към университета Цинхуа, директор на Урологичния център 
и заместник-директор на Пекинския трансплантационен център. Неговият ученик Ли Гуобин 
заема поста вицепрезидент и директор на бъбречното трансплантационно отделение.1334 Лич
ната уебстраница на Гуан Дълин твърди, че той има опит в над 2700 бъбречни трансплантации 
и десетки комбинирани трансплантации.1335

Народна болница Тайпин в Дунгуан (район Хуман)

Макар тази градска болница1336 да не е включена в списъка с одобрени трансплантационни 
центрове, издаден от Министерството на здравеопазването през 2007 г., тя е извършила над 
3000 бъбречни трансплантации към 2007 г.1337 През първите 3 месеца на 2006 г. тази болница 
провежда над 300 бъбречни трансплантации.1338 

Тайпинската народна болница наема за неин директор проф. Гао Уей от Джудзянската 
болница към Южния медицински университет. Гао е експерт от Държавния съвет, който по
лучава специални привилегии. Той е в борда на редакторите на журнала „Трансплантация на 
органи в Китай“ и член на Китайското диализно трансплантационно общество. Той също рабо
ти почасово като вицепрезидент на Юннанската болница за бъбречни заболявания. В замяна 
на това, че помага на няколко болници в Кунмин да развият свои бъбречни трансплантационни 
центрове и им предоставя подкрепа по специалността, Тайпинската болница получава голям 
брой органи от живи донори от Кунмин.1339

Повечето останали лекари в Народната болница също са пенсионирани професори от Джуд
зянската болница, филиална болница към Първи медицински университет. Сред тази група, 
Ли Дзие участва в над 4000 бъбречни трансплантации и над 50 чернодробни трансплантации, 
и ръководи най-малко 500 бъбречни трансплантации към 2010 г.1340 

Болницата активно набира пациенти от югоизточна Азия. На 9 януари 2004 г. „Мин Шън 
Дейли Нюз“ докладва: „Трансплантационни туристически групи от Тайван „кацат“ [в Дунгуан] 
всеки месец. Народната болница Тайпин в град Дунгуан, провинция Гуандун, е една от болни
ците-реципиенти, прочута с бъбречни трансплантации.“ В репортажа се казва, че болницата 
е „извършила бъбречни трансплантации за 425 пациенти от над 10 държави и региони, като 
Корея, Сингапур, Малайзия, Виетнам, Хонконг и Тайван.“1341

По-долу е опитът на 52-годишен сингапурски бизнесмен, получил бъбрек в тази болница 
през февруари 2004 г.:1342
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„В края на февруари 2004 г. по инициатива на мой приятел и местен експерт в областта на 
бъбречни заболявания, кръвните ми проби бяха изпратени в Тайпинската болница по факс 
на 28 февруари. След 4 дена ме уведомиха, че са намерили съвместим бъбречен донор, и че 
трансплантацията може да бъде проведена незабавно.“

„На 1 март ми отне 2 часа и половина да стигна до Тайпинската болница. Бъбречното транс
плантационно отделение се намира на 2-и, 3-и и 4-и етажи. Бях настанен в голям апартамент с 
всекидневна стая и кухня. На 5 март, два дена след като пристигнах, ме подложиха на операция, 
извършена от проф. Гао Уей. Държаха ме в интензивното отделение 5 дена и ме преместиха в 
нормалното на 6-ия ден. Цветен телевизор, видео плейър... отделението разполагаше с всичко, 
което очаквах, точно като 4- или 5-звезден хотел. За храната, която поръчах в болницата, се 
грижеха 4 ресторанта. Тъй като това беше бизнес център, за мен беше лесно да получавам и 
изпращам електронни писма, факсове и телефонни обаждания. Всичко беше много удобно.“

Си‘анска високотехнологична районна болница

Снимки и илюстрации: Си‘анска високотехнологична районна болница1343

Си‘анската високотехнологична районна болница е съвместен проект с британска компа
ния за болнично управление. Трансплантационният ѝ център е основан през 2003 г. Макар 
тази болница от клас 3В да не е одобрена от Министерството на здравеопазването да извършва 
трансплантации, нейният главен експерт е Шъ Бини, експерт от Пекинската болница 309 на 
Народната освободителна армия. Тази Си‘анска болница също привлича голям брой пациенти 
от чужбина. 

През първите 2 години след основаването си, центърът вече е извършил над 500 бъбречни 
трансплантации. Заместник-директорът на центъра, Фан Юхуи, казва, че болницата има голя
ма банка с органи, което позволява бързо намиране на съвместим орган. Това осигурява кратки 
периоди за изчакване за трансплантации и това е главната причина да привлича задгранични 
трансплантационни брокери.1344

От болницата твърдят, че в началото, „Независимо колко горещо или студено е времето, 4 
до 5 души се натъпкваха в камион, за да изземат органи от донори“ и „7 до 8 трансплантации 
бяха извършвани в рамките на 1 ден и 1 нощ“.1345
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Болница на Гуанджоуската икономическа и технологична зона 
за развитие

Болница на Гуанджоуската икономическа и технологична зона за развитие1346

Тази гуанджоуска болница е заведение от клас 2 в Гуанджоуската икономическа зона за 
развитие. Към септември 2006 г. нейният заместник-директор по трансплантация на органи 
Лин Минджуан лично е извършил над 2000 бъбречни трансплантации.1347 Проф. Лин има док
торска титла по медицина и консултира студенти магистри. Той е бивш директор на Транс-
плантационен и кръвопречиствателен център на Джудзянската болница към Първи военен 
медицински университет, бившия Южен медицински университет.1348

Нашият анализ на болниците показва, че преди Министерството на здравеопазването да 
публикува „Вътрешни регулации за управление на клинични приложения за транспланта
ция на човешки органи“, общият обем трансплантации, извършени от голям брой малки и 
средни трансплантационни центрове, не е по-малък от този на големите трансплантационни 
центрове.  Щом изземването на органи се превръща в норма, тогава, докато една институция 
може да набави органи, тя се възползва от всяка възможност да прави пари, независимо дали 
има разрешително от властите. По-специално, военните и въоръжени полицейски болници 
се чувстват неограничавани от регулациите и продължават да извършват трансплантации 
дори след 2007 г. Някои малки заведения са способни да продължават да извършват операции 
посредством изграждане на добри отношения с военни болници, големи трансплантационни 
центрове, изтъкнати експерти и правната система.



229

161 СРЕДНИ И „АЛТЕРНАТИВНИ“ ТРАНСПЛАНТАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ

Тази категория от 161 средни по размер трансплантационни институции включва 55 
болници клас 3В и 106 болници клас 2, както и няколко по-малки болници, които също из
вършват трансплантации на органи. Трансплантационните центрове на средните по размер 
болници обикновено извършват повече бъбречни трансплантации, които имат по-ниски тех
нически изисквания, отколкото чернодробните трансплантации.

Голям брой неквалифицирани специализирани болници, включително тези по китайска 
медицина, акушерство, съдебна медицина, професионални заболявания и други дисциплини, 
несвързани с трансплантациите, се опитват да намерят начини да изкарат пари от трансплан
тация на органи, въпреки че нямат експертизата или оборудването да я извършват.

Кунминска болница по съдебна медицина

Кунминската болница по съдебна медицина 
е първата специализирана болница по съдебна 
медицина в провинция Юннан.1349 Тя също е едно 
от най-ранните заведения за разследване и раз
витие в областта на „смърт, предизвикана от ин
жектиране с наркотици“.1350  Тази болница също 
има бъбречен трансплантационен център. В сът-
рудничество с Народна болница Тайпин в град  
Дунгуан, между 2001 г. и 2008 г. тази болница е 
извършила хиляди операции за типизиране на 
тъкани1351 и 1537 бъбречни трансплантации.1352

През декември 2006 г. списанието „Гао Юан“ 
информира, че студент, който се нуждае от бъб-
речна трансплантация, е получил покана за безплатна бъбречна трансплантация от тази 
болница на 18 май 2006 г. На 29 май президентът на болницата Уан Дзюн лично посрещнал 
студента, а главният хирург Гао Уей извършил трансплантацията.1353

Уебсайтът на болницата твърди: „Нефрологията е първата колона в тази болница по съдеб
на медицина. Тя извършва главно бъбречни трансплантации. Заради изобилни източници на 
бъбреци, извършва повечето трансплантации в провинция Юннан”.1354

Градска болница по китайска медицина Гуни

Градска болница по китайска медицина Гуни се намира 
в район Гуни на град Джънджоу, провинция Хънан. Основа
на през 1982 г., тя е бивша малка болница, специализираща 
в развитие на медицински технологии на основата на тра
диционната китайска билкова медицина.1355 Сега е болница 
клас 2. 

Създава бъбречен трансплантационен център през 2001 
г., който може да извършва по 8 бъбречни трансплантации 
дневно.1356 Към 2006 г. Ли Хундао, директор на урологичния 
център, е извършил над 500 бъбречни трансплантации. Той 
е извършвал средно по над 80 трансплантации годишно от 
2001 г. до 2006 г.
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Уейфанска болница Жън Дъ

Уейфанска болница Жън Дъ 
се намира във високотехноло
гичната индустриална зона за 
развитие на град Уейфан, провин
ция Шандун. Тя е частна болница, 
първоначално с малко над 20 слу
жители през 1995 г. Официалният 
уебсайт на болницата е премахнат 
от интернет. Въпреки това архи
вирана версия на страницата с 
дата 23 декември 2007 г. твърди, 
че Уейфанската болница Жън Дъ 
е заведение за кръвопречистване 
и бъбречно-трансплантационна
та урология, нареждайки я сред 
най-добрите в провинция Шандун 
в областта на бъбречните транс
плантации.1357 Болницата си сът-
рудничи с Филиална болница на 
Столичния медицински универси
тет в Пекин и поема водачеството 
в областта на HLA типизиране в 
провинция Шандун. През петте 
години между 1999 г. и 2004 г. 
болницата извършва хиляди тъ
канни сравнения за целите на трансплантацията на органи.1358

Президентът на болницата Лиу Зундзиен е бивш служител на урологичното отделение 
на Уейфанската народна болница. Лиу напуска, за да основе болницата Жън Дъ през 1995 г. 
Заведението прилага напреднал ръководен опит от Трансплантационния институт „Томас Е. 
Старзл“ към университета в Питсбърг, САЩ. Към 2007 г. болницата извършва бъбречни транс
плантации от близо 10 години.1359

Ли Даюе се присъединява към болница Жън Дъ през 2001 г. като завеждащ хирургия. Той 
извършва над 300 бъбречни трансплантации в рамките на 3 години.1360 След това се мести 
в болница Циду, болница за майчина и детска грижа в град Зибо,1361 където отново оглавява 
центъра за кръвопречистване и трансплантация на органи.

Около Китайската нова година през 2006 г. болница Жън Дъ таксува 65 000 юана (17 000 
лв.) за трансплантационна хирургия, включително 30 000 юана (8000 лв.) за трансплантира
ния бъбрек. Таксата за трансплантиран орган по-късно скача на 50 000 юана (13 000 лв.).1362 
Лекарите твърдят, че всички донори, от които вземат органи, са млади и здрави.

Д-р Цуей казва: „Не подценявайте тази малка болница. Ние се специализираме в тази 
[трансплантация на органи]. Вярвам, че имаме най-голямата банка с източници на бъбреци в 
провинция Шандун и извършваме най-много [трансплантации]. Получаваме нашите бъбреци 
от източници из цялата страна. Бъбреците напускат тялото [на донора] в рамките на по-малко 
от 24 часа. Качеството е абсолютно гарантирано. Президентът на нашата болница сам получава 
[бъбреците] и извършва лично операциите“.

 РОГОВИЧНИ ТРАНСПЛАНТАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ

При анализираните трансплантационни болници, наблюдаваме, че болниците извършват 
широк спектър трансплантации: на бъбреци, черен дроб, сърце, бял дроб, далак, надбъбречни 
жлези, панкреас, комбинации черен дроб и бъбрек, панкреас-бъбрек, сърце-бъбрек, тънки чер
ва, черен дроб-панкреас-дванадесетопръстник, панкреас-дванадесетопръстник-бъбрек, черен 
дроб-панкреас, черен дроб-тънки черва, панкреас-бъбрек, околощитовидна жлеза, щитовидна 
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жлеза, околощитовидна жлеза-тимус, коремни органи, всички 7 коремни органи, и 8 големи 
коремни органи. Списъкът включва 23 вида единични и мултиорганни трансплантации, вклю
чително роговица, костен мозък, тестиси, кости, кожа (включително лицева), коса, ларинкс и 
много други видове тъканни трансплантации. 

В сравнение с трансплантациите на големи органи, роговичните трансплантации имат 
по-малко технически изисквания, много по-ниски разходи и огромно търсене. Голям брой ме
дицински институции извършват огромни обеми роговични трансплантации. Освен офталмо
логичите отделения на големи болници и голям брой очни болници, болници за професионал
ни заболявания и болници за традиционна китайска медицина, други лечебни заведения също 
участват в роговична трансплантация с големи обеми. Изреждаме няколко примера по-долу.  

Джуншански офталмологичен център

Чън Дзяцъ, директор на Джуншанския университетски офталмологичен център, основател 
на Китайската очна банка и директор на Очната банка в провинция Гуандун, казва в интервю 
за „Пипълс дейли“ на 7 юни 2012 г.1363, че по негови изчисления Китай трябва да извърши 
най-малко 300 000 до 400 000 роговични трансплантации всяка година, за да покрие нуждите 
на пациентите. Но „от 20 очни банки в страната, почти всички са празни“, защото няма нацио
нални насоки за централизирано даряване на роговица, липсват ограничения на употребата 
ѝ или процес за получаване на дарения от чуждестранни очни банки. 

Уебсайтът на болницата твърди, че тя е извършила над 40 000 роговични трансплантации 
и очни хирургични интервенции.1364 Болницата е на първо място в страната по обем и общ 
брой операции годишно.

Офталмологична болница, филиал на Първа болница към Харбинския 
медицински университет 

Болницата е една от първите в областта на роговична трансплантация. Тя твърди, че е сред 
най-напредналите в Китай и лидер в провинцията. Тя също е домакин на Хъйлундзянската 
провинциална очна банка. Понастоящем болницата има над 180 професионални и технически 
служители, включително над 90 лекари и 94 сестри и техници, сред които 51 имат висши титли, 
56 са със средни по ранг титли, 39 са докторанти и 42-ма са магистри. Болницата има 229 легла, 
лекува 190 000 пациенти и извършва над 10 000 операции всяка година.1365

Деканът на Очната болница е проф. Лиу Пин. Той също работи като директор на Очната бан
ка в провинция Хъйлундзян и директор на Ключовата лаборатория на Очния център към Хар
бинския медицински университет. Той ръководи формирането на очната банка и разработва 
многобройни технологични иновации в областта на роговичната трансплантация и запазване 
на органите, което поставя болницата на водещо място в национален план.1366

Очната банка е основана през 1999 г., но получава само едно дарение в рамките на 5 години 
след отварянето. Лиу Пин казва: „Трябва да открием алтернативни източници на роговица за 
целите на нашите трансплантации“.

През последните години, Лиу получава финансова подкрепа по 3 проекта в рамките на 
Националната фондация за природни ресурси – един по националния Единадесети 5-годишен 
план (2006-2010 г.), един на Отдела за международно сътрудничество и по 8 провинциални 
изследователски проекти. Лиу също публикува 6 книги и над 200 научни труда във водещи 
журнали в страната и чужбина, включително 30 в Научния референтен индекс.

Болничен очен център към Уейфански медицински колеж: 9000 рого-
вични трансплантации след 1991 г.

Според уебсайта на центъра,1367 болницата създава първата официална очна банка в Китай 
през 1979 г. и е извършила близо 10 000 роговични трансплантации към април 2014 г. Болни
цата благодари на съответните правителствени отдели за активна подкрепа, сътрудничество 
и разширяване на източниците на роговични донори. Според лекарски научни трудове, между 
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юли 1984 г. и декември 1990 г., болницата има само 898 прегледа (1139 очи) на нехоспитализи
рани пациенти за роговична трансплантация.1368 Следователно, останалите 9000 трансплан
тации са били извършени през или след 1991 г.

Шандунска уейфанска очна болница: Хиляди роговични транспланта-
ции след 1999 г.

Уебсайтът на болницата твърди, че разполага с официална очна банка, одобрена от здрав
ния департамент на провинция Шандун през 2007 г.1369 След първата си роговична трансплан
тация през 1999 г., болницата извършва хиляди роговични трансплантации. В центъра работят 
редица експерти, включително Джан Шаобин, който извършва независимо няколко хиляди 
различни по вид роговични трансплантации.1370 Уебсайтът на болницата също твърди, че ней
ната очна банка снабдява пациентите с изобилни роговични източници.

Шандунски очен институт: Над 10 000 роговични трансплантации 
от един лекар

Това заведение извършва огромен брой роговични трансплантации. Многобройни медии 
докладват, че директорът на института, Джан Сие, е извършил над 10 000 трансплантации 
към април 2008 г.1371

През юни 2006 г. роднина на пациент пише до уебсайта Minghui.org:1372 „Имам роднина, 
комуто препоръчали Шандунския очен институт от Трета народна болница в Далиен. Рогович
ната трансплантация била извършена на третия ден след влизане в болницата. В тази болница 
има много млади лекари, обслужващи пациенти от цялата страна. Рядко има свободни легла, а 
лекарите са много заети. Трябва да извършват над дузина трансплантации всеки ден.“ 

Многопрофилната болница на Шънянските военни части твърди, че 
има най-голямата очна банка в североизточен Китай

Многопрофилната болница на Шънянските военни части е една от най-големите военни 
болници в Китай. Известна е из цял Китай не само с центровете си за бъбречна и чернодробна 
трансплантация, но и с офталмологичното си отделение, което има най-голямата очна банка 
в Народната освободителна армия и в североизточен Китай.1373 Тази болница води в североиз
точния регион по обеми с роговични трансплантации. Известна е като единствената болница 
в региона с незабавно налични роговици за трансплантация по всяко време.

Болница 463 на Шънянските военни части е най-голяма в североизто-
ка

Болница 463 е територия на Ляонинската провинциална очна банка на „Червения кръст“. 
Тя твърди, че е най-големият роговичен трансплантационен център в североизточен Китай 
и че има най-богатия запас от най-висококачествени роговици. Най-малко 6-ма от нейните 
лекари се занимават с роговична трансплантация.1374

Първа болница към Китайския медицински университет в Шънян

Първа болница към Китайския медицински университет, намираща се в Шънян, провинция 
Ляонин, също извършва роговични трансплантации в голям мащаб.
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Офталмологичният център на болницата се простира върху над 4000 кв.м. Има 6 стандарт
ни операционни зали и 62 легла. Капацитетът ѝ за лечение на нехоспитализирани пациенти 
достига 60 000 души годишно. Болницата извършва над 2500 операции годишно. Има 59 про
фесионални и технически служители, включително 15 със старши титли, 10 със средно ниво 
и 17 щатни служители.1375

Бившият директор на болницата, Хун Дзин, е също бивш директор на Очната банка към Ки
тайския медицински университет между 2002 г. и 2006 г. Тя се присъединява към центъра като 
студент магистърска степен през 1990 г.1376 и започва да извършва роговични трансплантации 
през 1996 г. За 10 години, тя е извършила над 1140 роговични трансплантации от различни 
видове.1377 Уебсайтът на центъра твърди, че там са извършени 2000 роговични трансплантации 
между 1996 г. и 2012 г., брой несъразмерен с другите цифри от болницата.

Судзятунска болница за лечение на тромбоза: Един лекар изважда 
2000 роговици за 2 години

През 2006 г. жена с псевдоним Ани разкрива, че бившият ѝ съпруг е работил в тази болница 
като хирург между октомври 2001 г. и октомври 2003 г. и е извадил 2000 роговици от последо
ватели на Фалун Гонг.1378 Тази болница е на 30 км от Многопрофилната болница на Шънянските 
военни части.

Болници, неспециализирани в трансплантация, също извършват ро-
говични трансплантации

Дори болници, неспециализирани в трансплантация на органи, такива като болници за 
лечение на професионални заболявания и по традиционна китайска медицина, извършват 
роговични трансплантации. Например, дипломна работа по медицина от Хънанска провинци
ална болница за професионални заболявания твърди, че между 2003 и 2007 г., използваните 
роговични донори са починали внезапно млади хора.1379 Между 2000 и 2001 г., донорите на 
органи, използвани в Китайската медицинска болница в град Дзинтан, провинция Дзянсу, също 
са млади хора, починали внезапно; доставката на роговици е ставала в рамките на 2 часа.1380

Като цяло, мащабът на роговичните трансплантации в континентален Китай е поне кол
кото мащаба на чернодробните и бъбречни трансплантации.
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Седма глава: Индикатори за обем

Човек може да каже, че слонът е голям, не само като види частите на тялото му. Има много 
други индикатори – от големината на отпечатъците до количеството изяждана храна и коли
чеството стъпкани храсти.

Подобен е случаят с китайската трансплантационна индустрия: нейният гигантски размер 
- далеч по-голям от официалната цифра – 10 000 трансплантации годишно – може да бъде про
верен не само като се разгледа общия обем трансплантации на множеството отделни болници, 
но също и като се разгледат широк диапазон от индикатори за обем. Тази глава прави това.

I. ПРОФЕСИОНАЛНИ ТВЪРДЕНИЯ

Хъ Сиаошун, член на Експертната комисия към Комисията за даряване на органи и вицеп-
резидент на Първа филиална болница към университет Сун Ят-сен, заявява пред „Съдърн 
Уийкли“ през март 2010 г.: „2000 г. беше преломна за органната трансплантационна индустрия 
в Китай... броят чернодробни трансплантации през 2000 г. достигна 10 пъти този през 1999 
г.; през 2005 г. броят се утрои [в сравнение с този през 2000 г.].”1381 Китай официално признава 
извършването на 118 чернодробни трансплантации през 1999 г. Според Хъ Сиаошун, броят 
през 2000 г. е 10 пъти по-висок; към 2005 г., годишният брой се е утроил до 5192. Все пак това 
е само началото на бърз растеж, където чернодробните и бъбречни трансплантации стават 
рутинни операции из цялата  страна.

На 11 май 2011 г. У Мънчао, президент на Филиалната източна хепатобилиарна хирур
гическа болница към Втори военен медицински университет и „баща на хепатобилиарната 
хирургия в Китай“1382, твърди в интервю за „Сина“: „По отношение на чернодробни трансплан
тации, нашите количества са най-големите в света. Качеството и резултатът са също добри. 
Настигнали сме международните стандарти“.1383 Около 6000 чернодробни трансплантации са 
извършвани в САЩ всяка година.1384 Както посочваме на други места в този доклад, годишният 
обем само на Тиендзинския източен трансплантационен център надхвърля годишния обем на 
чернодробните трансплантации в САЩ.

През януари 2015 г. Хуан Дзиефу казва пред CCTV: „Бих искал да цитирам думите на Светов
ната здравна организация, че докато на други развити държави отне десетки години, Китай 
успя за 6 или 7 години да изгради рамка за даряване и трансплантация на органи.“1385

II. МЕДИЙНИ РЕПОРТАЖИ

В предишни глави цитирахме редица репортажи на китайски медии, като източник на до
казателства за трансплантационни обеми в отделни болници. Тези медийни доклади са зна
чими отвъд информацията, съдържаща се в тях.

Извън Китай, в държави със свободни медии, информацията в медиите не е много по-раз
лична от информацията на други места. Значимата информация, е тази която излиза в медиите.

В Китай не е така, защото нищо в медиите не избягва цензура или автоцензура. Един ме
диен материал в Китай не е просто информацията, съдържаща се в него. То е също изявление, 
което Партията иска да бъде публикувано, или е позволила да бъде публикувано, или че авто
рът или медията мислят, че Партията няма да има нищо против да бъде публикувано.

Това, което важи за медиите, е също, в известен смисъл, вярно и за уебсайтовете на болни
ците и изследователските публикации. Нищо не се публикува без одобрението или предпо
лагаемото съгласие на Партията. Въпреки това медиите са обект на специално наблюдение 
от Партията.
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Генералната администрация за пресата и публикациите на правителството на Китай 
(GAPP) се концентрира специално върху печатните новинарски медии и книги. Държавната 
администрация за радио, филми и телевизия (SARFT) се съсредоточава върху радиото, теле
визията, филмите и интернет излъчванията. Когато нещо излезе по медиите, фактът, че то е 
преминало строгия контрол, говори много.

Медийните репортажи за обема на отнемане на органи са отчасти като признанията по 
време на проведените телефонни обаждания. Медията, която разказва историята, също като 
хората от телефонните обаждания, не осъзнава какво фактически признава. 

Медийните истории са парчета информация за високите трансплантационни обеми. На 
практика те са нехайни признания, че обемът трансплантации е много по-висок от официал
ната партийна линия от 10 000 на година. По-долу възпроизвеждаме някои медийни истории. 

Сина
През ноември 2011 г. „Сина Глобал Нюз“ докладва, че Ухан, голям град в централен Китай, е 

най-големият органен трансплантационен център в Китай. Сред останалите болница Тундзи 
към Хуаджунския университет за наука и технологии е най-известната болница; тя също е една 
от първите и най-авторитетните китайски болници за бъбречни трансплантации. Болницата 
извършва хиляди бъбречни трансплантации всяка година и разполага с най-голямата база от 
бъбречни реципиенти.1386

Азия Таймс

Фигура 7.1: Снимка на уебстраницата на „Азия Таймс“ от април 2006 г.

На 4 април 2006 г. „Азия Таймс“ публикува доклад със заглавие „Японци се стичат в Китай 
за органна трансплантация“. Докладът твърди, че г-н Сузуки, председател на Японската орга
низация за реципиенти на трансплантирани органи, открил, че болница в голям китайски град 
е извършила 2000 трансплантации само през миналата година [2005 г.]. Сред реципиентите на 
органите 30 до 40 били японци, а 200 корейци.1387



236

Чайна Економик Уийкли
През септември 2013 г. Джу Дзийе, директор на Трансплантирания институт към Пекин

ския университет и на Отделението за хепатобилиарна хирургия на Народната болница към 
Пекинския университет, разказва пред „Чайна Економик Уийкли“, че „повечето от органите 
за трансплантация в нашата страна идват от екзекутирани затворници. Нашата болница е 
извършила 4000 чернодробни и бъбречни трансплантации за 1 година и всички органи са от 
осъдени на смърт затворници“.1388

 

Радио Свободна Азия
На 18 август 2014 г. „Радио Свободна Азия“ цитира г-ца Лин, вицепрезидент на голяма ком

пания. Лин участва в Световния трансплантационен конгрес през 2014 г. и казва: „Разговарях с 
чернодробен трансплантационен експерт от континентален Китай и той ми каза, че неговата 
болница е извършила 100 чернодробни трансплантации в рамките на 3 месеца. Тази болница 
не била дори в голям град. Ако предположа, че има 50 такива трансплантационни центрове, 
трябва да има 18 000 чернодробни трансплантации годишно“.1389

Чайна Таймс
Според доклад на „Чайна Таймс“ от 1 май 2006 г., две големи тайвански компании инвес

тирали в строителството на Сиамънската чангънска болница, което е планирано да влезе в 
експлоатация до края на годината (2006 г.). Тази болница се концентрира върху органни транс
плантации. Тайвански бизнесмен казва пред медията, че болница клас 3 в Джанджоу, град в съ
седство със Сиамън, в провинция Фудзиен, извършва на-малко 3000 бъбречни трансплантации 
годишно.1390 Най-малко една четвърт от бъбречните реципиенти са от Тайван. Калкулирайки 
пазарна цена от $1 до 2 млн. нови тайвански долара (266 000 до 533 000 лв.) за бъбречна транс
плантация, Чангънската болница би трябвало да има обещаващо бъдеще с оглед специализи
рането в органна трансплантация.

Джу Дзийе, директор на Трансплантационния институт към 
Пекинския университет и Отделението за хепатобилиарна хи
рургия на Народната болница към Пекинския университет, каза 
пред „Чайна Економик Уийкли“, че „повечето от органите за транс
плантации в нашата страна идват от екзекутирани затворници. 
Нашата болница е извършила 4000 чернодробни и бъбречни 
трансплантации за 1 година, и всички органи са от осъдени на 
смърт затворници”
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Първа филиална болница към университета Сун Ятсен: “Десетки 
хиляди” трансплантации

По случай честване на 100-годишнина на Първа филиална болница към университета Сун 
Ят-сен, е публикувана новина на уебсайта Синкуай Пейпър.1391 Материалът твърди, че десетки 
хиляди пациенти са се подложили на чернодробни и бъбречни трансплантации в трансплан
тационния център на болницата.

Фигура 7.3:   Снимка на новината за Първа филиална болница към университета Сун Ят-сен

III. БОЛНИЧНИ ДОКЛАДИ ЗА ОБЕМ

През последното десетилетие китайските власти не са публикували данни за годишния 
обем трансплантации на всяка болница; единствено твърдят, че извършват между 10 000 и 
20 000 органни трансплантации годишно. Наред с това те активно премахват данни, които 
преди това са били публикувани на уебсайтовете на отделни болници. Въпреки това дори от 
разпръснатите по уебсайтовете данни, е очевидно, че тази цифра ще бъде надхвърлена само 
от няколко болници или отделни хора. 

Трябва да се има предвид, че много от тези публикувани цифри вероятно са подценени, 
тъй като болниците се опитват да прикрият истинските обеми с извършени трансплантации 
(виж секция IV: Прикриване).

Конкретен случай: Невероятен хирург във водещ изследовател-
ски институт

Нандзинската многопрофилна болница на Нандзинските военни части разполага с 
най-ранния Военен нефрологичен изследователски институт, който често е определян като 
„Майо клиниката на Китай“. Той е приоритизиран от Централната военна комисия1392 и е пър
вият трансплантационен център в Китай.1393

Ли Лиейшъ, член на Китайската инженерна академия и интернист по образование, става 
директор на болничния трансплантационен център. През 2008 г. когато е 82-годишен и се 
подлага на операция от рак, споделя: „В миналото, лично извършвах по 120 бъбречни транс
плантации годишно. Сега правя само по 70.“1394

Ли също казва: „Тъй като сме изследователски институт, не правим твърде много опера
ции.“1395 Това изявление изглежда точно, най-малкото в сравнение с останалите над 40 военни 
трансплантационни центрове, които се концентрират повече върху операции. Въпреки това 
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по време на „Интервю с академик Ли Лиейшъ“ в „Чайна Милитари Онлайн“,1396 Ли разказва ис
тория как е дисциплинирал трима лекари след медицински инцидент през 2001 г. Единият от 
тях бил главен хирург и те били извършили „стотици бъбречни трансплантации годишно.“1397

Институтът има близо 30 специалисти преди 2001 г. Единадесет главни хирурзи и 6 по
мощник главни хирурзи извършват бъбречни трансплантации.1398 Ако тримата лекари, спо
менати от Ли, са извършили стотици бъбречни трансплантации годишно, тогава 17 главни 
и помощник хирурзи заедно биха извършвали над 1000 всяка година. В този случай колко 
трансплантации е извършила тази болница през последните над 15 години?

Ли Лиейшъ не е най-възрастният китайски трансплантационен лекар с активна практика. 
Академик У Мънчао, бащата на китайската хепатобилиарна хирургия и президент на Източ
ната хепатобилиарна болница, филиал на Втори военен медицински университет, извършва 
средно по 200 операции годишно дори на 89-годишна възраст. Към 2010 г. У е ръководил над 
14 000 чернодробни операции, включително 9300 хепатектомии,1399 останалите над 4000 опе
рации остават неидентифицирани и вероятно са чернодробни трансплантации.

Конкретен случай: Пооперационно ориентирана болница
Трансплантационният център на болница 309 на Народната освободителна армия веднъж 

извършил 12 бъбречни трансплантации за едно денонощие.1400 Изброяваме няколко известни 
трансплантационни лекари:

• Шъ Бини е извършила най-малко 2130 бъбречни трансплантации, 380 чернодробни 
трансплантации и много трансплантации на сърце, бял дроб, панкреас, тънки черва 
и комбинация от органи към 2011 г.1401

• Директор Циен Йеюн от трансплантационното хирургическо отделение също е извър
шил над 2000 бъбречни трансплантации и голям брой многоорганни трансплантации 
към 2013 г.1402

• Цай Мин е извършил около 1000 бъбречни трансплантации, 100 чернодробни транс
плантации и няколкостотин хирургически интервенции за изваждане на органи от 
тела на донори.1403

Този трансплантационен център има 231 медицински и изследователски служители. Раз
полага с 316 легла през 2010 г. и 393 легла през 2012 г.1404, въпреки че уебсайтът му говори за 
303 легла. Има информация, че по запълване на легла този център води сред други подобни 
военни организации. Дори без да се взема предвид намаляването на публикуваните трансплан
тационни обеми, общият брой извършени трансплантации е изумителен. 

Други забележителни институции и личности
Тан Дзиенмин, вицепрезидент на многопрофилна болница Фуджоу на Нандзинските воен

ни части, е ръководил над 4200 бъбречни трансплантации към 2014 г. Преди това Тан също е 
бил почасов директор на Урологичното и трансплантационното отделение на Първа народна 
болница към Шанхайския университет Дзяо Тун и неговия Шанхайски трансплантационен 
център.1405

Болница Чанджън в Шанхай, филиал на Втори военен медицински университет, е работода
тел на двама изтъкнати лекари: Джу Йоухуа, считан за лидер в областта на бъбречната транс
плантация в рамките на Народната освободителна армия, извършил 3680 бъбречни транс
плантации към 2010 г.1406 и Фу Яоуен, основател на бъбречната трансплантационна програма 
и кръвопречиствателен център на Първа болница към Дзилинския университет, извършил 
3000 бъбречни трансплантации към април 2009 г.1407

Първа филиална болница към университета Сун Ят-сен има 8 главни и помощник транс
плантационни хирурзи (включително 2 фокусирани върху чернодробни трансплантации), 
включително проф. Джън Къли, който е ръководил над 3000 бъбречни трансплантации.1408

В научен труд от 2004 г. Ю Лисин, директор на трансплантационното отделение в Нан
фанската болница към Южния медицински университет, твърди, че болницата е извършила 
2123 бъбречни трансплантации към ноември 2001 г. Болницата усърдно се представя на второ 
място в страната по обем на извършени бъбречни трансплантации.1409
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Една особено активна институция е болница Синцяо, филиал на Трети военен медицински 
университет. Нейният бъбречен изследователски център твърди, че болницата е „извършила 
2590 бъбречни трансплантации към 2002 г., ... а веднъж извършила 24 бъбречни трансплан
тации за 1 ден.“1410

Според интродукция, публикувана на уебсайта sohu.com на 3 август 2005 г., Гуан Дълин от 
Пекинската болница Хуасин (Първа филиална болница към университета Цинхуа) е придобил 
опит в „над 2700 бъбречни трансплантации, над 40 бъбречни трансплантации от донори-род
нини, и близо 20 комбинирани бъбречно-панкреатични трансплантации.“1411

Трансплантационното отделение на Втора гуандунска провинциална народна болница е 
основано през 1999 г. Неговият директор Лиу Дун лично е участвал в над 2000 бъбречни и 
чернодробни трансплантации към 2015 г.1412 

Заместник-директор У Дзяцин твърди, че преди 3 август 2006 г., отделението извършва 
„над 10 трансплантации всеки ден“ и че „около август 2006 г. пациенти от 8-9 държави да дошли 
в болницата за органна трансплантация, включително от Сингапур, Камбоджа и Франция.“1413

Морската многопрофилна болница в Пекин „е помагала на хиляди терминално болни от 
рак на черния дроб да получат втори живот посредством чернодробна трансплантация.“1414

Проф. Уан Хунуей, директор на бъбречното трансплантационно отделение на Втора болни
ца към Шандунски университет, участва в близо 2000 бъбречни трансплантации за период от 
20 години. Той ръководи екип, който веднъж извършил 10 бъбречни трансплантации в рамки
те на 1 ден.1415 Заместник-директор Тиен Чуан участва в близо 1000 бъбречни трансплантации.

В болница Жуикан в Гуансъ, Гу Синуей, директор на трансплантационното отделение, 
участва в 2000 бъбречни трансплантации, над 200 чернодробни трансплантации и над 20 
чернодробно-бъбречни и многоорганни трансплантации.1416 Лин Минджуан, главен хирург и 
гост-професор в болницата, лично е участвал в близо 2000 бъбречни трансплантации в рам
ките на 19 години.1417

Уебстраницата на Хъ Сиаджоу, президент на Първа народна болница в Чанджоу, твърди, че 
лично е ръководил извършването на над 1700 бъбречни трансплантации.1418

Някои болници имат достъп до изобилни източници на органи. Например, болница 458 
(Болницата на военновъздушните сили към Гуанджоуските военни части) на Народната ос
вободителна армия разполага с изобилни доставки на роговица, които са достатъчни не само 
за нея, но ѝ дава възможност да снабдява и други болници. На 15 май 2001 г. директорът на 
офталмологичното отделение, Дзин Лиенси, посещава Очна болница Пужей в Шанхай и обе
щава да доставя редовно висококачествени роговици като трансплантационна суровина.1419

  IV. БЕЗКРАЙНИ ДОСТАВКИ НА ОРГАНИ

a) Множество трансплантации за един и същи пациент
Виждали сме много примери, в които множество органи са доставени за един и същи па

циент или заради отхвърляне, или като резерва. Тези случаи включват дори трети и четвърти 
трансплантации, и 8 резервни органи, доставени за същия пациент.  

През 2006 г. главен хирург Уан Гуанцъ публикува изследване, анализиращо 50 бъбречни 
повторни трансплантационни случая в Първа филиална болница към Хънански университет 
по традиционна китайска медицина.1420 Сред 50-те случая, 46 са втори трансплантации, 3 са 
трети трансплантации и 1 е четвърта трансплантация за един и същи пациент. Пет от случаите 
са ортотопични повторни трансплантации, извършени до 10 дена след първата транспланта
ция, а промеждутъкът между трансплантацията и повторната трансплантация варира от 2 часа 
до 8 години. Това показва, че в 5 такива случаи, втори бъбрек бива намиран и трансплантиран 
в рамките на 10 дена. В най-малко 1 случай, друг бъбрек бива намиран в рамките на 2 часа. 
Някои трансплантации отнемат живота на 3-4 души. 

В континентален Китай, не е необичайно да се извършват няколко трансплантационни 
опита за един и същи пациент, ако първоначалният опит не е успешен. Всяка година има мно
гобройни случаи, при които се извършват 2, 3 или дори 4 трансплантации за един и същи 
пациент. 
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Например, Шън Джунян от Тиендзинския източен трансплантационен център извършва 
две отделни чернодробни трансплантации за филмовата звезда Фу Биао. Хирург Джу Туню от 
Джуншанската болница, филиал на Фуданския университет, извършва бъбречна трансплан
тация за 4-ти път на един и същи пациент. 

Шън Джунян твърди, че сред пациентите на болницата, броят на случаите с втора транс
плантация в неговия център са между 10% и 20% от общия брой, поради недобро третиране 
или операция.1421

През април 2006 г. Хуан Дзиефу обявява публично по време на Национален симпозиум по 
чернодробни трансплантации: „Поради проблеми с качеството, неуспех по време на операци
ята или други причини, броят на вторичните чернодробни трансплантации се е увеличил в 
Китай. Подсилването и стандартизирането на управлението на органната трансплантация е 
топ приоритет.“1422 

Осем бъбреци за един пациент

Според налични доклади, Тан Дзиенмин, вицепрезидент на многопрофилна болница Фу
джоу към Нандзинските военни части, е извършил над 4200 бъбречни трансплантации към 
2014 г.1423 Сред пациентите му е 35-годишен мъж в Шанхайската многопрофилна болница през 
септември 2003 г. За 2 седмици Тан успял да открие 4 бъбрека и кръвни проби, но никой от 
тях не съвпадал (авторите предполагат, че местонахожденията на донорите са направили неп-
рактично изпълняване на кръстосано сравняване преди изваждане на бъбреците на донора). 
По-късно през март 2014 г., Тан успял да намери още 4 бъбрека за същия пациент, последният 
от които съвпаднал. И така, 8 „донорни“ бъбреци били извадени само за един пациент. В един 
случай, лекар показал на пациент списък от над 20 страници с налични донори и го уверил, че 
много от тях биха били подходящи за него, и че ще получи бъбрек, ако продължи да чака.1424

Двама резервни чернодробни донора, подготвени за демонстрация

Според списанието „Китайска медицинска сестра“ от 28 септември 2005 г., Хуан Дзиефу, 
тогавашен заместник министър на здравеопазването, придружавал Луо Ган, секретар на цент-
ралната политическа и правна комисия (Комисия за политически и правни въпроси) и член 
на централния комитет на Китайската комунистическа партия, по време на празненствата по 
случай 50-годишнината от основаването на автономния регион Синдзян.

Там Хуан Дзиефу извършил чернодробна трансплантация на местен служител на комунис
тическата партия в Първа филиална болница на Синдзянския медицински университет.1425 
Първоначално той планирал да извърши алогенна трансплантация, за чиято цел трябвало да 
се осигури дарен черен дроб. При инспекция на кухината в тялото на пациента, Хуан установил, 
че би била подходяща автологична трансплантация. Въпреки това той осигурил 2 резервни 
черни дроба – един от Първа филиална болница на университета Сун  Ят-сен в Гуанджоу и 
втори от Център за лечение на чернодробни болести на Чунцинската югозападна болница, 
филиал на Трети военен медицински университет. 

В рамките на няколко часа, всяка от болниците успяла да намери донор със „същата кръв
на група и генетични локуси.“ Следващата вечер, тези резервни черни дробове от Чунцин и 
Гуанджоу пристигнали в Синдзян. Хуан започнал операцията в 19 часа на следващия ден и 
приключил към 10 часа на следващата сутрин. След 24 часа наблюдение, Хуан обявил, че опера
цията е успешна и че двата резервни черни дроба повече не са необходими. Тъй като периодът 
на студена исхемия за черен дроб е ограничена до 15 часа1426, резервните черни дробове може 
да са били само 2-ма живи хора, чакащи да им бъдат извадени органите; над 60 часа са били 
изминали между доставката на органите и приключването на автологичната трансплантация.

б) Множество трансплантации, извършени едновременно
На 14 март 2006 г. „Гуанджоу Дейли“ докладва: Неотдавна, в операционната зала на Първа 

филиална болница на университета Сун Ят-сен, репортер стана свидетел на 5 чернодробни и 
6 бъбречни трансплантации, извършени едновременно...
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В своите най-силни времена, центърът извършва 19 бъбречни трансплантации на ден. Пос-
тавя рекорд с 6 чернодробни трансплантации и една мултиорганна трансплантация в 1 ден.1427

Болница Синцяо, филиал на Трети военен медицински университет в Чунцин, веднъж 
извършва 6 бъбречни трансплантации едновременно и 2590 бъбречни трансплантации към 
2002 г.1428

На 1 декември 2008 г. „Цилу Ивнинг Нюз“ докладва, че Многопрофилната болница на Дзи
нанските военни части е способна да извърши 6 бъбречни трансплантации едновременно. Тя 
поставя национален рекорд за извършването на 16 бъбречни трансплантации в рамките на 
24 часа. Годишният трансплантационен обем на болницата я поставя в топ 10 в Китай за 10 
поредни години.1429

Чернодробният трансплантационен център на Западната китайска болница разполага с 
пет комплекта вносно оборудване за едновременно извършване на чернодробни трансплан
тации.1430 Веднъж центърът извършил 7 чернодробни трансплантации в 1 ден, поставяйки 
национален рекорд.1431

На 18 февруари 2014 г. 16 лекари от Хепатобилиарния център на многопрофилна болница 
Фуджоу на Нандзинските военни части едновременно извършват 5 чернодробни трансплан
тации в рамките на 17 часа.1432 Този център твърди, че е извършил „първите, най-много и най-
доб рите чернодробни трансплантации в провинция Фудзиен.“

Според уебсайта на болница Сяня към Централния южен университет, на 26 май 2005 г. 
заведението е извършило 1 чернодробна, 6 бъбречни и 8 роговични трансплантации.1433 На 3 
септември 2005 г. болницата провела 7 сърдечни, чернодробни и бъбречни трансплантации.1434 
На 28 април 2006 г. органният трансплантационен център извършва 17 трансплантации в 
1 ден, включително 7 едновременни операции на пациенти с напреднал стадий на уремия. 
В същия ден болницата извършила също 2 чернодробни и 8 роговични трансплантации.1435

Към 2006 г. президентът на Трета болница Сяня към Централен южен университет, Хуан 
Дзуфа, казва в интервю: „Веднъж нашата болница извърши 2 чернодробни и 5 бъбречни транс
плантации по едно и също време. Вече имаме възможност да извършваме 6 до 7 трансплан
тации едновременно.“1436

Трансплантационният център на Първа филиална болница към Кунмински медицински 
университет веднъж извършва 7 трансплантации в 1 ден, включително 3 ортотопични чер
нодробни и 4 бъбречни трансплантации.1437

На 17 януари 2006 г. многопрофилна болница Фуджоу на Нандзинските военни части ед
новременно извършва 3 чернодробни трансплантации.1438 На 18 февруари 2014 г. 16 лекари 
извършват 5 чернодробни трансплантации в рамките на 17 часа.1439

Болница 181 на Гуанджоуските военни части извършва 8 трансплантации само на 30 де
кември 2012 г., включително на сърце, бял дроб, бъбрек, черен дроб, роговица и островни 
клетки.1440

Има данни, че Пекинската болница Чаоян извършва 21 трансплантации в рамките на 1 ден 
около 2000-2001 г.1441

Основателят на трансплантационния център във Втора народна болница в Шансъ, У Си-
аотун, често прекарва по 12 часа на ден в извършване на трансплантации, една след друга. През 
август 2006 г. центърът записва над 100 пациенти, чакащи за трансплантация по всяко време. 
Само на 15 август центърът провежда 11 бъбречни трансплантации.1442

В Народна болница Усъ, Чън Дзиню, „белодробен трансплантационен хирург номер 1 в Ки
тай“, често извършва 4-5 белодробни трансплантации на ден.1443

Хирургическото отделение по сърдечносъдови заболявания и Трансплантационен цен
тър на Единната болница към Хуанджоуския университет на науките и технологиите поставя 
национален рекорд за едновременно извършване на 4 сърдечни трансплантации в 1 ден.1444

На 30 септември 2003 г. в Шънджънската болница за лечение на сърдечносъдови заболя
вания Сун Ят-сен, главни хирурзи Дзи Шани и Ян Дзиен‘ан извършват 2 сърдечни трансплан
тации за 6 часа, редувайки се в ролята на водещ хирург.1445

„Елате колкото може по-скоро. Миналата нощ имаше 5 трансплантации и за довечера са 
планирани още 6. И за следващата седмица има назначени няколко“, казва директорът на уро
логичното хирургическо отделение на Многопрофилната болница на Гуанджоуските военни 
части сутринта на 21 април 2006 г. Това е в отговор на интервюиращ от WOIPFG (Световна 
организация за разследване на преследването на Фалун Гонг), представящ се по телефона се 
за пациент, нуждаещ се от бъбречна трансплантация.1446
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в) Кратко време за намиране на органи
В държави с развито здравеопазване и добре организирани системи за даряване на орга

ни, пациентите обикновено чакат много месеци или дори години за наличен орган за транс
плантация.1447 Но в Китай, където даряването на органи е културно табу и където засега няма 
ефективна система за даряване на органи, пациенти могат да намерят съвместими органи при 
нужда, което предполага наличието на огромен брой органни източници, чакащи да бъдат 
дадени на пациенти.

През ноември 2013 г. статия, публикувана в китайската държавна медия „Финикс Уийкли“, 
подчертава растежа на органния туризъм в Китай през последното десетилетие и как органи 
са доставяни по поръчка и съвместявани бързо, без време за изчакване. Статията също твърди, 
че броят на трансплантациите, извършени в Китай надхвърля този в САЩ. 

Фигура 7.4 Оригинална статия (по-късно премахната от интернет) в уебсайта на медията 
„Финикс“ (вляво); архивирана статия (вдясно)

Първите 2 параграфа гласят:
“През последното десетилетие, с вълната от ‚органен трансплантационен туризъм‘, в пре

сата се появиха много примери за невероятно ефективни трансплантационни операции.  Един 
лекар е извършил 246 чернодробни трансплантации за 1 година. На пациент са извършили 
2 бъбречни трансплантации за 48 часа... Международни медицински експерти се съмняват 
относно огромните запаси с органи в Китай: бидейки рутинна хирургическа намеса, органната 
трансплантация сама по себе си не е трудна; трудната част е главно в съвместяването и търсе
нето на органи. Докато в света отнема години да се намери съвместим черен дроб или бъбрек, 
защо само в Китай „чудото с търсенето“ се случва толкова често?“
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„Международни медицински експерти анализират явлението на трансплантирания пазар 
в континентален Китай. Те смятат, че Китай разполага с огромна човешка органна банка на 
черно или дори банка от живи донори, където на донорите проверяват кръвната група и други 
документи са подготвяни предварително. И когато на пазара се появи „търсене“, тези живи 
донори на органи биват изпращани в „болници“ (касапници)…”

По-късно статията е изтрита от оригиналния уебсайт,1448, но ние запазихме архивирана 
версия.

Изобилието на налични органи е също отразено на уебсайта на Чанхайската болница, фи
лиал на Втори военен медицински университет, който рекламира своите бъбречни трансплан
тации, както следва през 2008 г.:1449

Бързо възстановяване след операция с висококачествени бъбреци
• Кратък период на изчакване за трансплантация поради изобилни доставки на бъбре

ци за трансплантация
• Ниски разходи, средна такса за болнично лечение 50 000 юана (13 000 лв.)
Уебстраницата вече не е достъпна, въпреки че съществува архивирана версия от 2008 г. 

Болницата е изтрила повечето страници на трансплантационния си център и е запазила само 
профилите на двама експерти. Останала е съвсем малко информация. 

Ограничаващи фактори на обема на трансплантациите

През 2009 г. средното време за изчакване за бъбречна трансплантация е 3.6 години в 
САЩ.1450 Във Великобритания средният период за изчакване за бъбрек на възрастен човек е 
995 дена през 2002- 2006 г. и 1191 дена през 2005-2009 г.1451

В Китай преди март 2006 г., когато насилственото отнемане на органи е за първи път док-
ладвано пред световната общност, доста голям брой болнични уебсайтове предлагат гаранция 
да намерят жив донор на бъбрек или черен дроб в рамките на 2 седмици. Някои болници дори 
твърдят, че разполагат с готови налични донори.

Трансплантационното отделение на Шанхайската болница Чанджън твърди в своя форму
ляр за чернодробни трансплантации през 2006 г., че средното време за изчакване за чернод
робна трансплантация е 1 седмица1452, а най-краткият срок е 4 часа1453. Между 2003 и 2006 г. 

Фигура 7.5:  Сравнение на времето за 
изчакване за трансплантация на бъбрек 

(вляво) и черен дроб (вдясно) в Китай 
(червено) и САЩ (синьо)..

Фигура 7.6: Формуляр за чернодробна транс-
плантация в Шанхайската болница Чанджън. 
Надписът гласи: „В нашата болница, средното 
време за чакане за чернодробна транспланта-

ция е 1 седмица.“ 
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болницата е извършили 120 спешни чернодробни трансплантации. В рамките на последните 9 
дена на април 2005 г., болницата е извършила 16 чернодробни трансплантации и 15 бъбречни 
трансплантации.1454

Спешни чернодробни трансплантации са извършвани на пациенти, изискващи операция 
в рамките на 72 часа. Извън Китай намирането на орган за подобни спешни трансплантации е 
почти невъзможно. Според годишния доклад на Китайския чернодробен трансплантационен 
регистър за 2006 г.,1455 от 8486 чернодробни трансплантации, извършени в 29 заведения в 
Китай, 4331 са окачествени като спешни или избирателни. Спешните трансплантации пред
ставляват 1150 (26.6%) от горе окачествените.

Академичен труд, публикуван от Джън Шусън, директор на Първа филиална болница 
към Джъдзянския университет, твърди, че болницата е извършила 46 спешни чернодробни 
трансплантации между януари 2000 г. и декември 2004 г. Всички пациенти били подложени 
на операция в рамките на 72 часа.1456

Следобед на 14 февруари 2014 г. Провинциална народна болница Дзянсъ последователно 
извършва 1 чернодробна и 2 бъбречни трансплантации. Пациентът за чернодробната транс
плантация бил преместен от друга болница в хепатична кома, за спешна трансплантация. 
Операцията започнала веднага след пристигането на пациента в болница, което показва, че 
болницата разполага с органи от живи донори. 

На 4 септември 2012 г. Втора филиална болница към Харбински медицински университет 
извършва втора сърдечна трансплантация на един и същи пациент, рядка операция в света 
и втори случай в Китай. Съвместяването на сърцето на донора и подготовката за операцията 
били изпълнени за 4 часа.1457

„Хъбей Дейли“ докладва, че на 7 април 2011 г. вицепрезидент Лиу Су на Втора болница 
към Хъбейски медицински университет ръководи експертна група за извършване на сърдечна 
трансплантация на 13-годишната Хуа Дзялъ.1458 Болницата намира съвместим детски орган 
за пациентката в рамките на 1 седмица. Докладът не споменава кой е детският „донор“. Този 
случай не може да бъде обяснен с набавянето на органи от екзекутирани затворници. 

„Шънян Ивнинг Нюз“ докладва на 9 октомври 2003 г., че на 17 октомври жена в Шънян с ос
тър хепатит и чернодробна недостатъчност в резултат на консумиране на алкохол, е подложена 
на спешна трансплантация в Първа болница на Китайския медицински университет. Целият 
трансплантационен процес на черен дроб отнема 6 часа. Този случай показва съществуването 
на готови чакащи донори.1459

На 28 януари 2002 г. болница 281 на Пекинските военни части на Народната освободителна 
армия провежда 7 бъбречни алографтни трансплантации от мъртви донори. Един от паци
ентите получава бъбречна артериална емболия 7 дена след операцията на 4 февруари 2002 
г. На следващия ден му е направена „трансплантационна нефректомия и ин ситу повторна 
трансплантация“. С други думи, времето за изчакване за втората трансплантация, включително 
набавянето на орган и съвместяване на тъканите, е само 1 ден.1460

За известен период, тази болница извършва най-много бъбречни трансплантации сред 
Пекинските военни части и в провинция Хъбей.1461 Към 2007 г. в 28 случая тя извършва 6 до 9 
едновременни бъбречни трансплантации.1462

Някои други болници също гарантират осигуряването на втори източник в рамките на 
седмица като резерва. Например, Първа филиална болница към Китайски медицински уни
верситет, Институтът за трансплантация, Помощният център на Китайската международна 
трансплантационна мрежа казват, че ако мастен черен дроб или други аномалии бъдат откри
ти по време на изваждане на органа от тялото на донора, операцията на реципиента ще бъде 
отменена. Центърът ще предложи на пациента приоритизиране на намирането на друг орган 
и насрочване на нова операция в рамките на седмица.1463

Статия във вестник „Нова култура“ в град Чанчун, публикувана на 4 март 2006 г., инфор
мира, че Втора болница към Дзилинския университет е успяла да открие донор на сърце за 
пациент на име Сие Баошъ в рамките на 1 ден и е извършила трансплантационна операция 
на следващия ден. На първия екип лекари отнело само 1.5 часа да вземат сърцето от донора, 
отдалечен на 100 км. Друг екип, чакащ в Дзилинската болница, успешно трансплантирал сър
цето в тялото на реципиента 1.5 часа по-късно.1464 

На 30 май 2014 г. Нандзинската първа болница извършва 2 сърдечни трансплантации ед
новременно. Според доклад на уебсайта people.cn от 23 юни 2014 г., двама пациенти с фамил
ни имена Джан и Ли получават уведомление, че са налични донори на сърце по едно и също 
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време на 30 май. Вицепрезидентът на болницата Чън Син решил, че двете сърдечни транс
плантации ще бъдат извършени едновременно. Същия следобед, двамата пациенти влизат в 
операционните зали по едно и също време. Отнема половин час да транспортират сърцата до 
Първа болница. След като Чън Син „инсталира“ ново сърце за първия пациент, той незабавно 
„инсталира“ друго сърце за втория пациент. Целият процес отнел над 2 часа.1465

В началото на септември 2014 г. Първа филиална болница към Джънджоуския университет 
извършва чернодробни трансплантации за 2-ма пациенти мъже в един и същи ден, на единия 
от които е нужен само 1 ден за намиране на съвместим орган. Семейството на пациента платило 
600 000 юана (160 000 лв.) и операцията била извършена на следващия ден.1466

г) Всички видове трансплантации

Извършване на цялостен набор от трансплантации

Нашето проучване на 165 болници от Втора до Шеста глава показва, че болшинството 
болници разширяват дейността си до множество видове трансплантации, отвъд видовете, 
за които са получили разрешителни от Министерството на здравеопазването. Понастоящем, 
министерството издава разрешителни за 6 вида трансплантации (бъбрек, черен дроб, сърце, 
бял дроб, панкреас и тесни черва); клетъчните и тъканни трансплантации не изискват раз
решително.

Пример за болница с най-разнообразен набор от видове трансплантации е Трета болни
ца към Пекинския университет. Тя извършва трансплантации на сърце, бял дроб, роговица, 
стволови клетки, костен мозък,  съдов графт и коса, наред с разрешените трансплантации на 
черен дроб, бъбрек, панкреас и тънки черва—общо 11 вида, без в това да се включват много
органните трансплантации.

Болница Сун Ят-сен към Сиамънски университет има разрешително само за сърдечни 
трансплантации, но също извършва 9 други видове: на бъбрек, черен дроб, панкреас, далак, 
бял дроб, сърце-бял дроб, тънки черва, островни клетки, роговица и костен мозък.

Народна болница Усъ е одобрена само за белодробни трансплантации, но също извършва 
8 други видове – на бъбрек, черен дроб, сърце, панкреас, роговица, стволови клетки, костен 
мозък и съдов графт. 

По-долу изброяваме видовете трансплантации, които тези болници твърдят, че извърш
ват, на своите уебстраници, в медиите и т.н. Тези видове не включват комбинирани органни 
трансплантации. 
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Фигура 7.7:   Реални видове трансплантации, извършени от 164 одобрени болници. В синьо – 
брой одобрени видове трансплантация. В червено – брой реално извършени видове трансплан-

тации



249

Фигура 7.8:  Брой болници, одобрени от Министерството на здравеопазването да извършват 
многобройни видове трансплантации

Фигура 7.9:  Брой болници, извършващи няколко вида трансплантации. В синьо – одобрени 
видове трансплантации. В червено – извършени реално видове трансплантации.

д) Опит на трансплантационни пациенти

Кратките времена за изчакване, качеството на органите и ниските такси в Китай привличат 
трансплантационни пациенти от цял свят.

По-долу са свидетелства на чуждестранни пациенти, пътували до Китай само за да се под
ложат на трансплантационна операция. Всички тези случаи се отличават с бърза наличност на 
орган (максимум в рамките на месец) при свързване с брокер, както и кратък престой в болни
ца (1-2 седмици за бъбречни трансплантации и 2-3 седмици за чернодробни трансплантации). 
Болниците или не заявяват източника на органния донор или, ако бъдат попитани, казват, че 
принадлежи на екзекутиран затворник. 

Японски бизнесмен: “Стана толкова бързо, че ми стана страшно”

Когато японският гражданин Хокамура Кеничиро получил бъбречна недостатъчност, чакал 
над 4 години преди да провери слуховете за търговия с органи в интернет.1467

Бил удивен колко лесно става. Десет дена след като се свързал с японски брокер в Китай 
през февруари, японецът вече лежал на операционната маса в шанхайска болница и му при
саждали нов бъбрек. Лекарят го бил прегледал същата сутрин. „Стана толкова бързо, че ми 
стана страшно“, разказва Хокамура.

Цената на бъбрека била 6,8 млн. йени (110 000 лв.). „Това е евтино“, добавя пациентът.
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Хокамура е един от стотиците заможни японци, неотдавна пътували до Китай за транс
плантация на бъбрек, черен дроб или сърце, привлечени от наличността на евтини и здрави 
органи, и бързо развиващи се заведения по източното крайбрежие на континентален Китай. 
Така нареченият „трансплантационен туризъм“ също привлича нарастващ брой корейци, аме
риканци и хора от други националности. 

Брокерът на Хокамура бил помогнал на над 100 японци да пътуват до Китай за трансплан
тация от 2004 г. насам и бизнесът се разраствал.

Хокамура преговаря за цената на сделката през японски брокер в Шънян, който действа от 
името на „Китайски международен трансплантационен център“. Тази организация поддържа 
професионален уебсайт с подробна информация за предлаганите услуги на английски, япон
ски, корейски и руски език. Уебсайтът http://en.zoukiishoku.com/list/link.htm (достъпен към 2 
април 2006 г.) предоставя следната информация за източници на органи:

„Ако изпратите своите лични данни до този център по електронна поща или факс и се 
подложите на необходимите медицински прегледи в Шънян, Китай, с цел да се подсигури от
криване на подходящ донор, може да отнеме само 1 месец да получите чернодробна трансплан
тация, като максимално време за чакане е 2 месеца. Относно бъбречна трансплантация, може 
да отнеме 1 седмица да се намери подходящ донор, максимум 1 месец.“

Източниците на органите обаче не се уточняват.
Това е водещата новина със заглавие „Японци се стичат в Китай за трансплантация на ор

гани“, публикувана в „Азиатско-тихоокеански журнал“ на 2 април 2006 г.

Свидетелства от първа ръка

По-долу предоставяме показания на свидетели, пациенти от различни държави, които са 
пътували до континентален Китай за трансплантация на органи.1468 (С цел опазване идентич
ността на реципиентите на органи, техните истински имена са премахнати.)

Група от 9 пациенти се подлагат заедно на трансплантация

През януари 2001 г. г-н Л. изразява желание да иде в Китай за трансплантация на органи 
и дава кръвни проби. След около 4-5 дена Л. получава телефонно обаждане от клиниката, че е 
открит съвместим бъбрек в Китай и че може да подготви пътуването си. Отначало Л. се колебае 
и чуди как съвместим орган може да бъде открит толкова бързо. След обсъждане с роднини, 
Л. решава все пак да замине.

На 1 февруари 2001 г. Л. пътува в група от общо 9 пациенти (5 мъже и 4 жени) до болница 
Тайпин в Дунгуан. След като заплаща 130 000 хонконгски долара (30 000 лв.), Л. е подложен 
на бъбречна трансплантация 2 дена по-късно, заедно с 4 други пациенти от югоизточна Азия. 
Всички 13 трансплантации (за групата с 9 пациенти и за друга група от 4 пациенти) са извър
шени в рамките на 2 дена. Л. бива хоспитализиран за 7 дена, преди да се върне у дома. Някои 
пациенти остават в болницата 14 дена. 

Л. не знае кой лекар го е оперирал и никой не споменава източника на присадения му орган. 
Л. предполага, че болниците в континентален Китай участват в трафик на органи.

Бележки:
Г-н Л.: мъж, 57 г., кръвна група O, хронична бъбречна недостатъчност
Болница Тайпин в Дунгуан (в район Хумън, град Дунгуан, провинция Гуандун) не е воен

на болница. Въпреки това Уей Гао, главен лекар на трансплантационното отделение, е също 
професор и главен лекар на Джудзянския изследователски институт към Първи военен меди
цински университет.1469 Някои други отговорни лица от това трансплантационно отделение 
са също от военни болници. Военните болници или лекари могат лесно да се снабдят с органи.

http://en.zoukiishoku.com/list/link.htm
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Пациент не е психологически подготвен за толкова бързо намиране 
на съвместим орган

Г-ца Жоу З.: кръвна група B, малко над 40 г., от Азия.
Жоу З. е диагностицирана с хронична бъбречна недостатъчност през май 2000 г. След 

подлагане на бъбречна диализа ѝ препоръчват да иде в континентален Китай за бъбречна 
трансплантация. 

На 11 май 2001 г. брокерът получава здравния ѝ картон и ѝ казва да остане у дома в очак
ване на съобщение.

Близо 2 седмици по-късно Жоу З. получава съобщение, че е намерен съвместим орган, и 
че може да иде в Китай за трансплантация. Психически неподготвена за толкова бързо нами
ране на съвместим орган, жената пропуска срока. След 2 седмици брокерът се обажда отново, 
казвайки, че е намерен друг съвместим орган. Този път Жоу З. се съгласява да пътува до кон
тинентален Китай за трансплантация и операцията е насрочена за края на юни.

Група от 7 пациенти отиват заедно в Китай за трансплантация. На всеки е казано да донесе 
по 200 000 хонконгски долара (47 000 лв.). 

Брокерът посреща пациентите на летището на 25 юни 2001 г. и ги отвежда на 2-часово 
пътуване с автобус до Хумън, град Дунгуан. Те са приети същия ден в Народна болница Тайпин 
в Дунгуан и подложени на редица прегледи. 

Същия ден (25 юни 2001 г.) служител на болницата събира 140 000 до 150 000 хонконгски 
долара (33-35 000 лв.) от всеки пациент. В замяна им дават прости квитанции. Пациенти с 
кръвна група О и тези над 60-годишна възраст плащат по 20 000 хонконгски долара (4700 лв.) 
допълнително. Целият трансплантационен център е ръководен от проф. Уей Гао, но Жоу З. не 
знае кой е нейният хирург.

Всички 7 пациенти са подложени на бъбречни трансплантации следващия ден (26 юни 
2001 г.). Три операционни зали са използвани едновременно. Прилагат им спинална упойка. 
Жоу З. е вкарана в операционната зала към 20 часа и операцията приключва в полунощ. Казали 
ѝ, че получава орган със съвместимост HLA 4. 

Сред пациентите, оперирани същия ден, са индонезиец, французин от китайски произход и 
местен китаец. Хирург Сю Дзяхуа им казва по-рано, че ако пациент идва за бъбречна диализа в 
болницата в продължение на 5 години, получава безплатна бъбречна трансплантация. 

Седем пациенти остават в болницата 7 дена и се връщат у дома на 3 юли.
На Жоу З. не е казано кои са хирургът и донорът на органа. Брокерът ѝ казва, че органът 

идва от екзекутиран затворник. 

Подлагане на бъбречна трансплантация с 4 други пациенти, донор 
неизвестен

Г-ца Р. З.: кръвна група AB, около 50 г., от Азия.
Р. З. е диагностицирана с хронична бъбречна недостатъчност през 1986 г. Към декември 

2004 г., ситуацията ѝ се влошава, бъбреците ѝ отказват и се подлага на диализа.
В началото на декември 2004 г. ѝ дават идея да иде в континентален Китай за транспланта

ция и я представят на брокер, който отнася кръвна проба от Р. З. в Китай на 17 декември 2004 г.
Два дни по-късно, на 19 декември, Р. З. получава съобщение, че е намерен съвместим орган 

и че може да пътува веднага до Гуанджоу за операция.
Тъй като страда от простуда по това време, успява да пътува до Гуанджоу заедно със съпру

га си и по-малката си сестра едва на 24 декември.
Гуанджоуската болница за икономическо и техническо развитие се намира далеч от града 

и е много изолирана. Трансплантационното отделение е на 10-и етаж и разполага с 13 стаи, 
всяка с 3 легла. Всеки хоспитализиран пациент е настанен в една стая със свои близки. Главният 
лекар на трансплантационното отделение е Лин Минджуан. Има най-малко 10 други пациенти, 
чакащи за трансплантация или възстановяващи се следоперативно. Р. З. вижда пациенти от 
Тайван, Малайзия, Индонезия и други държави. 
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Цената на операцията е 27 000 хонконгски долара (6000 лв.), включително за хоспитализа
ция, храна и транспорт. Парите са платени в брой на по-малкия брат на Ли Минджуан (главен 
администратор) точно преди операцията. Не е издадена фактура при плащане на сумата, но по 
молба на съпруга на Р. З., болницата издава опростена квитанция за платената сума. 

Р. З. влиза в операционната зала в 17 часа на 30 декември 2004 г. Служители на болницата 
пътуват същата сутрин, за да вземат бъбрека. Операцията продължава близо 4 часа под спинал
на упойка. През същия ден на операция са подложени още 4 пациенти. Р. З. не знае кой хирург 
я е оперирал. Лекар ѝ казва, че е получила бъбрек със съвместимост HLA 5. 

Следващите 5 дена тя е хоспитализирана в изолирано отделение (то разполага с 6 легла 
и е наглеждано от служители на болницата 24 часа в денонощието с 1 дежурен през нощта). 
След това остава още 7 дена в нормална стая. Връща се вкъщи след премахване на конците от 
операцията на 11 януари 2005 г.

Лекар твърди, че престъпниците са екзекутирани с 2 инжекции

Г-н Дз. Ц., малко на д 50 г., е диагностициран с остра бъбречна недостатъчност през януари 
2005 г. Правят му ваксина срещу хепатит Б през март и покрива изискванията за антитела 
през септември. Казват му, че може да се подложи на трансплантация в континентален Китай. 

Пациентът получава съобщение за съвместим орган на 9 октомври 2005 г. Посещава под
готвителен семинар на 20 октомври 2005 г., където той и други пациенти са информирани за 
цената и им казват, че органите вече са проверени за съвместимост, така че няма за какво да 
се тревожат.

Групата от 8 пациенти пристига в Централна болница на въоръжената полиция на погра
ничен патрул в Шенжен, провинция Гуандун на 26 октомври в 16:10 часа. Проф. Уей Гао им про
вежда пре-хирургически семинар същата вечер. Хирургическата такса от 150 000 хонконгски 
долара (35 000 лв.) в брой е събрана от всеки пациент. Някои пациенти питат как са екзекути
рани осъдените престъпници. Д-р Гао казва, че не са застрелвани; вместо това им правят по 2 
инжекции (една за упойка и друга болкоуспокояваща), преди да им вземат органите. 

Пациентът плаща 2700 хонконгски долара (600 лв.) за настаняване, 12 800 хонконгски до
лара (3000 лв.) за лекарства, и 700 хонконгски долара (165 лв.) за хемодиализа. Цялата цена за 
операцията в континентален Китай е 169 019 хонконгски долара (40 000 лв.). Според интер
вюирания, трансплантационните болници в континентален Китай не издават квитанции за 
плащане за медицинско лечение; болницата дава доказателства за медицинско лечение само, 
ако е крайно наложително. Те предоставят доказателства за последните 2 диализи преди опе
рацията, за да могат пациентите да кандидатстват за възстановяване на средства от здравни 
осигуровки след завръщането си в Тайван. Всички разходи са плащани в брой в хонконгски 
долари чрез посредник.

Общата цена за пациент е около 29 000 щатски долара (6800 лв.), включително пари за 
„червена кутия“, за самолетен билет, т.н. Дз. Ц. Стои в Китай само 3 дена.

Дз. Ц. влиза в операционната зала около 16 часа на 28 октомври. Бъбреците за трансплан
тация пристигат в болницата в около 14:10 часа. Мястото на сдобиването с органи трябва да 
не е било далеч от болницата. Сестрите, пътували с линейка и носещи охладителни кутии, се 
върнали с 8 бъбрека. 

Дз. Ц. излязъл от операция към 20:30 часа. След това 8-те пациенти били хоспитализирани 
в отделение за наблюдение, където роднини не са допускани. Изписали го на 4 ноември. 

Всички лекари в болницата били военни.
Медицинският сертификат бил издаден от името на Аусин Груп, компания Дзунхуи (превод 

по звучене на името), а видът хоспитализация е регистриран като платена за местни. 
Пациентът казва, че групата преди него е била от Индонезия. Един ден преди изписването, 

в болницата пристигнала група от Сингапур.
Бележка: Тази трансплантация е извършена в Централната болница на въоръжена полиция 

на пограничен патрул в провинция Гуандун. Там било казано, че само военни болници или 
лекари,  работещи в армейски болници, могат лесно да се сдобият с органи.
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Хубей: Намиране на бъбрек за 1 месец

Г-ца Т., малко над 50 годишна, от Азия, е диагностицирана с хронична бъбречна недоста
тъчност през 2000 г. и започва да се подлага на диализа през 2003 г. 

Тя се свързва с местен брокер на органи през ноември 2005 г. Подлага се на претрансплан
тационна и имунологична оценка в местна болница и изпраща резултатите на брокера в на
чалото на декември.

Брокерът казва на Т. да подготви 26 000 щатски долара (47 000 лв.) в брой и я информира, 
че обикновено отнема 1 седмица за намиране на съвместим орган. Брокерът също казва, че 
е препоръчително пациентът да отиде в континентален Китай да чака за съвместяване на 
органа. Въпреки това Т. предпочела да иде в Китай след намиране на орган. 

Информирали Т. на 4 януари 2006 г., че е намерен източник на орган и че самолетният ѝ 
билет е уреден. 

На 6 януари 2006 г. брокерът отвежда Т. и още един трансплантационен пациент на полет за 
Ухан в провинция Хубей. Т. е хоспитализирана в 14 часа същия ден в Уханската многопрофилна 
болница на сухопътните сили и веднага ѝ правят кръвни тестове. Изпращат я за операция в 
17 часа и ѝ прилагат спинална упойка. Излиза от операция в 20 часа. Отговорният лекар е Тан 
Лигун.

Има 3 стаи за трансплантационни пациенти, всяка с по 3 пациенти; общо 9 легла. Лекар ѝ 
казва, че е получила орган със съвместимост HLA 3. 

Изписват я на 19 януари 2006 г. и се връща в Тайван.
Многопрофилната болница на сухопътните сили е военна болница. Брокерът казва на Т., че 

органът идва от екзекутиран затворник (същото обяснение, давано в болници в континента
лен Китай). Споменават, че военните болници могат лесно да получат органи. На семействата 
не е позволено да посещават пациентите в тази болница.

e) Донори, търсещи реципиенти
Юннанската кунминска болница за лечение на бъбречни болести е една от топ 100 частни 

болници в югозападен Китай и специализира в бъбречни и чернодробни трансплантации. Има 
близо 100 легла1470 и привлича пациенти от над 10 държави и региони.1471

Когато отговарят на въпрос на пациент онлайн, от тази болница говорят за себе си като за 
„трансплантационна болница с донори, търсещи съвместими реципиенти.“ Тя „гарантира да 
намери здрав бъбрек във възможно най-кратък срок“, „предоставя възможно най-кратките 
времена за студена и топла исхемия“ и „в случаи на неуспех, ще продължи да извършва транс
плантации до успех.“1472
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Фигура 7.10  Въпроси и отговори в Представяне на Юннанска болница за бъбречни болести

Уверени сме, че можем да 
извършим успешни бъбреч
ни трансплантации; в случай 
на неуспех, ще продължим да 
извършваме трансплантации 
до успех и няма да таксуваме 
за повторните операции. Все
ки орган, използван за транс
плантация, има стриктна 
здравна документация, вклю
чително за функционирането 
на бъбрека и тест за СПИН...

1. Гарантира на всеки па
циент намиране на здрав бъб
рек за най-кратко време;

3. Възможно най-кратки 
времена за студена и топла 
исхемия;

4. Това е транспланта
ционна болница, където до
нори търсят съвместими ре
ципиенти.

Резултатите от лечението 
след бъбречни транспланта
ции в нашата болница са на 
високо международно ниво. 
Трансплантационният цен
тър има висока репутация у 
дома и в чужбина. Освен па
циенти от Китай, пациенти 
от над 10 страни и региони, 
включително Хонконг, Ма
као, Тайван, Австралия, Тай
ланд, Индонезия, Малайзия, 
Сингапур и Виетнам, идват 
за бъбречни трансплантации.
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Конкретен случай: Транспортиране на жив донор до Тибет

На 15 декември 2002 г. информационна агенция „Синхуа“ докладва, че на 14 декември На
родната градска болница в Лхаса, Тибет, извършва първата успешна ортотопична чернодроб
на трансплантация в Тибетския автономен регион. Това е първата подобна операция в света, 
извършена на височина 3700 метра. Операцията се провежда в 15 часа на 13 декември. Сред 
четиримата хирурзи, участвали в операцията, са Тан Дзинхай, декан на Народната болница в 
Лхаса и проф. Ян Лунан от Западния китайски медицински център на Съчуанския медицински 
университет. Операцията продължава 14 часа.1473Декан Тан Дзинхай казва, че успехът на опе
рацията дава пример за бъдещи медицински изследвания и практики в района на платото и 
слага край на частта от тибетската история, изключваща големи трансплантации, и че това се 
дължи на подкрепата на Партията.1474

Тан Дзинхай включва важен детайл в тази операция. …. [Относно това, че] Лхаса е на висо
чина 3600 метра: „За да се осигури дейността на чернодробните хепатоцити, изваждането на 
черния дроб от тялото на донора трябва да се случи едновременно с премахването на болния 
черен дроб от тялото на реципиента. Ако самолетът, носещ донора, не може да прелети от извън 
региона на Тибет до Тибет навреме, заради лошо време (подобни ситуации в Тибет са доста 
чести през зимата), последствията биха били катастрофални.“

Този доклад илюстрира, че жив „донор“ е бил убит, когато неговият/нейният черен дроб 
е бил изваден по същото време, когато болният черен дроб на реципиента е бил премахнат. 
Това също показва, че трансплантации се извършват във всяко кътче на Китай, без значение 
колко е отдалечено.

V. РАБОТА НА ПЪЛЕН КАПАЦИТЕТ

На 12 януари 2015 г. Хуан Дзиефу се появява по телевизия Финикс и говори за ограничи
телните фактори за трансплантация на органи в Китай: „Първият е икономически. Трансплан
тационната хирургия е много скъпа и не много граждани могат да си позволят медицински 
разходи. Вторият е, че дори да имаме толкова добре квалифицирани болници, няма много 
опитни лекари. Третият е, че няма толкова много тела на донори; въпреки че тела на донори 
има в изобилие сега, няма толкова много болници и лекари, които могат [да извършват транс
плантации].”1475

През октомври 2015 г. Хуан Дзиефу казва пред пекинското издание „Ют Дейли“, че Китай 
има само 169 болници с разрешителни да извършват един или повече видове трансплантации. 
Той изразява желание за увеличаване броя на квалифицирани трансплантационни болници от 
169 на 300 и за обучение на 400 до 500 млади лекари.1476 По-неотдавнашен доклад на „Синхуа“ 
в „Чайна Дейли“ от 15 май 2016 г. казва, че според Хуан Дзиефу, „Китай ще увеличи броя на 
болниците, извършващи трансплантация на органи до 300 в следващите 5 години.“1477 Това 
предполага, че текущият капацитет далеч не покрива търсенето.

Очевидно, наличието на органи не е главното ограничение. Постоянното разширяване на 
съществуващите трансплантационни центрове и планове за квалифицирането на толкова 
много нови, предполага, че броят на трансплантационните операции е ограничаван от меди
цинските заведения и персонал.

а) Висока утилизация на легловата база
Идентифицирахме известен брой болници със степен на утилизация на легловата база 

между 100 и 200%.
Например, бъбречното трансплантационно отделение в Седма джънджоуска народна 

болница публикува актуализация на 31 март 2015 г., посочваща, че има 46 одобрени легла, 
70 или повече пациенти и леглова утилизация „надхвърляща 130%“.1478 Отделението също 
докладва: „От основаването на нашето специализирано отделение, сме извършили над 2000 
бъбречни трансплантации. Имаме проведени 130 бъбречни трансплантации с органи от живи 
роднини.”1479
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В болница 474 на Ланджоуските военни части, Центърът за трансплантации и кръвопре
чистване има 62 редови легла и 12 легла за спешни случаи, специално отделени за трансплан
тационни пациенти. Утилизацията им надхвърля 110%.1480

Първа филиална болница на университета Сучу има бъбречен трансплантационен център 
с 55 легла, 130 месечни приеми/изписвания и 101% оборот на пациенти.1481 През 2012 г. болни
цата извършва над 1170 бъбречни трансплантации.1482

Въпреки разрешителното само за бъбречни трансплантации, Филиалната болница на Ме
дицинския колеж Зуни извършва също трансплантации на черен дроб, костен мозък, роговица, 
стволови клетки и други. През 2012 г. урологичното хирургическо отделение има 51 легла и 
поддържа ниво от 100 пациенти, което води до леглова утилизация около 200%.1483 Оттогава 
отделението е разширено с още 100 легла.1484

Уебсайтът на Многопрофилната болница към Тиендзинския медицински университет 
показва през 2016 г., че общото хирургическо отделение има подчинен трансплантационен 
изследователски институт, който извършва трансплантации на черен дроб, тънки черва и 
други коремни органи. Отделението има 208 легла и средно 115% леглова утилизация.1485 Хи
рургическото отделение за рак на белите дробове включва Тиендзински белодробен транс
плантационен център, който има 110 легла за своя професионален клиничен екип и приема 
средно над 160 пациенти всеки месец.1486 Урологич
ното хирургическо отделение започва да извършва 
бъбречни трансплантации, има 96 легла и приема 
до 150 пациенти месечно.1487 Офталмологичният 
център на болницата извършва роговични транс
плантации, има 42 легла и приема средно над 100 
пациенти месечно.1488

На 29 май 2005 г. болницата отваря нова 16-етаж
на хирургическа сграда със 724 легла.1489  Отделение
то по торакална хирургия се разширява от 24 на 54 
легла и е първото в региона клинично отделение за 
сърдечни трансплантации.1490

Хепатобилиарното хирургическо отделение на 
Гуиджоуската провинциална народна болница се 
фокусира върху развитието на чернодробни транс
плантации като ключова дисциплина. То може ру
тинно да извършва чернодробни, панкреатични и 
други видове трансплантации на големи органи.

Болницата завършва своята нова хирургическа 
сграда през 2007 г. с 22 етажа, модерни операцион
ни зали с ламинарен поток нива 100 и 1000 и интен
зивно отделение.1491 След като Хепатобилиарното 
хирургическо отделение се премества в нова сграда, 
то отваря 2 отделения с планирани 92 легла, но на 
практика леглата са 150.1492

б) Чакане за легла
Въпреки увеличения капацитет на трансплантационните центрове, все още има нарастващ 

поток от пациенти, чакащи за трансплантации в трансплантационни болници, както може да 
се види от следващите примери. Голямото търсене води до висока леглова утилизация и брой 
извършени операции. 

Според доклад на „Сансиен Сити Нюз“ от 10 ноември 2012 г., над 1000 души чакат за транс
плантация в Трета болница Сяня към Централен южен университет.1493

Директорът на трансплантационен център към Първа филиална болница на Си‘анския 
университета Дзяо Тун, Сюе Удзюн, твърди, че над 1000 пациенти чакат за трансплантация. 
Материалът на „Чайна Нюз“ е публикуван на 17 април 2015 г.1494 

Доклад на people.cn от 20 януари 2011 г. твърди: „В отделение на Първа филиална болница 
към Джъдзянския университет, където се намира Джън Шусън, понастоящем лежат над 50 
пациенти спешно нуждаещи се от чернодробна трансплантация... В Източния транспланта

Снимка: Новата хирургическа сграда на 
Гуиджоуската провинциална народна 

болница
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ционен център на Първа тиендзинска болница, има не по-малко от 1000 пациенти с напред
нал стадий на чернодробни заболявания, регистрирани в списък с чакащи за чернодробна 
трансплантация...“1495

В интервю за изданието „Източен преглед“ през септември 2013 г., Шъ Бини, директор на 
Трансплантационен изследователски институт към болница 309 на Народната освободителна 
армия, посочва, че институтът има 5000 до 6000 пациенти чакащи за трансплантация всяка 
година.1496

Доклад от октомври 2014 г. посочва, че над 400 пациенти чакат за бъбречна транспланта
ция във Втора Инджоуска болница.1497

в) Увеличаване на капацитета
С цел посрещане на постоянно нарастващо търсене на трансплантации, повечето болници, 

които анализирахме, са разширили своите трансплантационни отделения или дори построили 
нови сгради, често включващи ВИП стаи за пациенти от чужбина. Четейки данните за отдел
ните болници за първи път, почувствахме все едно наблюдаваме чудовищно махово колело.

Конкретен случай: Хирургическата сграда на шанхайска Жъндзи 
болница е заета 24 часа на денонощие

Урологичното отделение на шанхайската Жъндзи болница открива ново крило и бъбречно 
трансплантационно отделение в Пудун през ноември 1999 г. То се разширява от първоначално 
29 на 70 легла. Новият медицински екип и разпределителна система позволява увеличаване 
на операциите с 300%.1498 Под ръководството на проф. Хуан Ижан, средното по големина от
деление, с по-малко от 70 легла, извършва над 5000 операции годишно, над 60% от които са 
големи и свръхголеми операции. Средната продължителност на хоспитализация е 5 дена.1499

„Има твърде много, твърде много пациенти! Правим операции през цялото време, нонстоп, 
24 часа на денонощие“, казва д-р Чън Джъин пред репортер на „Уънхуи Дейли“ през март 2016 
г.1500 Чън също казва, че хирургическата сграда е главното бойно поле за хирургия в болница 
Жъндзи. Дневно се провеждат около 120 операции. Там се извършват най-трудните и напред
нали операции, включително с роботи. Всяка операция продължава над 4 часа, така че дори с 
над 10 операционни зали, лекарите трябва да оперират до късно през нощта. Това не включва 
чернодробни трансплантации, тъй като органите за тях пристигат от други райони и често 
са доставяни късно през нощта, затова е обичайно чернодробните трансплантации да се из
вършват до ранна сутрин.

„Операционната зала е като тайна градина в болницата.  Нямаме време да сме в контакт с 
външния свят. Осветлението е включено 24 часа на денонощие. В 7 или 8 часа вечерта е същото 
като сутринта. Не можеш да кажеш дали е ден или нощ“, казва Чън Джъйин. Тъй като операци
ите продължават постоянно за дълъг период от време, много от служителите развиват болести 
на кръста, спондилоза на шийни прешлени и разширени вени. 

Външният свят знае малко за крайно натоварените и дори пренатоварени операционни 
зали тук. Директор Хуан Ижан на Урологичното отделение въздъхва, държейки в ръка статис
тическите данни за различни операции, „една трета от които не трябваше да се извършват тук“. 

През 2005 г. източната хирургическа сграда на болница Жъндзи влиза в експлоатация. Тя 
има 1000 легла.1501 Броят на операционните зали се увеличава от 24 на 38.1502 Чернодробният 
трансплантационен център на болницата се намира на 14-и и 15-и етаж в тази нова сграда. 15-и 
етаж има изолаторно отделение с ламинарен поток клас 10 000 и интензивно чернодробно 
трансплантационно отделение.1503

Чернодробният трансплантационен център се разраства феноменално. Той увеличава броя 
на леглата от първоначално 13 в края на септември 2004 г. до 23 само за 10 дена. През юни 
2007 г. леглата стават 901504 и 110 през 2014 г.1505 Легловата утилизация и броят извършени 
трансплантации също продължават да растат главоломно.
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Директор Сиа Циен на Чернодробния трансплантационен център твърди, че центърът е 
първи в Шанхай по извършени чернодробни трансплантационни операции 8 поредни години 
от 2007 г. насам. Центърът е също първи в страната 4 поредни години от 2011 г. насам. По обе
ми педиатрични трансплантационни операции центърът е на първо място в света 3 поредни 
години от 2012 г. насам.1506

Отделения и легла

Болница 307 на Народната освободителна армия твърди, че е един от най-големите транс
плантационни центрове в Пекин. С висока хирургическа успеваемост, периодът на оцеляване 
след бъбречна трансплантация винаги е бил на водещо място в страната и привлича много 
специалисти и пациенти от цял Китай.1507

През септември 2005 г. болницата се мести на нов адрес в район Фънтай в Пекин. Там площ-
та е 3 пъти по-голяма и леглата са 2 пъти повече. През май 2009 г. официално отваря врати 
нейната нова медицинска сграда и леглата стават 1100. През септември 2013 г. влиза в екс-
плоатация нова сграда за спешни случаи и леглата се увеличават с още 500.1508

През 2004 г. Дун Дзяхун, директор на Хепатобилиарен хирургически институт към Югоза
падна болница, филиал на Трети военен медицински университет на Народната освободителна 
армия, твърди, че през 2006 г. отделението планира да се разшири до 3 отделения със 150 легла 
за посрещане „нуждите на широкомащабна трансплантационна дейност“, за да може да приема 
3000 хепатобилиарни панкреатични пациенти от страната и чужбина, и да извършва 2400 
чернодробни трансплантации.1509 По-късно броят на леглата в центъра нараства на 200.1510

Снимка: Интензивното отделение и операционната зала в новата сграда на Военноморска-
та многопрофилна болница

Архивирана уебстраница на Военноморската многопрофилна болница показва, че хепа
тобилиарното ѝ хирургическо отделение е първото в Китай за извършване на чернодробни 
трансплантации. Специалното издание на представянето на чернодробните трансплантации 
в болницата твърди: „След като чернодробната трансплантация се превърна в единственото 
ефективно лечение на терминален стадий на рак на черния дроб, Военноморската многопро
филна болница е помогнала на хиляди терминално болни ракови пациенти да получат втори 
живот посредством чернодробна трансплантация.“1511

Новата сграда на болницата влиза в експлоатация на 16 декември 2009 г. С площ от над 70 
000 кв.м. сградата е инвестиция за 400 млн. юана (106 млн. лв.). Има 724 легла, 18 операционни 
зали и специално отделение за ВИП и пациенти от чужбина.1512

Болница 458 (Болница на военновъздушните сили на гуанджоуските военни части) на На
родната освободителна армия има 108 легла и може едновременно да извършва 2 чернодробни 
трансплантации и 1 обикновена операция. Стаите за пациенти са добре оборудвани, включи
телно с климатик, телевизор, телефон, централно газово отопление, интерком, хладилник и 
микровълнова печка. Центърът разполага и с 5 „президентски апартамента“ с високоскоростна 
интернет връзка.1513
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Специализирана в бъбречната трансплантация, болница 452 (Военновъздушна болница в 
Чънду) на Народната освободителна армия се превръща от „районна болница“ с 210 легла през 
2002 г. до такава с над 1000 легла през 2009 г. Извършва най-много бъбречни трансплантации 
в провинция Съчуан.1514

Доклад на изданието „Здравни новини“ от април 2005 г. твърди, че Трета филиална болни
ца към университета Сун Ят-сен е извършила 800 чернодробни трансплантации. Нейният 
трансплантационен център има близо 40 легла, които са винаги пълни. Центърът извършва 
259 чернодробни трансплантации през 2004 г.; най-малко 1 трансплантация на всеки работен 
ден.1515 Центърът има 5 отделения и се фокусира върху чернодробни, панкреатични, на тънки 
черва, комбинирани и сложни трансплантации. Понастоящем има 113 легла.1516

Нови сгради

Фигура 7.11:  Новата хирургическа сграда на Уханската обединена болница

Новата хирургическа сграда на Уханската обединена болница е в ремонт между 8 август 
2002 г. и септември 2006 г. Има 32 надземни и 2 подземни етажа. Сградата на интегрираното 
хирургическо отделение има 1050 легла и 42 операционни зали.1517 Има капацитет 200 опера
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ции дневно, обем, еквивалентен на този на 5 средни/големи болници.1518 Това е най-голямата 
хирургическа сграда в Азия и високоразвитите ѝ съоръжения са единствени по рода си на 
азиатския континент.

Урологичното ѝ отделение се радва на висок академичен статус в страната и сега е един 
от най-големите центрове за бъбречна трансплантация в региона.1519 Чернодробният транс
плантационен център е главен компонент в Генералното ѝ хирургическо отделение, което 
е включено като национална ключова дисциплина и чернодробните трансплантации са се 
превърнали в рутинна практика. Трансплантациите на сърце и комбинирани сърце-бял дроб 
трансплантации са на световно ниво. Сърдечносъдовото отделение веднъж извършва 4 сър
дечни трансплантации едновременно в рамките на 22 минути1520 и твърди, че извършило 
най-големият брой сърдечни трансплантации в страната през 2014 г.1521

Трета болница към Пекинския университет започва да извърша клинични чернодробни 
трансплантации през май 2000 г. През октомври 2001 г. е официално открит транспланта
ционният ѝ център.1522 Той работи с други болници, свързани с Пекинския университет, за 
създаване на най-големия трансплантационен център в Китай.1523 През декември 2005 г. се 
премества в нова сграда с 470 легла1524, където съоръженията са фундаментално подобрени. 
Това води до огромни възможности за развитие на центъра.1525 Обемът и качеството на чер
нодробните трансплантации го поставят на челни места в Китай. Директорът на центъра, Джу 
Дзийе, казва в интервю през 2013 г., че болницата извършва над 4000 бъбречни и чернодробни 
трансплантации за 1 година.1526

През 2010 г. трансплантационният център на болница 309 на Народната освободителна 
армия има 316 легла и твърди, че води по годишен капацитет и леглова утилизация сред по
добни отделения в армията.1527 Към 2012 г. трансплантационният център има своя собствена 
сграда и се разширява до 393 легла.1528

Доклад от 2004 г. показва, че трансплантационните обеми в Джунханската болница към 
Шанхайски фудански университет растат с 50% годишно.1529 Количеството и успехът на чернод
робните трансплантации в чернодробното хирургическо отделение на болницата са водещи 
в страната.1530 През февруари 2015 г. то се премества в нова сграда на Шанхайския център за 
лечение на рак на черния дроб. Сега разполага с 230 легла, с мащаби и медицински способности 
сред най-добрите в света.1531

Обединената болница към Медицинския университет Фудзиен води в страната по брой 
алогенни сърдечни трансплантации. Педиатричните сърдечни трансплантации и сърдечните 
повторни трансплантации запълват празнина в тази област на медицината в Китай. Техноло
гиите ѝ за чернодробна трансплантация, сърдечна повторна трансплантация и двустранна 
белодробна трансплантация са водещи в страната. 

Откакто сърдечносъдовото хирургическо отделение извършва първата ортотопична 
сърдечна трансплантация в провинция Фудзиен през 1995 г., то успешно провежда сърдечни 
трансплантации за пациенти със сърдечни болести в напреднал стадий, идващи от над 30 
градове и региони на Китай. Отделението е сред най-добрите по алогенни сърдечни трансплан
тации, почетено е с 16 „първи в страната“ титли и служи като база за сърдечни трансплантации 
в Китай.

Сградата, специално отредена за сърдечносъдова хирургия, влиза в експлоатация през 2007 
г. След преместване в новата сграда, отделението  се разширява от 67 на 102 легла. Има 21 легла 
в интензивно отделение, специализирани пациентски стаи с пречиствателни системи с лами
нарен поток, и независимо педиатрично отделение.1532 Болницата започва ремонт на новата 
сграда по интегрирана хирургия на 1 януари 2005 г. Сградата е завършена през септември 2008 
г.1533 и официално открита през юли 2009 г. Има 13 надземни, 3 подземни етажа и 806 легла.1534

Филиалната болница към Медицински колеж на Китайските въоръжени полицейски сили 
твърди, че извършва вторите по обем бъбречни трансплантации годишно в Тиендзин,1535 а 
трансплантационните ѝ обеми са сред най-големите в районите на Пекин и Тиендзин и сред 
тези на топ 20 големи болници в Китай.1536 Данните на болницата показват, че легловата ути
лизация е 107.6%, със среден оборот на леглата 35.8 пъти годишно.1537 

Въпреки това през 2003 г. болницата се нарежда на последно място сред 37 болници на ди
визийно ниво и нагоре в армейските и въоръжените полицейски сили. Тъй като 149 пациенти 
и медицински служители са инфектирани с атипична пневмония, нейните 34 отделения са 
слети в 2 и леглата са намалени до 50. Болницата преживява рязка финансова криза. С подкрепа 
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от Джан Гаоли, член на Политбюро и бивш тиендзински партиен секретар, тази военна болни
ца е неочаквано включена в тиендзинския дванадесети петгодишен план. Бива постепенно 
ремонтирана в модерен медицински комплекс с над 30 000 кв.м. площ.1538

През 2011 г. болницата започва друг разширителен проект. Първата фаза е построяване на 
17-етажна сграда за пациенти и съответстваща сграда за медицинско оборудване. Това води 
до увеличаване на леглата до близо 700. Втората фаза е построяване на сграда за спешни слу
чаи и 19-етажна хирургическа сграда. След завършване на проекта болницата има 2700 легла. 
Третата фаза е построяване на друга медицинска сграда, целяща увеличаване на леглата до 
общо 3000.1539

Многопрофилната болница Ланджоу в Ланджоуски военен регион успешно извършва пър
вата в Китай бъбречна трансплантация през 1965 г.1540 Нивата на медицинско лечение, научно 
изследване и обучение в урологичното хирургическо отделение са на челно място в провинция
та и страната. Центърът по кръвни болести на болницата към Народната освободителна армия 
е най-големият в северозападен Китай. Той извършва една от първите в Китай трансплантации 
на костен мозък. Неговите възможности, технологии и качество на трансплантациите са на 
челно място в северозападен Китай.1541 Центърът има 150 легла, 15 ултра-чисти стаи за транс
плантации на хематопоетични стволови клетки и костен мозък и 18 хирурзи, 9 от които на 
старши позиции и над половината имат магистърски и докторски степени.1542

През 2004 г. болницата инвестира 120 млн. юана (31 млн. лв.) за построяване на 20-етажна 
хирургическа сграда с 900 легла – най-голямата в град Ланджоу. През 2008 г. болницата инвес
тира 20 млн. юана (5 млн. лв.) за реновиране на отделение за кадри по модерни медицински 
стандарти. Болницата има 1300 легла. Всяка година тя приема 37 000 пациенти, извършва 126 
000 операции и получава приход от 444 млн. юана (118 млн. лв.).1543

Първа филиална болница към Дзинански университет (Гуанджоуска задгранична китайска 
болница) основава бъбречно трансплантационно отделение през 1997 г. и променя името му 
на „Органен трансплантационен център“ през 2003 г. Специализира в бъбречни, чернодроб
ни, панкреатични и други видове трансплантации. Бъбречните му трансплантации водят в 
провинцията.1544, 1545 35

На 9 декември 2012 г. новата 19-етажна сграда на болницата с 1300 легла влиза в екс-
плоатация. Там се помещават трансплантационен център, урологични и кардиоторакални 
хирургически отделения и ВИП отделение. Има 20 операционни зали с ламинарен поток на в 
съответствие със международните стандарти.1546, 1547 37 ВИП стаите са с хотелски стандарти и 
предлагат модерни медицински съоръжения за задоволяване очакванията на заможни паци
енти от Китай и други държави.1548

Централна болница Йиян е първата болница в провинцията, която започва извършване 
на бъбречни трансплантации през 2000 г.1549 През 2004 г. тя основава бъбречен транспланта
ционен център с независими отделения. Успеваемостта на центъра, 99.6%, е на напреднало 
национално ниво. През 2009 г. той се нарежда сред топ 10 в класацията на CSRKT (Китайски 
регистър за бъбречни трансплантации).1550 Изправена пред ежедневно нарастващо търсене, 
болницата увеличава инвестициите в оборудване и съоръжения, и понастоящем строи нова 
25-етажна хирургическа сграда.1551

Болница 303 на Гуанджоуските военни части основава свой трансплантационен център 
през 2004 г.1552 10-етажната му сграда влиза в експлоатация през 2006 г.1553 През 2010 г. болни
цата основава Трансплантационен изследователски институт и Ключова лабораторна трени
ровъчна база, която интегрира клинична грижа, обучение и изследвания.1554

През март 2006 г. Първа болница към Медицинския университет в Шанси формира нов 
отдел, специализиран в трансплантация. Той се мести в новата пациентска сграда номер 1 с 90 
легла. През 2010 г. трансплантационното отделение се разширява до 140 легла.1555

Първа филиална болница към Медицинския университет във Вътрешна Монголия е един
ственият в региона трансплантационен център за сърце и бял дроб.1556 През последните годи
ни, болниците извършват първите в региона трансплантации на сърце, черен дроб, тънки чер
ва, бъбрек, роговица, стволови клетки и други органи. Някои от тези видове трансплантации 
стават рутинни операции за болницата.1557 Новата сграда на болницата влиза в експлоатация 
през 2005 г. Тя има 448 модерни стандартни стаи, 1332 легла, операционни зали с ламинарен 
поток и изолаторни отделения.1558
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Нови терени

През 2009 г. шанхайските общински власти си сътрудничат с Общия логистичен отдел на 
Народната освободителна армия за развиване на Втори военен медицински университет. Стра
тегията на развитие включва преместване на филиалната болница Чанджън на изток в район 
Пудун и преместване на филиалната Източна хепатобилиарна болница на запад в Дзядин.

На 18 октомври 2015 г. Източната хепатобилиарна болница, намираща се в Антин, район 
Дзядин, Шанхай, започва дейност.1559 Болницата е на площ от 200 000 кв.м. и има 1500 легла. 

През 2015 г. болница Чанджън инвестира 2,9 млн. юана (772 000 лв.) в нов проект в Цаолу, 
район Пудун, с план да построи нов клон в Пудун с 2000 легла. Очаква се проектът да завърши 
до 3 години.1560

Илюстрация: Нов терен на Дунфанската хепатобилиарна болница в Антин1561

Илюстрация: Пудунски терен на болница Чанджън1562

Многопрофилна болница Фуджоу на Нандзинските военни части започва строеж на нов 
болничен комплекс през 2011 г. Новият комплекс отваря врати през 2015 г. Северната сграда 
има 19 етажа и включва хирургическо отделение, и трансплантационен център. С обща площ 
154 900 кв.м. и 1680 легла новият комплекс е най-големият в провинция Фудзиен.1563, 1564 54
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Илюстрация: Нов комплекс на многопрофилна болница Фуджоу с 1680 легла

г) Претоварени лекари и медицински сестри
Забелязахме, че известен брой медицински екипи и отделни лекари полагат големи усилия, 

за да извършат изисканите от тях обеми трансплантации. Мащабът може да се види посред
ством лекари, работещи извънредно с цел доставяне на органи и извършване на трансплан
тации, както и чрез отделения, извършващи няколко трансплантации едновременно. Една 
болница дори стига дотам да обучи всичките си общи хирурзи в извършване на трансплан
тации.

Нашето проучване на болниците ни остави с впечатлението, че повечето болници и лекари 
са системно претоварени с трансплантационни операции от 2000 г. насам. По-долу са няколко 
примера:

Работа без спиране

Във Втора болница Сяня към Централен южен университет, директорът на урологичното 
трансплантационно отделение, Пън Лункай, извършва над 2000 бъбречни трансплантации.1565

Нека разгледаме обема трансплантации в тази болница през заетостта на лекарите там: 
„Трансплантационните хирурзи често трябва да работят по над 20 последователни часа, из
вършвайки операции. Те започват следваща операция след почивка от 3-4 часа. Хирурзите са 
все още на операционната маса, докато сестрите са сменили няколко смени. Те често извършват 
дузина операции в рамките на 2-3 дена. Често провеждат по 9 бъбречни трансплантации на 
ден.“1566

Увеличеното работно натоварване – „Голямо изпитание“

На 10 април 2008 г. главна сестра Джан Чунян споделя на уебсайта на Лиаочънската на
родна болница: „Докато вършат своите задължения по време на рутинни операции, сестрите 
в нашето отделение по сърдечносъдови болести са също отговорни за следоперативна грижа 
при трансплантации на сърце, черен дроб, бъбрек и бял дроб.“

„По време на трансплантации, поради специфичните характеристики на органите, често 
се налага да извършваме едновременно сърдечни, чернодробни и бъбречни трансплантации. 
Това увеличава работното ни натоварване над 10 пъти. Всеки човек е пренатоварен с работа 
всеки ден и полага многократно повече усилия.“ Тя добавя и един пример: „През октомври 
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2005 г. извършихме сърдечна, чернодробна и бъбречна трансплантация в 1 ден. Това беше 
голямо изпитание за нас.“ Екипът първо извършва сърдечната трансплантация, последвана 
от бъбречна и след това чернодробна. 

Проблемите, с доставки на бъбреци – преодолени

“Ако не съм в болницата, съм на мястото за добиване с бъбрек. Ако не съм на мястото за 
добиване на бъбрек, съм на път между болницата и мястото за добиване на бъбрек.“ Това е 
описанието на забързания живот на трансплантационния екип на болница Цилу към Шан
дунския университет. Членове на екипа често не могат да се приберат у дома 1-2 седмици. На 
26 декември доклад на официалния уебсайт на болницата твърди:1567

“Заради международните критики към снабдяването с органи за трансплантация в Китай, 
броят на използваемите бъбреци от мъртви донори намаля значително. Това доведе до на
растване на несигурните фактори и засилена конкуренция. Въпреки това, поради неуморните 
усилия на директора на отделението по снабдяване с органи за трансплантации Лун Лайдун 
и директора на отделението за кръвопречистване Тиен Дзюн, броят на трупните бъбречни 
трансплантации далеч надвишава този от миналата година и времето за чакане за бъбречни 
трансплантации не се е увеличило осезаемо.“

10 години без почивка

Към края на 2014 г. Шън Джунян, директор на Източен трансплантационен център към 
Тиендзинска първа централна болница, е извършил близо 10 000 чернодробни транспланта
ции.1568 Тази болница е най-големият трансплантационен център в Азия.

Медиен репортаж твърди: „Като лидер, Шън Джунян плаща цена, която обикновените хора 
не могат да си представят. На практика той няма време за себе си. През последните над 10 
години той всъщност прескача от едно нещо на друго, ден и нощ, не се е хранил нито веднъж 
в нормален час и често е на операционната маса до полунощ или до следващата сутрин.“1569

Други трансплантационни лекари също не си почиват: „Лекарите от отделението по транс
плантационна хирургия в болницата се суетят забързано между отделенията и операционните 
зали, без да имат време за поздрав. Продължават да казват: „Тези дни са ужасно натоварени, 
над дузина операции дневно.“ Някои лекари дори‚ „бързат с операциите по цял нощ и изобщо 
не спят.“ Лекарите се оплакват, че извънсезонен е само месецът след Нова година; заети са до 
края на годината и обикновено не се прибират у дома.“1570

“Под ръководството на Шън Джунян, всеки от бившите му млади лекари независимо са 
извършили близо 1000 чернодробни трансплантации.“1571

Фирмена болница Дунфън

Желанието за увеличаване на трансплантационните обеми не се ограничава до болници на 
национално ниво. Открихме, че трансплантацията се е превърнала в основна бизнес-дейност 
за общински болници и филиални болници на държавни предприятия, както е показано в 
случая по-долу:

Фирмена болница Дунфън се управлява от автопроизводител в Шъйен, малък индустри
ален град в централен Китай. За по-малко от 10 години експлозивният растеж в болничните 
трансплантационни дейности „доведе до просперитет на местната икономика“, „издига ре
путацията на града“ и постепенно замества дунфънските возила като нова „бизнес карта на 
Шъйен“.1572

Към началото на август 2000 г. болницата е извършила 10 бъбречни трансплантации, една 
трансплантация на щитовидна жлеза и 3 роговични трансплантации в 1 ден. Болницата също 
извършва трансплантации на черен дроб, роговица, ин ситу трансплантации на околощито
видна жлеза, костен мозък, и други органи и тъкани.1573
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Вицепрезидентът на болницата, Юан Фандзун, казва през 2009 г.: „Сега бъбречните транс
плантации са рутинна интервенция. Почти всички хирурзи в нашата болница могат незави
симо да извършват бъбречни трансплантации.“1574

Според уебсайта на болницата, тя има 10 хирургически отделения и над 100 хирурзи. Колко 
трансплантации извършва болницата, за да осигури обучение на всичките си хирурзи?

Освен това болницата има отделение за трансплантация на гърди с над 40 легла, 3-ма глав
ни лекари, 2-ма помощник лекари, 4-ма гостуващи лекари и 3-ма щатни лекари.1575 Уебстрани
ците на тези лекари вече не са достъпни.

д) Продължителен растеж от 2006 г. насам
След разгласяването на новината за изземане на органи от живи хора през 2006 г., пар

тията/правителството посочва, че трансплантационните цифри постепенно са намалели. Но 
това не е вярно. След 2006 г. е налице продължително разширяване на трансплантационните 
болници.

Нова разрешителна система на министерството

Правителството обвинява хаотичния пазар за отнемането на органи от живи хора. За да 
„ре-сертифицира и регулира“ пазара, Министерството на здравеопазването започва да издава 
разрешителни на трансплантационни центрове. На болници без разрешителни повече не е 
позволено да продължават извършване на трансплантации след 1 юли 2007 г.

През юли 2007 г. над 1000 трансплантационни болници в Китай кандидатстват за разре
шителни по новата система, включително болници, с несвързана с трансплантациите дейност, 
като такива по традиционна китайска медицина или за професионални болести.1576 Само 164 
получават разрешителни. 

Това означава, че правителството може да монополизира и преразпределя пазара на орга
ни. В резултат на това големите трансплантационни центрове срещат по-малка конкуренция 
и постигат по-голямо развитие от преди.

Наблюдаваме, че някои институции, които не получават разрешителни, или намаляват 
трансплантационните си обеми, спират да извършват трансплантации, или действат при 
засилена секретност. Въпреки това много болници, които не получават разрешителни, но са 
способни да се снабдят с органи, продължават да извършват трансплантации. 

Всъщност, Здравното министерство не затваря вратите на болници, които не са получили 
разрешително за трансплантации през 2007 г.; министерството по-късно (през 2011 г.) предста
вя пилотни програми за даряване на органи след сърдечна смърт и тези болници са окуража
вани да кандидатстват за разрешително след придобиване на 5-10 органи за трансплантации 
от донорство след сърдечна смърт.1577 

Към януари 2014 г. списъкът с болници с разрешителни се разширява до 169.1578 Сред петте 
ново одобрени центрове е Първа фошанска болница, чиято дейност е ограничена до транс
плантации на черен дроб и бъбреци от донори без сърдечна дейност. Според нейния уебсайт, 
архивиран на 1 ноември 2012 г., преди да бъде одобрена,1579 тя извършва не само бъбречни, 
чернодробни, сърдечни, белодробни, бъбречно-чернодробни и панкреатично-бъбречни транс
плантации, а също и чернодробни трансплантации от живи донори.

Уебсайтът твърди, че за 24 часа на 28 декември 2004 г., тази болница извършва 5 бъбречни 
и 2 чернодробни трансплантации.1580 На 1 март 2005 г. целият трансплантационен екип си сът-
рудничи за извършване на 2 чернодробни и 6 бъбречни трансплантации в рамките на 8 часа, 
от 11 часа сутринта до 19 часа вечерта.1581 На 29 декември 2005 г. нейният трансплантационен 
център извършва 7 бъбречни трансплантации.1582

Уебсайтът на болницата не публикува броя извършени трансплантации след публикуване 
на доклада на Матас/Килгор през 2006 г. Въпреки това добавянето ѝ в списъка с одобрени 
болници през 2013 г. показва, че е продължила извършване на трансплантации след 2011 г.

Подобни ситуации се случват с други 4 новодобавени трансплантационни центрове. Ние 
също открихме, че най-малко 75 неодобрени болници получават разрешителни за пилотни 
трансплантации от донори без сърдечна дейност през 2011 г. и продължават да извършват 
трансплантации. Списък с тези болници се намира в Приложение I.
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Стабилен растеж

Контролираните от партията медии твърдят, че трансплантациите са намалени или спре
ни, няма толкова много налични органи и трансплантационните болници едва успяват да оце
ляват финансово. Трансплантационните болници също премахват или опосредстват достъпа 
до свързани уебстраници и информация относно броя извършени трансплантации. Те или 
фалшифицират, или спират да обновяват данните.

Противно на информацията от правителството ние наблюдаваме, че мащабът на транс
плантациите в континентален Китай като цяло не е намалял; по-скоро е навлязъл в период 
на стабилно развитие.

Китайското правителство публикува изявления, че мащабът на трансплантациите е нама
лял след 2006 г. Например, на 18 декември 2007 г. изданието „Садърн Уикенд“ публикува статия, 
озаглавена „Китай призовава за прекратяване на трансплантациите на органи“.1583 Статията 
твърди, че най-големият трансплантационен център в Азия – Тиендзинският източен транс
плантационен център рязко намалява броя извършени трансплантации след 2007 г. поради 
липса на налични донори. Статията също казва, че през първата половина на годината, центъ
рът е извършил само 15 чернодробни трансплантации, всички от които са с органи от роднини.

Въпреки това статията повтаря няколкократно, че Тиендзинският източен транспланта
ционен център отваря нова трансплантационна сграда през септември 2006 г. с капацитет 
500 легла. Броят на трансплантационните екипи също се увеличава от 7 на близо 17.1584 Седем 
месеца по-рано доклад от февруари 2006 г. на „Китайски журнал за интегриран традиционна 
и западна медицина в областта на интензивна и спешна грижа“ гласи: „Новооткритата сграда 
на Източния трансплантационен център има 700 легла... [и] понастоящем разполага с 310 ме
дицински професионалисти. Центърът планира да се фокусира върху чернодробни и бъбречни 
трансплантации и да сформира интегриран трансплантационен център, който е „най-добрият 
в Азия“ и „световноизвестен“.1585

Към 2013 г. общата леглова утилизация нараства до 131%.1586 Поради нужди, породени от 
развитието, болницата добавя 300 легла и преразпределя броя на леглата, отредени за няколко 
отделения, включително трансплантационния център. 

Чернодробният трансплантационен център на Първа филиална болница към Медицинска
та школа на Джъдзянски университет пише на своя уебсайт на 28 февруари 2011 г.: „Чернод
робният трансплантационен бизнес в нашата страна навлезе в период на стабилно развитие. 
Под ръководството на академик Джън Шусън, чернодробният трансплантационен бизнес на 
Първа филиална болница към Джъдзянски университет процъфтява. Тя се премества в нова 
сграда през 2007 г. Чернодробните трансплантации сега са по-системни, професионални и ши
рокомащабни.”1587 
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Осма глава: Прикриване на данни

ОЦЕНЯВАНЕ ПРИКРИВАНЕТО НА ДАННИ

За комунистите статистиката е начин за преследване на политически цели с други сред
ства. Статистиката в Китай е вярна, само ако партията вярва, че точността на цифрите служи 
на някаква политическа цел. Определянето на точността на статистика в Китай, когато не е 
наличен източникът на данните, на които тя се основава, изисква оценка.

Относно статистиката за трансплантациите на органи, в комунистическата система има 
конкуриращи се политически подбуди. Едната подбуда е да се демонстрира, колко са напредна
ли трансплантационните технологии – подбуда, която подтиква публикуване на големи цифри. 
Другата е свързана със стремежа да не се създава нежелано подозрение за източниците на 
органи, което пък подтиква към публикуване на по-ниски цифри.

Първоначално преобладаваше първата тенденция и тя доведе до вълна от необяснимо 
голям брой трансплантации. След това партията осъзна, че този подход на самоизтъкване при
чинява политически проблем, защото засяга въпроса за източниците на тези органи предвид, 
че в Китай не съществува система за даряване на органи, нито национална разпределителна 
система за органите. Те разбират, че няма как да променят вече публикуваните от самите тях 
цифри. След този момент обаче цифрите, които им създават проблем, спират да растат. 

Анализът е достатъчно прост, когато гледаме само националните цифри. Щом започнем да 
гледаме местните цифри, анализът става по-сложен. Отделни болници са по-слабо загрижени 
за отговорността свързана с произхода на органите, тъй като поне към днешна дата, липсва 
международно внимание върху тези цифри. Тенденцията, индивидуални болници да публику
ват големи цифри с цел самоизтъкване, не е толкова ограничена, колкото тази на национално 
ниво. 

Когато се сумират цифрите, които получаваме от отделни болници, те далеч надхвърлят 
общата сума на националната система. Но трябваше да се запитаме каква част от тях е просто 
заради реклама – подправяне на статистиката на местно ниво заради разнообразни полити
чески подбуди, различни от националните?

Както читателят може да види, отговорихме на този въпрос посредством разглеждане на 
широк спектър от фактори, различни от това какво твърдят отделните болници за своя обем 
на трансплантации. Например, разгледахме броя на леглата. Този брой дава информация за 
физически предмети и е вероятно да е точен. Но броят сам по себе си не е перфектен индика
тор за трансплантационните бройки, защото леглата са заменяеми и могат да бъдат ползвани 
за не-трансплантационни цели. Това е по-малко вероятно в трансплантационна болница или 
трансплантационно крило на болница, но все пак е възможно. Дори, ако леглата са ползвани 
само за трансплантации, трябва да допуснем използване на легла за изчакване или възстано
вяване, което не е фиксирано.

Също разгледахме броя на служителите. Отново те дават информация за физически пред
мети и е вероятно сами по себе си да са точни. По презумпция трансплантационните служители 
са наемани на работа. Но броят на служителите не ни разкрива степента им на заетост.

Разгледахме финансирането и наградите. Финансирането и наградите са индикатори за 
дейност. В цитати за получени награди или при приемане на награди понякога се споменават 
цифри. Но е възможно носителят само да преувеличава, за да оправдае наградата? В информа
ция за финансиране понякога се споменават планирани бройки. Но дали планираните бройки 
са реализирани?

Разгледахме публикациите, включително бюлетини и изследователски изследвания. Отно
во трябваше да оценим какво означават те. Китайските трансплантационни изследвания често 
не са публикувани в реномирани журнали, защото повечето такива журнали отхвърлят из
следвания, свързани с трансплантация на органи с неясен произход. Китайските изследвания, 
свързани с органна трансплантация, обикновено нямат истинска стойност и се публикуват от 
журнали, опитващи се да придадат тежест на автори, които не могат да посочат източниците 
на органите с които работят.
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Резултатът от тези съображения е, че нито едно доказателство за дадена болница само 
по себе си не може да ни каже със сигурност какъв е обемът на трансплантациите ѝ. По-скоро 
подобно на предишното ни разследване, решихме да не правим заключения, докато не разгле
дахме всички данни. Това което данните, болница по болница и отчитайки всички фактори в 
комбинация, многократно ни сочат е, че трансплантационните обеми в Китай са много по-го
леми от официалните национални цифри.  

Склонността отделни болници да се впускат в преувеличаване на цифрите само по себе си 
не може да е причина за несъответствието между сумите на цифрите на местно и национално 
ниво. Несъответствието е твърде систематично, при това при твърде много променливи. При 
това по-вероятно е цифрите на местно ниво да са по-точни от тези на национално, тъй като 
изкушението да се редуцират цифрите с цел избягване на въпроси за източниците на органи 
е по-малко вероятно на местно, отколкото на национално ниво. 

Твърденията на местни болници, че трансплантират огромни обеми органи, не могат неп-
ременно да се приемат за чиста монета. Това е една причина да не обявяваме конкретни циф-
ри за брой трансплантации. Но те със сигурност правят още по-спешна нуждата от следване 
принципите на прозрачността, откритостта и отговорността. Големите обеми на национална
та система вече налагат нуждата от съобразяване с тези принципи. Още по-големите обеми, 
обявени като обща сума от отделни болници, налагат следването на тези принципи дори в 
по-голяма степен.

С течение на времето вместо да засили прозрачността, Китай върви в обратната посока, уве
личавайки непрозрачността. Забелязва се нарастващо прикриване на данни; партията-държа
ва иска да скрие нещо. Често можем да видим това, което иска да скрие, защото партията-дър
жава системно блокира нашите доклади и сваля източниците, чиито уебсайтове цитираме. 
Фактът, че нашите доклади и източниците на данни, които използваме, системно изчезват щом 
ги посочим, не доказва, че блокираното и изтритото е вярно. Но все пак сочи, че блокираното 
и изтритото не съвпада с текущата политическа позиция на партията.

Прикриването на данни разказва история, историята за това, какво партията не иска ние 
да видим. В тази глава разказваме тази история.

ИЗТРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ УЕБСАЙТОВЕ НА ТРАНС

ПЛАНТАЦИОННИ ОРГАНИЗАЦИИ

Уебстраниците на известен брой болници и трансплантационни организации, и дори уеб
сайтове, са изтрити след публикуването на доклада на Килгор/Матас през 2006 г. Освен това 
наблюдаваме, че някои болници сливат обратно своите специализирани трансплантационни 
отделения и центрове обратно в първоначалните болнични отделения (по хепатобилиарна 
хирургия, урология, т.н.). По-общата структура на отделенията размътва всяка запазена ин
формация относно трансплантационните капацитет и ресурси.

Уебсайтът на Трансплантационното общество (http://www.cstx.org/) към Китайската меди
цинска асоциация (http://www.cma.org.cn/) става недостъпен скоро след като насилственото 
отнемане на органи от последователи на Фалун Гонг е оповестено на 9 март 2006 г. Търсенето 
на уебсайта на Трансплантационното общество, съхранен на www.archive.org показва, че уеб
сайтът е свален през април 2006 г.

Освен това открихме набор от публикувани през 2004 г. уебсайтове, свързани с трансплан
тации, всички от които вече не са достъпни:1588

Уебсайтът „Китайски трансплантации онлайн“ (http://www.haoyisheng.com.cn/html/qywz/
qgw/default.html) е създаден от Центъра по урология и бъбречни болести към Пекинската ча
оянска болница.

Уебсайтът „Трансплантационен космос“ (http://www.transplantspace.com) е създаден от 
Първа болница на трансплантационния изследователски институт на Китайския медицин
ски университет. Той има секции за трансплантация на панкреас-бъбрек, черен дроб и бъбрек, 
както и дискусионен форум.

http://www.cstx.org/
http://www.cma.org.cn/
http://www.archive.org
http://www.haoyisheng.com.cn/html/qywz/qgw/default.html)
http://www.haoyisheng.com.cn/html/qywz/qgw/default.html)
http://www.transplantspace.com)
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Уебсайтът за сътрудничество „Китайска бъбречна трансплантация“ (http://www.web-
kidney.com/zxjj.htm) е поддържан от бъбречното трансплантационно отделение на Джънджо
уската централна болница.

Армейският уебсайт  за сътрудничество „Бъбречна трансплантация в централен Китай“ 
(http://www.china-kidney.com) е поддържан от Урологичното хирургическо отделение на 
болница 460 на Народната освободителна армия. Той предлага регистрация за преглед и сек
ция с въпроси и отговори за трансплантацията. Уебсайтът също включва видео с бъбречна 
трансплантационна операция и предлага за сваляне софтуер за съвместяване на органи за 
трансплантация. 

Фигура 8.1: Уебсайтът на Китайската медицинска асоциация по трансплантация, преди да 
бъде свален през април 2006 г.

Уебсайтът на Трансплантационния изследователски институт към Хуаджунския универ
ситет за наука и технологии: http://www.tjtx.org/.

Уебсайтът на Центъра за лечение на бъбречни болести (http://www.cnur-dc.com) принад
лежи на урологичното отделение на Пекинската чаоянска болница.

Уебсайтът за трансплантация на органи (http://www.gaowei.com/) принадлежи на Транс
плантационния и кръвопречиствателен център към Хумънска народна болница Тайпин в 
Дунгуан.

ИЗТРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ УЕБСАЙТОВЕ НА БОЛНИЦИ

Болница Сяня изтрива доклад за рекордни 17 трансплантации в 1 ден
На 14 май 2006 г. болница Сяня към Централен южен университет публикува доклад със 

заглавие „Нашата болница поставя нов рекорд по брой трансплантации“.
(http://www.xiangya.com.cn/medpro/xyyx/zhyx/2006-05-14/medpro_20060514165311.html).
Докладът твърди, че болницата поставя нов рекорд, като извършва 2 чернодробни, 7 бъб

речни и 8 роговични трансплантации в 1 ден.
Докладът е изтрит скоро след като е цитиран от задграничен уебсайт. Записи на archive.org 

показват, че статията е била изтрита към 22 юни. Но заглавието на доклада все още фигурира 
на страницата „Подробни медицински новини“ (https://web.archive.org/web/20060622184627/
http://www.xiangya.com.cn/medpro/xyyx/index.html)

http://www.web-kidney.com/zxjj.htm
http://www.web-kidney.com/zxjj.htm
http://www.china-kidney.com
http://www.tjtx.org/
http://www.cnur-dc.com
http://www.gaowei.com/
http://www.xiangya.com.cn/medpro/xyyx/zhyx/2006-05-14/medpro_20060514165311.html)
https://web.archive.org/web/20060622184627/http://www.xiangya.com.cn/medpro/xyyx/index.html)
https://web.archive.org/web/20060622184627/http://www.xiangya.com.cn/medpro/xyyx/index.html)
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При кликване върху заглавието на доклада „Нашата болница постави нов рекорд по брой 
трансплантации“ се появява съобщение „Търсеното от вас съдържание е изтрито, преимену
вано или временно неналично.“ Други статии на същата страница са все още достъпни.

Фигура 8.2:  Връзка към изтрития доклад „Нашата болница постави нов рекорд по брой 
трансплантации“ на новинарския портал на болница Сяня

Въпреки това оригиналната статия е все още налична на новинарския уебсайт на Централ
ния южен университет, със заглавие „Болница Сяня поставя нов рекорд по трансплантации: 17 
операции за 1 ден“: http://news.csu.edu.cn/info/1142/97907.htm

Уебсайтът на Помощния център на Китайската международна трансплантационна мре
жа (CITNAC) е затворен след публикуване на информацията за насилственото отнемане на 
органи през 2006 г. Преди това уебсайтът http://zoukiishoku.com е наличен на японски, руски, 
английски и китайски език.

Филиалната болница към Медицинския колеж на Въоръжените полицейски сили изтрива 
почти цялата информация за трансплантации от уебсайта си. По-късно болницата също пре
махва съдържанието за отделенията за бъбречни трансплантации и нефрология, оставяйки 
празни колони на официалния си уебсайт.1589

Втора народна болница в Шанси премахва от уебсайта си почти цялата информация, свър
зана с трансплантации и сега обявява 100 трансплантации годишно.

Трета народна болница в град Датун изтрива почти цялата информация за транспланта
ционна дейност след публикуване на доклада на Матас/Килгор от 2006 г.

Оригиналните уебстраници на Чернодробния трансплантационен център на Шанхайска 
болница Синхуа и броя на експертите му са премахнати. Настоящите страници повече не съ
държат информация за броя легла и персонал.1590

На уебсайта на Първа народна болница на Чандъ, профилът на експерт Джу Хуачън, завеж
дащ трансплантации, и цялото съдържание са премахнати с изключение на една снимка. В 
националната класация с препоръчани лекари от обществени болници (http://m.120bst.com/), 
Джу е на четвърто място сред бъбречните трансплантационни хирурзи в провинция Хунан.1591

ОГРАНИЧЕН ДОСТЪП ДО РЕГИСТРИ

За книгата „Кървава реколта“ Дейвид Килгор и Дейвид Матас успяха да съберат информа
ция за трансплантационните обеми от Китайския чернодробен трансплантационен регистър 
в Хонконг.1592 След публикуване на книгата Китайският чернодробен трансплантационен ре
гистър затвори публичния достъп до събраните статистически данни на уебсайта си. Достъп 
е наличен само за онези, които имат издадени потребителско име и парола за регистъра.

http://news.csu.edu.cn/info/1142/97907.htm
http://zoukiishoku.com
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Известно време след това имената и локациите на трансплантационните болници, док-
ладващи на регистъра, все още бяха обществено достъпни. Този списък показва, че в него са 
включват, както цивилни, така и военни болници. Регистърът изброява 35 национални болни
ци (включително 9 военни) и 45 провинциални болници (включително 11 военни). След като 
Дейвид Матас публично цитира тези данни, те също бяха премахнати от обществено достояние. 

По време на Трансплантационния конгрес във Ванкувър през август 2010 г. Хайбо Уан, по
мощник-директор на Китайския чернодробен трансплантационен регистър и Дейвид Матас 
правят презентация в една и съща сесия. Дейвид Матас го пита защо е забранен публичният 
достъп до данните на уебсайта на регистъра е и дали може да бъде възстановен. Хайбо Уан отго
варя, че публичният достъп е забранен, защото хората интерпретират грешно данните. Оттук 
нататък за да получи някой достъп, регистърът първо трябва да знае целта за използване на 
данните и да има увереност, че данните няма да бъдат интерпретирани грешно.

Китайската здравна система води 4 трансплантационни регистри, един за трансплантации 
на черен дроб, бъбрек, сърце и бял дроб. Останалите 3 се намират в континентален Китай – за 
бъбрек1593 и сърце1594 в Пекин, и за бял дроб1595 в Уси. Данните на останалите 3 уебсайтове също 
са достъпни само за онези, които имат издадени потребителски имена и пароли.

ЗАНИЖЕНИ ДОКЛАДИ НА БОЛНИЦИ

Министерството на здравеопазването издава две наредби, които показват широко разпрос
транено, мащабно занижено докладване от трансплантационни центрове в континентален 
Китай:

Медицинска наредба на Министерството на здравеопазването (2009) #55 включва поли
тика на нетърпимост и прекратяване на разрешителните за извършване на трансплантации 
на болници, неспазващи изискванията за докладване на органни трансплантации.

Медицинска наредба на Министерството на здравеопазването (2010) #105 изисква док-
ладване в рамките на 72 часа след извършване на трансплантационна операция. Болници, 
нарушаващи това правило, губят правата за извършване на трансплантации.

След издаване на тези наредби, променя ли се ситуацията?
На 11 април 2011 г. материал на „Економик Обзървър“ със заглавие „Кой може да реши 

трудностите с даряване на органи в Китай?“ показва широко несъответствие между докладва
ното и регистрационната система, използвана от трансплантационните центрове и реалните 
трансплантационни цифри.1596

Статията цитира пример, в който Тиендзинска първа централна болница (Източен транс
плантационен център) регистрира само 7 чернодробни трансплантации (включително от 
живи и мъртви донори) през 2010 г., а в същото време публично обявеният брой чернодробни 
трансплантации е 330. Президентът на болницата Шън Джунян и Уан Хайбо, управител на 
националния чернодробен трансплантационен регистър в болница „Кралица Мери“ в Хонконг
ския университет, отказват да обяснят това несъответствие.

Според по-ранен анализ трансплантациите в тази болница са най-малко между 6000 до 
8000 годишно и може да достигнат 7800 до 10 400 годишно. Регистрираните бройки не са дори 
малка част от истинския брой, извършени трансплантации. Въпреки това трансплантацион
ният център твърди, че е извършил най-много трансплантации в страната и е на първо място 
в регистрационната система над десетилетие. Това предполага, че други трансплантационни 
центрове може да са регистрирали дори по-малко от 7 трансплантации годишно.

От този пример виждаме, че заниженото докладване сред китайските трансплантационни 
центрове може да се определи като „сериозно“. Трансплантационната статистика на властите 
е далеч от реалността. Една причина за мълчанието на Шън Джунян и Уан Хайбо е, че тези 
огромни обеми трансплантации просто не могат да бъдат обяснени с обема дарени органи 
(повече подробности в частта „Даряване на органи след сърдечна смърт“).

Дори и така, ситуацията с чернодробния трансплантационен регистър може да не е 
най-тежката; центърът за данни свързани с бъбречни трансплантации, управляван от болница 
309 на Народната освободителна армия (Болница на Отделението за общ персонал на Народ
ната освободителна армия) изобщо не предоставя публични данни.1597 Шъ Бини, директор на 
Трансплантационния център на Народната освободителна армия, твърди, че неговите данни 
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обхващат системно всички болници в страната, които са квалифицирани да извършват бъб
речни трансплантации, включително донорите на органи. Въпреки това той отхвърля молба 
да предостави данни на репортер на „Обзървър“, твърдейки, че „данните не са публично дос
тъпни; за да види [данните], човек трябва да получи одобрение от OTC [Клинична комисия за 
трансплантационни технологии към Министерството на здравеопазването].”

ПРИЧИНИ ЗА ЗАНИЖЕНО РАПОРТУВАНЕ

У Мънчао твърди в интервю с iNewsweek.cn от 23 февруари 2006 г.: „Има проблеми с из
точниците на органи, така че е трудно да се систематизират случаите след извършване на 
[трансплантации] и не можем да публикуваме данни.“1598

Избягването на данъци е честа практика при фирми и институции в континентален Ки
тай. Освен финансовия аспект, трансплантационните центрове също поддържат 2 комплекта 
регистъра, що се отнася до трансплантационните обеми.

 В ранния период на растеж на индустрията след 2000 г., трансплантационните обеми са 
ограничени от технологиите и цената на имуносупресорите. Болници и лекари се ангажират 
със засилена реклама с цел привличане на пациенти. Успоредно с бързото премахване на тези 
пречки, трансплантационните обеми растат. За самофинансиращи се болници, как да предпа
зят скока на печалбите от данъци се превръща в практически проблем. Заниженото докладва
не на трансплантационни обеми се превръща в решение. До каква степен е приложено?

Както споменахме по-рано, Източният трансплантационен център извършва хиляди транс
плантации годишно, но докладва само 7 чернодробни трансплантации в регистъра през 2010 г.

Видяхме подобен сценарий в Народната болница към Пекинския университет. Към 16 юли 
2014 г. нейният уебсайт твърди, че от 2000 г. насам болницата е извършила общо 600 чернод
робни и 510 бъбречни трансплантации. След като става одобрен трансплантационен център 
през 2007 г., тя извършва „между 80 до 90 трансплантации годишно“.1599

С други думи, към 2014 г. Народната болница към Пекинския университет извършва 
по-малко от 1200 чернодробни и бъбречни трансплантации за над 10 години. Това може да се 
счита публична информация. 

Но в интервю за „Чайна Економик Уийкли“, Джу обрисува изцяло различна картина: „Преди 
започване на пилотната [донорска] програма през 2010 г., всички наши органи идваха от екзе
кутирани затворници. Веднъж нашата болница извърши над 4000 чернодробни и бъбречни 
трансплантации годишно. Всички тези органи бяха от екзекутирани затворници.“1600

Джу описва събития преди 2010 г. Болничният трансплантационен център се мести в нова 
хирургическа сграда с 470 легла през декември 2005 г.; сега неговият уебсайт сочи между 120 и 
130 чернодробни и бъбречни трансплантации годишно,1601 което е само 1/33 от броя, посочен 
от Джу Дзъйе. Невероятно е трансплантационен център с 470 легла да извършва само 120 до 
130 операции годишно.

В друг пример висш военен лекар от Генералното логистично отделение на Шънянските 
военни части писа до медията „Епок Таймс“ на 31 март 2006 г.: „Броят трансплантации на черно, 
извършвани в Китай, надхвърля публично обявените цифри неколкократно. Например, ако 
официалната цифра е 30 000, тогава истинската би била 110 000. Това е също коренната при
чина за сриващите се цени на трансплантациите в Китай... Понеже има огромно предлагане от 
живи донори на органи, много военни болници докладват трансплантациите, които извърш
ват, на висшестоящите власти. В същото време, тайно извършват „частни“ трансплантации в 
огромни мащаби. Това води до факта, че истинският брой трансплантации е много по-голям 
от този в официалните статистики.“1602

След анализ на този модел сред 165 болници във Втора и Шеста глави, представяме серия 
представителни случаи в частта „Фалшифициране на трансплантационни данни“.
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ИЗМАМА С ТРАНСПЛАНТАЦИОННИ ДОНОРИ

Сега много болници представят трансплантациите на органи от живи донори и органи, 
дарени след сърдечна смърт, като операция, в която специализират, или дори твърдят, че това 
е основният им източник на органи. Но ние открихме, че истинският брой дарени органи е 
изключително малък.

a) Трансплантации на органи от живи роднини
През 2003 г. Провинциална болница в Дзянсу обявява своя чернодробен транспланта-

ционен център като „приоритет на приоритетите“ за развитие в национална школа. В рам
ките на 3 години, провинциалното правителство и провинциалният здравен департамент ѝ 
предоставят десетки млн. юана под формата на фондове за развитие. За 3-4 години нейното 
чернодробно хирургическо отделение се разраства от несъществуващо до един от петте най-го
леми чернодробни трансплантационни изследователски центрове в страната.1603

През 2005 г. центърът става Китайски чернодробен трансплантационен изследователски 
институт, работещ с органи от живи донори, с 2 отделения, 100 легла и лабораторен център. По 
същото време урологичното му хирургическо отделение има 94 легла, а кардио-торакалното 
му хирургическо отделение има 120 легла.1604 С хирургически разходи от порядъка между 1/8 
до 1/10 от подобни разходи извън Китай, институтът привлича много пациенти от чужбина.

Към 2005 г. чернодробният център на института има 100 легла, но твърди, че може да 
извърши 80-100 чернодробни трансплантации годишно. Въпреки това такъв годишен обем 
трансплантации изисква не повече от 8-10 легла. 

Центърът винаги се е отличавал с това, че извършва трансплантации с органи от живи 
роднини. Но през юли 2003 г. твърди, че от 100 извършени чернодробни трансплантации, 26 
са от живи донори и тези 26 представляват 60% от всички трансплантации от живи донори, 
което представлява най-много трансплантации на органи от живи донори в страната.1605 Това 
оставя останалите 74 трансплантации без обяснение; това също означава, че в цял Китай се 
извършват по-малко от 50 трансплантации на органи от живи донори. 

Според Фошанска първа народна болница Китай извършва над 200 бъбречни трансплан
тации от живи донори през 2001 г.  и дялът на трансплантациите от живи донори нараства до 
4% от 7000 бъбречни трансплантации през 2004 г. Към 2005 г. Уханския трансплантационен 
изследователски институт Тундзи е извършил 85 бъбречни трансплантации от живи донори, 
най-много в Китай. Провинциална болница в Дзянсу също извършва над 50 такива трансплан
тации. Дялът на трансплантации от жив донор все още е далеч по-нисък от този в западните 
държави, Япония, Корея (средно 90%), Хонконг и Тайван (средно около 20%).1606

Според Джън Шусън, член на Китайската инженерна академия, Китай извършва своята 
първа трансплантация от жив донор през 1995 г., но броят е далеч по-малък от този на чернод
робни трансплантации от починали донори; между 1995 и 2005 г. има общо само 73 чернод
робни трансплантации от живи донори [забележка: този брой се различава от броя от 2001 г., 
споменат по-рано].1607

На 26 март 2012 г. JCRB.com (управляван от Върховната народна прокуратура) публику
ва доклад със заглавие „Обвиняем в най-голямото дело за търговия с органи в Пекин: Почти 
всички донори са фалшиви роднини“. Докладът включва случай на нелегален бъбречен бро
кер Цай Шаохуа (обвиняем), който твърди, че лекарите му казали, че нивото на съвместимост 
между роднини е много ниско; дори да има максимална съвместимост, това можело да доведе 
до усложнения по време на операцията, което само пък щяло да причини по-големи загуби за 
финансите и здравето на пациента. “Сега при трансплантации от [донори-роднини], 9 от 10 са 
фалшиви роднини. В болниците са добре запознати с нещата, които ние [брокерите] правим,” 
казва Цай.1608
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б) Трансплантации на органи от починали донори (след сърдеч-
на смърт)

Джунанска болница, филиал на Уханския университет, става първата, одобрена от Минис
терството на здравеопазването да извършва трансплантации на органи от донори след сър
дечна смърт. Вицепрезидент Йе Цъфа, изпълнителен председател на Китайския транспланта-
ционен алианс, е един от най-важните поддръжници на операции с органи от донори след 
тяхната сърдечна смърт и неговият екип извършва най-много такива. Хуан Дзиефу нарича този 
екип национална икона в областта на органното донорство след сърдечна смърт.1609

Екипът на Йе успешно пуска в действие 23 нови технологии и бизнеси. Получава над 10 
национални и провинциални научни и технологични награди и над 10 млн. юана (2,6 млн. лв.) 
финансиране за научни изследвания.1610

Отделението за трансплантационна хирургия извършва конвенционални трансплантации 
на черен дроб, панкреас, тънки черва, комбинация бъбрек-черен дроб, алогенни чернодробни 
клетки, далачни клетки и островни клетки. Твърди, че по общи обеми на трансплантации с 
органи от донори след сърдечна смърт е на 6-о място в страната. Клиничното отделение (вклю
чително трансплантации на жлъчен мехур) има над 150 специализирани легла и 10 легла за 
интензивно лечение.1611

Но тъй като традицията в Китай повелява телата да бъдат запазени непокътнати след 
смъртта, Китай няма релевантно законодателство, нито значително доброволно донорство. 
Според Чън Джунхуа, първи изпълнителен председател на Китайски комитет за управление 
на органно донорство,1612 между 2003 и август 2009 г. само 130 граждани успешно са дарили 
свои органи след смъртта си в континентален Китай.1613

През април 2011 г. Министерството на здравеопазването започва пилотни програми за да
ряване на органи след сърдечна смърт в някои болници клас 3А.1614 В този контекст, даряването 
на органи след сърдечна смърт се отнася до органи, дарявани системно през Обществото на 
Червения кръст в Китай (макар че дали участващите болници са следващи регулациите, е друг 
въпрос). През 2010 г. Министерството на здравеопазването моли Червения кръст да започне 
пилотни програми за даряване на органи в 11 провинции и градове, включително Шанхай, 
Джъдзян, Шандун, Гуандун, Нандзин и Ухан.1615

Здравното министерство нарежда: болниците, които извършат над 10 такива органни да
рявания и съответните им трансплантации в рамките на пилотния период, да докладват на 
министерството чрез провинциалните здравни административни департаменти и по такъв 
начин да получат одобрение от министерството да извършват трансплантации на органи, да
рени след сърдечна смърт.1616, 1617

Тези, които вече имат разрешително за трансплантации на провинциално ниво и извър
шат 5 трансплантации на органи след сърдечна смърт на донора през същия период, могат да 
докладват на министерството през провинциалните здравни административни департамен
ти и да получат одобрение от OTC [Клинична комисия за трансплантационни технологии на 
Здравното министерство].1618

Година след началото на пилотните програми, 46 души в цялата страна успешно даряват 
своите органи, което е далеч от медицинските нужди. През 2011 г. Здравното министерство 
разширява пилотните програми от 11 провинции и градове на 21.

Едногодишният пилотен период по-късно е удължен на най-малко 2 години. През 2013 г. 
Здравното министерство твърди, че в програмите участват болници в 19 провинции и градо
ве,1619 но не публикува списък с тези болници.

На 22 март 2012 г. „Заключителната среща на националната пилотна програма за органно 
донорство“ се провежда в Ханджоу. Червеният кръст обявява, че в рамките на 2 години след 
начало на програмата, в Китай са извършени 207 дарения на органи [след сърдечна смърт].1620

Разделено на над 147 болници, които не са получили одобрение през 2007 г., но са имали 
дарения на органи след сърдечна смърт в рамките на пилотната програма, това прави средно 
по-малко от 1 дарение на орган след сърдечна смърт годишно на болница.

През август 2013 г. Националната комисия за здраве и семейно планиране издава списък с 
165 болници в цял Китай, одобрени да извършват трансплантации. Джунанска болница към 
Уханския университет е добавена към списъка, защото надхвърля изискванията за трансплан
тации на органи от донори след сърдечна смърт. 
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Според Хуан Дзиефу, Джунанска болница е извършила над 20 органни дарения след сърдеч
на смърт и трансплантации през пилотния период (2011-август 2013 г.) и е станала първа сред 
болниците, одобрени от Здравното министерство, да извършват трансплантации на органи 
от донори след сърдечна смърт. Той добавя, че бъдещи трансплантации в тази болница би 
трябвало да се правят с органи от доброволни и починали донори.

По-късно още 4 трансплантационни центрове получават одобрения за трансплантации 
през 2013 г. и първоначалният списък накрая се разширява до 169 трансплантационни болни
ци в цял Китай.

Към февруари 2016 г. ние потърсихме онлайн и открихме 75 болници, получили разреше
ния по пилотните програми за органни дарения след сърдечна смърт. Тези болници се намират 
в 19 провинции и пряко контролирани общини. Явно повечето от тези болници не могат да 
покрият минимума изискване за 5-10 дарения след сърдечна смърт, за да бъдат одобрени през 
пилотния период.

Ако органите в трансплантациите в Джунанската болница наистина идват от доброволни 
и починали донори, както твърди Хуан Дзиефу, за тези над 20 трансплантации би трябвало да 
е достатъчно 1 легло. Тогава празни ли са стояли в продължение на няколко години всички 
онези 150 специализирани легла и 10 легла за интензивно лечение?

Йе Цифа докладва, че 4626 граждани на Китай с дарили своите органи след смъртта си, 
между 2010 г. и август 2015 г. Дори ако тази цифра е вярна, тя не може да покрие нуждите дори 
само на тази болница с нейния леглови фонд.

в) Измама с множество органи от един донор
Здравни държавни служители на Китай понякога използват потенциалната възможност да 

доставят множество органи от един и същи донор като обяснение за несъответствието между 
броя на органните източници (включително доброволни донори и екзекутирани затворници) 
и официалния брой трансплантации. Но тази ефективност не може да се приложи в повечето 
случаи. Според доклад на изданието „Гуанси Нюз“ от 14 декември 2012 г., в същия ден над 60 
лекари извършват 6 трансплантационни операции едновременно в болница 303 на Гуанджо
уските военни части. Те включват трансплантации на черен дроб, бял дроб, панкреас-бъбрек, 
и бъбрек, както и 2 роговични трансплантации.1621 Д-р Сун Сююн, президент на болничния 
Трансплантационен изследователски институт, твърди, че шестте органа са доставени от един 
и същи донор, но не обяснява кой е донорът. Лан Лиугън, заместник-директор на хирургичес-
кото отделение, посочва през март 2013 г., че само 2 болници в Китай имат тази способност по 
това време; другата е Трансплантационен изследователски институт Тундзи към Хуаджунски 
университет за наука и технологии.

г) Занижена леглова база
Някои големи болници публикуват изключително малък брой легла в своите хирургически 

отделения, на фона на общата си големина.
Болница Тундзи към Хуаджунски университет за наука и технологии е най-голямото и всес-

тран но медицинско заведение и изследователски институт, специализиращ в клинично при
ложение и експериментално изследване в областта на органната трансплантация. Болницата е 
способна да извършва сърдечни, белодробни, чернодробни, бъбречни, далачни, панкреатични, 
комбинирани (панкреас-бъбрек, черен дроб-черва) и множествени коремно-органни транс
плантации, наред с други трудни и сложни клинични трансплантации.1622

Настоящият уебсайт на болничния трансплантационен институт твърди, че трансплан
тационната ѝ програма, общият брой случаи и дългосрочен показател за оцеляване поставят 
болницата на водещо място в страната през последните 50 години. Тя е извършила над 500 
чернодробни и близо 3000 бъбречни трансплантации през тези 5 десетилетия. Публикува дан
ни за 65 легла и 65 души изследователски персонал в трансплантационния изследователски 
институт.1623 Но друга въвеждаща уебстраница за отделението на нейна ключова специалност, 
Центърът за базово научно изследване в областта на трансплантациите, твърди, че клинич
ното отделение понастоящем разполага с трансплантационно отделение с 86 легла на площ 
2400 кв. м.1624
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През ноември 2011 г. „Сина Глобал Нюз“ докладва, че най-известното медицинско заведе
ние болница Тундзи, към Хуаджунския университет за наука и технологии, извършва хиляди 
бъбречни трансплантации годишно и има най-дългия списък с чакащи пациенти за бъбречна 
трансплантация в страната.1625

Средно 3500 трансплантации за над 16 години (при консервативно предположение за нез-
начителен обем преди 1999 г.) правят малко над 200 трансплантации годишно. Това би изис
квало не повече от  1/3 от обявените легла. Нещо повече, 65 легла биха позволили институтът 
да извърши над 1000 бъбречни трансплантации годишно, при 3-седмична хоспитализация и 
пълна утилизация. Следователно, ако институтът извършва „хиляди“ бъбречни транспланта
ции годишно, вероятно е истинският брой на легла му да са няколко пъти повече.

Многопрофилната болница на Шънянските военни части твърди, че има „един от най-про
чутите трансплантационни центрове в страната“ и че „откакто успешно е извършила първия 
бъбречен алографт през август 1978 г., болницата е провела над 1700 бъбречни транспланта
ции.“ Центърът твърди, че има 36 пациентски легла.1626 Този обем от по-малко от 100 транс
плантации годишно не съответства на високия ѝ статус в страната.

Уебсайтът на Първа филиална болница към Си‘ански университет Дзяо Тун твърди, че от 
1999 г. болницата е свидетел на „славно развитие“ в областта на бъбречните трансплантации. 
Към юни 2000 г. твърди, че е извършила над 1140 бъбречни трансплантации.1627 Тази болни
ца бива проследена от международни медии след излизането на доклада на Матас/Килгор 
през 2006 г. Оттогава се опитва да скрие броя извършени трансплантации и на своя уебсайт 
съобщава само, че има 48 легла. Но когато наш разследващ под прикритие се обажда в транс
плантационното отделение, представя се за познат на пациент на друга болница и пита дали 
отделението има достатъчно легла, медицински служител посочва, че няма причини за тревога 
и че могат да добавят легла от други отделения, ако има нужда.

ФАЛШИФИЦИРАНИ ТРАНСПЛАНТАЦИОННИ ДАННИ

Болница 81 на Нандзинските военни части, в статия, съветваща пациент в уебсайт от август 
2010 г., служителят Уан отговаря на пациент: „Към днешна дата нашият център е извършил 
над 300 клинични чернодробни трансплантации от различни видове, 1 чернодробно-бъбречна 
трансплантация, 10 спешни чернодробни трансплантации и 10 чернодробни трансплантации 
на органи от роднини.”1628

На 24 май 2014 г. въвеждащ текст на болничния уебсайт показва, че тя е способна да извър
ши 2 чернодробни трансплантации едновременно. Тя става от основните бази за чернодробна 
трансплантация в източен Китай. Болницата е извършила над 300 комбинирани чернодроб
но-бъбречни трансплантации, включително 15 спешни чернодробни трансплантации.1629 В 
репортаж на „Нандзин Морнинг Нюз“ от 2014 г. Уан казва, че болницата е извършила над 200 
трансплантации след първата чернодробна трансплантация през 2003 г.1630

Общата цифра на уебсайта за 2014 г. е същата като тази за 2010 г. и броят, споменат от Уан 
през 2014 г. е със 100 по-малък от този през 2010 г. Общият брой 300 трансплантации отговаря 
на по-малко от 30 случая годишно, в който случай биха били нужни само 2 легла и 1 хирург.

Източния трансплантационен център на Тиендзинската първа болница е най-големият 
в Азия и е на първо място в Китай по общ брой извършени трансплантации от основаване
то си през 1998 г.1631 Чернодробните и бъбречни трансплантации стават рутинни операции в 
болницата през 1999 г.1632

Архивираните уебстраници на центъра показват, че е започнал работа в нова сграда през 
2002 г. Строителството ѝ е финансирано от тиендзинската общинска управа. Новата сграда има 
500 легла за трансплантационни пациенти, а центърът се стреми да извърши 500 чернодробни 
трансплантации и 300 бъбречни трансплантации годишно1633. Това предполага, че всяко транс
плантно легло би трябвало да подслонява по-малко от 2 пациенти годишно. Следователно 
можем да видим, че центърът е започнал да намалява трансплантационните си обеми от рано.
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Фигура 8.3:  Снимка на специално интервю с Шън Джунян през февруари 2006 г. в „Китайски 
журнал за интегрирана традиционна и западна медицина за интензивна и спешна грижа“

Според специално интервю с Шън Джунян през февруари 2006 г. в „Китайски журнал за 
интегрирана традиционна и западна медицина за интензивна и спешна грижа“, новозавърше
ната сграда на Източен трансплантационен център отваря със 700 легла.1634 С 200 над обявения 
брой легла в доклада от септември 2006 г.1635 Центърът може едновременно да извършва 9 
чернодробни трансплантации и 8 бъбречни трансплантации.1636 Към октомври 2009 г. легло
вата утилизация на центъра достига 90%1637 и 131% през 2013 г., преди на добави още легла.1638 

Дори ако броим с 500 легла, когато постига 100% леглова утилизация (около 2010 г. в ре
зултат на растеж), със среден период на хоспитализация 3-4 седмици,1639 трансплантационните 
обеми може да са достигнали от 6000 до 8000 трансплантации годишно. Със 131% леглова ути
лизация през 2013 г., съответният годишен брой трансплантации трябва да е от 7800 до 10 400.

Въпреки това официалният уебсайт на заведението споменава само 120 трансплантацион
ни легла за трансплантационна хирургия и 7 чернодробни и бъбречни трансплантационни 
екипи. Легловата база е по-малка дори от тази преди влизане в експлоатация на новата сграда 
през 2006 г.1640 През 2010 г. болницата публично обявява 330 чернодробни трансплантации, но 
рапортува само 7 в официалния чернодробен трансплантационен регистър.1641

Центърът твърди, че е извършил общо 10 000 трансплантации.1642 Но този брой лесно може 
да бъде надхвърлен от само малък брой негови лекари:

• Директорът на центъра, Шън Джунян, сам извършва близо 10 000 чернодробни транс
плантации към 2014 г.1643 Негови колеги и повечето обучени от него лекари са извър
шили поотделно по над 1000 трансплантации.1644

• Към 2011 г. вицепрезидент Джу Джъдзюн е извършил 1400 чернодробни трансплан
тации и 100 чернодробни трансплантации на органи от роднини.1645

• Заместник-директор Цай Дзинджън е извършил 1500 чернодробни транспланта
ции.1646

• Към юли 2006 г. помощник-главен хирург Пан Чън независимо е извършил над 1000 
чернодробни трансплантации и е участвал в над 1600 чернодробни графта.1647

• Главен хирург Сун Уънли от бъбречно трансплантно отделение е извършил над 2000 
бъбречни трансплантации и над 100 комбинирани трансплантации.1648

• Помощник главен хирург Мо Чунбо е извършил над 1500 бъбречни трансплантации.1649 

Предишната усилена работа носи нова слава днес 

Изтъкнатият трансплантационен специалист, професор 
Шън Джунян.

Китайски журнал за интегрирана традиционна и западна 
медицина в областта на интензивна и спешна грижа

Февруари 2006 г.

“...Новооткритата сграда на Източния трансплантационен 
център има 700 легла ...  [и] 310 души медицински персонал ...”
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• След дипломирането си от университета главен хирург Гао Уей е извършил над 800 
чернодробни трансплантации и 100 с органи на роднини. Той започва работа в Източ
ния трансплантационен център през 1999 г.1650

През 2006 г. в центъра работят 310 медицински професионалисти.1651 Общият брой, извър
шени трансплантации в този център, е огромен.

Първа народна болница в провинция Юннан успешно извършва първата в света педи
атрична хетеротопична чернодробна трансплантация (черният дроб на донора е частично 
отрязан с цел намаляване на размера и имплантиран в далачната ямка). Болницата се хвали, 
че е достигнала напреднало ниво в страната и в провинция Юннан, в областта на органната 
трансплантация.1652

От уебсайта на болницата е изтрит въвеждащият текст на трансплантационното отделе
ние. Според версия на уебсайта, запазена от transplantation.org.cn на 9 януари 2014 г., болницата 
твърди, че е извършила 18 чернодробни трансплантации между април 2005 г. и февруари 2014 
г., и 21 чернодробни трансплантации към днешна дата.1653

Но ние открихме изследвания за чернодробна трансплантация, публикувана от един от 
лекарите в болницата, в която броят на пациентите е 6 пъти по-голям от този на транспланта
циите, обявени от болницата. Тези пациенти са само малка част от общия брой трансплантации, 
които покриват критериите на изследванията. Следователно, истинският брой чернодробни 
трансплантации в болницата е много вероятно над 6 пъти по-голям от официалния брой.

Например, Мо Йиуо, настоящ директор на отделението за хепатобилиарна хирургия, пуб
ликува изследване, в което описва, че е извършил 8 „пигибек“ ортотопични чернодробни 
трансплантации между август 2000 г. и юли 2002 г. (23 месеца).1654 Друг лекар от болницата 
публикува статия за белодробни инфекции при 55 ортотопични чернодробни транспланта
ционни пациенти между април 2005 г. и май 2007 г.1655 Дзън Джун, заместник-директор на 
трансплантационния център, публикува статия за билиарна реконструкция на 55 ортотопични 
чернодробни трансплантационни пациенти между април 2005 г. и март 2007 г.1656 Друга ста
тия произволно избира 12 ортотопични чернодробни трансплантационни пациенти, които се 
подлагат на операция в болницата между 2007 и 2009 г.1657

Фигура 8.4:  Обновяване на информация за бъбречното отделение

Онлайн профилът на болничното трансплантно отделение твърди, че е извършило 41 бъб-
речни трансплантации след 1983 г., включително 17 на органи от живи роднини.1658

Но лекари от болницата публикуват през 2008 г. изследване, въз основа на 50 „бъбречни 
трансплантации на органи от живи роднини“ между февруари 2002 и май 2008 г.1659 Според 
тези данни в 6-годишния период между 2002 и 2008 г., броят на „бъбречните трансплантации 
на органи от живи роднини“ е 3 пъти по-голям от общия брой трансплантации, обявени от 

Обновление на Отделението за трансплантации на 
бъб рек на 31 март 2015 г.

През 2014 г. нашето отделение извърши над 50 бъбреч
ни трансплантации, водеща в цялата провинция. Размера 
на отдела: разполагаме с 46 одобрени легла, но броят на 
пациентите обикновенно е поддържан около 70 или пове
че. Използването на леглата надвишава 130%.
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болницата за извършени в рамките на 33 години. Друго изследване се основава на извадка от 
18 от общо 84 бъбречни трансплантации.1660 От тези фрагменти може да се види, че публично 
обявеният обем трансплантации е сериозно занижен.

Бъбречното трансплантно отделение на Джънджоуската народна болница 7, е основано 
през 1987 г. и извършва бъбречни алографти сравнително от ранни години. От отделението 
твърдят, че неговите качество и количество на бъбречни трансплантации през последните 20 
години са на първо място в провинция Хънан.1661

Според уебсайта на бъбречното трансплантно отделение, „След основаването на нашето 
специализирано отделение, сме извършили над 2000 бъбречни трансплантации. Ние сме из
вършили 130 бъбречни трансплантации на органи от живи роднини.“1662

Според обновена информация, публикувана от бъбречното трансплантно отделение от 31 
март 2015 г.:1663

„През 2014 г. нашето отделение извърши над 50 бъбречни трансплантации и е на водещо 
място в цялата провинция. Големина на отделението: 46 одобрени легла, но броят на паци
ентите обикновено се поддържа на 70 или повече. Легловата утилизация надхвърля 130%.“

Обявеният обем трансплантации в тази актуализация е в разрез с броя легла в отделение
то: с толкова висока утилизация на леглата 50 бъбречни трансплантации годишно биха изис
квали само 3 легла; с 46 легла и заетост 130%, консервативното предположение при 20-дневен 
хоспитализационен период би означавало над 1000 случая. (годишен капацитет легла = 46 * 
1.3 * 365/20 = 1091)

Уебсайтът на Многопрофилната болница на Дзинански военни части твърди, че нейното 
урологично хирургическо отделение е извършило 1500 бъбречни трансплантации след 1978 г. 
и е в топ 10 в Китай и в топ 5 сред армейските болни
ци.1664 Тези 2 цифри предполагат, че болницата е из
вършила не по-малко от 200 бъбречни транспланта
ции годишно след 2003 г. 

Но според „Цилу Ивнинг Нюз“ през 2008 г., вед
нъж отделението е извършило 16 бъбречни транс
плантации за 24 часа. Освен това transplantation.org.cn 
докладва през 2012 г., че завеждащият отделението, 
Джан Аймин, заявил, че болницата е извършила над 
2500 бъбречни трансплантации между 1978 и 2012 
г.1665 Общият брой трансплантации на болничния 
уебсайт през 2016 г. е с 1000 по-малко от цифрата 
посочена от Джан Аймин през 2012 г.

Новинарският център на уебсайта на трансплан
тационния център на Трета филиална болница към 
университет Сун Ят-сен твърди, че през 2006 г. „ди
ректор Чън Гуейхуа е бил главен хирург в над 1000 
чернодробни трансплантации през последните го
дини.“1666След публикуването на доклада на Матас/
Килгор през 2006 г., личната уебстраница на Чън 
споменава, че е участвал само в над 100 чернодробни 
трансплантации.1667 

В нощта на 10 февруари 2004 г., Чън ръководи 
4 чернодробни трансплантации едновременно. Из
вършва 246 чернодробни трансплантации през 2005 
г. според болничния Новинарски център1668.През 
2006 г. доклад на изданието „Лайфуийк“ със заглавие 
„Медицински истории зад обектива“ разказва за чер
нодробни трансплантации в болница 458 на Народна 
освободителна армия:1669 На 28 септември 2006 г. д-р 
Сун Ниндун от хепатобилиарно хирургическо отделе
ние на болница 458 на Народна освободителна армия 
представя своята първа фотографска изложба. Сун се гордеел най-много с една снимка, която 
спечелила много награди, а именно „Отново е посред нощ“. Това е сцена от първата чернодробна 
трансплантация в болницата: „По това време, операцията вече била продължила 6 часа. Някои 

Снимка: „Отново е посред нощ“ — A 
сцена от първата чернодробна транс-
плантация в болница 458 на Народна 
освободителна армия, автор: д-р Сун 

Ниндун
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от хирургическия екип дремели, други действали. Ако увеличите снимката, може да видите 
очите на водещия хирург – те са наистина блестящи.“ Сега болница 458 е извършила над 140 
чернодробни трансплантации...

Този доклад показва, че през двете години след първата си чернодробна трансплантация 
през 2004 г., тази болница е извършила над 140 чернодробни трансплантации. 12 години 
по-късно, обаче, общият брой на чернодробните трансплантации не се е увеличил на хартия.

Ако това наистина беше вярно, болницата не би могла да поддържа своя сертификат от 
Министерството на здравеопазването. Самата болница докладва, че извършва 20 чернодроб
ни трансплантации годишно (минимумът изискван за поддържане на разрешително от ми
нистерството). На база на този брой към 2016 г. болницата трябва да е извършила близо 400 
чернодробни трансплантации. По консервативни предположения за 70 случая годишно (на 
база медийния репортаж), тя трябва да е натрупала почти 1000 чернодробни трансплантации.

Центърът за чернодробни болести на болницата има 108 легла и може едновременно да 
извършва 2 чернодробни трансплантации и 1 обикновена операция. „Пациентските стаи са 
добре оборудвани с удобства, включително 5 „президентски“ апартамента с високоскоростна 
интернет връзка.“1670 Ако приемем, че всяка операционна зала се използва само веднъж дневно 
(в противен случай само 1 операционна зала би била достатъчна за бъбречните транспланта
ции), тя трябва да е извършила 800 трансплантации годишно или 10 000 към днешна дата. 
Преценяваме, че публично оповестените от болницата цифри представляват около 1/70 от 
истинския брой извършени чернодробни трансплантации.

Уебсайтът на Първа филиална болница към Медицински университет Анхуей посочва, че 
нейният чернодробен център има 28 официални легла и предлага хирургически услуги на 
високо ниво, включително  периоперативно лечение. Само по себе си е подозрително такъв 
голям трансплантационен център да има само 28 легла и да твърди, че е извършил общо 23 
чернодробни трансплантации от различни видове към май 2010 г.1671

Според болничния уебсайт, за да управлява последващата работа с чернодробните транс
плантационни пациенти на центъра, 
директор Гън Сиаопин инструктира по
мощник главен лекар Джао Идзюн да 
сътрудничи с компанията за разработка 
на софтуер „Хъфей Хънтун“ за разра
ботване на „система за управление на 
медицинска дейност Канчън“. Тя влиза в 
употреба през април 2012 г. и получава 
национален патент през ноември.1672

Официалните трансплантационни 
цифри подсказват, че за 13 години след 
1998 г. центърът е извършил средно 
по-малко от 2 чернодробни трансплан
тации годишно, цифра, която далеч не 
оправдава легловата база и специално 
разработената система за управление. Нещо повече, конференция по чернодробна трансплан
тация, организирана от центъра през септември 2011 г. е посетена от над 30 пациенти, получи
ли нов орган в тази болница.1673Въведението към чернодробния трансплантационен център 
на Западната китайска болница към Съчуанския университет, публикувано на 2 септември 
2004 г., споменава, че неговите 5 комплекта чернодробно трансплантно оборудване позволя
ват 5 чернодробни трансплантации да бъдат извършвани едновременно и че центърът има 
72 легла.1674 Държавната телевизия CCTV излъчва специално интервю с Ян Лвнан, чийто екип 
поставя рекорд за извършване на 7 чернодробни трансплантации в 1 ден.

Уебстраницата твърди, че центърът е извършил близо 800 чернодробни трансплантации, 
включително над 260 с органи от роднини. Съдейки по броя легла и средно 30-дневен болни
чен престой, центърът би трябвало да извършва над 800 трансплантации само за 1 година.

Чернодробният трансплантационен център повече не се появява на болничния уебсайт. 
Резултатът от последното търсене  е, че центърът „сега рутинно извършва операции по даря
ване на черен дроб след сърдечна смърт на донора, чернодробни трансплантации за възрастни 
и деца от живи донори, трансплантация на черен дроб с намален размер, близо 100 случая 
годишно“.

Илюстрация: Трансплантационният център
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Фигура 8.5 Въведение към Чернодробния трансплантационен център в Западната китайска 
болница, публикувано през 2004 г.

Болницата разполага с най-голямото в Азия отделение за ултра-чиста хирургия. Според 
пречиствателен инженерингов план за отделението, болницата има 67 операционни зали, 
включително най-малко 9 за урологичното хирургическо отделение (3 от преди и 6 ново-
построени), най-малко 8 за общото хирургическо отделение и 6 за кардио-торакалното хи
рургическо отделение.1675Уебстраницата на болницата с дата на публикуване 22 февруари 2005 
г. показва, че „След първата бъбречна трансплантационна операция през септември 1978 г., 
центърът е извършил над 4000 бъбречни трансплантации“.1676 

Фигура 8.6 Въведение към Бъбречния трансплантационен център в Западната китайска 
болница, публикувано през 2005 г.

Към септември 2014 г. публикуваният брой трансплантации намалява: „центърът е извър
шил над 2500 бъбречни трансплантации.1677 След 2011 г. са извършвани над 200 бъбречни 

трансплантации годишно.”1678 Този обем изисква не повече от 1 операционна зала.

Дата: 2 септември 2004 г.
Чернодробния транспланта

ционен център
...центърът има транспланта

ционно отделение с 72 легла ...
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Фигура 8.7 Въведение към Бъбречния трансплантационен център в Западната китайска 
болница към Съчуанския университет, публикувано през 2014 г.

Фигура 8.8 Въведението към Урологичното хирургическо отделение на Центъра за бъбречни 
болести на Народната освободителна армия в болница Синцияо твърди, че е извършило 2590 

бъбречни трансплантации към 2002 г.

Болница Синцияо към Трети медицински университет твърди, че е най-големият транс
плантационен център в югозападен Китай.  Тя е една от първите болници, които извършват 
трансплантации на бъбрек, роговица, панкреас-бъбрек и други органи. Квалификационните 

Към 2002 г. [са] извършени 2590 бъбречни 
трансплантации...Веднъж центърът извършва 
24 бъбречни трансплантации в един ден.
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документи „Урологична хирургическа история на Нефрологичния център на Народната ос
вободителна армия“ твърдят: „Към 2002 г. [са] извършени 2590 бъбречни трансплантации... 
Веднъж центърът извършва 24 бъбречни трансплантации в един ден.“1679

Но сегашната уебстраница твърди: „След първата бъбречна трансплантация през януари 
1978 г. нашето отделение е извършило над 2100 операции, с което ставаме третият център в 
Китай с над 2000 операции.“1680 В сравнение с броя трансплантации от 2002 г. (2590 случая), се
гашният брой след 12 години е с 490 по-малко, което предполага, че сегашният брой е занижен.

Фигура 8.9:  Уебсайтът на болница Синцияо през 2015 г. твърди, че е извършила само 2100 
бъбречни трансплантации.

Преди няколко седмици официалната уебстраница на Военноморската многопрофилна болни
ца, озаглавена „Въведение в хепатобилиарната хирургия“, твърди, че „Няколко хиляди пациен
ти в краен стадий на чернодробен рак получиха втори живот посредством трансплантация в 
хепатобилиарното хирургическо отделение във Военноморската многопрофилна болница.“1681 
Но същата уебстраница от 2015 г. твърди: „След 1999 г. са извършени 300 чернодробни транс
плантации.“

Фигура 8.10:   Началната страница на болницата, 8 октомври 2015 г., говори за „хиляди“ паци-
енти, които са получили чернодробни трансплантации във Военноморската многопрофилна 

болница.

След първата бъбречна трансплантация, из
вършена през януари 1978 г., нашето отделение 
е извършило над 2100 операции, с което ставаме 
третият център в страната с над 2000 операции.

Няколко хиляди пациенти в краен стадий 
на чернодробен рак получиха втори живот пос-
редством трансплантация в хепатобилиарното 
хирургическо отделение във Военноморската 
многопрофилна болница.
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Фигура 8.11: Друга уебстраница публикувана на 8 октомври 2015 г., твърди, че е извършила 
само 300 чернодробни трансплантации след 1999 г.

Уебсайтът на болницата към Пекински медицински колеж е премахнал данните за всички 
количества чернодробни трансплантации и твърди, че има само 28 легла. Но в интервю за 
„Гуанджоу Дейли“ през 2013 г., Хуан Дзиефу заявява, че е извършил над 500 чернодробни транс
плантации през 2012 г., една от които е „първото доброволно гражданско дарение, покриващо 
китайските стандарти.“1682

Фигура 8.12:  Доклад, кеширан през март 2013 г., твърди, че Хуан Дзиефу е извършил над 500 
чернодробни трансплантации миналата година, една от които е първото доброволно чер-

нодробно дарение, покриващо китайските стандарти.

Неясно е дали всички 500 трансплантации на Хуан са протекли в болницата към Пекински 
медицински колеж, но е много вероятно някои от тях да са. Тази болница има силен екип от 
чернодробни трансплантационни лекари, обучени зад граница, 2-ма съветници с докторски 
степени, 3-ма магистри, 5-ма професори и 5-ма помощник-хирурзи и лекари, всички от които 
с докторски степени. Сред тях са Мао Илей, Сан Синтин, Джун Шоусиен и други изтъкнати 
трансплантационни експерти. Поради административните и политически задължения на Хуан, 
неговите собствени трансплантационни обеми не би следвало да са най-големи.  

Урологичното хирургическо отделение на болницата понастоящем има 67 служители и 80 
легла. Уебсайтът ѝ показва, че след първите бъбречни трансплантации през 70-те години на 
миналия век, тя е извършила близо 1000 бъбречни трансплантации. Тази бройка, обаче, не е 
обновявана от 2004 г.1683

Многопрофилна болница Фуджоу на Нандзински военни части твърди, че извършва най-го
лямото разнообразие от трансплантации, включително на бъбреци, черен дроб, панкреас и 
8 други главни органи, както и на островни клетки, стволови клетки и роговица. Болницата 
също твърди, че е извършила най-много бъбречни трансплантации в страната.1684 Тан Дзиен

„След 1999 г. са извършени 300 чернодробни 
трансплантации.“

Хуан Дзиефу казва: „Извърших над 500 чернодроб
ни трансплантации през 2012 г., една от които през 
ноември в град Гуанджоу. Тя беше първото добро
волно гражданско дарение,  покриващо китайските 
стандарти.”
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мин, завеждащ урологичното отделение, е извършил над 4200 бъбречни трансплантации към 
2014.1685 Хепатологичният център на болницата има 150 легла през 2011 г.1686 На 18 февруари 
2014 г. 16 лекари извършват 5 чернодробни трансплантации за 17 часа.1687

През април 2012 г. уебсайтът на Трансплантационния център на Народна освободителна 
армия посочва, че общият брой бъбречни трансплантации на болницата я поставя на първо 
място в страната; нейният годишен трансплантационен обем я поставя сред топ 3 за 6 поредни 
години. След първата си бъбречна трансплантация през 1977 г., болницата извършва общо 
3358 бъбречни трансплантации.1688 След започване на чернодробни трансплантации през 1982 
г., е извършила общо 558 чернодробни трансплантации.1689

Тези цифри биват по-късно премахнати от уебсайта за няколко години, но сега се появяват 
отново. Настоящата уебстраница на хепатобилиарното хирургическо отделение показва, че 
има 115 легла и е извършило 400 чернодробни трансплантации.1690 Междувременно, негови
ят изследователски институт посочва, че има 150 легла и е извършил над 150 чернодробни 
трансплантации.1691 (неизвестно към коя дата)

Следи могат да бъдат намерени на страницата му за техническа експертиза:1692 “Този цен
тър е сред най-ранните институти за бъбречни трансплантации. Извършваме над 100 бъбреч
ни трансплантации годишно, общо 1600 към днешна дата. Нашият център напътства операции 
в над 20 болници в Гуандун, Шанхай, Джъдзян и други райони.“ На страницата също пише: 
„Нашият център е един от най-ранните в армията и страната, и обемът е сравнително висок, 
общо 13 клинични чернодробни трансплантации [към днешна дата].”

Уебсайтът на Трета болница към Хъбейския медицински университет твърди, че е извър
шил „близо 200 чернодробни трансплантации към днешна дата, постигайки напреднало ниво 
в страната.“1693 Уебстраницата на хепатобилиарното хирургическо отделение не уточнява броя 
легла и персонал, и твърди, че към днешна дата „е извършило над 60 трансплантации.“1694

Тази цифра би била недостатъчна за поддържане на разрешително от Министерството на 
здравеопазването. Нещо повече, изследване, публикувано от лекари в болницата през 2013 г. 
включва извадка от 291 чернодробни трансплантационни пациенти.1695 И накрая директор 
Доу Дзиен твърди пред репортер през 2013 г., че сам е извършил над 160 чернодробни транс
плантации.1696

Чернодробният трансплантационен център на болница 302 на Народната освободителна 
армия има 100 регистрирани легла. Но официално въведение твърди, че е извършила само 
400 чернодробни трансплантации.1697 Тази цифра най-вероятно е фалшифицирана, тъй като 
официалната бройка от 30 трансплантации годишно би изисквала не повече от 3 легла. Нещо 
повече, Лиу Джънуън от центъра самостоятелно е извършил над 1000 чернодробни транс
плантации.1698

Провинциална народна болница Шанси извършва първите трансплантации на сърце, че
рен дроб и комбинирани панкреатично-бъбречни трансплантации в провинцията.1699 Твърди, 
че води по чернодробно-трансплантационни способности в провинцията. Уебсайтът на болни
цата посочва, че е извършила 23 чернодробни трансплантации към днешна дата1700 – брой, 
еквивалентен на по-малко от 2 случая годишно, по-малко от минималното изискване за 20, за 
получаване на разрешително от Здравното министерство. 

Фу Яоуън, основател на бъбречно-трансплантационния и кръвопречиствателен център 
в Първа болница към Дзилинския университет, е извършил 3000 бъбречни трансплантации 
към април 2009 г. С още 22 хирурзи този център извършва огромен брой бъбречни трансплан
тации. Но понастоящем уебсайтът на болницата показва, че центърът е извършил само 3000 
бъбречни трансплантации.

Уебсайтът на Първа филиална болница към Хънански университет по традиционна ки
тайска медицина твърди, че урологичното отделение е извършило над 700 бъбречни транс
плантации към днешна дата. Но експертният профил на Уан Гуанцъ в същия уебсайт посочва, 
че той има опит в ръководенето на над 1000 бъбречни трансплантации, и е работил в тази 
болница през по-голямата част от своята трансплантационна кариера. В съобщение за кон
ференция през декември 2014 г. уебсайтът твърди, че Уан има опит в ръководене на над 1400 
бъбречни трансплантации – 400 над общия брой, упоменат през 2016 г. 

Уебсайтът на отделението по обща хирургия на Първа филиална болница към Чунцинския 
медицински университет твърди, че е извършило 132 чернодробни трансплантации след 2001 
г. Но Ду Чънйоу пише в своята дипломна работа, че прави изследване на 10 пациенти, страда
щи от чернодробни усложнения, и те са част от общо 140 чернодробни трансплантационни 
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пациенти в центъра, между януари и март 2005 г. Това означава, че от януари до март 2005 г. 
този център е извършил 140 чернодробни трансплантации (за 2 месеца), повече отколкото за 
15 години, съгласно официалния уебсайт. 

Първа народна болница в провинция Юннан е изтрила въвеждащия текст към трансплан
тационното си отделение от своя уебсайт. От архивирана версия на сайта от януари 2014 г. 
виждаме, че то е извършило 18 чернодробни трансплантации между април 2005 и февруари 
2014 г. и 21 чернодробни трансплантации досега. Но един от лекарите в болницата публикува 
статия за свое изследване, за което извадката пациенти е 6 пъти по-голяма от броя трансплан
тации, обявени официално. 

Архивна версия на уебсайта на хепатобилиарно хирургическо отделение на болница 181 на 
Народната освободителна армия показва, че отделението разполага с 50 легла и е извършило 
общо над 30 чернодробни трансплантации. Но тези цифри са изтрити през 2013 г.1701 Еквива
лентният годишен обем трансплантации не биха покрили дори минималното изискване за 
получаване на разрешително от Здравното министерство. 

Бъбречен трансплантационен и диализен център на Народната освободителна армия е 
създаден в нейното нефрологично отделение. Той има 100 медицински експерти. Разполага със 
150 легла и твърди, че извършва 100 бъбречни трансплантации годишно.1702 (Тази уебстраница 
повече не е достъпна. Но имаме запис на архивна версия.)

Хепатобилиарното хирургическо отделение на Пекинската чаоянска болница твърди, че 
по чернодробни трансплантации води в страната. То извършва повечето видове чернодробни 
трансплантационни процедури. Но уебсайтът му твърди: „Към днешна дата това отделение 
е извършило над 500 чернодробни трансплантации.“ Този обем, по-малко от средно 30 слу
чая годишно, е съвсем малка част от броя такива трансплантации в Тиендзинския източен 
трансплантационен център. Уебсайтът на болницата твърди, че тя е извършила общо над 3000 
бъбречни трансплантации, предполагаемо сред най-високите обеми в Китай.1703 Тази цифра 
означава по-малко от 200 годишно и изобщо не отговаря на твърдението, че е сред болниците 
с най-много трансплантации в страната.

Президент Ли Нин на Пекинската болница ЙоуАн е лидер в областта на чернодробните 
трансплантации в района на Пекин. „Чайна Нюз“ докладва през 2010 г., че той е ръководил над 
500 чернодробни трансплантации през последните 10 години1704, 1705 Но по време на издаване 
на нашия доклад, уебсайтът на болницата твърди, че е ръководил 200 бъбречни транспланта
ции, 300 по-малко от броя през 2010 г.1706

Според въвеждащ текст, публикуван от sohu.com на 3 август 2005 г., Гуан Дълин в болница 
Хуа Син (Първа болница на университета Цинхуа), има опит в „над 2700 бъбречни трансплан
тации, над 40 бъбречни трансплантации от донори роднини и близо 20 комбинирани бъбреч
но-панкреатични трансплантации.“1707 Но през май 2006 г. въведение, публикувано на уебсайта 
на Чаоянска болница, твърди, че Гуан е започнал работа там след успешно извършване на над 
1000 бъбречни трансплантации.1708 Цифрата от 2006 г. е с 1700 по-ниска от цифрата, публику
вана предната година.

Кардио-торакалното хирургическо отделение на Джъдзянска провинциална народна 
болница проправя пътя за сърдечни трансплантации в провинция Джъдзян. Качеството на 
нейните бъбречни и комбинирани сърдечно-бъбречни трансплантации са на водещо място 
в Китай.1709 

Болницата е изтрила почти цялата информация за свързани с трансплантация дейности 
от своя уебсайт. Той твърди, че болницата е извършила общо 19 сърдечни трансплантации.1710 
За 14 години, в които лабораторията за сърдечни трансплантации постоянно се разширява, не 
е вероятно болницата да извършва по-малко от 2 трансплантации годишно. 

Уебсайтът на болницата твърди, че трансплантационното отделение има 25 легла и из
вършва близо 100 операции годишно. При консервативна оценка от 30 дена болнично лечение, 
25 легла биха позволили най-малко 300 операции годишно. Нещо повече, ако отделението 
извършва само 100 трансплантации годишно, 1 трансплантационен хирург и 8 легла биха били 
повече от достатъчни. 
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Девета глава:  Разкрития от 164 болници, во
дещи по обеми трансплантации

I. ТЪРСЕНЕ НА ОРГАНИ И РАЗШИРЕН ОБЕМ РЕЦИПИЕНТИ

 Китай има 130 млн. носители на хепатит Б.1711  В Китай също живеят 40~50% от болните 
от рак на черния дроб в цял свят,1712 там са и над половината от новите случаи на болни от рак 
на черния дроб в света – около 350 000 случая годишно.1713 За 8 млн. пациенти в краен стадий 
на заболявания на черния дроб (включително чернодробна недостатъчност, цироза и рак), 
най-ефективното лечение е трансплантацията.1714

Създаването на „Ханджоуските критерии“1715 и „Шанхайските фудански критерии“1716 пре
махва предходните ограничения от Милано и други международни стандарти, които изис
кват диаметърът на отделния тумор да е 5 см или по-малко, за да е годен даден пациент за 
чернодробна трансплантация. Това изискване сега е променено на 8 см или по-малко, според 
Ханджоуските критерии и 9 см по Фуданските критерии. Това разширява потенциалната маса 
от реципиенти на чернодробни трансплантации с 40%. Китай няма ефективна национална 
мрежа за даряване и разпределяне на органи за трансплантация. Според експертни оценки от 
2010 г. над 300 000 души чакат за чернодробна трансплантация.1717   

Според официалния трансплантационен център на Китай страната има най-големият брой 
хора с чернодробни заболявания в света. Световната здравна организация оценява общия брой 
на около 100 млн. души.1718 Китайски учени казват, че близо 400 000 души умират всяка година 
от рак на черния дроб в Китай, което се равнява на близо половината от всички починали от 
рак на черния дроб в света. Тези учени казват, че около 300 млн. души в Китай страдат от една 
или друга форма на чернодробно заболяване.1719 

През 2004 г. Чън Шъ, председател на Трансплантационно общество на Китайската меди
цинска асоциация и заместник-директор на Трансплантационен център към Медицинския 
университет Тундзи, твърди, че в Китай има милиони пациенти, страдащи от краен стадий 
на бъбречна недостатъчност, сред които около 500 000 чакащи за бъбречна трансплантация. 
Този брой нараства със 120 000 всяка година.1720 Според текущи публични данни над 1 милион 
пациенти чакат за бъбречни трансплантации в Китай всяка година.1721

Понастоящем Китай има над 10 млн. пациенти, страдащи от сърдечна недостатъчност. Вся
ка година над 2 млн. души умират в краен стадий на сърдечна недостатъчност.1722

Според статистика от Световна федерация за трансплантационни игри, Китай има над 4 
млн. болни от левкемия, чакащи за трансплантация на костен мозък.1723 Страната също има 4 
млн. души, страдащи от заболявания на очната роговица.1724 През 2012 г. Чън Дзяцъ, основател 
на Китайската очна банка в провинция Гуандун, оценява, че между 300 000 и 400 000 роговични 
трансплантации са необходими всяка година.1725 

Трансплантацията на органи се превръща във висок приоритет в националната стратегия 
и получава голямо внимание като развиваща се индустрия. Правителството инвестира усилено 
в изследване, развитие и обучение на персонала в областта на трансплантационни технологии. 
Чернодробните и бъбречните трансплантации стават рутинни хирургически интервенции в 
клиничната практика. Развиват се нови техники и се разпространяват из китайските провин
ции. Не само големи болници се заeмат с трансплантации; малки болници също не пропуснат 
тази възможност.
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II. БОЛНИЧНО ФИНАНСИРАНЕ

Преход от правителствено към собствено финансиране
Преходът от социализъм към капитализъм в Китай означава оттегляне на правителстве

ното финансиране от здравната система. Преди промяната правителството притежава, финан
сира и ръководи всички болници. Всички лекари са държавни служители.

С прехода към капитализъм тази система е унищожена. От 1978 до 1999 г. дялът на пекин
ското правителство в разходите за национално здравеопазване пада от 32 на 15%. Между 1990  
г. и 2002 г. общественото финансиране като пропорция от местните приходи от здравеопазване 
пада от близо 60% на 42%. 

Това води до приватизация на повечето заведения за здравна грижа в Китай. Болниците 
също са принуждавани да разчитат на продажба на услуги за покриване на разходите си. Дей
вид Блументал и Уилиям Хсиао пишат: „Обществените болници започват да действат почти 
като фирми, фокусирани върху печалбата.“1726

Според сърдечносъдовия специалист, д-р Ху Уеймин, държавното финансиране за болни
цата, където работи, не е достатъчно да покрие дори заплатите на персонала за 1 месец. „При 
сегашната система, болниците трябва да преследват печалба, за да оцелеят.“ Изданието „Чо
вешки права в Китай“ докладва: „Провинциалните болници [трябваше] да изобретят начини 
да правят пари, за да генерират достатъчно приходи.“1727  

Освен че оттегля финансирането, правителството налага ценови контрол върху основните 
здравни услуги. Този ценови контрол не е пълен и не засяга новите технологии и лекарствата. 
Освен това заплатите на болнични лекари са променени и вече включват бонусен компонент,  
базиран на приходите на болницата. Блументал и Хсиао пишат: „Резултатът е: експлозия в 
продажбите на скъпи лекарства и високотехнологични услуги.“

Всички тези промени водят болниците към трансплантации – нова технология, непокрита 
от ценови контрол, която предоставя частни приходи и която, след време, изисква лекарства 
срещу отхвърляне на органите. Трансплантационната хирургия става водещ метод за болни
ците в Китай да печелят пари. Например, Трансплантационният център на Въоръжената по
лицейска многопрофилна болница в Пекин заявява: „Нашият трансплантационен център е 
нашето главно отделение за правене на пари. Брутният му приход през 2003 г. е 16 070 000 юана 
(4 млн. лв.). От януари до юни 2004 г. приходът е 13 570 000 юана (3,5 млн. лв.). Тази година 
(2004 г.) има шанс да надхвърлим 30 000 000 юана (8 млн. лв.).“1728

Доклад на „Уърлд джърнъл“ от март 2015 г. цитира Хуан Дзиефу, който казва, че чернодроб
на трансплантация струва най-малко 600 000 юана (160 000 лв.), а бъбречна – над 300 000 юана 
(80 000 лв.).1729 В края на 2006 г. Хуан Дзиефу твърди пред „Цайдзин магазин“: „Трансплантация
та се е превърнала в тенденция, използвана от болниците като средство за правене на пари.“1730

Продажба на органи
Тъй като липсват наредби за трансплантационните такси в Китай, цените за транспланта

ции варират от десетки хиляди до стотици хиляди юана. Те включват лекарства, хирургически 
услуги, получаване на орган и разходи за съхранение и транспорт.1731 Преди доклада на Кил
гор-Матас през 2006 г., уебсайтът на Помощния център на Международната трансплантацион
на мрежа към Първа филиална болница на Китайския медицински университет изброява цени 
за чужденци. Бъбречните трансплантации струват над 60 000 щ.д. (110 000 лв.) , чернодробните 
трансплантации 100 000 щ.д. (183 000 лв.), а белодробните и сърдечни трансплантации над 
150 000 щ.д. (275 000 лв.).1732
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Фигура 9.1:  Ценови лист за трансплантации на Помощния център на Китайската междуна-
родна трансплантационна мрежа

На 26 февруари 2013 г. „Синхуа Нюз“ публикува статия със заглавие: „Китай въвежда 3 
основни принципа за трансплантация и разпределяне на органи“. Хуан Дзиефу казва: „В ки
тайската система за даряване на органи ще бъде въведен стимулиращ механизъм посредством 
известна хуманитарна помощ и икономически компенсации.“1733 „Гуанджоу Съдърн Уикенд“ 
докладва през март 2010 г., че след 2000 г. продажбата на органи за трансплантации е станала 
„неизчерпаема златна мина“.1734

На 31 март 2006 г. висш военен лекар от Генералното логистично отделение на Шънянските 
военни части писа до „Епок Таймс“: „Китай е центърът на международната търговия с органи 
от живи донори, с над 85% от общия брой трансплантации с органи от живи донори в света 
след 2000 г. По данни на Централната военна комисия служители биват повишавани и стават 
генерали заради „постижения“ в областта.“1735

Той също казва: „Военните управляват трансплантациите на органи. Този вид управление 
и организационно тяло принадлежат към армейската система. Това е нещо, което местните уп
рави не могат да постигнат, тъй като щом нещо стане военна тайна, никой повече няма достъп 
до информация за него.  Всички разбираме как работи военната система. Има огромна банка от 
органи от живи хора, много военни болници докладват извършените от тях трансплантации 
на висшестоящите власти, като в същото време извършват и огромен брой трансплантации 
за частна сметка. Това води до факта, че истинският брой трансплантации е много по-голям 
от този в официалната статистика.“

Генералното логистично отделение на Народната освободителна армия отговаря за раз
пределението на  органите от затворници в арестантските центрове. Отделението получава 
пари в брой (или чужда валута), когато продава органи от болници, които плащат за органите. 
Повечето трансплантации се извършват във военни болници, докато органите, продавани на 
цивилни болници, са само за допълнителна печалба. Целта е тези болници да бъдат използвани 
като витрина и реклама пред чуждестранни клиенти.1736

След ерата на Дън Сяопин, китайската армия получава широки правомощия да набира 
средства посредством предприемачески методи, използвайки армейски ресурси и инфраструк
тура. Военните болници не са изключение в тази дългосрочна схема. Докато системата, отго
ворна за доставка на органи за военни болници, се поддържа с военни средства, печалбите от 
трансплантации не се контролират от армията. Съответно, трафикът на органи се превръща 
в метод за директни печалби за военните болници. 
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Цена на бъбречна трансплантация

По-долу са средните цени на бъбречна трансплантация в различни региони, между 2000 и 
2004 г., докладвани в научни трудове:1737

Регион
Транспланта
ционни цен
трове

Средностатистически болни
чен престой (дни)

Средна цена 
(лв.)

Пекин 19 29.9 29 000

Шанхай 9 24.2 19 900

Тиендзин 9 23.7 19 800

Провинция Дзянсу 36 25.3 19 800

Провинция Хънан 41 25.5 33 400

Провинция Хубей 14 18.3 27 800

Провинция Хунан 12 20.0 21 800

Провинция Гуандун 40 22.0 32 700

Таблица 9.1   Обобщение на бъбречни трансплантации 2000 – 2004 г.

Открихме по-ниски цени в следните медийни репортажи:
„Цилу Ивнинг Нюз“ съобщава на 28 юли 2003 г., че Многопрофилната болница на Дзинан

ските военни части таксува 30 000 (8000 лв.) до 40 000 юана (10 000 лв.) за бъбречна транс
плантация и впоследствие 20 000 (5000 лв.) до 40 000 юана (10 000 лв.) годишно за имуносупре
сорни лекарства.1738 Медията докладва през април 2006 г., че пациенти плащат само 50 000 
юана (13 000 лв.) за бъбречна трансплантация във Втора болница на Далиенския медицински 
университет.1739

Според архивирана уебстраница от 2008 г. Чанхайската болница към Втори военен меди
цински университет рекламира средна болнична такса от 50 000 юана (13 000 лв.) за бъбречна 
трансплантация.1740 Оригиналната страница е свалена от интернет.

Според уебстраница от 2010 г. в Първа народна болница в Чандъ средната цена на бъбречна 
трансплантация с орган от роднина е около 60 000 юана (15 000 лв.), ако няма усложнения, и 
около 80 000 юана (20 000 лв.) с орган от починал донор.1741

Според доклад от септември 2014 г. пациент е платил 600 000 юана (150 000 лв.) в брой на 
Първа филиална болница на Джънджоуския университет, за намиране на съвместим бъбрек 
в рамките на 1 ден. Операцията била извършена на следващия ден.1742

Доклад на people.cn от 16 ноември 2005 г. посочва, че Първа филиална болница на Си‘ан 
към Медицинския колеж на университета Дзяо Тун изисква „стотици хиляди юана“ за бъбречна 
трансплантация.1743

Цена на чернодробна трансплантация

Между 1995 и 1999 г. чернодробните трансплантации в Уханска болница Тундзи изисква 
10 часа и средната цена е между 300 000 (80 000 лв.) и 400 000 юана (100 000лв.) и стига до 800 
000 юана (200 000 лв.). Към 2000 г. цената намалява до 190 000 юана (50 000 лв.), а времето за 
операция до 7-8 часа.1744 Към 2001 г. институтът обикновено държи цената под 150 000 юана 
(39 900 лв.); операцията отнема 4 часа, което е най-доброто в страната. През август 2011 г. 
институтът извършва чернодробна трансплантация за 110 000 юана (29 000 лв.), най-ниската 
в страната.1745
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През 2009 г. цената на чернодробна трансплантация в Първа болница на Пекинския универ
ситет е около 160 000 (40 000 лв.) до 200 000 юана (50 000 лв.), включително такси за хирургия, 
наблюдение, лекарства и прегледи в продължение на 3 седмици след операцията.1746

Лу Шъчун, директор на трансплантационен център към Пекинска болница ЙоуАн, твърди в 
медийно интервю през 2011 г., че чернодробните трансплантации се различават в различните 
трансплантационните центрове и средните им цени са между 400 000 (100 000 лв.) и 500 000 
юана (133 000 лв.).1747

През 2016 г. Уханската обединена болница, посестрима институция на Тундзи, рекламира 
чернодробни трансплантации на цена около 150 000 юана (39 900 лв.).1748

Цена на сърдечна и белодробна трансплантации

В болница Фу Уай за сърдечносъдови заболявания, която е филиал на Китайската академия 
на медицинските науки, сърдечна трансплантация струва средно около 250 000 юана (66 600 
лв.). Таксите за постоперативни имуносупресори варират средно между 3000 (800 лв.) и 5000 
юана (1300 лв.) месечно към 2016 г.1749

Шанхайска болница за гръдни заболявания към Шанхайски дзяотунски университет так
сува между 200 000 (50 000 лв.) и 300 000 юана (79 900 лв.) за белодробна трансплантация 
към 2016 г.1750

Такси, платени от чуждестранни пациенти

Цените за трансплантация за чужденци не са фиксирани. Макар да не може да се приеме за 
чиста монета, тъй като източникът е премахван 2 пъти, през 2014 и 2015 г. Ян Гуан, китайски 
експерт живеещ в Дания, твърди, че две болници (на негов приятел) филиални на медицински 
университет в североизточен Китай, често таксуват 500 000 щ.д. (917 000 лв.) до 1 млн. щ.д. (1,8 
млн. лв.) за трансплантация, а в някои случаи, богати чуждестранни пациенти, отчаяно нужда
ещи се от орган, са били таксувани до 2 млн. щ.д. (3,6 млн. лв.) за трансплантация и болничен 
престой. Японка се сдобила с черен дроб (със сериен номер 020014) на младо момиче и платила 
5 млн. щ.д. (9 млн. лв.).1751

Като цяло обаче, интервюта с група реципиенти на органи преди 2006 г. разкриват забеле
жителна постоянност в цените:1752

• През 2001 г. група от 7 пациенти отиват заедно в Китай за трансплантация; на всеки 
било казано да донесе по 200 000 хонконгски долара (47 000 лв.)

• През 2004 г. азиатски пациент платил 27 000 щ.д. (49 500 лв.) за бъбречна трансплан
тация в Гуанджоуската болница за икономическо и техническо развитие

• През 2005 г. пациент от Тайван платил 29 000 щ.д. (53 200 лв.) (включително пари 
за „червения плик“, самолетни билети и други такси) за бъбречна трансплантация в 
Гуандунска централна болница на въоръжена полиция на провинциалния граничен 
патрул в Шънджън

• През 2006 г. азиатски пациент платил 26 000 щ.д. (47 700 лв.) в брой за бъбречна транс
плантация в Уханската многопрофилна болница на сухопътните войски

•  Други източници предполагат, че цената на бъбречна трансплантация в Китай е около 
66 500 щ.д. (122 000 лв.) и на чернодробна до 157 000 щ.д. (288 000 лв.).1753 

• Сърдечна трансплантация в Джуншанска болница в Шанхай струва 119 000 щ.д. (218 
000 лв.), малка част от 860 000 щ.д. (1,5 млн. лв.), която би била заплатена в Северна 
Америка.1754

Тенденции и фактори в цените за трансплантации

Различни болници таксуват различни такси за трансплантациите, но всички следват обща 
тенденция. От няколко примера на основните играчи в китайската трансплантационна индус
трия, виждаме спад на медицинските и лекарствени разходи, съвпадащ с цялостен растеж в 
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трансплантационните такси. Основните фактори зад трансплантационните разходи са само
то лечение (включително хирургически и болнични разходи), лекарства (включително нас-
тоящият режим за лекарства срещу отхвърляне на органите) и донорите на органи.

Между 1995 и 1999 г. уханската болница Тундзи таксува средно 300 000 (79 900 лв.) до 400 
000 юана (100 000 лв.) и максимум 800 000 юана (200 000 лв.). През август 2001 г. хирургичес-
ките такси намаляват значително до около 150 000 юана (39 900 лв.) средно (варират от 110 
000 (29 300 лв.) до 190 000 юана (50 000 лв.). Директорът на трансплантационния изследова
телски институт на болницата твърди, че спадът в цените е заради напредък в технологиите, 
намаляване на времето за операция от 7-10 до 4-5 часа, намаляване на кървенето, по-ниски 
разходи за кръвопреливане, по-кратки времена за упойка, по-малко постоперативни услож
нения и по-кратък болничен престой. Към 2002 г. болница Тундзи намалява времето за чер
нодробна трансплантация до 4 часа, а цената за операция пада до 150 000 юана (39 900 лв.), 
„най-ниската в страната“.1755

По наши наблюдения, в ранния период след 2000 г., трансплантационните цени постоянно 
спадат заради технологично развитие и изобилни органни източници. Драматичният спад в 
цените за хирургически намеси и лечение привличат широк кръг пациенти. Развитието на 
технологиите и нарастване броя на местни и чуждестранни пациенти води до изключителен 
растеж в китайската органно-трансплантационна индустрия.

Намаляването на медицинските разходи заради технологично развитие и техники също се 
отразява в Шанхайска многопрофилна болница, която през 2002 г. премахва необходимостта 
от кръвопреливане в 1/3 от чернодробните трансплантации. Времето за операция е намалено 
до 4-4.5 часа и най-ниската цена е 142 000 юана (37 800 лв.).1756

Разследване на чернодробните трансплантационни цени през 2003 г. показва, че ранните 
реципиенти на органи са плащали за лекарства по 198 000 юана (52 700 лв.) всеки 6 месеца 
след операцията. По-късните органни реципиенти са плащали за същото не повече от 230 000 
юана (61 200 лв.). Реципиентите също се нуждаят от лекарства срещу отхвърляне на органите, 
които струват над 30 000 юана (8000 лв.) годишно.1757

Към 2003 г. хирургическата такса в Провинциалната народна болница в Дзянсу е 1/10-1/8 
от тази в други държави.1758

През 2004 г. директорът на хепатобилиарното отделение на Нандзинската болница „Бара
банената кула“ Дин Иитао казва на репортер, че болничната чернодробна трансплантационна 
такса е средно около 150 000 юана (39 900 лв.) – най-ниската в страната. Постоперативните 
лекарства срещу отхвърляне на органите месечно струват около 3000 юана (800 лв.) за местно 
производство лекарства и 5000 юана (1300 лв.) за вносни лекарства.1759

През същата година болница 309 на Народната освободителна армия таксува 200 000 юана 
(50 000 лв.) за чернодробна трансплантация и 300 юана (80 лв.) на ден за лекарства срещу 
отхвърляне на органите.1760 По-рано същата година Източният трансплантационен център 
таксува около 32 000 щ.д. (58 700 лв.) за чернодробна трансплантация. Към 2006 г. таксата 
расте до 400 000 юана (100 000 лв.) за чужди пациенти, но остава около 200 000 юана (50 000 
лв.) за местни.1761

Тъй като чужденците са таксувани доста над местните пациенти, органният туризъм става 
фактор, определящ трансплантационните цени. След разкриване на престъпленията с иззем
ване на органи през 2006 г., трансплантационните цени се стабилизират заради свиващия се 
международен пазар. 

През последните години наред с възраждането на международния пазар, международното 
и местното търсене растат. Според доклад на „Дзинчу Нетуърк“ от август 2015 г.,1762 чернодроб
ните трансплантации в Китай струват около 600 000 юана (150 000 лв.), а бъбречните около 
300 000 юана (80 000 лв.). От тези описания на цените за чернодробни и бъбречни трансплан
тации от различни канали виждаме, че таксите през последните няколко години са били зна
чително по-високи от тези преди 2006 г. Въпреки това медицинските и лекарствени разходи са 
намалели. Следователно, източниците на органи може да представляват все по-голяма част от 
трансплантационните такси и човек може съвсем естествено да се зачуди дали нарастването 
на таксите не е заради оскъдни органни доставки. Макар Хуан Дзиефу трудно може да бъде 
наречен надежден източник, е интересно, че той рязко отхвърли това предположение, твър
дейки същата година, че ограничаващите фактори пред трансплантациите в Китай са главно 
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медицинските разходи и наличността на трансплантационни болници и лекари: „Едва третата 
[причина] е, че няма много тела на донори; макар телата на донори да са изобилни сега, няма 
толкова много болници и лекари, които могат да [извършват трансплантации].”1763

Но в сравнение с броя пациенти, чакащи за трансплантация, трансплантационният капа
цитет на болниците и наличните органи са все пак оскъдни ресурси. Въпреки безкрайната 
опашка от местни пациенти, нуждаещи се от трансплантация, стратегията за максимизиране 
на печалбата на болниците включва предоставяне на орган на тези, най-силно желаещи и спо
собни да платят. Това може да бъде видяно в стремежа на Хуан Дзиефу да създаде платформа за 
доставка на органи за трансплантация в Тайван. Нещо повече, виждаме, че чужди пациенти са 
таксувани повече от местните пациенти, като размера на таксите е порядака на стотици хиляди 
или дори милиони щатски долари, което е много пъти над разходите за лечение и лекарства. 
Тази схема се възползва от изключително нееластичната природа на пазара, предвид, че тези 
пациенти от други държави иначе щяха да чакат години за трансплантация.

Продажба на лекарства
Тъканното типизиране или HLA съвместимост на източника на органа и неговия реципи

ент влияе на степента на отхвърляне след трансплантационна операция. Според базираната 
в САЩ Национална донорска програма Мароу (www.marrow.org), дялът на съвместимост на 
реципиенти и донори, които не са преки роднини, е доста нисък – между 1 и 5%. С други думи, 
отнема между 20 и 100 донора, за да се намери съвместимост с реципиент; докато медийни 
доклади в Китай посочват дял на бъбречна тъканна съвместимост между 20 и 30%.1764

Имуносупресорните лекарства могат да облекчат отхвърлянето по тъканна несъвмести
мост. В глобален мащаб донори и пациенти с 6 от 10 съвпадащи точки се считат за тъканно 
съвместими. Броят на съвпадащите точки има пряко влияние върху степента на отхвърляне 
и количествата необходими имуносупресори. В Китай обаче, 4 съвпадащи точки или понякога 
дори по-малко, са приемливи. В резултат на това пациентите трябва да разчитат на високи дози 
имуносупресори след трансплантация. Пациенти, които развият остри реакции на отхвърляне, 
се нуждаят от втора или дори няколко допълнителни трансплантации. Тези лекарства също 
предоставят на лекарите източник на подкупи, което допринася за агресивния натиск на някои 
лекари да преследват дори маргинални изгледи за съвместимост на органи.

Дун Дзяхун, директор на хепатобилиарното хирургическо отделение в Пекинската болница 
Цинхуа Чан Гун, разкрива пред „Синхуа Нет“: „За пациент с рак на черния дроб чернодробна 
резекция може да струва средно 20 000 (5000 лв.) до 30 000 юана (8000 лв.). Чернодробна 
трансплантация може да струва над 200 000 юана (50 000 лв.), има и последващи разходи. 
Повечето трансплантационни пациенти страдат от проблеми с отхвърляне и трябва да вземат 
имуносупресори до живот. Добавете и антивирусни лекарства, предотвратяващи хепатит Б, и 
цената става между 50 000 (13 300 лв.) и 100 000 юана (25 000 лв.) годишно.“1765

Тъй като режимът на имуносупресорите е индивидуален, те варират между болници и 
пациенти. Нашето болнично разследване показва, че годишният разход за посттранспланта
ционни имуносупресори варират от 10 000 (2500 лв.) до 60 000 юана (15 000 лв.). Разходите 
намаляват с времето, тъй като местни имуносупресори завземат пазара. По-късно в тази глава 
обсъждаме в детайли имуносупресорите.

Растеж в приходите
Опитът и практиката на болница 452 (Чънду, военновъздушни сили) на Народната осво

бодителна армия я променят от „районна“ в „голяма“ само за няколко години. Други военни 
болници последват нейния пример. 

Статия със заглавие „Разчитаме на пазара да предпазим бойното поле“ от „Синхуа Нет“ и 
други местни медии през 2009 г. информират,1766 че когато Джан Цун застава на поста пре
зидент на болницата през 2000 г., тя има над 6 млн. юана (1,5 млн. лв.) дълг. Най-известно е 
бъбречното ѝ трансплантационно отделение. Но заради липса на средства за осъвременяване 
на оборудването, броят на пациентите намаляват ежедневно.



294

През 2002 г. Джан решава да „наеме кокошка да мъти яйца“ и открива бизнесмен, който 
инвестира 8 млн. юана (2 млн. лв.) в болницата. Инвеститорът и болницата заедно управляват 
бъбречното отделение. С осигурени средства и оборудване, бъбречното трансплантационно 
отделение скоро се „възражда“.

Пет години по-късно, болницата изкупува съоръженията, оборудването и управителните 
права от инвеститора и поема по нов корпоративен път. Много скоро броят на бъбречните 
трансплантации, извършени в болница 452 на Народната освободителна армия нараства и 
тя става първа сред всички болници в провинция Съчуан. След като леглата в болницата на
растват от първоначалните 210 легла до над 1000, през 2013 г. Джан става президент на болни
ца 309 на Народната освободителна армия.

В болница 309, приходът на трансплантационния център на Народната освободителна ар
мия расте от 30 млн. юана (8 млн. лв.) през 2006 г. до 230 млн. юана (61 млн. лв.) през 2010 г., 
растеж от 8 пъти за 4 години.1767  

Годишният доход на болница Дапин, филиал на Трети военен медицински университет, 
също нараства от 36 млн. юана (9,5 млн. лв.) в края на 90-те години на миналия век, когато 
започва да извършва трансплантации, до над 90 млн. юана (23,9 млн. лв.) през 2009 г.1768 – рас
теж от близо 25 пъти.

Тези примери показват, че растежът в трансплантациите продължава след 2006 г.
Цивилните болници също се облагодетелстват от трансплантациите. Например, Втора на

родна болница на Център за контрол и превенция на професионалните заболявания в Шанси 
(на практика бъбречен трансплантационен център) таксува около 100 000 юана (25 000 лв.) 
за бъбречна трансплантация. Приходът на болницата през 2005 г. е около 250 млн. юана (66 
млн. лв.). Има най-малко 100 пациенти, чакащи за трансплантация.1769

III.  ИНДУСТРИЯ, ТЛАСКАНА ОТ ПАРТИЯТА/ПРАВИТЕЛСТВОТО

Един аспект на нашето болнично проучване, който ни впечатли е, че болшинството ме
дицински университети и техни филиални трансплантационни центрове, военни и цивилни, 
получават значително финансиране от всички нива на правителството. Режимът приорити
зира трансплантациите в своята национална стратегия и инвестира усилено в изследване, 
разработки, индустриализация и обучаване на персонал в областта на трансплантационните 
технологии.

Национални стратегически планове
Петгодишният план на Китай е серия инициативи за икономическо развитие.1770 Те са фор

мирани от Китайската комунистическа партия посредством пленарни сесии на Централния 
комитет и националните конгреси.1771

В Китай има 12 петгодишни планове, започвайки от 1953 г. Макар да са наричани пет
годишни планове, повечето не са нищо повече от дългосрочни проекти. Посредством макро 
трансформации на средата всеки 5 години, тези планове могат да бъдат поддържани и осъ
ществявани. След пика на репресивната кампания срещу Фалун Гонг, правителството на Китай 
многократно включва трансплантациите в петгодишните планове за редица министерства 
– това е рядко срещано.

През 2001 г. създаването на регулации за трансплантации е изброено като част от Десетия 
петгодишен план на Здравното министерство.1772 През 2004 г. трансплантационните техноло
гии са добавени като основна област за изследвания и ключова технология в Десетия петго
дишен план за национално здраве, наука и технологично развитие на Китайската народна 
република.1773 През 2008 г. трансплантациите са включени отново като ключов проект в Еди
надесетия петгодишен план за национално ключово технологично изследване и развитие.1774 

След 2011 г. трансплантациите са включени отново в Дванадесетия петгодишен план за 
национални ключови технологични изследвания и развитие, както и в редица други нацио
нални специални планове в рамките на Дванадесетия петгодишен план.1775, 1776 
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Китайска национална програма за ключови базисни изследователски проекти (Програма 
„973“) е проект за базисни изследвания и развитие, направляван от национални стратегически 
изисквания. Предполага се, че този проект е прогресивен, напреднал, цялостен и възприема 
водеща роля в бъдещото развитие и напредък на научните технологии в Китай. Целта му е да 
подкрепя значими научни изследвания.1777

Фигура 9.2:  Снимка на текста на Десетия петгодишен план за национално здраве, наука и 
технологично развитие на Китайската Народна Република

Програма за високотехнологични изследвания и развитие (Програма „863“) цели да ад
ресира високотехнологични въпроси за дългосрочно развитие и национална сигурност; тя 
е стратегическа, модерна и прогресивна. Намерението на програмата е да помогне за разви
тие на високи технологии с независими интелектуални права, да координира интеграцията 
и приложението на високи технологии, и да развие бъдещи индустрии с висок потенциал.1778

След 2000 г. тези национални планове и програми и други национални фондове обхващат 
голям брой проекти, свързани с трансплантация на органи, една от „цялостните, водещи и 
възникващи в бъдещето индустрии“, от които се очаква да тласкат бъдещото глобално раз
витие на Китай.

Военните, централни и местни управи инвестират усилено в местни медицински институ
ции, които да извършват базисни изследвания и разработки в областта на трансплантациите, 
и да промотират тяхното индустриализиране. Тези стратегии са илюстрирани със следните 
примери:

Най-големият трансплантационен център в Азия се намира в Тиендзин. Директорът на 
Източния трансплантационен център в Тиендзинска първа болница, Шън Джунян (също ди
ректор на Трансплантационния институт на Многопрофилна болница на китайска въоръжена 
полиция), е наричан „баща на китайската чернодробна трансплантация“. Назначен е за главен 
експерт в трансплантационната програма в рамките на Програма „863“ и експерт по биоло

Десетият петгодишен план за национално здраве, наука и 
технологично развитие на Народна Република Китай (3 юни 2004 
г.)

В наши дни развитите страни в света бързо възприемат техно
логиите на 21-и век и бележат напредък; развиващите се страни 
също активизират своите наука и технологии, и се стремят към 
водещото място в политическите и икономически структури на 
бъдещето.

В условията на това международно съревнование, научната и 
технологична надпревара ще бъдат ключов фактор в определяне 
бъдещето и съдбата на една страна, ... това е ключът към опазва
не на националната сигурност.  Периодът на Десетия петгодишен 
план (2001-2005 г.) е решаващ за третата имплементационна стъп
ка към стратегическата цел за модернизиране на нашата страна...
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гични и медицински технологии в същата програма.1779 Той твърди, че трансплантацията е 
евангелието в медицината и ще промени света, че Китай има 130 млн. носители на хепатит Б, 
чието състояние е необратимо, и че единственото решение е чернодробна трансплантация.

Първа филиална болница на Джъдзянски университет е най-големият трансплантационен 
център в източен Китай. Хепатобилиарният и панкреатичен хирургически център и неговият 
чернодробен трансплантационен център имат екип от 134 медицински служители, включи
телно Джън Шусън, член на Китайската инженерна академия и близо 40 старши транспланта
ционни експерти. Сред тях 60% има докторски степени. Центърът има 340 легла. 

През последните години, чернодробният трансплантационен център е извършил над 40 
национални проекта. Някои от проектите са получили над 10 млн. юана (2,5 млн. лв.) финан
сиране. Центърът заема главна научна позиция в 2 водещи проекта по Програма „973“: базисно 
изследване на приложение на имунологичните механизми на хронична графтна дисфункция 
(2003-2008 г.) и базисно изследване на приложението на трансплантационна имунология 
(2009-2013 г.).1780 Наред с това центърът води 3 проекта в Програма „863“, 3 проекта в нацио
налната Единадесета петгодишна програма за ключови технологии и развитие, и 2 проекта, 
подкрепени от Националната фондация за природни науки. Нещо повече, центърът има проект, 
финансиран от Чандзянските учени и Екипната програма за иновативно развитие, и още 1 
проект подкрепен от Професионалния специализиран фонд на Здравното министерство.1781

Трансплантационен център на Първа филиална болница към Гуанджоуски университет 
Сун Ят-сен участва през последните 3 години в над 50 изследователски проекта, включително 
националната Програма „863“, Дванадесета петгодишна програма за ключово технологично 
изследване и развитие, и проект на Националната фондация за природни науки.

Академичният лидер на центъра Хъ Сяошун ръководи над 17 изследователски проекта с 
общо финансиране от над 13 млн. юана (3,4 млн. лв.). Между 1996 и 1998 г. той лично получава 
80 000 юана (20 млн. лв.) от Националната фондация за природни науки, след като работи в 
областта над 10 години. За 7 години, между 2001 г. и 2008 г., той получава изследователско 
финансиране от 850 000 юана (226 млн. лв.) – 10 пъти повече от преди. След 2008 г. неговият 
екип получава още проекти на стойност 12 млн. юана (3 млн. лв.) – 14 пъти растеж за 7 години, 
включително национална Програма „863“ за ключови технологии в областта на транспланта
циите (2,88 млн. юана (767 000 лв.), 2012-2015 г.).1782

 „Либерейшън Дейли“, официален вестник на Народната освободителна армия, докладва 
през 2004 г., че през 2002 г. Шанхайската общинска научна и технологична комисия е започ
нала голям изследователски проект за трансплантация на органи. Тя инвестира 8 млн. юана 
(2 млн. лв.) в 5 болници за извършване на клинични изследвания на сърдечни, чернодробни 
и белодробни трансплантации. Тези 5 болници включват болница Джуншан към Фудански 
университет, болница Жуейдзин и Източна хепатобилиарна хирургическа болница към Втори 
военен медицински университет, Шанхайска първа народна болница и Шанхайска белодробна 
болница. През 2003 г. общият брой трансплантации в Шанхай са над 10 пъти повече от тези 
през 2001 г. и болниците постигат няколко титли „национални и дори международни първи“ 
по трансплантация на органи.1783

„Пипълс Дейли Онлайн“ докладва през юни 2014 г., че трансплантационният център на 
болница Джъндзи към Шанхайски университет Дзяо Тун става клинична специализация за ре
дица научни и здравни програми по програми на Националната комисия за национално здраве 
и семейно планиране, Национален „проект 211“, Национален клиничен фармакологичен инсти
тут по трансплантация и най-важна клинична ключова дисциплин на Шанхайската комисия 
за здраве и семейно планиране. През последните години, центърът получава финансиране по 
7 проекта на Националната фондация за природни науки на Китай; един проект, подкрепен 
от Националната комисия за здраве и семейно планиране, съвместен изследователски проект 
за основни болести, подкрепен от Шанхайската комисия за здраве и семейно планиране, над 
10 общи програми и 10 ключови програми, подкрепени от Шанхайската общинска комисия за 
наука и технология. Общото финансиране възлиза на над 20 млн. юана (5 млн. лв.).1784

Тук изброяваме още няколко трансплантационни центъра, които участват в големи про
екти през последните години, както и самите проекти:

Доу Къфън, директор на Трансплантационен институт на Народната освободителна ар
мия към болница Сидзин, филиал на Четвърти военен медицински университет, ръководи 
следните проекти: 2 проекта към национална Програма „863“, един проект по Единадесета 
петгодишна програма за ключово технологично изследване и развитие, един голям проект и 
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3 проекта на Националната фондация за природни науки, 1 голям военен клиничен високотех
нологичен проект, военните Единадесет петгодишни научни и технологични изследователски 
школи, 3 военни проекта „2110“ и специална военна школа. Общото финансиране е над 20 млн. 
юана (5 млн. лв.);1785

Неотдавна, Институтът за трансплантационни изследвания към университета Си‘ан Дзяо 
Тун ръководи 46 национални и ключови проекти, включително по Програма „973“, Единаде
сета петгодишна програма за ключово технологично изследване и развитие, Национална фон
дация за природни науки и провинциална ключова школа.1786

Чернодробният трансплантационен център към Западна китайска болница към Съчуански 
университет е учебна болница и изследователски развоен институт. Той участва в над 30 про
екта, подкрепени от Национална фондация за природни науки, Националната образователна 
комисия, Програма „973“ на Научното министерство, Единадесета петгодишна програма за 
ключово технологично изследване и развитие, Министерството на здравеопазването, Съчу
ански провинциален здравен департамент и провинциална ключова школа.1787

Трансплантационен изследователски институт към Уханската болница Тундзи, филиал на 
Хуаджунски университет за наука и технология, през миналото десетилетие поема над 30 науч
ни и технологични изследователски проекти, включително Програма „863“, Програма „973“, го
леми проекти, финансирани от Национална фондация за природни науки, клинични ключови 
проекти, подкрепени Здравното министерство, големи проекти на Хубейската провинциална 
фондация за природни науки и други изследователски проекти на Здравното министерство. 
През последните 5 години, този институт публикува 410 научни труда, включително 78 труда 
в Научния референтен индекс и 11 книги.1788

Освен това други престижни университети и филиални болници, както и почти всички 
военни и граждански медицински университети и техни филиални болници, бързо развиват 
своите трансплантационни изследвания и получават голямо национално финансиране. Тези 
институции включват университета Цинхуа, Пекинския университет, университета Жънмин, 
Шанхайския университет Тундзи, Уханския университет, Централен южен университет, Дзи
линския университет, Ланджоуския университет и др.

Тези примери отразяват факта, че китайското правителство прави трансплантациите висок 
приоритет в своята национална стратегия, като стимулира и тласка тяхното развитие.

Участие на партийни служители в разработка на транспланта-
ционни болници

Много партийни и правителствени служители на всички нива подкрепят транспланта
ционните дейности на болниците, помагайки им да премахнат пречките пред развитието, 
предоставяйки им финансова помощ или играейки ролята на свръзка за установяване на сът-
рудничество между трансплантационни центрове. По-долу даваме няколко примера.

Заместник-председател на Постоянната комисия на Народния 
конгрес напътства създаването на Трансплантационния център към 
Пекинския университет

През октомври 2001 г. Трансплантационният център към Пекинския университет е съз
даден под ръководството на Хан Цидъ, председател на Постоянната комисия на Народния 
конгрес.1789 Той обхваща свързани отделения от 5 медицински институции, включително 
Първа болница към Пекинския университет, Народна болница към Пекинския университет 
и Трета болница към Пекинския университет. Центърът специализира в трансплантация на 
черен дроб, бъбрек, панкреас, сърце, роговица, костен мозък и други органи. Центърът твър
ди, че е най-големият и най-напреднал в академично отношение с капацитет за чернодробни 
трансплантации на водеща позиция в пекинския регион.1790 Трансплантационният център към 
Пекинския университет е предшественик на Трансплантационния изследователски институт 
към Пекинския университет. През 2013 г. Джу Дзийе, директор на института, разкрива пред 
медиите, че е извършил 4000 чернодробни и бъбречни операции през определена година.1791
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Партийният секретар в провинция Дзянси асистира в транспланта-
ционни операции в Нанчански университет

Първа филиална болница към Нанчанския университет е единствената болница в провин
ция Дзянси с независим трансплантационен център. Също е най-добре оборудваната в про
винцията. През 1991 г. тази болница става първата в провинцията, която извършва бъбречни 
трансплантации, последвани от такива на сърце, черен дроб, комбинирани панкреас-бъбрек, 
костен мозък и роговица. През първите 4 месеца след официалното откриване, центърът има 
капацитета да извършва 6 трансплантации на жизненоважни органи в 1 ден.1792

Мън Дзянджу, бивш партиен секретар в провинция Дзянси и настоящ секретар на Цент-
ралната политическа и правна комисия на Китайската комунистическа партия, исторически 
подкрепя трансплантационните дейности на болницата. Той лично спомага за установяване 
на сътрудничество между тази болница и Шанхайския трансплантационен център (Шанхайска 
многопрофилна болница).1793

Партийният секретар в провинция Хубей поощрява трансплантаци-
ите

След декември 2007 г. Ли Хунджун последователно заема постове на губернатор на про
винция Хубей и провинциален партиен секретар. На 25 февруари 2014 г. той посещава „Кон
ференция за награди за наука и технология в провинция Хубей 2013” в Ухан. Той награждава 
болница Тундзи със „специална награда за научен и технологичен прогрес“ за изследователска 
програма в областта на „нови технологии за комбинирани трансплантации и лечение на основ
ни заболявания“. След това капацитетът на болницата е рекламиран в трансплантационните 
центрове в 10 болници клас 3А в Пекин, Шанхай, Гуанджоу и други региони.1794

Преди горната случка, Ли Сиеншън, заместник-партиен секретар на Ухан и кмет на Ухан 
между април 2002 и декември 2007 г., ентусиазирано подкрепя и промотира развитието на 
града в областта на трансплантацията на органи. В средата на ноември 2003 г., след като из
слушва доклад на градското бюро за наука и технология, той повдига въпроса за необходимост 
от напредък в трансплантационните техническа база и съоръжения на града.1795

Според репортаж на „Сина Глобал Нюз“ от ноември 2011 г., Ухан, столица на провинция Ху
бей, е най-големият трансплантационен център в Китай. Сред болниците там, болница Тундзи 
към Хуаджунски университет за наука и технологии е най-известната; тя е една от първите и 
най-авторитетни болници в Китай за бъбречни трансплантации от живи донори. Тя провежда 
хиляди бъбречни трансплантации всяка година и има най-големия списък с реципиенти на 
трансплантирани органи.1796

Трансплантациите на органи в Шънджън нарастват изключително бързо между юни 2003 
и ноември 2007 г., когато Ли Хунджун е кмет и партиен секретар на града. През юли 2006 г. 
властите в Шънджън стават първите в страната, които добавят сърдечни и чернодробни транс
плантации към местни субсидирани програми за здравно осигуряване. Това се отразява на 
скоростта, с която трансплантационната индустрия се развива в Шънджън.1797

Индустриализиране на трансплантациите
Трансплантациите в Китай започват, когато У Дзиепин, член на Китайската академия на 

науките и Китайска инженерна академия, извършва първата бъбречна трансплантация през 
март 1960 г.1798 Експерименти с бъбречни трансплантации обхващат цялата страна през 70-те 
години на миналия век. След 1990 г. всяка година са извършвани над 1000 бъбречни транс
плантации. В края на 90-те години на миналия век в Китай са отворени около 80 бъб речно-
трансплантационни заведения, всяко извършващо средно по-малко от 20 операции годишно. 

Според Джън Шусън през март 2006 г. чернодробните трансплантации в Китай са преми
нали 3 фази на развитие.1799 70-те години на 20-и век са период на експериментални и клинич
ни изследвания – болница Тундзи в Ухан и болница Жуей Дзин в Шанхай първи провеждат 
клинични чернодробни трансплантации през 1977 г. Скоро чернодробните трансплантации 
достигат върха си преди да намалеят и изпаднат в застой в средата до края на 80-те години 
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на 20-и век. Те нарастват до 78 случая между 1990 и 1998 г., достигайки 16 през 1997 г. и 27 
през 1998 г. През 1999 г. обемът скача до 115 случая, след което продължават да растат. Всяко 
заведение също постепенно узрява по отношение на технически опит. 

След 2000 г. са основани голям брой национални и военни трансплантационни медицин
ски технологични изследователски центрове и ключови изследователски лаборатории, които 
усвояват нови трансплантационни технологии и повеждат бързото развитие на транспланта
ционната индустрия. След близо 40 години подготовка и след това, ползвайки банка с органи 
от живи хора, трансплантациите в Китай преживяват експлозивен растеж – от спорадични 
случаи до широкомащабна трансплантационна индустрия днес. 

Конкретен случай: Установяване на индустриални стандарти и ру-
тинни процедури

Шън Джунян, директор на Тиендзинския източен трансплантационен център и Чернод
робен институт на Многопрофилната болница на въоръжената полиция, е известен като ос
новател на модерната чернодробна трансплантация в Китай. Той е първият в Китай, основал 
мултидисциплинарен чернодробен трансплантационен стандарт и процедури. С хирургията 
като централна брънка, той стандартизира процес за чернодробна трансплантация с мулти
дисциплинарно сътрудничество. В резултат на това чернодробните трансплантации стават 
част от рутинната клинична практика в Китай.

Според издание на „Тиендзинския медицински журнал“ от 2009 г., между януари 2004 и 
август 2008 г., Шън участва в 1600 придобивания на чернодробен графт.1800 

Сега стандартната процедура за изваждане на черен дроб от тялото на донора намалява 
времето, необходимо за органа да стои при телесна температура до под 5 минути и скъсява 
времето за операцията по изземване до 30 минути.1801

Шън прокарва и подобрява набор от чернодробно-трансплантационни хирургически про
цедури. Той развива интегрирана превенционна система, която намалява дела на повторно 
заболяване от хепатит Б (HBV) след чернодробни трансплантации от над 80% до под 5%.1802 
Това премахва основна пречка пред чернодробните трансплантации в Китай.

Той написва книги, включително „Клинична чернодробна трансплантация“, „Модерна кли
нична чернодробна трансплантация“, „Китайска чернодробна трансплантация“ и „Чернодро
бен трансплантационен наръчник“, в които неизменно говори за нови теории и технологии.

Той помага на 66 медицински заведения в 22 региона да извършват клинични чернодроб
ни трансплантации, обучение на 200 трансплантационни специалисти и разпространяване 
на „върха на трансплантационните технологии“. През юли 2006 г. центърът е спонсориран от 
Китайския медицински борд (CMB, частна фондация базирана в САЩ) и става „национален 
чернодробно-трансплантационен обучителен център“. Той обучава 385 лекари, които се прев-
ръщат в ядрото на трансплантационните отделения в други болници, където се извършват 
огромен брой трансплантации.

Конкретен случай: От изследователска дейност до индустриализира-
не

Трета болница Сяня към Централния южен университет е национална изследователска 
база в централен и южен Китай за трансплантационни технологии на органно, тъканно и кле
тъчно нива. Болницата има капацитета да извършва голям брой трансплантации на важни 
органи и сега води в страната по общ брой на извършени трансплантации, включително на че
рен дроб, бъбрек, комбинация черен дроб-бъбрек,  комбинация сърце-бял дроб, и черва.1803, 1804

През август 2001 г. болницата инвестира близо 1 млрд. юана (266 млн. лв.) за построяване 
на Хунанския трансплантационен медицински център, включително лаборатории, операцион
ни зали с ламинарен поток, интензивно отделение и 150 трансплантационни легла.1805

През 2005 г. към болницата е създаден Трансплантационният медицински инженерен и 
технологичен изследователски център, филиал на Здравното министерство. Неговата мисия 
е да изгради важна национална база, специализирана в клинични трансплантационни меди
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цински изследвания и индустриално развитие. Центърът също си сътрудничи със Световната 
здравна организация и Международната ксенотрансплантационна асоциация за развитие на 
ксенографтни международни норми (стандарт Чанша).1806

Центърът получава финансиране от Националната фондация за природни науки и други 
ключови проекти в клинични дисциплини от Здравното министерство. Болницата също съ
бира работна сила, материални и финансови ресурси с цел индустриализиране на резултатите 
от изследователската работа.

Центърът извършва трансплантации на черен дроб, бъбрек, тънки черва, далак, сърце, 
нерви, яйчници, тестиси и на комбинация от органи. Клиничната работа включва трансплан
тация на островни клетки, костна тъкан, костен мозък, стволови клетки, чернодробни клетки 
и далачни клетки. Центърът също си сътрудничи с Изследователски център по генетични бо
лести към Пекинския университет по национална програма „863“ за геномни изследвания на 
имуносупресорни лекарства, фармакогеномика и нейни персонализирани лекарства.1807

Болницата преживява огромен растеж. Новата ѝ, 98 метра висока, хирургическа сграда с 
1000 легла влиза в експлоатация на 9 април 2008 г. и представлява инвестиция от 600 млн. 
юана (150 млн. лв.).1808

Разпространение на трансплантациите
Министерството на здравеопазването направлява някои военни и граждански медицински 

институции със силни технически способности, както и големи трансплантационни центрове, 
да извършват клинично преподаване и практика, да основат технически обучителни бази за 
трансплантации и да промотират нови трансплантационни технологии. Голям брой транс
плантационни лекари биват обучени за кратко време да покрият изискванията на бързото 
развитие на китайската трансплантационна индустрия.

Конкретни случаи

Мобилна болница за сърдечни трансплантации

Център за сърдечни болести в Джуншанска болница към Сямънски университет е основан 
през 2001 г. и започва независима дейност на 28 април 2011.1809 През 2014 г. го преименуват 
на Сямънска болница за сърдечносъдови заболявания. Новото заведение има 600 легла.1810

Ляо Чунсиен, основател на центъра за сърдечни болести, е известен като „топ експерт по 
сърдечни трансплантации в Китай“.1811 На 21 август 1995 г. той извършва първата сърдечна 
трансплантация в провинция Фудзиен, първата педиатрична сърдечна трансплантация и пър
вата сърдечно-бъбречна трансплантация в Китай.

На база на своя опит в САЩ, Ляо създава модела на „мобилната сърдечна трансплантацион
на болница“ и пътува из страната, за да инструктира и лично да участва в сърдечни трансплан
тации.1812

През 2001 г. той основава Сямънското хирургическо отделение за сърдечносъдови болес-
ти в Джуншанската болница и дава начало на своя модел за мобилна сърдечни транспланта
ции.1813 Уебсайтът на болницата казва, че отделението извършва сърдечни трансплантации в 
големи мащаби и е помогнало на над 20 болници клас 3А да извършват сърдечни трансплан
тации през последните 10 години.

Ляо разкрива пред медиите, че към 2004 г. над 75 сърдечни трансплантационни реципи
енти са получили орган от тази болница.1814

„Нова ера“ в белодробните трансплантации

Белодробният трансплантационен център в Народна болница Уси твърди, че е сред топ 3 
болници в света,1815 и че са извършили над половината от всички белодробни транспланта
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ции в страната.1816 Неговият основател, Чън Дзиню, е известен като „белодробно-транспланта-
ционен хирург номер 1 в Китай“. Според доклади от юли 2014 г., екипът на Чън често извършва 
4 или 5 белодробни трансплантации на ден.

Той води своя екип в разпространяване на напреднали техники в над 30 болници клас 
3А в над 10 градове и провинции, включително Пекин, Гуанджоу, Нандзин, Ханджоу, Ухан и 
Дзилин.1817 За белодробните трансплантации в Китай започва нова ера и Чън и неговият екип 
попълват много празнини в тази област.1818

Разпространяване на прогреса в чернодробните трансплантации

Джън Шусън работи като академичен директор на трансплантационния център в Първа 
филиална болница към Медицинската школа в Джъдзянския университет. Той е един от пио
нерите в областта на чернодробните и многооргановите трансплантации. Болницата помага 
за развитието на трансплантациите в болницата на Пекинския обединен медицински колеж, 
Хуашанската болница към Фуданския университет, болница Синхуа, филиал на Медицинската 
школа към Шанхайския университет Дзяо Тун, първа филиална болница към Синдзянския 
медицински университет, Джуншанската болница към Сямънски университет и други инсти
туции.

Болницата също създава отдалечени диагностични системи към Първа болница в провин
ция Джъдзян и други болници в Джъдзян, Фудзиен, Гуейджоу, Синдзян и други райони. Транс
плантационните способности на болницата повлияват на над 20 провинции и градове в Китай 
и тласкат напред развитието на трансплантационната индустрия в страната. 

Джън е сред първите в Китай, които използват невенозен байпас за намаляване на кър
венето, кръвопреливането, времето за операция, времето за интензивна грижа и разходите. 
Иновациите на Джън в областта на чернодробни и многоорганови трансплантации, отличени 
с различни награди, се ползват из цялата страна.1819

Изграждане на отдалечена медицинска мрежа посредством военни сателити
Болница 181 на Гуанджоуските военни части служи като трансплантационен център за 

Гуанджоуските военни части. Тя разполага с  медицински центрове, клинични бази, изследо
вателски институти и ключови специалности на Народната освободителна армия към Гуан
джоуските военни части.

В началото на 2005 г. тя изхарчва 250 000 юана (66 600 лв.) за изграждане на отдалечена 
медицинска мрежа посредством военни сателити, свързващи над 200 военни болници и над 
1000 експерти. Този модел за отдалечено лечение предоставя на пациентите платформа за 
достъп до високотехнологични медицински ресурси.1820

Бъбречният трансплантационен център на Народната освободителна армия извършва 8 
трансплантации на 30 декември 2012 г., включително на сърце, бял дроб, бъбрек, черен дроб, 
роговица и стволови клетки. Въпреки че тази болница не е квалифицирана да извършва сър
дечни трансплантации, тя все пак извършва експерименти и клинични изследвания в областта 
на сърдечните трансплантации, използвайки „техника на частично продължаващо сърцебие
не“, напреднала техника на международно ниво, прилагана сега и в други болници.1821

Споделяне на източници на органни и техническа подкрепа

На 12 август 2003 г. „Сямън Ивнинг Нюз“ публикува репортаж със заглавие „Нов пробив 
в Първа сямънска болница: 2 чернодробни трансплантации в 1 ден“. Сутринта на 12 август 
болницата извършва чернодробни трансплантации на 2-ма пациенти едновременно. Ли Бин, 
директор на хепатобилиарно-панкреатичното хирургическо отделение, разкрива, че ако има 
налични органни ресурси и реципиенти, те могат да извършват по 3 чернодробни трансплан
тации в 1 ден. Но фактът, че новосъздаденото хепатобилиарно хирургическо отделение на 
Първа сямънска болница може да извърши 3 чернодробни трансплантации на ден, е отвъд 
всякакви очаквания.
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Как постигат това? Болницата получава органи от двама донори едновременно, от най-го
лемия трансплантационен център в източен Китай – филиална болница към Джъдзянски уни
верситет. Тя също получава техническа подкрепа от академик Джън Шусън. Според доклада 
отделението е сключило договор за споделяне на органни ресурси и технологии с филиалната 
болница към Джъдзянски университет. Филиалната Джъдзянска болница разполага с нацио
нална система за органни ресурси и базови изследвания в ключови лаборатории, от които 
Първа сямънска болница може да се е ползвала.1822 

Първа народна болница в Юеян си сътрудничи с болница Тундзи и много други болници 
за предоставяне на отдалечени консултации за пациенти със сложни заболявания. Междувре
менно, болницата създава мрежа за споделяне на органна информация с много болници вътре 
и извън провинцията, с цел споделяне на органни ресурси и допълване на трансплантационни 
способности.1823

По подобен начин, болница Джъндзи в Шанхай е оборудвана с трансплантационна патоло
гична лаборатория и със система за отдалечена консултация с Трансплантационния институт 
„Томас Е. Старзл“ в университета в Питсбърг, позволяваща диагностика на трудни случаи.1824

Втора болница към Далиенски медицински университет си сътрудничи с Хепатобилиар
ното и панкреатично хирургическо отделение на Първа филиална болница към Джъдзянския 
медицински университет за извършване на отдалечена медицинска консултация. Тя създава 
комуникационна платформа с университета в Хайделберг в Германия за развиване на тази 
научна школа.1825

Медиен репортаж от 2005 г. твърди, че органната мрежа на Втора болница Сяня към Цен
трален южен университет постепенно се разраства на север и юг, като установява отношения 
за споделяне на ресурси с над 10 местни трансплантационни центрове.“1826

Обучаване на трансплантационни специалисти за посрещане на тър-
сенето

Открихме, че много водещи институции са били избрани от Здравното министерство да 
обучат голям брой трансплантационни специалисти за болници из цялата страна, позволявай
ки им по-добре да се справят с търсенето на трансплантации.

През юни 2006 г. Хуан Дзиефу си сътрудничи с Китайски медицински борд в Ню Йорк за 
предоставяне на 1 млн. щ.д. (266 000 лв.), с цел установяване на трансплантационни стандарти 
и регистрационни системи, местни закони и регулации, относно трансплантациите в Китай, 
подсилване професионалното обучение и разширяване изследванията в областта на чернод
робните трансплантации. Проектът създава 3 чернодробно-трансплантационни обучителни 
центрове в Китай, в болницата на Пекинския обединен медицински колеж, в Първа филиална 
болница към университет Сун Ят-сен и Тиендзинска първа централна болница.1827

Двама лекари от Отделението за бъбречни трансплантации в Нанфанска болница към 
Гуанджоуски първи военен медицински университет пишат в публикуван труд „Опит в нап
равляване на дипломирани стажанти в бъбречно-трансплантационна клинична работа“ от 
ноември 2013 г.:

„С нарастващия брой бъбречни трансплантации през последните години, нашето отделе
ние привлече много млади военни и цивилни студенти по медицина, участващи в магистърски 
и докторски програми по бъбречни трансплантации. Тези стажанти са при нас 6-8 месеца… Тех
никата донорна нефректомия е важна част от бъбречната трансплантация… изискването е да 
се минимизира времето на топла исхемия, за да се избегне увреждане по време на изрязването 
на органа при сложни условия… Дипломирани студенти все повече участват в нефректомии 
под ръководството на преподаватели… от първоначално неопитни в бъбречни транспланта
ции, до края на стажа, тези студенти стават умели специалисти по бъбречна трансплантация. 
Повечето студенти са зачислени в различни работни отдели след обучението. Там те се прев-
ръщат в гръбнака на трансплантационните екипи.“1828

На уебсайтовете на тези болници голям брой млади „помощник експерти“ твърдят, че имат 
„изкусни техники за изваждане на органи от донори и богат опит в третиране на донори“.

Отделението за хепатобилиарна хирургия в Югозападната болница, филиал на Трети вое
нен медицински университет, е първата голяма чернодробно-трансплантационна лаборатория 
и трансплантационен център в армията. С оборудване на световно ниво и многофункционални 
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лаборатории, отделението е едно от най-големите хепатобилиарни и панкреатични хирурги
чески отделения в страната и чужбина. То ръководи 21 медицински институции в извършване 
на чернодробни трансплантации в провинции Дзянсу, Шандун, Гуандун, Шаанси, Хънан, Юнан, 
Съчуан, Синдзян Гуейджоу, Фудзиен и др. В него се дипломират 50 докторанти, 75 магистри и 
762-ма лекари стажанти в специалността хепатобилиарна хирургия. Тези дипломанти стават 
гръбнака и академичните лидери в своите заведения из цялата страна и в армията.1829

Първа филиална болница към Джъдзянския университет има изследователска лаборато
рия за многоорганни трансплантации към Здравното министерство. Тя твърди, че е най-голе
мият трансплантационен център в източен Китай и един от най-големите трансплантационни 
центрове в цялата страна. Тя помага на болницата на Пекинския обединен медицински колеж, 
Хуашанската болница към Фудански университет, Първа филиална болница към Синдзянски 
медицински университет и други местни и международни болници в извършване на чернод
робни трансплантации, и предоставяне на техническа подкрепя на над 20 провинции и градове 
из цял Китай.1830

Трансплантационният център на Първа филиална болница към университета Сун Ят-сен 
твърди, че предлага най-голямото разнообразие от трансплантации в страната и е сред болни
ците с най-големи трансплантационни обеми.1831 Болницата извършва първата в Китай успеш
на бъбречна трансплантация през 1972 г. След като през 1993 г. Хуан Дзиефу успешно въвежда 
първия чернодробно-трансплантационен инвитро кръвен байпас, болницата е известна като 
родно място на втория пик в китайските чернодробни трансплантации. През 2006 г. центъ
рът е одобрен от Здравното министерство като национална трансплантационна техническа 
обучителна база. Той също става един от трите най-големи чернодробни трансплантационни 
обучителни центрове към Китайския медицински борд (частна фондация, базирана в САЩ).

„Институтът за трансплантационни изследвания към университет Си‘ан Дзяо Tун е един 
от най-големите трансплантационни центрове в страната и покрива всички функции на ме
дицината, обучението и изследвания. Неговите изследователи са 9 професори в докторска 
програма и е обучил 85 докторанти и 156 магистри.“1832 

През 2003 г. институтът сътрудничи с лаборатория Терасаки в САЩ, с която заедно създават 
Обучителен център за трансплантационни технологии за тъканно типизиране в северозапа
ден Китай. Към декември 2012 г. този център обучава над 10 000 бъбречни трансплантации 
за 23 болници в 13 провинции. Направлява други болници в извършване на трансплантации 
на черен дроб, бъбрек, сърце, бял дроб и тънки черва в западен Китай.1833 Той обучава над 500 
медицински специалисти за други местни институции, някои от тях стават техни академични 
лидери. След 2000 г. този център провежда годишни програми за продължително обучение 
по бъбречни трансплантации със студенти от 14 провинции и автономни региони. „След като 
минат тази програма, студентите започват да извършват по-голям брой висококачествени 
клинични бъбречни трансплантации и постигат забележително ниво на медицинско обра
зование.“

  IV.  КЛЮЧОВИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗВИТИЕ

Успешни изследвания и опити, доказващи надеждността на трансплантационните техно
логии, са последвани от национални усилия технологиите да станат достъпни из цял Китай.

През последното десетилетие тези болници и личности постигат много иновации, които 
позволяват растеж на трансплантационната индустрия и правят възможно постигането на 
настоящите мащаби. Тези постижения включват по-нисък дял на отхвърляне, скъсено време 
за операция, засилено сътрудничество и др.
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Помалко случаи на отхвърляне на орган

Конкретен случай: „Бащата на китайската хепатобилиарна хирур-
гия“ награден с 1 млн. юана

Според китайски държавни медии, бившият президент Дзян Дзъмин се е срещал с У Мън
чао, „бащата на китайската хепатобилиарна хирургия“ 4 пъти.1834 У е президент на Източната 
хепатобилиарна болница към Втори военен медицински университет и главен съветник на 
Трансплантационната конференция на Народната освободителна армия. На специална церемо
ния, организирана от Централната военна комисия, Дзян лично обявява У за „водещ образцов 
медицински експерт“ и го награждава с „Медал на първокласните герои“. 

През 2005 г. У Мънчао получава годишната награда за Национална върховна наука и техно
логия, за разрешаване на няколко ключови проблема с отхвърляне на орган при чернодробни 
трансплантационни пациенти.1835 На 17 януари 2006 г. Сун Дафа, политически комисар на Ге
нералното логистично отделение на Народната освободителна армия, връчва на У награда от 
1 млн. юана (266 000 лв.).1836

Към 2010 г. от неговите над 14 000 чернодробни операции, У е извършил най-малко 9300 
премахвания на тумори,1837 докато останалите над 4000 операции са без описание и вероятно 
са трансплантации. Към април 2011 г., дори на възраст 89 г., той продължава да извършва 200 
операции годишно.1838   

На 10 май 2011 г. Министерството на централната пропаганда, Здравното министерство, 
Генералният политически отдел, Генералният логистичен отдел на Народната освободителна 
армия и Шанхайската общинска комисия, заедно провеждат докладна сесия на тема „Хроно
логия на постиженията на У“ в Великата зала на народа. Сред участниците са Сю Цайхоу (бивш 
заместник председател на Централната военна комисия на Китайската комунистическа пар
тия), Ли Дзинай (тогава директор на Генералния политически отдел) и Ляо Силун (директор 
на Генералния логистичен отдел на Народната освободителна армия).1839

Конкретен случай: Водещи изследвания в болница 309 на Народната 
освободителна армия

Шъ Бини, от болница 309 на Народната освободителна армия и директор на Транспланта
ционния изследователски институт на Народната освободителна армия, създава система за 
ранно предупреждение и неинванзивна диагностична система за отхвърляне на органи. Тя 
става важен метод за диагностициране на остро отхвърляне. Създава и система за ниски дози 
с имуносупресорни лекарства, както и метод, интегриращ китайската медицина за предотвра
тяване и лечение на отхвърляне на орган.1840

В интервю за „Синхуа“ през февруари 2012 г., Шъ Бини казва, че най-важният проблем при 
трансплантациите е запазване функциите на органа и дългосрочно оцеляване. Той обяснява: 
„Има 2 начина: единият е трансплантация на стволови клетки; другият е подобряване регули
рането на имунната система, например Т клетки. Вторият има добър ефект върху дългосроч
ното оцеляване на трансплантирания орган и имунната търпимост. Това е една от водещите в 
света теми за технологично изследване, с които се занимаваме в нашия център.“1841

Много други трансплантационни болници също изследват тази област.
Болница Анджън в Пекин извършва първата в света комбинирана трансплантация на 4 

органа, сред които сърце, костен мозък и стволови клетки; иновация в познанието и техни
ките за подобряване на имунната толерантност. Реципиентите на сърце изпитват по-малко 
реакции на отхвърляне, поддържайки съпротива срещу вируси и бактерии. По този начин са 
нужни по-малки количества имунологични лекарства. Този резултат може потенциално да 
бъде използван при трансплантация на бял дроб и други органи.1842

Отдел за бъбречни трансплантации в Първа филиална болница към Хънански университет 
за традиционна медицина комбинира традиционни китайски и западни лечебни методи за ми
нимизиране на случаите на хронична алографтна нефропатия до голяма степен. Напредналата 
система за последващ контрол повишава дългосрочното графтно оцеляване.1843
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Обединена болница към Фудзиенски медицински университет неотдавна прави пробив 
в лечението с имуносупресори и постоперативно управление. Реципиентите на сърце са спо
собни да ходят 1-2 дена след операцията, напускат изолатора след 2 седмици и са изписвани 
изцяло възстановени след 2-3 седмици.1844

Имуносупресори
С бързото развитие на органната трансплантация китайският пазар на имуносупресори 

преживява невиждан растеж. Нашето разследване на над 160 трансплантационни болници 
показва, че правителството е включило трансплантациите в своята национална стратегия. 
По-долу са примери на национални програми, които финансират ключови изследователски 
проекти за трансплантационни технологии и имуносупресори:

• Национална високотехнологична програма за изследвания и разработка (Програма 
„863“)

• Национална програма за ключови базови изследвания (Програма „973“)
• Национална програма за ключови технологични изследвания и разработка
• Национална фондация за природни науки в Китай (NSFC)
• “Проект 985” (цели да изгради университети на световно ниво)
• “Проект 211” (цели да повиши изследователските стандарти на 100 реномирани уни

верситети)
Тези програми и финансирани проекти постигат добри резултати. Например, Ли Лейшъ, 

академик в Китайската инженерна академия и директор на Института за нефрологични из
следвания в Нандзинска военна многопрофилна болница, открива, че триптолидът (мономер), 
билковият екстракт от триптеригиум, има имуносупресорен ефект. Неговото откритие полу
чава положителни резултати при лечение на остро отхвърляне след бъбречни транспланта
ции.1845

Изследването е водено от Ли Янтан и негов студент Циен Йеюн, използвайки гликози
ди от триптеригиум като анти-отхвърлящо лекарство след бъбречни трансплантации. Ли е 
директор на Урологичния отдел в Многопрофилната болница на Народната освободителна 
армия и получава подкрепа от Националната фондация за природни науки.1846 Циен Йеюн е 
първият, който успешно използва това лекарство като имуносупресор за клинични органни 
трансплантации.1847

Фигура 9.3:  Имуносупресорни патенти, дадени на Института по фармакология и токсиколо-
гия към Академията за военни медицински науки на Народната освободителна армия



306

Още примери:
• “Новият имуносупресор Финголимод: Изследванията напредват”1848  и „Напредват 

изследванията по приложението на имуносупресори в органната трансплантация“, 
публикувани от Института за базови медицински науки, Академия за медицински 
науки1849

• Започва нов проект за изследвания и разработка на серия трансплантационни в Лунан 
Фармацевтикал Груп

• Изследване на оттегляне на имуносупресор след чернодробна трансплантация, извър
шена от Гуанджоуския провинциален трансплантационен център, Трансплантацион
ния център към университета Сун Ят-сен1850

• Изследване по основи на имунологията за органни трансплантации, извършени от 
Трансплантационния център към Фудански университет1851

Щедро финансиране поощрява бързото развитие на местните имуносупресорни лекарства. 
Към 2004 г. местните лекарства започват да настигат и заемат почти половината от пазарния 
дял наред с вносните и тези на смесени фирми. Това развитие силно снижава разходите за 
имуносупресори и вдига бариерите за много пациенти, които иначе не могат да си позволят 
трансплантация. Така това допринася за бързо развитие в трансплантационните обеми в Ки
тай преди 2004 г.1852

Първият местен имуносупресор е Циклоспорин, произведен от Норт Чайна Фармацевти
кал Груп. През 2004 г. проф. Джан Юхай, директор на Урологичното отделение на Пекинската 
болница на дружбата, казва, че над половината пациенти с бъбречни трансплантации избират 
местни имуносупресори, включително не самофинансиращи се пациенти, но и такива ползва
щи безплатни медицински услуги или осигуровки.1853

Фигура 9.4   Завод за производство на имуносупресори

Докладът за научно и технологично развитие в Китай за 2011 г., публикуван от Министерст-
вото на науката и технологията, твърди в раздела за превенция на основни заболявания и 
практически здравни технологии, че е приключило изграждането на пилотна производствена 
демонстрационна база за серия имуносупресорни лекарства и активни фармацевтични със
тавки. Казва се, че това е подобрило изследванията, развитието и производствения капацитет 
на имуносупресори в Китай. Местно произведените имуносупресори намаляват медицински
те разходи за пациентите на трансплантации. Те също биват изнасяни, което носи печалба и 
повишава международната конкурентоспособност на Китай в трансплантационната имуно
супресорна индустрия.1854
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Според данни на Южния медицински икономически институт, пазарът на местни имуно
супресори е нараснал до 10 млрд. юана (2.6 млрд. лева) към 2006 г.1855 Пазарът нараства средно 
с 13% всяка година между 2008 и 2014 г.1856

Когато патентите на няколко основни вносни лекарства изтичат, Китай започва да про
извежда големи количества продукти-имитации наред с местно разработени лекарства. Тези 
производители постигат същата ефикасност като вносните имуносупресори, но на много 
по-ниски цени. Това увеличава пазарния дял на местните лекарства. Големи производители 
са Хуадун Медисин Ко. Лимитед, Норт Чайна Фармацевтикал Груп Корпорейшън и Джъдзян 
Хисун Фармацевтикал Ко. Лимитед.1857

Подобрено съвместяване на органи
Проф. Тан Дзиенмин от многопрофилна болница Фуджоу на Нандзинските военни части 

прокарва HLA и технологията на аминокиселинните остатъци в Китай, позволявайки на до
норите и реципиентите да бъдат съвместени генетично преди трансплантация и значително 
да повиши качеството на трансплантацията. Той печели второ място в Националната награда 
за наука и технологичен напредък през 2001 г.1858

Тан също създава анти- HLA метод за скрийнинг на антитела, значително намалявайки 
остро отхвърляне на органа. Оттогава тази техника се прилага в цялата страна; многопрофилна 
болница Фуджоу установява отношения на сътрудничество с над 100 болници в 19 провинции 
и градове и договорености за споделяне на органи с 15 трансплантационни центрове.

Втора болница към Шандунски университет започва изследване на технология за съв
местяване на тъкани ДНК микроарей през 2003 г., постигайки точно съвпадение на донор и 
реципиент преди трансплантацията. В резултат на това качеството на трансплантациите се 
повишава значително. 

Удължено запазване на органите
Сред стотиците, свързани с трансплантации патенти в Китай, около половината са свърза

ни с лекарства срещу отхвърляне на органите и разтвори за запазване на органи.

Фигура 9.5 Снимка на уебсайта на Шанхайска болница Чанджън, според който „98% от болни-
ците в Китай използват разтвора за запазване на органи, разработен от нас.”

Шанхайската болница Чанджън към Втори военен медицински университет е една от пър
вите в Китай, които извършват бъбречни трансплантации. Джу и неговият екип завършват 
разследване на разтвори за запазване на бъбреци и други органи. След 20 години клинична 
употреба, този продукт изтласква Китай на първите места в света в тази област.1859 Архивира
на версия на уебсайта на болница Чанджън твърди, че „98% от болниците в Китай използват 
разтвора за запазване на органи, разработен от нас.”1860

Наред с военните институции в това участват и цивилни медицински университети и 
болници. Ето няколко примера:

“98% от болниците в Китай използват 
разтвора за запазване на органи, разработен 
от нас.”
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Трансплантационният институт към Китайския медицински университет участва в из
следването и разработката на разтвори за запазване на органи; разтвор за бъбреци, разработен 
там, е водещ на местния пазар.1861 

Хирургическото отделение за сърдечни болести в Джуншанска болница към Шанхайски 
фудански университет, което твърди, че е извършило близо половината сърдечни трансплан
тации в Китай, прави иновации в областта на технологиите за запазване на органи и поставя 
рекорд за запазване на сърце 10 часа. То разработва пълен набор от стандартни процедури за 
сърдечни трансплантации. Всички негови сърдечно-трансплантационни пациенти получават 
орган в рамките на 3 дена. Отделението също има ръководна роля в Китай регулирането на 
достъпа до сърдечни трансплантации.1862

Чън Дзиню, директор на белодробния трансплантационен център в Народна болница Уси, 
разработва пулмонални перфузни разтвори за запазване на органи, които удължават времето 
на задържане на белия дроб от 4 -6 часа до близо 8 часа, достигайки напреднало международно 
ниво и водещо място в Китай.1863

Трансплантационни центрове също разработват алтернативни разтвори за удължаване 
живота на органите. 

Например, болница 181 на Гуанджоуските военни части, в сътрудничество с експерти по 
сърдечно съдови блести от Народна болница в Гуанси, провежда експерименти и клинични 
изследвания на сърдечни трансплантации, използвайки техниката на частично продължава
що сърцебиене (удължаване на сърцебиенето по време на изваждане на сърцето от тялото на 
донора, за да се запази органът свеж за по-дълго време).1864 Тази техника е напреднала в света 
и се прилага и в други болници.1865

Скъсено време за операция и хоспитализация
В болница 107 на Дзинанските военни части, Ду Индун, заместник-директор на чернодро

бен трансплантационен център твърди: „Преди повече от 10 години, ни отнемаше над 10 часа 
да извършим чернодробна трансплантация. Сега нашите технологии напреднаха и операцията 
отнема само 4-5 часа. Понякога в 1 ден може да се извършат 3-4 трансплантации. Скоростта на 
развитие е като на високоскоростен влак.”1866 През април 2012 г. болницата отваря нова сграда, 
увеличавайки легловата база от 600 на 1000 легла.1867

Шън Джунян, директор на Тиендзински източен трансплантационен център, поставя све
товен рекорд за най-бърза чернодробна трансплантация през 2003 г. Тя продължава 2 часа и 4 
минути от изваждането на органа до затварянето на корема. Операцията не включва кръвоп
реливане. Предишният рекорд е 3 часа.1868

Джуншанската болница към Шанхайския фудански университет извършва първата си чер
нодробна трансплантация през 1978 г. След 2001 г. чернодробната трансплантация в болни
цата претърпява бързо развитие, с увеличено разнообразие, повече иновации, по-кратко опе
ративно време (средно 4-6 часа), по-малко кървене и по-малко усложнения. Някои пациенти 
са изписвани 9 дни след операцията. Трансплантационните реципиенти варират от болни от 
рак на черния дроб до такива с последен стадий на чернодробни заболявания. По количества и 
успех на чернодробните трансплантации, болницата води в региона на Шанхай и в страната.1869 
Неотдавна чернодробното хирургическо отделение започва лечение, при което пациентите 
се подлагат на операция веднага след преглед и болничен прием, по този начин забързвайки 
лечебния цикъл. Болницата привлича пациенти от над 10 държави и региони, включително от 
САЩ, Великобритания, Япония, Канада, Южна Корея, Хонконг, Макао и Тайван. Дори с консер
вативно предположение от 2 седмици болничен период, годишният хирургически обем може 
да достигне 5000 трансплантации.

В Пекинската болница ЙоуАн, пациентите, които се възстановят бързо от чернодробна 
трансплантация, може да бъдат изписани след 2 седмици.1870

Уебсайтът на Фу Уайската болница за сърдечносъдови болести твърди, че работи с напред
нали правила за сърдечни трансплантации. Повечето пациенти се възстановяват успешно след 
операция, могат да започнат да ходят след 2-3 дена и ги изписват след 2-3 седмици.1871

През 2002 г., Шанхайската джуншанска болница премахва необходимостта от кръвопре
ливане в 1/3 от чернодробните трансплантации. Цялата операция се извършва за 4 часа и 
половина при най-ниска цена 142 000 юана (37 800 лв.).1872



309

Чернодробното хирургическо отделение на Шанхайската болница Чанджън използва 
графтна процедура вена кава инфериор (IVC) на базата на традиционни и пигибек чернод
робни трансплантации, по този начин намалявайки продължителността на операцията от 9 
на 5 часа.1873

Трета филиална болница към университет Сун Ят-сен въвежда процедура за инвитро кръ
вен байпас в ортотопични чернодробни трансплантации с цел преодоляване ограниченията в 
пигибек чернодробните трансплантации. Опростената процедура намалява времето без орган 
на 20-40 минути, най-краткото докладвано в Китай. Болницата получава втора награда за на
ционална наука и технологичен напредък за тази процедура.1874



310

Десета глава: Проучване на общия обем бъб
речни и чернодробни трансплантации

I. ДЪРЖАВНА ТАЙНА

Запитвани за обема на трансплантации през последните години, китайските власти обик
новено са посочвали цифрата от 10 000 трансплантации на година. До този момент в доклада 
подозираме, че всеки читател ще е стигнал до извода, че цифрата 10 000 не е сериозна оценка, 
а по-скоро еднократен номер за предпазване на китайската медицинска система от въпроси 
по отношение на набавянето на органи. Непривикнали към идеята да се поставя под въпрос 
медицинската статистика на суверена държава и нетърпеливи да промотират реформа в ки
тайската трансплантация, без да засегнат китайската медицинска система, повечето западни 
медицински организации по същество са поддържали и публично приели цифрата от 10 000 
за вярна. 

Разбира се, в един етичен свят, отговорността за предоставяне на реален брой трансплан
тации би паднала върху Китай, не върху нас. Ние не живеем в такъв свят.  Въпреки това просто 
прибавяйки няколко от болниците, описани в този доклад, е лесно да се стигне до по-висок 
обем на трансплантации на година от 10 000. Следователно, наша отговорност е не просто да 
представим този огромен обем от нова информация, без да предоставим някакво средство за 
интерпретирането ѝ. Бърза калкулация на няколко изключително продуктивни транспланта
ционни центрове също не ни дава реалния годишен обем от трансплантации в Китай. Какъв 
е обемът, когато прибавим всички други, може би по-конвенционални, трансплантационни 
центрове и болници? 

През 2015 г. Хуан Дзиефу, бивш заместник министър на здравеопазването на Китай, приз-
нава в телевизионно интервю, че броят на извършените трансплантационни операции е дър
жавна тайна:1875

Хуан Дзиефу: Смъртното наказание е държавна тайна, нали? 
Сю Гъхуей (репортер): Но пациентите не са тайна. Съжалявам, наистина не разбирам. 
Хуан: Органите идват от екзекутирани затворници.
Сю: Добре, значи източниците на органи могат да бъдат тайна, но списъкът с чакащи (за 

трансплантации) също ли е тайна? 
Хуан: Можете да отгатнете от броя (екзекутирани затворници) броя на извършените транс

плантации. Тогава не знаете ли държавната тайна? 
Сю: Тогава трябва да е по-малък от този брой (екзекутирани затворници). Друга причина е...
Хуан: Това, което засягате, е твърде чувствителна тема, така че не мога да бъда прекалено 

категоричен с Вас. Ще Ви стане ясно, стига да помислите върху него. Тъй като Вашата държа
ва няма прозрачна система, не знаете от къде идват (органите). Колко (трансплантации) се 
извършват също е тайна, така че всъщност, много неща действително са бъркотия и броят не 
ви е ясен. 

(край на записа)
В Китай броят на екзекутираните затворници е държавна тайна. Броят на органите, взети 

от екзекутирани затворници, също е държавна тайна. Тъй като източниците на органи и фи
нансовите стимули не могат да бъдат обяснени, броят на трансплантациите е фалшифициран 
ниво след ниво, до местната болница и отделния доктор. Реалният брой трансплантации, из
вършвани в Китай, може би завинаги ще остане неизвестен. 
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II. ОСНОВНА МЕТОДОЛОГИЯ

Тъй като престъпленията по отнемане на органи продължават, търсенето на реалния обем 
данни може да бъде оприличено на проучването на слаба светлина от далечна звезда. Въпреки 
това макар и да не можем директно да кажем броя трансплантации, които тези болници са 
извършили, ние можем да създадем числен обхват на базата на техния капацитет, растеж, брой 
болнични легла и процент на заетост, и броя на професионалните служители. Нещо повече, 
наредби, публикувани от правителството, предоставят полезна информация при определяне 
на обхвата на центровете за трансплантации в национален мащаб.

При сегашните условия на секретност и измама, в които китайските власти активно отстра
няват информация,  по-рано публикувана на конкретни болнични уебсайтове, ние не може да 
предложим единен абсолютен брой за годишния обем на трансплантации или дори прибли
зителна стойност. Ние можем, все пак, да изградим изчисление на базата на здравия разум и да 
направим нашите предположения прозрачни. За да избегнем даването на чувство за фалшива 
точност на изчисление, направено от непълен набор от данни, ние можем да сравним това с 
прости изчисления, които ще бъдат максимално прозрачни дори за случаен читател. 

Критици от континентален Китай публично атакуваха “Кървава Реколта” за използване 
на термините “около” и “приблизително”, когато се обсъждат числени оценки. И все пак, ние 
сме по-малко загрижени от техните атаки и по-заинтересовани да не подведем читателите. 
Ние използваме тези термини, за да избегнем фалшива прецизност. Ние ще продължим да 
ги използваме тук. След представянето на изчислените стойности, закръгляме резултатите в 
таблицата по същата причина.

III. СЦЕНАРИЙ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИОНЕН ОБЕМ, ОСНОВАН НА 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Първо разглеждаме общия обем трансплантации, извършени от 712 болници за транс
плантации на черен дроб и бъбреци, използвайки минималните изисквания за одобрени от 
властите трансплантационни центрове на всички нива.

146 болници, одобрени от министерството 
За болници, одобрени за извършване на чернодробни и/или бъбречни трансплантации от 

Здравното министерство, ние изчисляваме техния минимален капацитет за трансплантации, 
използвайки минимални изисквания за броя на легла на министерството, за да се поддържа 
сертифициране.

На 27 юни 2006 г. Здравното министерство публикува „Бележка за управление и регулиране 
на капацитета за трансплантиране на черен дроб, бъбреци, сърце и бял дроб“, която налага 
следните изисквания за лечебните заведения, извършващи трансплантация на органи:1876

• черен дроб: 15 легла, определени за чернодробни трансплантации и не по-малко от 
10 легла в интензивно отделение

• бъбреци: 20 легла, определени за бъбречни трансплантации и не по-малко от 10 легла 
в интензивно отделение

За 146-те болници с разрешителни за бъбречни и/или чернодробни трансплантации (на 
национално ниво граждански и военни трансплантационни центрове и определени  транс
плантационни центрове), минималният брой на легла e както следва: 
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Таблица 10.1:  Минимални изисквания за броя на леглата за трансплантации от Здравното 
министерство. 

Вид на разрешителното Брой болници
М и н и м а л е н 
брой легла за 
трансплантации

Минимален 
брой легла в 
интензивно 
отделение

Минимален 
общ брой 
легла

Черен дроб 21 15 10 25

Бъбреци 65 20 10 30

Черен дроб и Бъбреци 60 35 20 55

Въз основа на едномесечния период на хоспитализация, на всяко легло могат да се настанят 
до 12 трансплантирани пациенти годишно. На практика бъбречните трансплантации обикно
вено изискват 1-2 седмици, a чернодробните трансплантации отнемат 3-4 седмици. Тъй като 
ние смесваме бъбречните и чернодробни трансплантации в нашия анализ на обема, използ
ваме максималната продължителност на хоспитализация като наша средна.

Нашето проучване на 165 болници индикира широко разпространени ограничения на 
ресурсите, включително трансплантационни центрове, които надвишават 100% използване 
на леглата и имат дълъг списък с пациенти, чакащи за трансплантация.  Може би също така e 
уместно да се каже, че планът на Хуан Дзиефу за разширяване броя на одобрените болници за 
трансплантация от 169 на 300 показва, че настоящият капацитет на цялата система не може 
да се справи с търсенето.1877, 1878 Така ние допускаме, че голямата част от наличния капацитет 
е използван за извършване на трансплантации. 

Ако приемем използването на 100% от легловата база, нашите изчисления показват, че 
тези 146 болници, взети заедно, биха могли теоретично да извършат 69 300 трансплантации 
годишно. 

В Китай чернодробните трансплантации постепенно се превръщат в рутинна клинична 
процедура след 2000 г.,1879 малко след като бъбречните трансплантации също започват да се 
извършват в голям мащаб. До тогава няколко центрове за бъбречни трансплантации вече са 
надхвърлили 1000 бъбречни трансплантации. Тъй като много центрове за чернодробна транс
плантация също извършват трансплантации на бъбреци, преднината им в провеждането на 
бъбречни трансплантации компенсира относителното забавяне в увеличаването на броя на 
чернодробни трансплантации. 

По този начин умножаваме годишните стойности по 15 години за одобрени болници, с 
изключение на 2000 г. като период на рязко увеличение. Следвайки този метод, общият брой 
на трансплантации, извършени в продължение на 15 години е 1 039 500 общо.

Таблица 10.2: Сценарий за обем от 146 болници с разрешения да извършват транспланта-
ции, базиран на изисквания на Здравното министерство за брой легла за трансплантации.

Вид разрешение
Б р о й 
болни
ци

Минима
лен брой 
легла

Г о д и 
шен брой 
трансплан
тации на 
болница

Г о д и ш е н 
брой транс
плантации 
в категория

Б р о й 
годи
ни

Общо

Черен дроб 21 25 300 6300 15 94 500

Бъбреци 65 30 360 23 400 15 351 000

Черен дроб и Бъбреци 60 55 660 39 600 15 594 000

Общо 146 1039 500



313

566 неодобрени болници

Тъй като само 146 от над 1000 болници, които са кандидатствали в рамките на системата 
за одобрение на Здравното министерство за 2007 г. са получили разрешения, в действителност 
има над 566 неодобрени болници, извършващи трансплантации. Въпреки че не са одобрени 
от Здравното министерство, много от тези заведения не са спрели трансплантационните дей
ности и някои от тези неодобрени институции са имали значителни обеми трансплантации. 
В сравнение с одобрените от министерството болници, тези институции имат по-голяма гъв
кавост при получаването на живи източници на органи чрез различни канали и за продъл
жаване отнемането на органи. В допълнение, няколко десетки неодобрени военни болници 
и такива на въоръжената полиция не са изправени пред никакви ограничения и извършват 
трансплантации на органи, както обикновено, защото те контролират изобилни източници на 
живи донори на органи. Те не са регламентирани от Здравното министерство или от местни
те власти; армията е определила трансплантационни центрове на Народната освободителна 
армия в много от тези болници. 

405 големи неодобрени военни и цивилни болници

Всички тези клас 3A институции са разположени в големите градове и имат над 500 
болнични легла. Има случаи на центрове в средните градове, извършващи 100 трансплантации 
за три месеца,1880 което би означавало 400 на година, допускайки постоянно темпо. Всички 405 
болници в тази категория са 3A болници с голям капацитет и по-голямо търсене. Може да има 
големи вариации в обема трансплантации от болница до болница, ние поставяме минималния 
брой за всяка мащабна болница на 100 трансплантации годишно. 

161 средни и “алтернативни” неодобрени трансплантационни болни-
ци

Групата включва 161 средни трансплантационни институции, 55 клас 3Б болници, 106 
клас 2 болници, както и няколко по-малки, които също извършват трансплантации на органи. 
Тези болници обикновено изпълняват повече бъбречни трансплантации, които имат по-ниски 
технически изисквания от чернодробните трансплантации. Много от тези болници са извър
шили много повече трансплантации от минималния обем, като някои извършват стотици 
годишно. 

Преди Здравното министерство да пусне своя списък от 146 одобрени трансплантацион
ни центрове през 2007 г., трансплантационните центрове в Китай са били квалифицирани за 
трансплантации от различни отдели за оценка. Например, минималното изискване за квали
фициран център за бъбречни трансплантации в провинция Гуандун през 2003 г. е да се из
вършват най-малко 50 бъбречни трансплантации годишно.1881 Между септември и декември 
2003 г. 30 болници са се класирали за бъбречни трансплантации и 17 за чернодробни транс
плантации. Ние допускаме 50 трансплантации годишно за всеки среден, неодобрен център за 
трансплантация. 

Общ сбор от 566 неодобрени болници

Тъй като военните контролират достатъчно източници на органи, техните транспланта
ционни центрове са почти незасегнати от въвеждането на разрешителни за трансплантации 
през 2007 г. и са продължили да извършват трансплантации. Много неодобрени цивилни 
центрове също са продължили да провеждат трансплантации след 2007 г., но техните инди
видуални положения варират; приемаме, че всички неодобрени болници спират да извърш
ват трансплантации след 2007 г. и поради това умножаваме годишните обеми за неодобрени 
болници по 7 години, приключвайки през 2007 г.
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Като цяло, неодобрените трансплантационни центрове могат да извършват до 48 550 
трансплантации годишно. За период от 7 години, общият брой възлиза на 339 850 трансплан
тации.

Таблица 10.3:  Приблизителна оценка на  годишния обем трансплантации на неодобрените 
болници на базата на минималните изисквания.

Вид болница Брой 
болници

Годишен 
брой транс

плантации на 
болница

Годишен 
брой транс
плантации 

за всички 
болници

Брой 
години Общо

Голяма неодобрена 405 100 40 500 7 283 500

Средна неодобрена 161 50 8050 7 56 350

Общо 566 339 850

712 болници на база минимални изисквания 
Сборът на 1039 500 трансплантации от одобрени болници и 339 850 от неодобрени болни

ци дава 1 379 350, или приблизително 1,4 млн. трансплантации, което прави около 90 000 
трансплантации годишно. 

Таблица 10.4:  Сценарий за обем трансплантации на базата на изискванията на Здравното 
министерство за одобрените болници и местните разпоредби за неодобрените болници.

Вид болница Брой болници Брой години Общо

Одобрени 146 15 1039 500

Неодобрени 566 7 339 850

Общо 712 1379 350

~ 1,4 млн. 
(~ 90 000 годишно)

Този анализ се основава на публикувания минимален брой легла според системата за раз
решения на Здравното министерство през 2007 г. Въпреки че министерството е одобрило само 
146 центъра, повечето от които извършват много повече трансплантации, отколкото минимал
ния брой легла може да позволи, от значение е фактът, че над 1000 болници са кандидатствали 
за разрешения за извършване на трансплантации в рамките на тази система. Това логично 
предполага, че те също са отговаряли на тези минимални изисквания или са били близо да ги 
изпълнят.1882  Докладваните цифри за трансплантации показват, че общият брой на трансплан
тации, извършени преди 2007 г. от 80% от болниците, които не са получили разрешителни, са 
сравними с тези на одобрените 20%.
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IV. ОПРОСТЕНИ СЦЕНАРИИ ЗА ОБЕМ

През цялото време в този доклад, ние се опитваме да избегнем избирателно използване на 
китайските държавни твърдения. Ние не сме инспектирали тези болници, за да се уверим, че те 
разполагат с минималния брой легла за пациенти с трансплантация. Предполага се, че Здрав
ното министерство е направило това. И все пак е трудно да се провери процеса на одобрение 
на Здравното министерство. Той би могъл да обхванат от корупция, както са много процеси 
на държавно одобрение в Китай. Така че е основателно за скептичния читател да приеме, че 
подход, използващ минималните изисквания на държавата за да се определи броя трансплан
тации, може да не бъде напълно точен. 

Скептичният читател, приемайки, че е следил текста до този момент, има право да поиска 
от нас да започвайки начисто да направим проста оценка, която може правдоподобно да покаже 
разумните долни граници на цифрите. И все пак, кумулативният ефект на представените тук 
доказателства не се изразява само в числа. Очевидно китайската система за трансплантации 
е силно конкурентна, спонсорирана от държавата и много по-продуктивна, отколкото е било 
считана преди това. Накратко, служителите в системата работят много усилено. 

Така един от начините да се подходи към проблема е да се започне на микро ниво, разсъжда
вайки за това: колко трансплантации един лекар в трансплантационен център на национално 
ниво извършва на година. Например, в доклад от 2013 г. хирург описва извършването на 246 
трансплантации в една година. Когато извадите почивните и празнични дни, средната година 
има около 250 работни дни; така хирургът по същество е извършил една трансплантация за 
всеки работен ден от годината. Очевидно този хирург е много работлив човек, но това всъщ
ност не е необикновен график; тъй като затворниците от всички категории често са достъпни 
на партиди, трансплантациите на органи обикновено също се извършват на партиди. Хирургът 
може да е извършил две или дори три в един ден и след това в продължение на няколко дни да 
не извърши никакви трансплантации. Трансплантационните екипи трябва също да работят в 
събота и неделя, и в празнични дни и поради склонността на източниците на органи да вари
рат между изобилни до недостатъчни, трансплантационните центрове на национално ниво 
не работят само с един-единствен трансплантационен хирург; дори в абсолютния минимум, 
един център ще има най-малко два или три екипа за трансплантации. 

Така че ние можем да започнем, приемайки твърдение, базирано на разумно предположе
ние – условното число, което представлява най-ниската възможна стойност на броя извърше
ни трансплантации в средностатистическия трансплантационен център на национално ниво: 
една операция на ден или 365 трансплантации годишно. 

Достоверно ли е средно аритметичното от една трансплантация на ден за всеки, одобрен 
от министерството, трансплантационен център? Краткият отговор е да, ако се придържаме 
към скептичен подход. Казано по друг начин, дори ако човек изобщо не е чел този доклад, 
ще му бъде изключително трудно да отхвърли една трансплантация на ден като нереално 
висока. За отразяване на разликите в размера, ние приехме, че докато на национално ниво 
граждански и военни трансплантационни центрове изпълняват средно една трансплантация 
на ден, определен трансплантационен център изпълнява една трансплантация на всеки два 
дни. За да се отчетат различията в мненията относно времето на рязко увеличение за одобре
ните трансплантационни центрове, ние приехме 14 години на работа, вместо 15. Също така 
допуснахме, че голям неодобрен трансплантационен център изпълнява две трансплантации 
в седмицата, докато среден по размер неодобрен трансплантационен център изпълнява една 
трансплантация на седмица (и тези центрове са активни в продължение на седем години). 
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Таблица 10.5 Сценарий за долна граница: Опростено изчисление на общия брой транспланта-
ции, извършени от 712 центъра за чернодробни и бъбречни трансплантации от 2000 г. насам. 

Вид болница Брой болници
Годишен 

брой транс
плантации на 

болница
Брой години Общ брой, в 

хиляди

Граждански трансплан
тационни центрове на 
национално ниво

55 365 14 281

Военни транспланта
ционни центрове на на
ционално ниво

23 365 14 118

Специализирани транс
плантационни центрове 68 168 14 160

Неодобрени големи 
трансплантационни 
центрове

405 104 7 295

Неодобрени средни по 
размер транспланта
ционни центрове

161 52 7 59

Общ брой транспланта
ции    ~ 900 хиляди

Общ обем транспланта
ции средно на година    ~ 60 хиляди

Сценарият за долна граница е малко под 1 млн. трансплантации в продължение на 15 го
дини, а вместо 90 000 на година, стойността е 60 000. По-рано в тази глава ние установихме, че 
минималните изисквания, определени от държавата се равняват на около 1,4 млн. трансплан
тации, извършени от 712 трансплантационни болници. Този сбор включва 1 млн. извършени 
от 146 одобрени от трансплантационния център за период от 15 години, което означава средна 
стойност от 456 трансплантации на болница годишно или на опростен език, 1,25 транспланта
ции на болница на ден. Накратко, разликите са далеч по-малко фрапантни, отколкото можеше 
да се очаква.

Въпреки това, тъй като ние сме потопени в данните, за нас е трудно да не гледаме на сце
нария за долна граница и сценария с минималните изисквания като занижени; нито един от 
тях не отчита напълно високопроизводителните трансплантационни центрове. Например, по
вечето национални трансплантационни центрове имат капацитета да изпълняват над 1000 
трансплантации годишно, а някои над 4000 и дори 8000 на година. Например, болница No. 309 
в Пекин има 393 легла и има капацитет да извършва над 4000 трансплантации годишно.1883 На 
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цивилно ниво Източният  трансплантационен център на Централната болница в Тиендзин има 
най-малко 500 трансплантационни легла и твърди, че има използване от 131%, което означава, 
че той е в състояние да изпълнява над 8000 трансплантации годишно. Източният център по 
чернодробна хирургия в Шанхай е имал 742 легла, но по-късно се премества в нова сграда и 
допълнително се разширява. 

Дори сценарият с минималните изисквания не е много стриктен относно ресурсите на 
средностатистическия трансплантационен център: 456 трансплантации годишно изискват 
по-малко от 40 болнични легла, ако се приеме период на хоспитализация от 30 дни (или 25 
легла за период на хоспитализация от 20 дни, защото много болници имат създадени клини
ки за трансплантация, което значително намалява продължителността на хоспитализация).

В случаи, в които болници са оповестили изключително нисък брой легла онлайн, наши
те разследващи служители са записали телефонни разговори, за да проверят наличния брой 
легла за трансплантации. В някои случаи им било казано, че болницата може да приспосо
би допълнителни легла за трансплантации, ако е необходимо. Те също така откриха няколко 
болници, в които пациенти с чернодробна трансплантация обикновено престояват по-малко 
от две седмици, като в болницата на университета Дзяо Тун в провинция Си-ан и болницата 
Джуншан на университета Фудан.1884 

Трансплантационни операции се извършват и в специализирани трансплантационни цен
трове и в редовните отделения по хирургия. За всяка болница с достатъчно налични данни, ние 
изчисляваме броя на леглата, използвани за извършване на трансплантации чрез събиране на 
оповестения брой легла на специализираните центрове и част от описаните легла на чернод
робни и урологични отделения по хирургия, за които се знае, че провеждат трансплантации. 

Въпросът тогава е, каква част от леглата в неспециализирани отделения е използвана за 
трансплантации. Издадената през 2006 г. от Здравното министерство „Бележка за управление 
и регулиране на капацитета за трансплантиране на черен дроб, бъбреци, сърце и бял дроб“, 
налага следните изисквания за неспециализирани хирургични отделения, които извършват 
трансплантации на органи:1885

• Отделения по чернодробна хирургия: 80+ легла общо, включително 15+ легла за чер
нодробни трансплантации и не по-малко от 10 легла в интензивно отделение;

• Отделения по урологична хирургия: 40+ легла общо, включително 20+ легла за бъб
речни трансплантации и не по-малко от 10 легла в интензивно отделение.

С изключение на леглата в интензивните отделения тези изисквания означават, че близо 
20% от леглата в неспециализираните отделения са използвани за чернодробни транспланта
ции и 50% за бъбречни трансплантации. Трябва да се отбележи, че разликата между специали
зираните и неспециализираните отделения за трансплантации става все по-неясна, тъй като 
ние сме наблюдавали болници, които номинално са слели своите специализирани трансплан
тационни центрове обратно в по-общите хирургични отделения в последните години, може 
би за да избегнат контрол върху капацитета на техните специализирани трансплантационни 
центрове. 

Нашият набор от данни е събран от публично достъпна информация и вероятно подце
нява присъствието и мащаба на специализираните трансплантационни центрове, които тези 
болници управляват. Освен това е показано, че тези трансплантационни центрове могат да 
добавят легла или дори да преместват легла от други отделения, когато е необходимо, така че 
посоченият брой легла не е абсолютен.

В крайна сметка, болниците, които анализираме поставят силен акцент върху транспланта
ционните операции; много от техните отделения за трансплантация са с ключов статут, транс
плантациите са тяхната най-печеливша дейност и най-малко 50 от директорите на болниците 
са специалисти по трансплантация и/или едновременно директори на техните организации 
по трансплантация. 

Като се има предвид тези фактори, ние също така разработихме сценарий горна граница, 
който удвоява нормата на одобрените болници; гражданските и военни трансплантационни 
центрове на национално ниво изпълняват две трансплантации средно на ден, докато специа
лизираните трансплантационни центрове изпълняват една трансплантация на ден. 
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Таблица 10.6  Сценарий за горна граница: Опростено изчисление на общия брой трансплан-
тации, извършени от 712 центъра за чернодробни и бъбречни трансплантации от 2000 г. насам. 

Вид болница Брой болници
Годишен 

брой транс
плантации на 

болница
Брой години Общ брой, в 

хиляди

Граждански трансплан
тационни центрове на 
национално ниво

55 730 14 562

Военни транспланта
ционни центрове на на
ционално ниво

23 730 14 235

Специализирани транс
плантационни центрове 68 336 14 320

Неодобрени големи 
трансплантационни 
центрове

405 104 7 295

Неодобрени средни по 
размер транспланта
ционни центрове

161 52 7 59

Общ брой транспланта
ции    ~ 1,5 млн.

Общ обем транспланта
ции средно на година    ~ 100 хиляди

Резултатът е 1,5 млн. за период от 15 години; 100 000 трансплантации годишно. Ние вяр
ваме, че данните, които са представени в този актуализиран доклад правят тази оценка защи
тима, а не прекалено висока. Сега също така е възможно да се излезе с трети сценарий (просто 
защото ние сме били ощетени от реалността). Чрез удвояване на дневната норма отново, ние 
достигаме общо 2,5 млн. за 15 години и около 170 000 на година. 

Споменаваме това, не защото доказателствата са напълно в подкрепа на такава оценка 
към този момент. Тя би могла да се появи в бъдеще. Сега ще кажем, че диапазонът е между 60 
000 и 100 000 годишно, с акцент върху по-високите числа. Но какъв брой най-вероятно отра
зява истината, се оставя на читателя да прецени; ние насърчаваме читателя да направи свои 
собствени изчисления, тъй като ние не твърдим, че това е последната дума по този въпрос. 
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V. КРЪСТОСАНА ПРОВЕРКА С МАЩАБА НА ПАЗАРА НА ИМУ

НОСУПРЕСОРИ

Пациентите с трансплантация трябва да приемат имуносупресори до края на живота си, 
за да се предотврати отхвърлянето на органа. Експлозивният растеж на трансплантациите в 
Китай довежда до безпрецедентно увеличаване на пазара на имуносупресори, който достига 
10 милиарда юана (2.6 млрд. лв.) до март 2006 г.1886

Цената на имуносупресори за всеки реципиент на трансплантация е най-висока през пър
вата година и намалява след това. Тази цена е приблизително между 30 000 и 70 000 юана 
(7800 – 18 200 лв.), средно 40 000 юана (10 400 лв.) годишно.1887 Въпреки това тази цена може 
да бъде дори по-ниска. Според експерта по чернодробни трансплантации Ян Люнан от Западно 
китайската болница през 2006 г., болницата може да контролира цената да бъде около 30 000 
юана (7800 лв.) за първата година и средно 10 000 юана (2600 лв.) годишно за следващите 
години.1888 Колко реципиенти на трансплантация са обхванати от пазара на имуносупресори 
в размер на 10 млрд. юана (2.6 млрд. лв.)? 

Допускаме, че броят на трансплантациите на органи, извършван всяка година, е постоянен 
и средната продължителност на живот е 5 години.1889 Ние също така приемаме, че разходите 
за имуносупресори за всеки реципиент са 30 000 юана (7800 лв.) годишно. 

Общата пазарна стойност на имуносупресорите (в юани) = общия брой трансплантирани 
пациенти* годишния разход за имуносупресори .

10 милиарда юана (2,6 млрд. лв.) = общия брой трансплантирани пациенти * 30 000 юана 
(7800 лв.) 

Следователно, общият брой на реципиенти в последните пет години преди 2006 г. е 330 
000, което се равнява на средно 66 600 на година. За 15-годишен период от време 2000-2015 
г. общият брой на пациентите с трансплантация до 2015 би бил 66 600 * 15 = 999 000 ≈ 1 млн.

Този брой е доста близо до и осигурява добра кръстосана проверка за броя на трансплан
тациите, който ние изчислихме по-рано въз основа на минималния брой на болничните легла. 

Нещо повече, размерът на пазара за имуносупресори след 2006 г. трябва да бъде по-голям 
и продължаващото увеличаване на пазарния дял на местните имуносупресори би намалил 
цената на лекарствата допълнително. В допълнение, разходите за имуносупресори за много 
чуждестранни пациенти, които са получили трансплантации на органи в Китай, не са включе
ни в 10-те милиарда юана (2.6 милиарда лв.) (особено по време на пика на трансплантационния 
туризъм преди 2007 г.). 

VI. ИЗПОЛЗВАЕМОСТ НА ОРГАНИТЕ

Въпреки че всеки човек има множество органи, не всички от тях могат да бъдат използвани 
за трансплантационни цели. Човешките органи са „ресурс за еднократна употреба, с ограниче
ние на срока на годност.“ Когато един орган се отстранява от донора, той трябва да се съхранява 
в разтвор за запазване, a операцията за трансплантация трябва да се проведе в рамките на 
ограничен период от време. Според Известието относно Правилата за управление на техники
те за трансплантация на черен дроб, бъбреци и сърце, издадено от Здравното министерство, 
времето не трябва да надвишава 24 часа за бъбреци, 15 часа за черен дроб и 6 часа за сърце.1890 

Другият основен фактор, който влияе на съотношението на използваемост е географията. 
До 2013 г. Китай не е имал официална национална мрежа за споделяне на органи. Тъканната 
съвместимост е била правена най-вече в рамките на специфични болници или региони.1891Не
избежно, предвид сроковете, които имат роля в това колко бързо органите трябва да се използ
ват след като са били извадени от тялото, много органи в Китай са били похабени като резултат. 
В действителност, в много от случаите, само един орган е бил използван.1892 

Едва през октомври 2013 г. Националната комисия по здраве и семейно планиране обяви 
„(Пробен) Правилник за получаването на органи от донори-доброволци и разпределението на 
органи“,1893 който изисква всички 165 одобрени болници да използват нова национална мрежа 
за споделяне на органи; той също изисква всички дарени органи да бъдат разпределени чрез 
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тази система. От тогава, Националната Комисия по здраве и семейно планиране изисква всички 
трансплантационни центрове да регистрират своите пациенти, за да се състави национален 
списък на чакащите. 

Има неписано правило за разпределение, според което източниците на органи могат да 
бъдат достъпни само на местно ниво. Местните болници имат местен монополен контрол 
върху местните източници на органи. Някои местни болници имат изобилие от източници на 
органи, но не могат да намерят подходящи съвместими реципиенти, така че много органи не 
се използват. Болници в други региони, където има недостиг от източници на органи, трябва 
да се опитат да ги получат от болниците в региони, които контролират изобилните източници 
на органи.1894

Поради строгите ограничения от трайността на органите за трансплантация, има високи 
технически изисквания към центровете за трансплантация да извършват трансплантация с 
множество органи от същия донор в ред. Доскоро, много малко институции в Китай са били в 
състояние да си набавят и да трансплантират множество органи от един донор. Според доклад 
на медии от декември 2012 г., само две болници в Китай са имали тази възможност през де
кември 2012 г.:1895 едната е болница No. 303 на Народната освободителна армия, а другата е на 
Изследователския институт Тундзи по трансплантации на органи към университета Хуаджон 
за наука и технологии.

Ние вярваме, че коефициентът на използване на „органи от донори“ в центровете за транс
плантация в Китай е много по-нисък от този на утвърдени организации в други страни. В пос-
ледните две години, китайският режим умишлено рекламира в своите държавни медии, че в 
някои случаи, органите от един донор са били използвани в няколко трансплантации. Нашите 
резултати показват, че такива случаи са редки и ние вярваме, че повечето доклади служат за 
прикриване на източниците на органи.
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Единадесета глава:  Престъплението

I. ОРГАНИ ОТ ЖИВИ ИЗТОЧНИЦИ 

Трансплантациите на органи от живи донори в Китай се различават от тези в останалата 
част на света. В Китай е обичайна практика да се отстраняват цели жизненоважни органи от 
живи източници. Един единствен бъбрек може да бъде отстранен, докато все още се запазва 
качеството на живот на донора, но извличането на двата бъбрека, сърце или черен дроб убива 
донора. 

Китайските болници и трансплантационни центрове често пишат за своите възможности 
в различни форуми(ето защо тази актуализация на Доклада е възможна) още повече, че реша
ващата разлика от медицинска гледна точка – дали донорът ще живее или ще умре, рядко се 
появява в литературата. Вместо това китайските болници за трансплантации просто твърдят, 
че имат достатъчни запаси от млади и здрави донори на органи. Рядко се прави разграничение 
между извличане на един бъбрек (не непременно смъртоносна интервенция) и извличане на 
цял жизненоважен орган като черен дроб например. 

Вместо това, изглежда, че е въпрос просто на специализация. Например, в интернет стра
ницата на Асистентен център на Китайската мрежа за международни трансплантации към 
Медицинския университет на Китай се подчертава, че: „в Китай, ние осъществяваме бъбречни 
трансплантации от жив донор. Това е напълно различно от бъбречните трансплантации от 
труп, за които ще чуете от японските болници и диализни центрове... В сравнение с бъбреч
ните трансплантации от труп в Япония това, което се предлага тук, е много по-безопасно и 
надеждно.”1896

Фигура 11.1:  Снимка на уебсайта на Асистентен център на Китайската мрежа за 
международни трансплантации към Медицинския университет на Китай

Въпроси и отговори онлайн
В Китай, ние осъществяваме бъбреч

ни трансплантации от жив донор. Това е 
напълно различно от бъбречните транс
плантации от труп, за които ще чуете от 
японските болници и диализни центро
ве... В сравнение с бъбречните транс
плантации от труп в Япония това, което 
се предлага тук, е много по-безопасно и 
надеждно.
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Точно обратното, Отделението по чернодробна хирургия към Многопрофилната военна 
болница в Пекин на Народната освободителна армия твърди, че са установили бърз и ефекти
вен канал за получаване на отлично качество черни дробове от околностите на Пекин и други 
градове, и провинции.1897 

Докато крайната съдба на донорите рядко се засяга, то здравето на определен орган или 
органи на донора се отчита с голям интерес. В медицински документи, публикувани от лека
ри от трансплантационни болници, донорите са често описвани като „не страдащ от хепатит, 
чернодробна стеатоза, злокачествени тумори и хронични заболявания; няма дългосрочна ис
тория на медикаментозно лечение; и няма история за консумация на алкохол.“ Повечето от 
тези документи цитират време на топла исхемия под 10 минути, като някои дори са вписани с 
0 минути. По-голямата част от източниците на органи са от трупове, „донори с мозъчна смърт“ 
и „ донори със спиране на сърдечната дейност“. 

Джан Сяодун, директор на Центъра за бъбречни трансплантации на Пекинската чаоянска 
болница казва: „След като сърцето спира да бие, циркулацията на кръвта спира и това предиз
виква повреждане на органите. Допустимото време за топла исхемия е от 3 до 4 минути за 
сърце, от 5 до 8 минути за черни дробове, 30 минути за бъбреци и 24 часа за роговици.”1898

Органите могат да бъдат трансплантирани, само когато времето и мястото на смъртта 
на донора са предварително известни и екипът за доставката на органи е добре подготвен. 
По този начин, жизненоважни органи от хора, починали извън болница (например в автомо
билни катастрофи или при други травми), биха имали недопустимо време на топла исхемия 
и не са подходящи за трансплантация. В Китай, медицинският персонал обикновено отива 
на мястото за изпълнение на екзекуцията, за да отстрани органите от затворниците веднага 
след екзекуцията.  

Донори на органи с мозъчна смърт са станали основен източник на органи за транспланта
ция извън Китай в продължение на десетилетия, като тези органи могат да имат най-краткото 
възможно време за топла исхемия. Тъй като китайската традиция изисква телата да бъдат 
запазени цялостни след смъртта, Китай няма нито законодателство, касаещо мозъчната смърт, 
нито значително такова, касаещо доброволното даряване на органи. 

Информационна агенция „Синхуа“ съобщи през август 2005 г., че сред страните, които могат 
да извършват трансплантации, Китай е единствената държава без законодателство, касаещо 
мозъчната смърт.1899 В резултат на това 90% от китайските лекари към 22 август 2014 г. не са 
наясно с критериите за проверка на мозъчна смърт.1900

Броят на органите в Китай, произхождащи от донори с мозъчна смърт, е незначителен. На 
25 юли 2006 г. медията „Янчън Ивнинг Нюз” публикува доклад, озаглавен: „Първата успешна 
трансплантация на бял дроб от донор с мозъчна смърт“.  Д-р Чън Джунхуа казва: „Г-жа Ян, 39-го
дишна, е първият доброволен донор на органи с мозъчна смърт в нашата страна. ... Това е пър
вият случай, който е в съответствие с международните критерии за донор с мозъчна смърт.“1901

Комисията за управление на донорството на органи на Китай е създадена на 1 август 2006 
г. Д-р Чън Джунхуа е действал като първият изпълнителен председател на Комисията за уп-
равление на донорството на органи на Китай.1902 През юли 2010 г. статия в списанието „Транс
плантация на органи“ твърди, че „от 2001 г., когато д-р Чън Джунхуа и неговият екип започват 
да промотират използването на органи за трансплантация от донори с мозъчна смърт, е имало 
над 60 успешни донорства на органи след мозъчна смърт в Китай.”1903 

Донорства след сърдечна смърт са други често вписвани източници на органи за транс
плантация в китайските центрове. Времето за топла исхемия от 0 до 5 минути на  „трупове със 
сърдечна смърт“ се е превърнало в стандартна практика на извършващите  трансплантации 
китайски лекари.

Изданието „Тиендзин Медикал Джърнъл“ съобщава през 2009 г., че между 2004 г. и 2008 г. 
Центърът за трансплантации на органи в Тиендзин е отстранил 1600 черни дробове.1904 На тази 
база Шън Джунян, директор на центъра, създава хирургическа процедура за отстраняване на 
черни дробове от трупове без сърдечна дейност, при която може да се поддържа време на топла 
исхемия до 5 минути или по-малко. Тази процедура е широко приета в Китай.1905

Лю Юнфън, директор на Института за трансплантации на органи към Китайския меди
цински университет, също създава бърза, цялостна техника за ексцизия на коремни органи, за 
която той твърди, че може да намали както увреждането на органите, така и времето за топла 
исхемия. Тази техника за ексцизия е широко използвана в много болници в Китай.1906
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Според Чън Джънхуа, между 2003 г. и август 2009 г. само 130 граждани успешно даряват 
свои органи след смъртта си в континентален Китай.1907 Само източниците на черен дроб, из
ползвани от Центъра за трансплантации Тиендзин, превишават броя на даренията на органи 
от граждани в цял Китай.

По-долу са изложени два примера за това как китайски лекари по трансплантации отстра
няват органи с кратко време на топла исхемия.

Конкретен случай: Осигуряване на сърце от жив донор
Специализираното издание  „Хънан Медикал Рисърч“ публикува статия, написана от лека

рите от Болницата на въоръжените полицейски сили на Хънан през 2003 г. (том 12, издание 
2), озаглавена “Практика на ортотопична трансплантация на сърце“, която описва ключовите 
моменти по осигуряване на органи, както следва:1908 “Начинът за осигуряване на сърцето на 
донора е системна хепаринизация (2 мг/кг)”;
• “Промиване на корена на аортата със студен кардиоплегичен разтвор за спиране на сър

цето, срязване на горната куха вена 4 см над десния атриум... бързо доставяне на сърцето 
на донора в операционната зала.”

• “Времето за топла исхемия на сърцето на донора е 3 минути и времето за студена исхемия 
е 85 минути“.

Фигура 11.2  Илюстративно извлечение от статията „Опит по ортотопична сър-
дечна трансплантация“ том. 12, № 2, юни 2003 г., на „Хънан Медикал Рисърч“

От описанието на тази операция по изваждане на орган, можем да видим, че:
• Сърцето на донора е спряно с напояване с кардиоплегичен разтвор след отваряне на 

гръдния кош. Това се потвърждава от 3-минутното време за топла исхемия.
• 85-минутното време за студена исхемия показва, че осигуряването на органа от донора 

и съответно присаждането в реципиента на органа се провеждат на едно и също място.   

2.1 Ключът към набавянето на дарено сърце е системна 
хепаринизация (2 мг/кг); Промиване на корена на аортата със 
студен кардиоплегичен разтвор за спиране на сърцето, срязва
не на горната куха вена 4 см над десния атриум… В конвенцио
налната обща анестезия…
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Конкретен случай: Комбиниран процес на отстраняване на живи 
органи – сърце и бял дроб

Болница Сидзин, филиал на Четвърти военномедицински университет, извършва комби
нирана трансплантация на сърце и бял дроб на 26 май 2008 г. Процесът по осигуряване на 
органите е описан, както следва:1909

След като е обявен за „пациент с мозъчна смърт“, донорът е интубиран. По време на ин
тубацията „секрети от носа и устата биват бързо отстранени, за да се предотврати обратно 
вдишване на изтеклия материал“. Това означава, че донорът е дишал спонтанно по това време.

Отделянето на остатъчна кръв от сърцето се извършва от автоматичното сърцебиене; сър
цето „се изпразва след няколко сърдечни цикъла.“ Това показва, че сърцето на донора е биело 
автоматично по това време. Времето за топла исхемия на сърцето и белите дробове е 5 минути, 
а времето за студена исхемия е 100 минути, което показва, че донорът на органа и реципиентът 
са разположени на едно и също място.

Едно нещо, което трябва да се отбележи тук, е редът, по който донорът е обявен за мъртъв 
с мозъчна смърт и последващо интубиран. Ясно е, че целта на интубацията не е да се съживи 
донора, а се прилага за целите на отстраняването на органите от живото тяло.

В крайна сметка, авторите твърдят, че са проведени 38 операции за осигуряване на орган 
по едни и същи методи. Това предполага най-малко 38 живи „източници“ на органи, убити по 
този начин в болница Сидзин до 2008 г.

Клиничните изисквания за обявяване на мозъчна смърт изискват три условия, всички от 
които трябва да са налични: дълбока кома, липса на мозъчно-стволови рефлекси, както и липса 
на автоматично дишане. Директното „диагностициране“ на мозъчна смърт без интубация и 
реанимация нарушава медицинската етика.

Сходни модели при различни видове трансплантации
Тези процедури за отстраняване на органи се потвърждават от примерни данни за време

ната на топла исхемия от медицински публикации в Китай, изброени по-долу:

Медицински институт Времеви 
период

Източник на 
орган

Време на топла 
исхемия (минути)

Болница-филиал на Нандзински 
медицински университет1910 2005~2007 г.

112 трупа
15 живи до

нори
0~10, средно 3.96

Втора многопрофилна артиле
рийска болница1911 2004~2007 г. 103 здрави 

млади трупове 0~5, средно 3.9

Болница Шанхай Чанджън1912 2001~2004 г. 240 0~8

Първа централна болница Тиен
дзин1913 2003~2005 г.

195 трупове 
без сърдечна 

дейност
0 ~8

Таблица 11.1: Времена на топла исхемия за белодробни трансплантации, отчетени в меди-
цински публикации
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Фигура 11.3:  Времена на топла исхемия на донори, отчетени в медицински доклади1914

В китайските медицински доклади описанията на донорите на роговици споделят големи 
прилики с донорите на черен дроб и бъбреци. Най-често донорът е „млад човек“, който е пре
търпял „внезапна смърт“. Роговицата (роговиците) са взети между 10 минути и няколко часа 
след смъртта. По-долу са изложени няколко примера:

Медицински институт Времеви 
период

Брой транс
плантации Описание на донорите

Банка за очни донори Гуанджоу 2002 г. 45

Внезапна смърт, възраст 
20~43 г. Отстраняване на 
роговицата се реализира в 
интервала 30 мин – 3 часа 
след смъртта.1915

Болница за професионални забо
лявания Хънан

от 2003 г. 
до 2007 г. 121 Млади пълнолетни донори 

след внезапна смърт.1916

Филиална болница на Медицин
ския университет Хайнан 

от 2004 г. 
до 2009 г. 43

Възраст 19~37 г. Без инфек
циозни заболявания като 
хепатит В, сифилис, бяс, 
СПИН и др.1917

Болница Жинтан за традицион
на китайска медицина в Дзянси 

от 1995 г. 
до 2001 г. 52

Млади пълнолетни донори 
след внезапна смърт. От
страняване на роговицата 
се реализира в рамките на 
2 часа след смъртта.1918

Многопрофилна болница на 
въздушните сили на Народната 
освободителна армия

от 2001 г.
до 2005 г. 83

Възраст 18~35 г., без очни 
заболявания, без заболя
вания на жизненоважните 
органи, без инфекциозни 
заболявания. Отстраняване 
на роговицата се реализи
ра в интервала  0.5~ 6 часа 
след смъртта.1919

Първа филиална болница на Ме
дицински университет Гуанси до 2005 г. 216

Свежи източници на рого
вици от млади пълнолет
ни донори след внезапна 
смърт. Отстраняване на 
роговицата се реализира в 
рамките на един час след 
смъртта. Трансплантацион
ната операция се извършва 
48 часа след отстраняване
то на роговицата.1920
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Болница за очни заболявания 
Нанян на провинция Хънан до 2008 г. 180

Свежи източници на рого
вици от млади пълнолет
ни донори след внезапна 
смърт. Отстраняване на 
роговицата се реализира в 
рамките на един час след 
смъртта. Трансплантацион
ната операция се извършва 
48 часа след отстраняване
то на роговицата.1921

Болница 175 на Народната ос
вободителна армия, провинция 
Фудзиен 

от 2003 г.
до 2006 г. 100

Млади пълнолетни донори 
след внезапна смърт. От
страняване на роговицата 
се реализира в рамките на 
2 часа след смъртта. Транс
плантационната операция 
се извършва в рамките на 
10 часа.1922

Многопрофилна болница Анху
ей на въоръжените полицейски 
сили

от 1999 г.
до 2008 г. 119

Млади пълнолетни донори 
след внезапна смърт. От
страняване на роговицата 
се извършва 30 минути 
след смъртта.1923

Таблица 11.2: Примери за описания на донори при трансплантации на роговица, отразени 
в медицински публикации

Приписването на толкова много органи на млади хора след внезапна смърт повдига въп-
роси. Какво е причинило смъртта? Как информацията за смъртните случаи се комуникира до 
различните болници за толкова кратко време?  Каква непозната процедура позволява болни
ците да се сдобиват със „свежи“ органи толкова скоро след смъртта? И дали изразът „млади 
пълнолетни донори след внезапна смърт“ се отнася също така за екзекуции?  

Според наредба, издадена от Министерството на здравеопазването на Китай,1924 щом бъб
рек се отдели от тялото, той трябва да се трансплантира в рамките на 24 часа. Времевият срок 
за бели дробове и сърца е съответно 15 часа и 6 часа. В идеалния случай, органът на донора 
трябва да бъде трансплантиран веднага след смъртта на донора или директно взет от жив 
донор.  

Спешни трансплантации на бял дроб са изненадващо често срещани случаи, според изло
женото в доклада на медията „Далиен Ивнинг Нюз“:1925 На 12 юли 2003 г. 50-годишен тайванец 
на име Лиу Дункуан е приет в Трансплантационния център за органи на Втора болница на 
Медицинския университет Далиен. На следващия ден пациентът изпада в кома и се нуждае 
от своевременна трансплантация на бял дроб. Два дни по-късно съответстващ донор е открит 
в Таншан, провинция Хъбей.  На 18 юли в 16:50 ч. черният дроб е транспортиран до Далиен. В 
17:30 ч. Лиу е преместен в операционна зала. Пет часа по-късно черният дроб е успешно транс
плантиран в тялото на Лиу. Времето на студена исхемия на черен дроб не трябва да надвишава 
15 часа. За трансплантацията на 18 юли, черният дроб, намерен на 15 юли, трябва да е бил в 
тялото на жив човек по това време; в противен случай черният дроб би станал неизползваем 
след времето, нужно за транспортирането му до Далиен на 18 юли.

II.  ЕКСПЕРИМЕНТИ НА УАН ЛИДЗЮН С ЧОВЕШКИ ТЕЛА 

Експериментите 
В нощта на 6 февруари 2012 г. ръководителят на Бюрото за обществена сигурност на Чун

цин се качва в колата и тръгва към Американското консулство в Чънду, за да търси убежище. 
Мъжът е Уан Лидзюн, един от служителите на правоприлагащите органи от най-високите ета
жи на властта в Китай, който е на този пост, отчасти защото е бил лично избран и насърчаван от 
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Бо Силай, таен претендент за Политбюро на Постоянния комитет на Китайската комунистичес-
ка партия и потенциален кадър за висшето партийно ръководство. Това, което ни интересува 
в тази актуализация на фактите са специфичните медицински иновации, които се реализират 
под командването на Уан Лидзюн.1926, 1927  

През май 2003 г. Уан Лидзюн е бил прехвърлен от ръководителя на провинция Ляонин, Бо 
Силай, към Дзинжоу като полицейски комисар. Уан няма медицинско образование, но скоро 
след заемането на новата позиция, той създава „Местен център за психологически изследва
ния“, намиращ се под властта на Бюрото за обществена сигурност в Дзинджоу. Той работи за 
29 университета и изследователски институции с титли като хоноруван професор, консултант 
с докторска степен, както и председател.1928

На 17 септември 2006 г. в реч по повод получаване на награда от 2 млн. юана (530 000 лева), 
„Награда на Гуанхуа за изключителен принос в иновациите“, Уан заявява, че „нашите научни и 
технологични постижения в областта са кристализация на хилядите интензивни изследвания 
на място и усилията на много от нашите хора ... на тези, които са служили в полицията в про
дължение на много години. Когато виждаме един човек, отиващ на мястото за екзекуция и в 
рамките на няколко минути, животът на този човек се трансформира и продължава в живот 
за други хора – това е вълнуващо. Това е начинание от изключително значение.”1929

Жън Дзинян, генерален секретар на Фондацията Гуанхуа, допълнително отбелязва: „Проф. 
Уан Лидзюн и Изследователският център извършват фундаментални изследвания и клинични 
опити за решаване на проблема с отхвърлянето на отстранените органи за трансплантация 
от страна на телата на реципиентите след прилагането на летални инжекции. Те изследват и 
разработват нов защитен разтвор, който се използва, за да се осигури перфузионно третиране 
на черен дроб и бъбреци, както инвиво, така и инвитро. Чрез опити с животни, инвитро експе
рименти, както и клинично приложение, те постигат стъпка по стъпка научен успех в това да 
направят възможно органът да бъде приет от реципиента.”1930

През септември 2004 г. изданието „Санлиен Лайф Уийкли“ излиза със статия, озаглаве
на: „Тиендзин проучване: Азия е на първо място по трансплантацията на органи,”1931  в която 
главното завеждащо медицинско лице в Тиендзински източен център за трансплантация на 
органи, Дзан Ямин, казва, че поръчката на орган от донор е скъпа, че разтворът за защитна 
перфузия на орган не е малък разход и че всеки по-голям орган изисква 4 опаковки защитен 
разтвор на цена от 5000 юана (1300 лева) всяка. В началото не е имало местни производители 
на перфузионни разтвори, така че е трябвало да използват разтвори за съхранение, внесени 
от Япония, от Шън Джунян.

Медикаментозните експерименти на Уан Лидзюн с живи хора включват подобряване на 
медикаменти за смъртоносните инжекции с цел намаляване на усложненията при отхвърляне 
на органа след екстракция и трансплантация, както и подобряване на разтворите за съхране
ние на органи. 

През юни 2005 г. пример от изследванията му е публикуван от изданието „Ляо Шън Ивнинг 
Нюз“, като „цялостен процес на смъртоносни инжекции при екзекутирани затворници“. Тази 
статия има за цел да помогне на повече хора да разберат изследването.1932 В 5:00 часа сутрин
та на 9 юни 2005 г. в Цуейдзятун, Зоната за икономическо и технологично развитие в град 
Дзинджоу, е проведен експеримент на място и изследване с летална инжекция. Изследовател 
излага въведението: 

“През целия процес на смъртта на осъдения чрез смъртоносна инжекция, пре
ди и след инжектирането жизнените показатели на този здрав човек ще бъдат 
измерени, както и количеството остатъчната отрова в различните органи след 
това, психологичните изменения на затворника, когато е изправен пред смърт-
та... тези данни ще предоставят важна помощ за трансплантацията на органи 
след смъртта чрез смъртоносна инжекция и други аспекти на трансплантацията 
на човешки органи. Дали в Китай или в чужбина, това е най-съвременно научно 
изследване.” 

Репортерът описва събирането на експертите на мястото за изпълнение, сякаш те са слу
жители на изследователска лаборатория. Репортерът посочва Уан Лидзюн като директор на 
Психологическия изследователския център. Репортерът също упоменава професор и съвет
ник д-р Си Хуандзиу, декан на Медицинския колеж Дзинджоу и други експерти в областта на 
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медицината, криминалното разследване и психолог. Те са описани като провеждащи психо
логически анализи и клинични изследвания върху хора, обявени за жестоки престъпници, 
получаващи смъртоносните инжекции.

Според интернет страницата на Министерството на търговията на Китай, „Психологи-
ческият изследователски център към Бюрото за обществена сигурност в Дзинджоу“ работи с 
над 10 университети и медицински институции, сред които са Колеж на китайската криминал
на полиция, Пекинския университет, Пекинския технологичен институт, Североизточен уни
верситет  по финанси и икономика, Китайския медицински университет, Медицинско училище 
Дзинджоу и Военна болница 205 на Народната освободителна армия. Центърът е посветен на 
живи психологически изследвания и техники. Той също така си сътрудничи с университети 
в повече от 10 държави в съвместни изследвания и академичен обмен, включително САЩ, 
Япония, Италия, Норвегия, и Швеция.1933

Уан Лидзюн също председателства голям проект по атравматична дисекция в Азиатско-ти
хоокеанския регион.1934 Швейцарската фондация за виртуална дисекция, Съдебният научен 
институт на Университета на Берн в Швейцария, Медицинският университет в Грац, Австрия, 
Китайският медицински университет, Медицинският колеж Дзинджоу и Военната болница 
205 на Народната освободителна армия - всички взимат участие в този проект.

Между 2003 г. и 2008 г. Уан Лидзюн провежда хиляди от така наречените ефективни експе
рименти с живи хора. Това едновременно повдига въпроса как Дзинджоу, треторазряден град с 
население по-малко от 900 000 души, има хиляди екзекутирани затворници на разположение 
за тези експерименти и дали тези затворници са били действително конвенционалните, осъ
дени на смърт затворници. 

Уан Лидзюн е прехвърлен през юни 2008 г. в град Чунцин, където служи като замест
ник-кмет и полицейски комисар на града. През този период той създава Психологически 
център за локални изследвания в Югозападния университет и действа като негов директор, 
професор и съветник с докторска степен. Той продължава да развива интензивни изследвания 
върху атравматичната дисекция.

Снимки:  Екипът на Уан, провеждащ изследвания върху атравматичната дисекция в Психоло-
гическия изследователски център Чунцин

Машина за убиване 
На 27 август 2014 г. изданието „Бейджин Ют Дейли“ съобщава, че Уан Лидзюн, работещ от 

офиса си в Чончин е получил 254 патента, 211 от които подадени през 2011 г., средно по един 
на всеки 1,7 дни. Докладът също споменава за високотехнологичен продукт, наречен „Апарат 
за оперативно въздействие върху първичната мозъчна кора.”1935 
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Създателите на патентования апарат са Уан Лидзюн и Четвърта лаборатория на Института 
за локални изследвания в болница Дапин, афилирана към Трети военен медицински универ
ситет. Те публикуват доклад върху травматологичната хирургия през 2008 г. , второ издание, 
озаглавен: „Крайна елементна симулация и клиничната значимост на травматично мозъчно 
увреждане, причинено при въздействие върху слепоочието при квази статично състояние“.1936 

Фигура 11.4: Схема и инструкции на „апарата за въздействие върху слепоочието за увреждане 
на първичната мозъчна кора“ 

Статията твърди, че целта на това изследване е да „създаде симулация на травматично 
увреждане на мозъка, причинено при въздействие върху слепоочието... да обсъди биомехани
ката на мозъчните увреждания, причинени от слепоочно въздействие... резултати: налягане
то в ударната точка в слепоочната кост и вътречерепното налягане се увеличават успоредно 
със скоростта на удара... резултатите от симулацията съвпадат с резултатите от биологичен 
експеримент... това изследване има важно значение за диагностиката и профилактиката на 
мозъчните увреждания, причинени от въздействия върху слепоочието.“ 

Патент
Рег. номер: CN202376254U
Дата на публикуване:   15 август 2012 г.
Рег. номер: CN201120542042
Рег. дата:  22 декември 2011 г.
Подал: Чунцински полицейски колеж 
Изобретатели: Уан Лидзюн, Ин Джъюн, Джао 

Хуей, 
Уан Джънгуо
Име: Машина за увреждане на първична мо

зъчна кора
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Изследването се позовава на софтуерна симулация, в която този процес ще бъде проучен, 
за да предостави данни за сценарий в реалния свят. Документът също така посочва експери
мент, като излага, че до октомври 2007 г. 12 глави на трупове са били използвани за ударните 
тестове. Всички хора в експериментите са били мъже на възраст между 26-38 г., със средна 
възраст 31 г. Въпреки това, общата цел на изследването изглежда в противоречие с твърде
нието, основаващо се на спасяването на човешки живот. Вместо това, то изучава уврежданията 
на мозъка на различни нива (след наранявания в резултат от насилствени въздействия върху 
първичната мозъчна кора, жертвите останават с различни нива на когнитивни и сетивно-мо
торни дисфункции, които могат да доведат до дихателни и циркулаторни увреждания и да 
бъдат животозастрашаващи1937), които биха могли да бъдат използвани, за да се определи как 
най-добре да се убива; въздействието върху слепоочието, което е реализирано по най-точния 
начин може да предизвика увреждане на мозъчната кора, загуба на съзнание, а дори и мозъчна 
смърт. Сърцето все още бие, като различни органи и тъкани продължават да са живи. Това въз
действие е ефективна алтернатива на смъртоносна инжекция, като същевременно се запазва 
функцията на органите и се намаляват  реакциите на отхвърляне.

В китайската система за патентоване на изследвания можем да намерим „Апарат за 
въздействие върху слепоочието за увреждане на мозъчната кора“1938 под номер на патента 
201120542042X (на снимката по-долу); създатели са Уан Лидзюн и същите автори на докла
да, които провеждат експеримента на въздействие върху 12-те човешки глави. Инструкци
ите също твърдят, че устройството разполага с „проста структура, лесно за производство и 
адаптирано за насърчаване на приложението му“. В Китай защитата на патентите - модели с 
приложение е 10 години от датата на подаване. Странно е, че тази заявка за патент е подадена 
на 11 декември 2011 г. и публикувана през август 2012 г., но текущото му правно състояние 
показва, че патентът е прекратен през февруари 2016 г.

III. ПЛАСТИНИРАНИ ТЕЛА

На 19 ноември 2005 г. „Тела: Изложбата“ отвори врати в Манхатън, Ню Йорк, организирана 
от „Премиер Егзибишънс”. Изложени са 22 експонати на трупове без кожа и 260 реални образци 
с човешки органи, от които е извлечена тъканната течност и заменена със силикон.

Един от експонатите в изложбата е млада майка и нероденото ѝ бебе. Според китайското 
законодателство бременните жени не могат да бъдат осъдени на смъртно наказание. Кой да
рява останките на нещастната си жена и нероденото ѝ дете на платена изложба? Откъде идват 
тези човешки екземпляри? Как те стават експонати?

Тази изложба пътува по света и е излагана в Ню Йорк, Лас Вегас, Атланта, Лос Анджелис и 
на други места за дълъг период от време. През 2006 г. медията „Ню Йорк Таймс“ съобщава, че 
изложбата е привлякла над 20 млн. зрители. Според организаторите, човешките образци са 
предоставени от Медицинския университет Далиен в Китай и са създадени чрез използване 
на технологията за пластинация на тялото, изобретена от Гюнтер фон Хагенс. Суей Хундзин, 
заместник-директор на отдела по анатомия на Медицинския университет Далиен и главен 
мениджър на компанията по пластинация към Медицинския университет Далиен обяснява, 
че “никой не може да установи тяхната идентичност.”1939

Фабриката за пластинация на тела Далиен 
Технологията за пластинация на тела използва силиций, епоксидни и други полимерни 

смеси, за да замени течността в човешкото тяло.1940  Другият критичен елемент, наред със са
мата технология на пластинация за създаването на образци, е наличието на “свежи“ човешки 
трупове. Според съдебната медицина „свежият период“ за човешкото тяло е два дни.1941

През юни 2002 г. Суей Хундзин, с друг партньор, създава компания на име „Биологична 
пластинация към Медицински университет Далиен ООД“. През 2004 г. Суи регистрира друга 
компания, наречена „Далиен Хунфън Биолоджи ООД“. Основната ѝ дейност е производство на 
образци на човешко тяло и излагането им като експонати. 
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Суей Хундзин може да получи свежи трупове от множество местни източници. Транспорти
рането от мястото на трансплантационната операция на Уан Лидзюн в град Дзинджоу до Дали
ен отнема около 4 часа. Уан Лидзюн е, както е отбелязано, протеже и човекът „дясна ръка“ на Бо 
Силай. Бо е кмет на Далиен за периода 1993-2000 г. През 2000 г. и 2001 г. е заместник-секретар 
на Комитета на партията на провинция Ляонин, след това заместник-управител на провинция 
Ляонин, след това губернатор на провинцията през 2002 г. През това време той инвестира 1 
млрд. юана (266 млн. лева) за извършването на разширения и реконструкция на затворите в 
цялата провинция, както и за изграждане на нови мащабни затворнически сгради.1942  В окол
ностите на фабриките за трупове на Суей Хундзин, са локализирани Затвор №3 на провинция 
Ляонин, Затворът Наняуанлин в Далиен, Трудов лагер в Далиен и Център за задържане Яодзия.

На 27 ноември 2003 г. статия на заглавната страница, озаглавена „Разследване на фабри
ките за трупове“, публикувана във втория брой на изданието „Ориент Аутлук“1943 съобщава, че 
в допълнение към фирмите, управлявани от Фон Хагенс и Сиу Хундзин в Далиен, има заводи 
за пластинация в Гуанджоу, Шанхай, Нандзин, Циндао и Шенжен, Тай‘ан и на други места, и че 
Китай е станал най-големият износител на човешки спесимени в света. На 23 август 2012 г. из
данието „Садърн Метрополис Дейли“ съобщава, че Китай има няколко десетки производители, 
занимаващи се с пластинация на човешки тела.

Снимки: Експонати на човешки тела. Единият носи собствената си кожа. Другият е майка, 
носеща неродено дете в утробата си

Трафик на останки на човешки тела

Трафикът с човешки трупове се превръща в бизнес. Пластинирани спесимени са публично 
пазарно оценявани и търгувани. Правителството на Китай участва в тръжните процедури по 
такива сделки. Ето няколко примера.

Медицински колеж Гуанджоу, проект за експонати на пластинирано 
цялостно човешко тяло 

[Търг №: PSP-GZ-0106115]
Дата на търга: 1 декември 2006 г. до 13 декември 2006 г., регистриране.
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Име на продукта: системни нерви, артерии и вени (повърхностни от едната страна и дъл
боко-вътрешни от другата) и системни нерви (централна нервна система и периферни нерви) 
на спесимени на пластинирано човешко тяло 

Доставчик по транзакцията: Компания „Далиен Медикал Юнивърсити Биолоджи“ 
Оборот: 135 000.00 юана (35 287 лв.)
Купувач: Преподавател Луо в Медицински колеж Гуанджоу 
Име на агенцията по доставката: Г-жа Шан в „Алианс & Прокюрмънт Тендър Ейгънси ООД“.
Медицински колеж Мудандзян, тръжна обява за учебни спесимени и обслужване на чо

вешки тела1944

[Правителственият уебсайт на град Мудандзян – държавни поръчки]
Дата на търга: 30 юни 2011 г. 
Обявяване на тръжната процедура: 15 февруари 2012 г.
Списък на одобрените доставчици: Компания „Далиен Хунфън Биолоджи Технолъджи ООД“.
Тръжна цена: 997 000 юана (260 627 лв.) 
Име на обявителя на търга: Общински център за правителствени поръчки на Мудандзян 
Контакт: г-н Фен, г-н Тен

Компанията на Сиу Хундзин „Далиен Медикал Юнивърсити Биолоджи Пластинейшън ООД“ 
е активна в китайската мрежа за доставка на учебно оборудване, където продава пластинира
ни спесимени на човешка храносмилателна система, нервна система, ембрионално развитие, 
ендокринна система, репродуктивни и отделителни органи от съответната система, дихателна 
система, сензорни органи и всичко останало, включително „зародиш от 10 до 32 седмици“. 
Компанията също така предлага цени за продуктите по договорка.1945

Фигура 11.5:  Представяне на продуктите на компания „ Далиен Хунфън Биолоджи Технолъ-
джи ООД“ на уебсайта на китайската мрежа за доставка на учебно оборудване

На 17 май 2006 г. ученик от колеж в североизточен Китай пише до медията Minghui.org1946: 

“Нашият малък, непрофесионален медицински колеж в Чанчун има някак пове
че спесимени на тела и органи от университета Уаседа в Токио. Как е възможно 
да се сдобием с толкова много събрани трупове и спесимени на органи в пос-
ледните години след Културната революция? Попитах нашия учител дали тези 
тела са дарени, но учителят ми каза да не питам. По-късно открих, че в района 
на предградията на Чанчун има завод за обработка на човешки трупове. В дне
шен Китай наистина ли имаме толкова много човешки трупове от доброволни 
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донори, толкова много, че имаме нужда от завод за трупове? Тела на новородени 
и малки деца също са обработвани там. Китайските родители наистина ли са 
толкова „благородни“, че даряват останките на своите починали деца?

Изложбата на тела на компанията „Далиен Хунфън Биолоджи Технолъджи ООД“ в Европа 
е наречена „Човешкото тяло“. От 2 февруари до 31 юли 2012 г. спесимени на истински хора, а 
именно 200 експоната са изложени в Дъблин, Ирландия.1947 Допълнителни изложби са плани
рани същата година едновременно в други европейски градове: от 24 февруари до 27 май в 
Будапеща, Унгария, където са изложени над 150 цели човешки тела и части на трупове.1948 От 
10 март до 10 юни изложбата „Човешкото тяло“ е изложена в Прага, Чехия.1949 От 16 юни до 9 
септември „Човешки тела“ посещава Остенд, Белгия.1950

За 9 години, между 2004 г.  и 2013 г., няколко изложби на Суей Хундзин пътуват в над 60 
града в повече от 20 страни. Броят на посетителите достига 35 милиона души.1951 През 2005 г.  
„Тела – Изложбата“ в САЩ става главният източник на средства за партньора на Суи, компани
ята „Премиер Егзибишънс”.

Твърдения за полицейски източници
Когато е запитан за „източника на труповете“ от репортер на медията „Садърн Метрополис 

Дейли“, Суей Хундзин, председател на дружеството „Далиен Хунфън Биолоджи Технолъджи 
ООД“ и директор на Департамента по анатомия към Медицинския университет Далиен, зая
вява: „Телата са от аутопсии на Медицинския университет (Далиен). Източникът на органите 
е посочен като „източник без медицинско досие“.1952

Според регулациите и правилата за аутопсии, издадени от Министерството на здравео
пазването на Китай на 22 февруари 1979 г., недокументирани трупове, които не са поискани 
месец след смъртта, могат да бъдат използвани от университетите, след одобрение на компе
тентните власти или полицейско управление.1953 Недокументираните трупове трябва да бъдат 
балсамирани, ако ще се съхраняват над месец, преди да бъдат използвани. В противен случай, 
след 10 до 23 дни от смъртта, тялото ще има останали незасегнати само коса, кожа, хрущяли 
и кости.1954

Телата, използвани в изложбите на човешки тела са били пластинирани в рамките на 2 
дни от смъртта.1955 Труповете, използвани от Суей Хундзин, не може да са недокументирани 
трупове. През август 2012 г. Суей Хундзин споделя мнението си пред медията „Садърн Метро
полис Дейли“: „От първия ден на учредяването на Далиен Хунфън, никое от пластинираните 
тела, които предлагаме, не произхожда от хора със смъртни присъди, няма нито едно“ и „По 
настоящем, нито едно от нашите пластинирани тела не са от донори“. „Те произхождат от хора, 
които са починали в болница и никой не е поискал телата“.1956

Фигура 11.6:  Заявление от Премиер Егзибишънс
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През 2008 г. по искане на главния прокурор на щата Ню Йорк компанията “Премиер Егзи
бишънс“ публикува заявление1957 на официалния сайт на изложбата и в сайт на изложбата в 
Ню Йорк, позовавайки се на „Далиен Хунфън“ като източник на спесимените на човешки тела:

„Тази изложба показва цялостни трупове на хора, както и части на човешкото тяло, органи, 
зародиши и ембриони, които произхождат от трупове на китайски граждани или жители. По 
отношение на човешките части, органи, зародиши и ембрионите, които вие разглеждате, „Пре
миер Егзибишънс“ разчита единствено на представителствата на своите китайски партньори 
и не може самостоятелно да провери, че те не принадлежат на лица, екзекутирани, докато са 
били в китайските затвори.“

Извлечение от разговор със Суей Хундзин, председател на компа-
нията „Далиен Хунфън”

По-долу е изложен превод на препис на разговор, осъществен със Суей Хундзин от следо
вател на Световната организация за разследване на преследването на Фалун Гонг.1958 Изсле
дователят възприема самоличността на партиен следовател и пита Суи за неговите бизнес 
операции, включително произхода на труповете. Телефонното обаждане е направено в края 
на 2012 г., период на голяма политическа несигурност в Китай, не дълго след чистката на Бо 
Силай. Разследвания са били започнати на много от бившите колеги на Бо, както и съпругата 
му Гу Кайлай. Тези условия на средата биха помогнали да се предаде впечатлението на Суей 
Хундзин, че говори с дисциплинарен партиен следовател.

Следовател: Какви канали са послужили за ваш основен източник на органи?
Суей Хундзин: Десетки трупове са дошли от Обществена сигурност. Те бяха закупени от 

Бюрото за обществена сигурност.
Следовател: Следователно те са от полицията. Колко трупове сте получавали досега?
Суей Хундзин: Не мога да си спомня сега, може би десетки... ако дойдете лично да разслед

вате,  ще обсъдя въпроса с вас. Не е удобно да се говори по телефона.
Следовател: Кои бюра за обществена сигурност ви правят доставките?
Суей Хундзин: Далиен, Бюрото за обществена сигурност в Далиен.
Следовател: Така че източниците на използваните от вас трупове са от Бюрото за общест

вена сигурност. Знаете ли откъде разполагат с тях?
Суей Хундзин: Те... как да го кажа, това беше през 2004 г., тогава имаше вътрешен доклад, 

доклад на Министерството на обществената сигурност... защото по някои конкретни въпроси, 
питам само за резултата. Не мога да изискам прекалено много подробности... защото знам, че 
това е чувствителен въпрос. Аз съм готов да сътруднича на разследването... ако е необходимо, 
мога да бъда интервюиран, ако имате нужда от подписано заявление, това не е проблем. Стоя 
зад това, което казвам.

Под закрилата на китайското правителство
На 17 юли 2006 г. девет министерства на правителството на Китай съвместно издават „ре

гулации по импортиране и експортиране на трупове и човешки останки“, които забраняват 
търговията с трупове и използването на мъртви тела за търговски дейности. Регулациите 
влизат в сила на 1 август 2006 г.1959

Бизнесът с човешки спесимени на Суей Хундзин не е бил засегнат от регулациите. Вместо 
това той започва да расте и да се развива. На 23 ноември 2010 г. телевизията „Далиен ТВ” съ
общава, че компанията „Далиен Хунфън Биолоджи Технолъджи ООД” е в търговски отношения 
с над 100 световно известни музеи и годишните ѝ приходи достигат над 200 млн. юана (52 
млн. лв.).“1960
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Фигура 11.7: Част от изложбата на Далиен Хунфън. „Музей – Мистерията на живота: спеси-
мени на влюбени, зародиш в утробата, майка и сиамски близнаци“

На 15 декември 2008 г. компанията „Далиен Хунфън Биолоджи Технолъджи ООД“ е избра
на от правителствената община Далиен като едно от „високотехнологичните предприятия“, 
което да получи данъчни облекчения. През май 2009 г. „Далиен Хунфън” отваря за публика
та  „Музей: Мистерията на живота“, наричан „единственият всеобхватен музей, където могат да 
бъдат видяни първите признаци на живота“. Според Суей Хундзин „експозиционният център 
е финансиран и подкрепян от Министерството на финансите и на Китайската асоциация на 
науките, оценяван е високо и получава подкрепа от множество министри, провинциални и 
общински лидери“.1961
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Дванадесета глава:  Държавно престъпление

  I.  ИЗТОЧНИЦИ

Осъдени на смърт затворници
Правителството на Китай смени няколко пъти официалната си позиция по отношение 

на източниците на органи. Още през 2001 г. доктор от Китай свидетелства пред Конгреса на 
САЩ,1962 че правителството на Китай използва органи от екзекутирани затворници без тяхно 
съгласие. Правителството отричаше това обвинение до 2005 г., когато Хуан Дзиефу, тогаваш
ният заместник министър на здравеопазването, заяви на Световната конференция по транс
плантация на органи, че повечето органи за трансплантация са получени от екзекутирани 
затворници.1963

На 9 март 2006 г. жена с псевдоним Ани направи публично изявление, че има широкомащаб
но насилствено отнемане на органи в Китай от практикуващите Фалун Гонг.1964 Три седмици 
по-късно говорителят на Министерството на външните работи Чин Ган отговори: „Лъжа е да се 
твърди, че органи се взимат от екзекутирани затворници без тяхното съгласие“.1965 През април 
2006 г. говорителят на Министерството на здравеопазването Мао Цюнан заяви,  че „главният 
източник на органи в континентален Китай е доброволното даряване на органи от граждани 
при смърт“ и отрече използването от страна на Китай на органи за трансплантация от осъдени 
на смърт затворници“.1966

Девет месеца по-късно, през януари 2007 г., Мао Цюнан заяви, че Китай всъщност използва 
органи от екзекутирани затворници за трансплантация. От тогава правителството поддър
жа тезата, че тези органи произхождат от екзекутирани затворници. През декември 2008 г. 
Хуан Дзиефу публикува статия в изданието „Лансет”, озаглавена „Правителствена политика 
и трансплантация на органи в Китай“, заявявайки, че над 90% от органите са от затворници, 
осъдени на смърт.1967

Базираната в Хонконг сателитна телевизия „Финикс”, станция с оторизация от правителст-
вото на Китай да предава в континентален Китай, излъчва през март 2015 г. интервю с Хуан 
Дзиефу.1968 Правителството използва този канал за лека ревизия на своята позиция върху 
„твърде чувствителната“ тема за източниците на органи. В отговор на въпрос на репортер 
във връзка с „броя на екзекутираните затворници, който е значително по-малък от трансплан
тациите на органи“, Хуан Дзиефу отговаря:

 “Това, което засягате е твърде чувствителна тема, така че аз не мога да я опиша 
за вас много ясно. Само чрез разсъждения върху ситуацията не е лесно да се 
получи ясна представа – за такава страна (Китай): няма прозрачност, какви са из
точниците - вие не можете да знаете; колко много са убити също остава тайна... 
фактически нещата са объркани, не можете ясно да знаете колко много са те.“

Правителството на Китай приема броя на екзекуциите за държавна тайна. Според Амнести 
Интернешънъл, между 1995 г. и 1999 г. китайските граждани, осъдени на смърт, са средно 
1860 души за година. Между 2000 г. и 2005 г. броят е 1616 на година.1969  . Цифрите варират от 
година на година, но средният брой за периодите остава един и същ преди и след започването 
на преследването на Фалун Гонг. Между 2006 г. и 2008 г. средният брой е 1066 1970, 1971, 1972    ин
дикация за по-малко екзекуции. През 2009 г. Амнести Интернешънъл спира да докладва броя 
на екзекуциите в Китай.

Тези данни са калкулирани чрез сумиране на публично наличните доклади за индивидуал
ни екзекуции. Амнести Интернешънъл счита тези обобщени данни за подценяващи реалния 
брой. Те пишат: 

„Достоверни източници предполагат, че между 7500 и 8000 души са екзекути
рани през 2006 г. Официалната статистика остава държавна тайна, правейки 
проблемни мониторинга и анализите.“1973  



337

Други организации, като Дуйхуа Фаундейшън, излагат предположения за броя, подобни на 
тези, които Амнести Интернешънъл отнася към достоверните си източници.1974  Дуйхуа калку
лира общия брой чрез екстраполация от обема на случаите на присъди със смъртно наказание, 
агрегирани от индивидуални лица, практикуващи право в Китай.

Въпреки че данните от различни организации с различни методологии за оценка варират, 
техните заключения и времеви тенденции са сходни – вярва се, че действителният брой на ек
зекутираните затворници е много по-голям, отколкото официалните данни на Китай. Общият 
брой на затворниците, осъдени на смърт след 1999 г., остава в съответствие с или по-нисък от 
този преди 1999 г., когато започва преследването на Фалун Гонг.1975

От януари 2007 г., когато е променен законът така, че да изисква всички случаи със смъртни 
присъди да бъдат разглеждани от Върховния народен съд на Китай,  броят на екзекуциите 
намалява. Например, през 2007 г. 15% от случаите със смъртни присъди не са били приети 
при разглеждането им.1976

За да покрият стандартите за трансплантация, източниците на органи не трябва да имат 
следните болести или състояния: разширен черен дроб, хепатит, рак, инфекции, диабет, ис
тория на кардиологични заболявания, СПИН антидоти, антитела на сифилис, високо кръвно 
налягане, сърдечни заболявания, туберкулоза или история на белодробни или чернодробни 
заболявания. В допълнение, един на всеки десет души в континентален Китай носи вируса на 
хепатит Б.1977 Процентът е значително по-висок сред хората в затвора. Процентът на затвор
ниците със смъртна присъда, които биха били в съответствие с изискванията за донорство, е 
нисък.

През септември 2013 г. Джу Дзийе, директор на Изследователския център за транспланта
ция на органи на Пекинския университет и директор на отделението за чернодробна хирур
гия на Народната болница на Пекинския университет, казва пред изданието „Чайна Економик 
Дейли”:

„Преди стартирането на пилотния проект за донорство през 2010 г., органите от 
екзекутирани затворници наброяват почти всички донорски органи. В нашата 
болница направихме 4000 трансплантации на бял дроб и черен дроб за една 
година. Всички тези органи идват от затворници, осъдени на смърт.“1978 

Така, броят на годишните трансплантации на бял дроб и черен дроб, извършени от само 
една болница, далеч надвишава броя, калкулиран от Амнести Интернешънъл за екзекутира
ните затворници в цялата страна. Заради големия обем трансплантации на органи в Китай от 
момента на бързия им растеж от 2000 г., твърдението, че всички или множеството органи идват 
от екзекутирани затворници е в противоречие с общия брой на извършените трансплантации.

Твърдението, че Китай вече не използва екзекутирани затворници

На 5 март 2013 г. изданието “Чайна Нетуърк” публикува статия: „Министерство на здра
веопазването: По отношение на трансплантацията на органи Китай заявява, че до две години 
повече няма да разчита на екзекутирани затворници“.1979 През ноември 2013 г. на Китайската 
конференция за трансплантация на органи Хуан Дзиефу оповести Резолюция Ханджоу, давайки 
обещание до юни 2014 г. да се прекрати използването на екзекутирани затворници.1980

През февруари 2014 г. организацията Трансплантационно общество (TTS) публикува от
ворено писмо до китайския президент, озаглавено: „До Си Дзинпин, Президент на Китайската 
Народна Република: Борбата на Китай срещу корупция при трансплантации на органи“.1981 В 
писмото се заявява: „Уебсайтът на Тиендзин (www.cntransplant.com) продължава процеса по 
набиране на пациенти от цял свят, които търсят органи за трансплантация“ и „Доклади от 
първа ръка от страна на наши китайски колеги и разследвания посочват, че практиката по 
получаване на органи от затворници в Китай включва определени транзакции между хирур
зите по трансплантациите, местни юридически лица и държавни лица от съдебната власт.“ В 
действителност китайският брокер на органи, организацията „Омар Хелткеър Сървис“, все още 
публикува онлайн реклами, окуражавайки пациенти от Запада да направят трансплантация на 
органи в Китай, посочвайки, че трансплантационният туризъм в Китай все още продължава.1982

http://www.cntransplant.com
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През декември 2014 г. държавна китайска медия заявява, че от 1 януари 2015 г. Китай ще 
спре използването на органи на екзекутирани затворници за трансплантации и че граждани
те, които са доброволни донори на органи след смъртта си, ще са единственият източник на 
органни за трансплантации.1983 Това заявление е направено от Хуан Дзиефу, бивш заместник 
министър на здравеопазването и понастоящем директор на Комисията за донорството на чо
вешки органи и трансплантации на Китай.  

Доброволно даряване на органи
Традиционният китайски обичай изисква тялото да бъде запазено цяло след смъртта. 

Трансплантацията на органи в Китай започва през 1970 г., но до 2003 г. броят на доброволни
те дарения остава нулев.1984 

През май 2010 г. статия, публикувана в изданието „Джърнъл ъф медисин анд философи“, 
оприличава донорството на органи в Китай на пустош.1985 Според Хуан Дзиефу преди 2010 г. 
не е имало донорска система в Китай. Националната система за даряване на органи започва 
през 2014 г.1986

През март 2010 г. Китай пуска пилотна програма за донорство на органи в Шанхай, Тиен-
дзин, Шандун, Джейян, Гуандун, Дзянси, Фудзиен, Сиамън, Нандзин, Ухан и накрая в 19 про
винции и градове.1987 Тази програма се изпълнява съвместно от Министерството на здравео
пазването и Китайския червен кръст. 

На 25 февруари 2011 г. медията „Яндзъ Ивнинг Нюз“ отбелязва, че от стартирането на пи
лотната програма за дарение на органи в Нандзин през март 2010 г., не е било получено нито 
едно доброволно дарение на орган. През последните 20 години, само трима души са дарили 
органите си в град Нандзин.1988

В Шанхай първото даряване на орган от починал донор се реализира на 21 август 2013 г. 
Въп реки това има създадени 11 центъра за трансплантации в Шанхай, одобрени от Министерст-
вото на здравеопазването.1989

Печатното издание „Ню Бейджин Пейпър” съобщава през март 2012 г., че 207 доброволни 
донори са дарили органи след смъртта си в рамките на две години в цялата страна.1990 Заглави
ето на статията е „Пилотната програма за донорство не разреши дилемата за несъответствието 
между предлагането и търсенето.“ На 25 февруари 2013 г.  на националната работна видео 
среща за даряване на органи се обявява, че само 659 дарения са настъпили в общонационален 
мащаб от март 2010 г.1991

Според Хуан Дзиефу процентът на доброволното донорство на органи в Китай е 0.6 на 
милион души.1992 Проучване на Световната здравна организация показва, че процентът на 
донорството на органи при китайските граждани е 0.03 на милион, само 1/20 от данните на 
Хуан.1993 И все пак, на Конгреса на Китай за трансплантация на органи 2015 г., проведен в град 
Ухан в периода 6-8 август 2015 г., Хуан Дзиефу заявява, че Китай успешно реализира трансфор
мацията от това да  зависи от източници в затворите до доброволното донорство на органи 
от граждани.1994

Йе Цифа, изпълнителен председател на Сдружението за трансплантация на органи в Китай 
и професор по трансплантация на органи в Централния южен медицински университет, съоб
щава, че от 2010 г. до август 2015 г. 4626 граждани в Китай даряват органите си след своята 
смърт с общ брой на трансплантите 12 405 основни органа (предполагайки норма от близо 
три успешно трансплантирани органи от един донор). В същото време той прогнозира, че през 
2015 г. броят на операциите за трансплантация в Китай ще премине цифрата 10 000 и може да 
надмине историческия рекорд, поставен през 2006 г.1995

През 2014 г. по време на Конгрес по трансплантации Ханджоу, д-р Юе изразява разочаро
вание, че около 70% от 165-те одобрени центрове за трансплантации не са показали интерес 
в разработването на програми за донорство от органи на граждани. Лекарите посочват, че без 
значение колко добре работи системата за компютърно съвпадение и наличност, то от нея 
няма смисъл, ако няма предлагане на органи и че дори, когато дарени органи стават достъпни 
– те са често с лошо качество и не могат да се използват. Според Юe устойчиво се наблюдава 
голяма разлика между търсенето и предлагането.1996 
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Хуан Дзиефу посочва в интервю в изданието „Пекин Ют Дейли” на 18 ноември 2015 г., че 
системата за донорство на органи в Китай на практика не функционира, тъй като Червеният 
кръст и Националната комисия за планиране, двете най-важни организации в донорството на 
органи, всъщност не се координират помежду си:

„Двете ведомства съвместно установяват Национален комитет за донорство и 
трансплантация на 1 март 2014 г., но той съществува само като име. Досега не е 
била провеждана нито една среща.“1997

Според статия, озаглавена „Много предизвикателства пред донорството“, публикувана от 
изданието „Гуанмин Дейли“ на 3 септември 2013 г., координаторите на донори на органи зая-
вяват, че сред 100 потенциални донори на органи половината са неподходящи, тъй като не 
могат да отговорят на изискванията за дарение. От останалите донори, около 30 осигурени 
органи са неизползваеми поради закъснения при осигуряването на органа след смъртта. Десет 
дарения са отменени поради възражения на роднини. В края на краищата, има по-малко от пет 
налични донори.1998

През 2015 г. изследователи от Световната организация за разследване на преследването 
на Фалун Гонг, позвъниха в институти за доброволно даряване на органи в Китай. Повечето 
от институтите не отговарят на телефонните обаждания. Няколко служби, които отговарят 
на обаждането посочват, че имат малки групи от хора, които са се регистрирали, за да дарят, и 
че броят на успешните дарения е изключително нисък.1999

На 6 декември 2015 г. персоналът на дружеството Пекински червен кръст потвърждава, че 
даряването на органи все още е в подготвителен етап. Пекинският червен кръст към момента 
дори няма служба за донорство и все още не е организиран нито един случай на донорство 
на органи.2000 Въпреки това има 20 държавни одобрени центрове за трансплантация в Пекин, 
много от които с капацитет за извършване на хиляди трансплантации годишно.

На 17 декември 2015 г. член на персонала на службата за донорство на органи на Шан
хайския червен кръст в област Хуанпу съобщава, че службата ѝ е започнала да извършва дей
ност във връзка с донорство в началото на предходната година и че град Шанхай утвърждава 
реализирането на 5 успешни дарявания на органи, откакто системата за даряване започва 
да действа.2001 Въпреки това има 11 болници в Шанхай, които имат държавно одобрение за 
извършване на трансплантации на органи и всички те са в състояние да осъществяват голям 
обем от трансплантации.

 На 12 декември 2015 г. работник на Червения кръст в Тиендзин съобщава, че след като 
базата данни за даряването на органи е създадена през 2003 г., е имало общо 170 дарени ор
гани.2002 И все пак Източният център за трансплантация на органи на Тиендзин има над 500 
легла за трансплантации и се оценява с годишен капацитет от най-малко 5000 трансплантации. 

На 14 май 2015 г. член на персонала на службата за донорство на органи на подразделение 
на Червения кръст в Цинхаундао, провинция Хъбей, твърди:

„Има хора, които са се регистрирали за даряване на органи в някакъв момент 
от живота си, така че те възнамеряват да дарят органите си. Но там не са много 
случаите като този. Освен това никой от тях действително не е дарил органите 
си. Когато човек е млад, той се регистрира, за да бъде донор на органи. Но ние 
трябва да чакаме, докато той умре. Въпреки това когато човек почине, неговите 
или нейните органи могат да не бъдат използваеми в резултат на промени в 
здравословното състояние. Ние не можем да използваме органи, които са болни. 
Към настоящия момент, не сме имали нито един дарен черен дроб или сърце.“2003

През март 2015 г. Лиу Джунхуа, главен лекар в отделението за урологични операции на 
Хънанската народна болница, казва:

„Почти невъзможно е за китайските граждани да дарят органите си. Вие просто 
не можете да намерите някого; почти не можете да се намери някого. Ако не 
сте свързан с кръвна връзка с някого, кой би желал да ви даде органите си? „2004



340

През юли 2015 г. дежурен служител в службата за даряване на органи на подразделението 
на Червения кръст в Дзядзуо заявява:

„Има някои хора, които са регистрирани за донорство на органи, но броят им 
е много, много малък; и вие трябва да ги чакате да умрат от естествена смърт 
преди даряването на органите да може да се осъществи; броят на хората, които 
даряват органите си след като умрат при инциденти е много, много малък... 
Що се отнася до тези, които даряват органи след смъртта, те не могат да взе
мат решението, тъй като са починали. Така че семейството им трябва да ни се 
обади, за да даде съгласието си за дарението. Дори ако на починалия близките 
роднини дават съгласието си за дарението, понякога е необходимо само една 
дума от далечен роднина и семейството променя мнението си за своето съгласие 
за дарение.“2005

Неотдавнашно интервю в изданието „Соху Хелт“ разглежда въпроса: „Дали 1.5 милиона 
души в Китай са в очакване на смъртта, поради ниското ниво на донорство на органи, защото 
няма любов?“

„Относно най-приемливия начин за получаване на органи в света, почти всички 
лекари по трансплантации в Китай заявяват, че е „невъзможно“. Един от тези ле
кари е Ли Лейши, академик на Китайската академия на инженерите и основател 
на Националния клиничен изследователски център за бъбречни заболявания в 
Многопрофилната болница Нандзин на Военното командване на Нандзин. „2006

Ли Лейши пише през 2008 г. статия, озаглавена „Донорството на органи след смъртта съ
ществува на теория, но е трудно да се осъществи в реалността“:

„В Китай, за даряване на орган след смъртта на гражданин, едновременно от 
страна на системата и на закона, не са налице условия за неговото съществува
не... когато е настъпила смъртта, свързвайки се с членовете на семейството на 
мъртвите и обсъждане на въпроса за дарение, вече се лишаваме от най-доброто 
време [за трансплантация] и времето за исхемия на органа е прекалено дълго 
и той не може да се използва за трансплантация. Така че в Китай, даряването 
на органи след смъртта не съществува в системата. В допълнение, Китай няма 
стандарт за определяне на мозъчна смърт и донорството на органи няма правна 
защита.“2007 

Към днешна дата тези въпроси все още не са претърпели съществени промени или подоб-
рения. През последните години официални държавни медии съобщават няколко нашумели 
случаи на отделни продажби на човешки органи.2008 Броят на такива отчетени транзакции 
остава минимален.

Още през април 2006 г. седмичната медия „Санлиен Лайф Уийкли“ съобщава, че:

„В Китай сега, процентът на доброволно донорство на органи от живи роднини е 
в размер на 1,1%. Контролът на над 98% от източниците на органи е с произход 
от страна извън системата на Министерството на здравеопазването.“2009

Архивираната уебстраница на Помощния център на международната трансплантационна 
мрежа на Китай разкрива:

„... за да подкрепим големия брой операции по трансплантации на органи всяка 
година, ние трябва да отдадем цялата наша благодарност за подкрепата, давана 
от страна на правителството. По-специално Върховният народен съд, Върховна
та народна прокуратура, системата за обществена сигурност, съдебната система, 
Министерството на здравеопазването и Министерството на гражданските дела 
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съвместно обнародват закони, за да се гарантира, че даряването на органи по
лучава държавна подкрепа и защита. Това е „единствено по рода си“ явление в 
света. „2010

Несъответствия при даряването
Медията „Ню Йорк Таймс“ съобщава на 6 април 2016 г., че координаторът по даренията 

Цао Янфан на Центъра за управление на даренията на човешки органи на провинция Джъдзян 
споделя, че 2766 души даряват 7785 органи през 2015 г. и че е имало 66 000 донори в държавния 
регистър. Тези агрегирани цифри - като агрегираните данни за трансплантации като цяло – са 
в несъответствие с данните от индивидуалните случаи.

За извършените трансплантации, изследвайки отделните болници, информацията ни до
вежда до обеми далеч по-големи от официално обобщените. При даряване на органи, като 
погледнете в индивидуалните дарителски центрове, се получават стойности далеч по-малки, 
отколкото официално агрегираните.

Има две обяснения за това разминаване между общите данни за даренията и тези, обоб
щени от отделните центрове. Едното е, че органите от затворници са класифицирани като 
дарения. Хуан Дзиефу през март 2014 г. заявява, че: 

„[Реформата за трансплантациите] не касае това да не се използват органи от 
екзекутирани затворници, а за това да не се позволява на болници или меди
цински персонал да се въвличат в частни сделки с човешки органи.“2011 „Ние ще 
регулираме този казус чрез включване на доброволни дарения на органи от 
екзекутирани затворници в националната обществена система за даряване на 
органи.“2012 „След като веднъж влязат в нашата единна система за разпределе
ние, органите се броят за доброволни дарения от граждани. Така нареченото 
даряване на органи при смърт на осъдени затворници вече не съществува.“2013

На 8 октомври 2015 г. медицинското издание „Бритиш Медикал Джърнъл“, в статия, озагла
вена „Семантичният трик на Китай с органи на затворници“2014, в съавторство с пет медицински 
специалисти от САЩ, Германия и Канада информира, че:

„Обявлението през декември 2014 г. само по себе си не е нито правна, нито 
правителствена регулация. То е само в най-добрия случай изявление на добри 
намерения, но няма силата на закон. Обявлението дори не се споменава в по
литиките на Националната комисия на КНР за здравно и семейно планиране, 
която администрира Ответната система за трансплантации на органи на Китай.“

В статията се твърди, че китайските власти просто играят игри на думи като „поставят  
етикет-дефиниция на органи от затворници като доброволни дарения от граждани.“

На 10 март 2015 г. Агенция Франс Прес съобщава, че медицинските специалисти в САЩ, 
Германия, и Канада пишат отворени писма до медицински списания, за да предупредят, че:

„Китай все още използва органи на затворници, осъдени на смърт. Единствената 
разлика е, че тези органи в момента се класифицират като доброволно дарени 
органи от граждани, осъдени на смърт. Тази промяна ще заобиколи междуна
родната етика и тези неетични практики може никога да не спрат.“2015 

Според статия на „Ню Йорк Таймс“, озаглавена „Китай пристъпва клетва, използвайки орга
ни от затворници за трансплантации,“ органи от затворници, включително и от тези, осъдени 
на смърт, могат все още да бъдат използвани за трансплантации в Китай, и че тази употреба 
има подкрепата на политиците. Д-р Отмар Клойбер, генерален секретар на Световната меди
цинска асоциация, заявява, че обявлението през декември от Хуан Дзиефу е „административен 
трик.“2016

Второ обяснение за разминаването между общата стойност на даренията и агрегираните 
данни от докладите на отделните центрове за дарения е, че китайските болници купуват ор
гани от пациентите, които са близо до смъртта, през техни бедни роднини, които се съгласяват 
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на отнемането на органи от техните близки. Това, което сегашните здравни служители наричат 
система за даряване, в по-голямата си част е система за покупко-продажба чрез болниците като 
брокери. Пациентите плащат големи суми за органи. На семействата на потенциалните донори, 
които са близо до смъртта, се предлагат големи суми пари за тяхното съгласие. 

Що се отнася до парите, които пациентите плащат за закупуване на органи, Хуан Дзиефу 
казва: 

„На първо място, трансплантацията е скъпа операция; в момента нашата социал
на медицинска застраховка не покрива разходите за трансплантация на органи. 
Трансплантацията принадлежи към високия клас медицинско обслужване и не 
всички пациенти могат да си позволят такива операция и следоперативни ме
дицински разходи…“

Що се отнася до парите, които семействата на донорите получават при даряването на ор
гани, Хуан Дзиефу казва: 

„В САЩ и други страни решението за даряване облекчава семейството на по
тенциалния донор от всеки по-нататъшен финансов риск. Това премахва зна
чителната бариера за обмислянето от страна на семейството за даряване на 
органи чрез премахване на всяка финансова пречка за вземане на решението 
за даряване на органите на любим човек. В тези страни, обработката на донора 
и таксите за поръчката се предават на реципиента чрез системата за здравео
пазване на правителството като финансова подкрепа. В Китай... няма действаща 
изцяло финансирана мрежа за социална сигурност; по този начин, решението на 
едно семейство да дари, ще ги натовари с допълнителни финансови задълже
ния. Необходимо е да бъде въведена финансова система, която би компенсирала 
таксите от болницата по отношение на донорството на органи. В преходния пе
риод на пилотна програма към национална програма за семействата на донори 
с финансова тежест Китай възприема система на хуманитарна помощ в духа на 
братство и реципрочност. Тази система отчита както алтруистичния характер 
на даряването чрез признаване на донора по публичен начин, така и финансо
вата тежест от решението за даряване на органи на член на семейството, която 
може да утежнява семейството. Финансовата тежест може да бъде значителна, 
особено предвид на средния доход в Китай.“

В интервю за „Сина“ на 3 март 2015 г. Хуан казва: 

„Невъзможно е органите от осъдени на смърт затворници и органите, дарени 
от гражданите, да съществуват в една и съща система. Ако системата ни за до
норство е такава, хората няма да ѝ се доверят, те ще се страхуват, че системата 
е несправедлива и непрозрачна. Бедни хора даряват органи, а богати хора имат 
правото да получават органи за трансплантации. Съгласен съм с гледната точка 
на редакцията на „Глобал Таймс“ – „уважавайте осъдените на смърт затворници 
и ще има повече здрави хора, които да участват в даряването.“2017

Коментарът, че бедните хора даряват органи, а богатите хора имат правото да получават 
органи за трансплантации, капсулира брокерската системата на болниците, за която се твърди, 
че е заменила системата за използване на затворниците. За да се направи разликата между бо
гати и бедни, финансирането, дадено от системата за здравеопазване на оцелелите роднини на 
тези, които са близо до смъртта, трябва да е повече от просто финансово неутрално. Д-р Джей 
Лавий съобщава, че тези плащания са големи, „някои са еквивалентни на два пъти годишния 
доход на семейството.“2018

Има второ несъответствие, което е в действие тук - разликата между общия брой транс
плантации и общия брой дарени органи, без значение колко неточно се използва терминът 
„дарение“. Официалната линия на Китай е, че всички трансплантации идват от дарения. И все 
пак, общият брой трансплантации, ако се агрегира работата на отделните болници, далеч над
хвърля цифрата от 7785, съобщена през април 2016 г., за брой на трансплантации през 2015 г.



343

Има две трансплантационни системи, работещи в Китай: едната система обаче, неправил
но е определена като система за даряване, а другата е система извън системата за даряване. 
Системата за даряване събира тези няколко дарения на органи, които наистина са доброволни, 
органи на затворници, насочвани чрез системата за даряване, както и органите на умиращи 
пациенти, купени със съгласието на техните семейства. Насилствената система, която се издига 
над системата за даряване, съставлява по-голямата част от трансплантации на органи в Китай.

Последователи на Фалун Гонг
В сферата на медицината през 60-те години на 20-и век започват да се провеждат транс

плантации на човешки органи. Налице е огромно развитие в индустрията на Китай за транс
плантация на човешки органи след 1999 г. Времевият период на този растеж съответства на 
времето на кампанията за преследване на Фалун Гонг от Китайската комунистическа партия. 

Нашите книги, „Кървава реколта: Отнемане на органи от практикуващи Фалун Гонг в 
Китай“ и „Клането: Масови убийства, отнемането на органи и тайното решение на Китай на 
проблема с дисидентите“, разглеждат растежа на трансплантациите в Китай в подробности и 
заключават, че практикуващите Фалун Гонг са основните жертви, към които е насочена широ
комащабната индустрия на Китай за трансплантация на органи от живи хора.

Според вътрешно проучване, проведено от Бюрото за обществена сигурност на Китай, от 
юли 1999 г. най-малко 70 милиона души в Китай са били практикуващи Фалун Гонг.2019 На 20 
юли 1999 г. ръководството на Китайската комунистическа партия започва кампания за лик
видиране на практиката Фалун Гонг.2020

Случаи на изчезване

Още в самото начало на преследването, практикуващите Фалун Гонг се обръщат с жалби 
към държавните ведомства в своите провинции, към Службата по обжалвания в Пекин или 
излизаха на площада Тиенанмън. Броят на хората, които подписват петиции към правителст-
вото в Пекин е най-висок между началото на 2000 г. и края на 2001 г.

 Бюрото за обществена сигурност в Пекин определя, че до април 2001 г. общо 830 000 прак
тикуващи Фалун Гонг са регистрирани или арестувани. Тази цифра не включва онези, които 
отказват да дадат името си на полицията.2021 Голяма част от практикуващите не разкриват са
моличността си, за да избегнат въвличане на техните семейства или на хора от техните работни 
места и квартали. Практикуващите, които не са идентифицирани, не са изпратени обратно в 
родните им места.2022

Според доклад от Министерството на правосъдието на Китай, съществуват 670 оперативни 
затвори в Китай, в които има общо над 1.5 милиона затворници.2023, 2024  Съществуват и 300 тру
дови лагери преди системата Лаогай да бъде отменена в края на 2013 г.2025  В книгата „Лаогай: 
Машината за репресии в Китай“, публикувана през 2009 г., се твърди, че около 3 до 5 милиона 
души са били задържани в лагерите на Лаогай.2026 

Годишният доклад за Китай за 2008 г.2027 на Изпълнителния комитет на Конгреса на САЩ 
отбелязва, че според международни наблюдатели, половината от лицата, задържани в ки
тайските трудови лагери са практикуващи Фалун Гонг. Итън Гутман изчислява, че Фалун Гонг 
практикуващите представляват около половината затворници в системата Лаогай през 2001 
г., след което броят им се стабилизира на 15% до 20% в дългосрочен план, което прави между 
500 000 и 1 милион практикуващи Фалун Гонг, задържани в системата Лаогай във всеки един 
момент.

Много центрове за задържане са били построени или разширени в цял Китай, за да приютят 
големия брой арестувани и задържани практикуващи Фалун Гонг. Китайската комунистическа 
партия също използва военни и подземни съоръжения за гражданска защита, за да осигури 
места за задържането на практикуващи Фалун Гонг.2028 Тези практикуващи изчезват, както по 
отношение на закона, така и на практика.
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Политика на унищожение

На 21 август 2000 г. Министерството за обществена сигурност на Китай провежда нацио
нална телефонна конференция, за да даде нови заповеди, че практиката Фалун Гонг трябва 
да бъде ликвидирана в рамките на три месеца.2029 Ду Даобун от провинция Хубей, съобщава 
през май 2003 г., че местното „Управление 6-10“, служба на комунистическата партия, която 
се занимава с репресиите срещу Фалун Гонг, е получило инструкции като: „няма закон, кой
то да регламентира третирането на практикуващите Фалун Гонг,“ и „смъртта на Фалун Гонг 
практикуващи в следствие побой е нищо и ще се счита за самоубийство; тялото да се кремира 
директно без разследване за идентификацията на лицето „.2030

На 9 октомври 1984 г. Върховният народен съд, Върховната народна прокуратура, Ми
нистерството на обществената сигурност, Министерство на правосъдието, Министерство на 
здравеопазването и Министерството на гражданските дела съвместно обнародват „Временни 
правила за използването на трупове или органи на екзекутирани затворници.“2031 Това позво
лява труповете и органите на затворници да се използват при определени условия: 

1) тялото не се изисква или семейството отказва да прибере тялото;
2) екзекутираният затворник доброволно дарява орган или органи за използване от ме

дицински или здравни звена;
3) семействата дават съгласието си.
Въпреки че законът може да не е бил първоначално замислен с конкретна вратичка, той 

наистина позволява да бъдат използвани органи от затворници без съгласието им, а също и 
без съгласието на техните семейства, стига тялото да не е поискано от тях. Законът не изисква 
затворникът да бъде осъден на смърт и след това екзекутиран, за да бъдат използвани него
вите или нейните органи.

В случая с Фалун Гонг, властите също използват „Временни правила“, за да се предотврати 
семействата на загиналите практикуващи да поискат телата им, което от своя страна улес-
нява насилственото отнемане на органи и неправомерната продажба на органи. Властите не 
са длъжни да информират членовете на семейството, когато практикуващ Фалун Гонг е про
изволно задържан в лагер за „превъзпитание чрез труд“.  Освен това много от задържаните 
практикуващи Фалун Гонг, за да защитят своите семейства, приятели, колеги и съседи, не се 
идентифицират, щом биват задържани. За онези, които не се идентифицират, властите не знаят 
кои са членовете на семейството им и не могат да ги уведомят.

Тази комбинация от правни фактори в Китай дава възможност за снабдяване с органи от 
практикуващи Фалун Гонг без тяхното съгласие, без съгласието на членовете на техните се
мейства, и без значение дали са или не са осъдени на смърт. Освен това цифрите обект на тази 
свобода за отнемане на органи, са големи поради големия брой Фалун Гонг практикуващи, 
които не се идентифицират в ареста.

Кръвни тестове

В центровете за задържане на Фалун Гонг практикуващи често се правят кръвни изслед
вания и медицински прегледи, докато други затворници (с изключение на уйгури, тибетци и 
някои християнски групи, които също са целева група) не получават такова третиране.

По време на разследването, Итън Гутман интервюира над 50 практикуващи Фалун Гонг, 
задържани в трудови лагери и затвори в Китай, на много от които са били насилствено правени 
кръвни тестове и необичайни прегледи. Много подобни случаи са били регистрирани от докла
да „Кървава реколта“ на Матас и Килгор. Сайтът Minghui.org публикува много разкази от първа 
ръка от практикуващи Фалун Гонг в цял Китай, които са преминали през такива изследвания.

През април 2014 г. в Гуейджоу, Ляонин, Хунан, Хубей, Пекин и на други места, полицията 
влиза в домовете на практикуващите и насилствено взима кръвни проби и секрети от бузите 
с тампони. Полицаите твърдят, че следват заповеди отгоре.2032  В рамките на един месец на 16 
практикуващи в областта Дандун на провинция Ляонин са направени кръвни проби прину
дително от полицията.2033

Случаите, в които телата на практикуващите са кремирани без съгласието на техните се
мейства, продължават да бъдат отразявани на сайта Minghui.org. Стотици хиляди практикува
щи Фалун Гонг са били преместени или са изчезнали.
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Разпределяне на органите

Докато китайските трансплантации се увеличават, според официалните данни до 10 000 
на година, в Китай няма система за разпределяне на органи. 

Печатната медия „Пъблик Хелт“ съобщава през септември 2003 г., че Хуан 
Дзиефу изнася лекция в Трета болница на Централния южен университет Сяня 
за законодателството на Китай за трансплантация на органи. Той излага предло
жение, че създаването на мрежа за разпределянето на органи може да разреши 
хаотичната ситуация на разпределение и управление на органите. С участието 
на здравния административен отдел, мрежата за разпределение на органи на 
провинциално, регионално и национално ниво може да бъде постепенно създа
вана. Разгръщането на мрежата би могло да: „предотврати транспортирането на 
източниците на органи и да намали разходите за операция наполовина. Също 
така, качеството на трансплантите може да бъде значително подобрено, тъй 
като времето за чакане може да се съкрати.“2034

Фигура 12.1   Извлечение от медията “Пъблик Хелт“ от 23 септември 2003 г.

Имайки предвид, че това предложение е направено цяло десетилетие преди да бъде уста
новена системата за донорство на органи в Китай, Хуан Дзиефу би трябвало да се позовава на 
органите от затворници. 

На 31 март 2006 г. лице, което е идентифицирано като главен военен лекар, работещ в 
Отдела по обща логистика във Военното командване в Шънян, пише до медията „Епок Таймс“: 

„Отнема само един ден, за да се трансферират 5000 души, използвайки затворен 
влак. Бях свидетел на трансфера от Тиендзин до Дзилин. Имаше влак, който пре
возваше над 7000 души през нощта, ескортиран от тежко въоръжена охрана.”2035 

Уебсайтът Minghui.org публикува много разкази на очевидци за последователи на Фалун 
Гонг, станали обект на такива трансфери.
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II. ПАРТИЙНИ И ДЪРЖАВНИ АГЕНЦИИ

Управление 610 и Комитетът по политически и правни въпроси 
През март 2015 г. сателитната телевизия „Финикс“, базирана в Хонконг и излъчваща на 

мандарин, лицензирана от китайското правителство да се разпространява в континентален 
Китай, пуска интервю с Хуан Дзиефу.2036 Хуан казва:

„Когато решихме да спрем да разчитаме на екзекутирани затворници за транс
плантации на органи, това беше най-безнадеждният период, в който сме изпада
ли. Използването на органи от затворници, този тип ситуация естествено щеше 
да доведе до всякакви съмнителни и трудни за решаване проблеми. Разбирате 
ли значението на моите думи?... Стана порочно, стана съмнително и излезе от 
контрол, стана много чувствителна, много сложна област, общо взето забранена 
област. „

Той споменава, че благодарение на падането от власт на „голям тигър“ в антикорупцион
ната кампания, сега е възможно да се засегне тази забранена територия. На въпрос кой „голям 
тигър“ визира, Хуан отговаря:

„Толкова е ясно. Всеки познава този голям тигър. Джоу Юнкан е големият ти
гър; той беше генерален секретар на Националния комитет по политически и 
правни въпроси и бивш член на постоянния комитет на Политбюро. Всеки знае 
това… Така че по въпроса откъде идват органите от екзекутирани затворници, 
не е ли пределно ясно?“ 

Комитетът по политически и правни въпроси е създаден през септември 1949 г., за да нап-
равлява работата на Министерството на вътрешните работи, Министерството на обществе
ната сигурност, Министерството на правосъдието, Комитета за социални и правни въпроси и 
Комитета по етични въпроси.2037  

На 10 юни 1999 г. преди кампанията срещу Фалун Гонг да започне официално, Китайската 
комунистическа партия създава „Централна водеща група за справяне с въпроса за Фалун Гонг“, 
под чиято шапка е създаден „Офис на  водещата група за справяне с въпроса за Фалун Гонг“. 
Във вътрешните кръгове той е известен още като „Управление 6-10“, като името му е взето от 
датата, на която е създаден: 10 юни. Със структура, която се разпростира от върха до дъното, 
през цялата партия, правителството и армията,  Управлението има компетенции да нарежда 
на полицията и съдебните органи. Тази организация е пряко свързана с Групата за културна
та революция в ККП и има за цел постепенното и систематично изличаване на практиката 
Фалун Гонг.  Тя е специално създадена с тази цел; дадена ѝ е неограничена и свръх-правна 
власт. По-късно тя сменя името си на Централна водеща група за справяне с еретични рели
гии или Офис за поддържане на стабилността. Организацията е директно на подчинение на 
Централния комитет на ККП.2038

Управление 6-10 е основната организация, създадена от комунистическата партия за уни
щожаване на Фалун Гонг. Първоначално тя е подчинена на Комитета за политически и правни 
въпроси. Правомощията на комитета са разширени, след като Управление 6-10 става част от 
него. Комитетът и Управление 6-10 са над Бюрото по обществена сигурност, Прокуратурата и 
съдебната система. 

Оклеветяването на Фалун Гонг дава основата за оправдаване на зверствата, извършени 
срещу последователите. През 2002 г. Дзян Дзъмин издига Джоу Юнкан (който няма предишен 
опит в системата на обществената сигурност) от партиен секретар на провинция Съчуан до 
министър по обществената сигурност, на която позиция той си сътрудничи със секретаря на 
партийния комитет Луо Ган за прилагането на преследването на Фалун Гонг в цялата страна.2041

Джоу прави репресиите и преследването на Фалун Гонг главен акцент в работата на систе
мата за сигурност в Китай. По време на неговия мандат броят трансплантации, извършени в 
Китай – с органи на Фалун Гонг практикуващи, продължава бързо да расте. 
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Фигура 12.2:   Бюро 610 и структурата на политическия и Юридическия комитети на ККП2039

Съдебната система продава органи на центровете за трансплантация. Болниците към раз
следващата система активно извършват трансплантации на органи. Специални институции 
като Бюрата за обществена сигурност, като например местните психологичните изследовател
ски центрове към Бюрата по обществена сигурност в Дзинджоу и Чанчун (ръководени от Уан 
Лидзюн), извършват широкомащабни трансплантации на органи, както и експерименти с хора. 

По време на 17-ия Национален конгрес на комунистическата партия през октомври 2007 
г., Джоу Юнкан заема мястото на Луо Ган като партиен секретар към Комитета за политически 
и правни въпроси. Джоу оглавява и Централната водеща група за справяне с въпроса Фалун 
Гонг и е назначен в най-високия стратегически орган на партията: Постцоянния комитет на 
Политбюро. В края на 2013 г. новото ръководство на ККП отстранява Джоу Юнкан заради об
винения в корупция и планиране на държавен преврат. Но изградената за преследването на 
Фалун Гонг машина не спира да действа.

Здравно министерство, Комисия за семейно и национално пла-
ниране и други

Министерство на здравеопазването, а след това и Комисията за семейно и национално пла
ниране повеждат системата на здравеопазването в посока трансплантиране на органи. Чрез 
организирането, насърчаването и директното провеждане на такива дейности, тези агенции 
носят цялата отговорност за планирането, правенето на политики, регулирането и управле
нието на китайската индустрия за трансплантиране на човешки органи и за системата на да
ряване и намиране на органи.2042
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Тези агенции координират и ръководят системата за трансплантация на органи в Китай 
на централно ниво: доставка и намиране, болнични грижи и услуги, следоперативна регис
трация, наблюдение и даряване. Също така, тези агенции организират и внедряват обучение 
и споделяне на регулации, политики и техники на трансплантация. По-специално, те оценяват 
квалификацията на институциите за трансплантация, както и способностите и управлението 
на клинични практики. Те също дават и управляват разрешителните на квалифицираните 
центрове за трансплантация. 

След като трансплантациите на органи са с висок приоритет в националната стратегия 
на Китайската комунистическа партия и на тях се набляга силно, като на растяща в бъде
ще индустрия, по основните национални програми са финансирани голям брой проекти за 
трансплантация на органи. Министерство на здравеопазването, Министерството на науката 
и технологиите, Министерството на образованието и други отдели, както и армията, правят 
сериозни инвестиции в изследването, развитието и обучението на персонал в технологията 
на трансплантиране, за да посрещнат нуждите на тази бързо растяща индустрия. Развиват се 
нови възможности и техники, които бързо се разпространяват и позволяват трансплантаци
ята на органи от живи хора в Китай да се превърне в огромна, индустриализирана система за 
по-малко от две десетилетия. 

През март 2013 г. на 12-ия национален народен конгрес бившото Министерство на здра-
веопазването и Комисията за семейно и национално планиране са разпуснати, а Хуан Дзиефу е 
освободен от поста министър на здравеопазването. Междувременно е създадена нова Комисия 
за националното здраве и семейното планиране.2043 Хуан Дзиефу е и бивш председател на Борда 
за трансплантиране на органи в Китай. Той е главен редактор на 11 хирургически монографии 
и участва в редакцията на 5 хирургически монографии.2044  На 1 март 2014 г. е обявено създава
нето на Китайската комисия за даряване и трансплантация на човешки органи. Тя обявява, че 
под ръководството на Комисията за националното здраве и семейното планиране и на общес-
твото на Китайския червен кръст, комисията ще работи като централен управленски орган 
за ръководство и контрол на системата за трансплантиране и даряване на човешки органи в 
Китай. Хуан Дзиефу е обявен за директор на Комисията.2045 Оттогава Хуан Дзиенфу е говори
телят на Китай в областта на трансплантирането на органи. 

Новата титла на Хуан, директор на Комитета за даряване и трансплантация на човешки 
органи,2046 не е официална, според информация от служители на комунистическата партия. В 
новинарската секция на официалния сайт с данни на ККП, Хуан е отбелязан като „бивш минис
тър на здравеопазването“ и „заместник-директор на Централния здравен комитет“.2047 Освен 
това на сайта на Комисията за национално здраве и семейно планиране “Китайската комисия 
за даряване и трансплантация на човешки органи“, създадена през 2014 г., не фигурира в струк
турата на никой от департаментите.2048 Нещо повече: макар че е обявена като централната 
управленска агенция за трансплантации в Китай, тя няма дори официален уебсайт. На срещата 
по откриването ѝ е обявено, че секретариатът ѝ е част от Комисията за национално здраве 
и семейно планиране. Комисията по трансплантации изглежда е куха организация без свой 
персонал или собствен офис. 

Хуан Дзиефу обяви, че Китай ще спре да използва органи от затворници от 1 януари 2015 г. 
Но това съобщение няма законов ефект и не е отразено в никакви официално обявени полити
ки или закони. Наредбата на Държавния съвет за трансплантация на човешки органи, влязла в 
сила на 21 март 2007 г., не премахва съществуващите регулации от 1984 г.2049, които позволяват 
използването на затворници като донори на органи без тяхно съгласие. Регулациите от 1984 
г. са в сила и до днес.2050 

Армията
Народната освободителна армия е контролирана от Китайската комунистическа партия 

и е една от малкото армии в света, които служат на определена партия, вместо на държавата. 
Тя е инструмент, използван да поддържа контрола на ККП над Китай. 

От 1999 г. до май 2006 г. Централната военна комисия на ККП е провела шест специални 
срещи за „справяне с религиозни въпроси, свързани с чужбина“, на които основна тема е бил 
Фалун Гонг.2051 Главният логистичен отдел на Народната освободителна армия е оторизиран 
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за ключов лидер на всяко ниво в армията за изличаване на практиката Фалун Гонг, като му 
е дадена и властта да управлява тайните центрове за задържане и процеса по отнемане на 
органи от живи хора. 

Според изследване на Световната организация за разследване преследването на Фалун 
Гонг, над 100 военни болници са развили или разширили своите отделения за трансплантация 
на органи, а в процеса са включени над 2000 медицински служители.2052 Тук се включват също 
главни военни болници, директно под шапката на Централната военна комисия, всички кло
нове на главните военни болници, главните болници към седемте регионални военни части, 
болници към военните медицински университети, военните болници, кодирани с номера и 
главните болници на въоръжената полиция. Броят трансплантации, извършени от военните 
болници в Китай, е най-големият сред всички военни болници в света. Те играят роля и в разре
шаването на основните технически въпроси при трансплантацията на органи и снабдяването 
на цивилните болници с органи от живи донори, и с техническа помощ. 

III. ПРИЗНАНИЯ

Нови лица, подаващи разобличаваща информация 
Въпреки че лицата, които подават разобличаваща информация, са играли важна роля в 

нашите предишни разследвания, важно е да се отбележи, че те често могат да запълнят само 
една част от пъзела. Хирургът Енвер Тоти знаеше само, че му е наредено да вземе черния дроб 
от жив човек. Той не е знаел защо човекът е бил екзекутиран.2053 

„Ани“, която направи публично изявление за отнемането на органи от практикуващи Фалун 
Гонг през март 2006 г.,2054 е била служител в болница Судзятун и знае, че заявките за материали 
като тоалетна хартия и ориз са ставали през покрива. Доставките са достатъчни не само за 
нейната болница, но също и за втора болница, пълна с пациенти. В крайна сметка, нейният 
съпруг – хирург, ѝ споделя, че в болницата живеят практикуващи Фалун Гонг, които са убивани 
в големи мащаби заради органите им.2055

Д-р Ko Уън-дзъ просто извършва запитване за цената и качеството на органите от името 
на клиниката си в Тайван. Той не очаква, че ще му бъде отговорено, че всички органи идват от 
Фалун Гонг.2056

Това, което отличава хората, подаващи сигналите, които подчертаваме в този раздел, е, 
че те знаят много повече за цялата картина на отнемането на органи, отколкото тези други 
лица, подаващи разобличаваща информация. Те са също така по-трудни за проучване. В случая 
на първите трима свидетели по-долу, те са само малко по-добри от анонимната електронна 
комуникация. В случая на разследващите телефонни разговори, изложени след първите три 
по-долу, ситуацията е по-добра; разговорите са били записани, служителите са известни и чо
век теоретично би могъл да напасне гласовите им характеристики.

Военен лекар в Шънян 

На 31 март 2006 г. лице, което се представя за старши военен лекар към Отдела за обща 
логистика на Военното командване на Шънян, пише до медията „Епок Таймс“:2057 

„Судзятун е един от 36 сходни тайни центрове за задържане. От информацията, 
до която имам достъп, в Дзилин е най-големият лагер, който затваря практи
куващи Фалун Гонг, с код 672-S. Над 120 000 души са задържани там, включи
телно практикуващи Фалун Гонг от цялата страна, престъпници и политически 
затворници. Само регионът Дзилин Ютай, където е петият най-голям комплекс 
за тайни арести на Фалун Гонг, държи над 14 000  от тях.“

Според този военен лекар, посочващ, че е избрал да остане анонимен, заради своята бе-
зопасност:
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„Централната военна комисия на Китайската комунистическа партия има доку
ментация от 1962 г., като информацията има проследяване и до днес, че всички, 
осъдени на смърт и сериозни нарушители, могат да бъдат третирани в съот
ветствие с нуждите на националното и социалистическото развитие и могат да 
бъдат третирани в съответствие с „революционния протокол“.

„Вземането на органи от сериозните нарушители бе легализирано от допълни
телна правна регулация, влязла в сила през 1984 г. Много от местните служби за 
обществена сигурност възползват от това извършвайки директно трансплан
тации с органи от тези хора, последвана от кремация, или като ги раняват, фор
мирайки погребални ритуали, директна трансплантация и после кремиране. 
След 1992 г. с нарастващите разходи за промишлени суровини, в резултат на 
развитието на много индустрии, човешките тела стават ценна суровина. И жи
вите тела, и труповете стават суровини.“

„В момента Централата на Китайската комунистическа партия определя чле
новете на Фалун Гонг за класов враг. Това означава, че не е необходимо да се 
докладва, ако те се третират в съответствие с потребностите на икономическото 
развитие. С други думи, като сериозни нарушители, Фалун Гонг хората вече не 
се третират като човешки същества, а като суровини за продукти, превръщайки 
се в стока.“

През април 2006 г. той отново пише на медията „Епок Таймс“, за да даде повече подробности 
за процеса: 

“Всички, които са обект на трансплантация на органи ще бъдат отведени от 
затворите, лагерите за принудителен труд, центровете за задържане, тайните 
лагери и т.н. В този момент, техните истински имена ще бъдат заменени с код, 
съответстващ на фалшивото име на доброволен дарител на органи... следващата 
стъпка е да бъдат подложени на трансплантацията на органи от жив човек... на 
този човек вече не се гледа като на човешко същество, а като на животно. [Ле
карите], които са извършили една или две операции, все още могат да имат 
някакъв спиращ ги страх, но след десетки хиляди живи трансплантации и уни
щожаване на тела, човек претръпва.”2058

“За всички  източници на органи се казва, че са доброволни. Фалун Гонг и други 
затворници използват истинските си имена по време на ареста. Но по време 
на трансплантацията на органи се използва подправено име. Жертвите ста
ват фиктивни хора, но информацията за тях е пълна. Има, разбира се, и подпис 
на формуляра на доброволния донор, но разбира той е подписан от някой друг.”  

“Виждал съм над 60 000 такива фалшиви формуляри. В общи линии, те казват, че 
лицето доброволно дарява органа и поема всички последствия. Много подписи 
бяха с един и същ почерк.”

“Тези материали ще бъдат съхранявани в продължение на 18 месеца и ще бъдат 
унищожени след това. Те се съхраняват на провинциално ниво с военен контрол 
и могат да бъдат достъпни само с одобрение от комисар(и) от Централната во
енна комисия.”

“В действителност, броят на тайните, неофициални трансплантации на органи 
в Китай е няколко пъти по-висок от официалните данни. С богат източник на 
живи органи, много болници с военен характер също участват в мащабна транс
плантация на органи като частна практика, в допълнение към официалните 
доклади, които представят на своите началници.”
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“Китай е център на международна търговия с живи органи и е отговорен за 
над 85% от общия брой на живи трансплантации на органи в света от 2000 г. 
насам. Според данните, докладвани на Централната военна комисия, няколко 
души са повишени и стават генерали поради „постижения“ в тази област.”

“Военните действат като система за управление на трансплантацията на орга
ни. Този тип управление и организационно ядро   принадлежат към военната 
система. Това е нещо, с което местната власт не може да се сравнява, защото 
веднъж щом става военна тайна, никой не може да придобие информация. Ние 
всички разбираме как работи военната система. Има огромен източник на живи 
органи, както и много военни болници отчитат техните трансплантации на тех
ните контролни органи. В същото време те също извършват трансплантации 
на органи в голям мащаб като частна практика. Това води до факта, че реалните 
цифри са много по-високи, отколкото официалната статистика.”

„Централната военна комисия оторизира съответните военни служители и зве
на да управляват военните дела. Цялата информация, свързана с тях, се счита за 
военна тайна. Служителите, отговорни за военния контрол, имат правомощията 
да арестуват, задържат или да екзекутират всички лекари, полицаи, въоръжени 
полицаи, както и изследователи, от които изтича информация.”

Здравен работник от Дзинан

На 14 април 2006 г. здравен работник в здравната система на Дзинан с над 20 години опит, 
пише на информационния сайт на Фалун Гонг, Minghui.org: 

„Болницата на Циенфошан в Шандун и Многопрофилната полицейска болница 
на провинция Шандун стават съучастници със затворите и лагерите за прину
дителен труд в широкомащабна операция за отнемане на органи от живи хора. 
Телата на Фалун Гонг практикуващите са използвани от стажантите в болни
ците за извършване на експерименти. Болницата получаваше заповеди отгоре 
и беше напълно включена в схемата.“2059

„И болницата Циенфошан в Шандун, и Многопрофилната полицейска болни
ца на провинция Шандун (известна още като болница Лаогай, тъй като такива 
болници са част от системата на трудовите лагери) са преки участници в от
немането на органи от Фалун Гонг практикуващи. Тези болници получават и 
изцяло изпълняват инструкциите от централното ниво на комунистическата 
партия. Много от трансплантациите, извършени върху живи практикуващи, 
са направени от тези две болници, в партньорство със затвора на провинция 
Шандун, Женския затвор на провинция Шандун и други затвори и лагери за 
принудителен труд. Тези институции ръководеха снабдяването с органи, вклю
чително хирургическите операции, отнемането на органи, разпределянето на 
печалбата и т.н.“

„Болницата Циенфошан е в партньорство с Източния център за трансплантация 
на органи в Тиендзин, за създаването на Института за чернодробни трансплан
тации в Шандун. Той прави най-много трансплантации и предлага най-напред
налата технология в провинция Шандун. Центърът прави също трансплантации 
на бъбреци, бял дроб, тестиси и роговица.“

Болницата има капацитет от 800 легла. Персоналът в нея се състои от 300 старши техници, 
44 съветници, завършили медицина, лекари и над 90 професори от университета в Шандун 
на непълен работен ден. Тези членове на медицинския факултет имат право да преподават 
медицина не само в медицинското клинично училище към университета в Шандун, но и в 
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Университета за традиционна китайска медицина в Шандун, в медицинския колеж Уейфан, 
в медицинския колеж Тайшан, в медицинския колеж в Бинджоу, в училището за медицински 
сестри на провинция Шандун и в други институции. 

Служител на въоръжената полиция в Дзинджоу

На 10 декември 2009 г. служител на въоръжената полиция в Дзинджоу, провинция Ляонин, 
докладва и свидетелства по телефона на Световната организация за разследване на преслед
ването на Фалун Гонг, че е охранявал едно от местата за отнемане на органи и лично е бил 
свидетел на цялата сцена как двама военни лекари са извадили органи от тялото на Фалун 
Гонг практикуваща.2060

Въоръженият охранител е станал свидетел на хирургическа операция на 9 април 2002 г. 
в операционна зала на 15-ия етаж на Многопрофилната болница на Военното подразделение 
на Народната освободителна армия в Шънян. Той наблюдавал как двама военни лекари отне
мат органи от Фалун Гонг практикуваща. Военният идентификационен номер на единия от 
двамата лекари е 0106069. Жертвата е жена на възраст между 30 и 40 години, гимназиален 
преподавател. Преди лекарите да я убият, тя е била подложена на мъчения и сексуални посе
гателства. Той заявява: 

“Нямаше никаква упойка. Ножът се заби директно в гръдния кош. Ръцете им 
дори не трепнаха. Ако бях на тяхно място, ръцете ми със сигурност щяха да тре
перят…”

През 2002 г. този свидетел е работил в системата за обществена сигурност на провинция 
Ляонин и е участвал в ареста и мъченията на Фалун Гонг практикуващи, включително на тази 
млада жена. Тя била цялата покрита с рани. На 9 април 2002 г. отделът за обществена сигурност 
на Ляонин изпраща двама военни лекари: единият от Многопрофилната военна болница в 
Шънян, а другият е дипломант от Втори военен медицински университет. Тази практикуваща 
била в съзнание, докато вземали без упойка нейните сърце, бъбрек и други органи. Свидетелят, 
въоръжен с пушка, трябвало да охранява цялото събитие. Той твърди също, че Уан Лидзун, 
началник на обществената сигурност на град Дзинджоу е заповядал „пълното унищожение 
на Фалун Гонг практикуващите“. 

Вицепрезидент на медицински университет и служител от Минис-
терството на обществената сигурност

През 2014 г.  и 2015 г. Ян Гуан, експерт по Китай, който живее в Дания, съобщава на вестник 
„Епок Таймс“ и на телевизия NTD за двама свои приятели; единият от тях е вицепрезидент на 
медицински университет в североизточен Китай, отговорен за доставките за двете, свързани с 
него, болници. Преди 2009 г. той бил назначен за отговорник за двете болници, всяка от които 
извършвала между 2000 и 3000 трансплантации всяка година. Истинското име и предишни 
местоработи на приятеля на г-н Ян бяха сверени по интернет. Нямало е опити да бъде осъщест
вен контакт с него, заради опасностите, които подобни опити биха предизвикали.  Имената на 
болниците и на свидетеля са променени от съображения за сигурност. 

Ето и откъси от разказа на приятеля:

“Двете, свързани с нашия университет, болници извършваха от 2000 до 3000 
операции за трансплантации на органи годишно. Благодарение на наличието 
на банка с източник на живи органи,  намирането на подходящия орган ставаше 
за по-малко от месец, понякога за не повече от 48 часа… Управление 6-10 (ин
ституцията, натоварена от ККП със задачата да изличи Фалун Гонг, превозваше 
източниците на живи органи със затворнически транспортни средства. След 
като съвместимостта на органите биваше повторно потвърдена, се извършваше 
операцията. След хирургическата намеса телата биваха кремирани… Ние полу
чавахме само серийни номера (от „източниците на органи“) и знаехме само, че 
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са Фалун Гонг практикуващи. Такива бяха 90% от случаите на трансплантации 
в болниците. Целият процес беше следен от членовете на Управление 6-10… 
От нас се изискваше пълна конфиденциалност.  Всички серийни номера и дан
ни за извършени трансплантации бяха докладвани на ръководния Комитет на 
комунистическата партия в края на всяка година и после бяха изтривани от 
компютрите ни под контрола на служителите на Управление 6-10.”2061

„Управление 6-10 започна да ни снабдява с такива органи от Фалун Гонг прак
тикуващи от 2000 г. Нямаше имена и адреси, само пол, възраст и сериен номер. 
Когато болниците ни изпращаха медицински екипи да вземат кръвни проби 
от затвори, трудови лагери и центрове за промиване на мозъци, аз трябваше да 
предоставя необходимите лекарства, инструменти и охладителни уреди, както 
и да осигуря транспорта. Имам под ръка пълните записи… Военните и поли
цейски болници обикновено извършват повече трансплантации от цивилните.” 

Вицепрезидентът добавя, че осъдените на смърт затворници и очакващите смъртната си 
присъда всъщност са източник на много малка част от трансплантираните органи.2062 Дори и 
в най-големите китайски градове не екзекутират повече от 50 души годишно. Висшите слу
жители на ККП и техните роднини отказват да приемат органи от екзекутирани затворници. 
Тези органи обикновено биват предоставяни на чужденци, които идват в Китай за трансплан
тации. Цените за чужденци могат да варират – в някои случаи заможните хора, които отчаяно 
се нуждаят от трансплантация, биват карани да заплатят до 2 млн. долара за трансплантация 
и болничен престой. 

Другият приятел на Ян работел в Министерството на обществената сигурност и отговарял 
за информационните станции на главен град на китайското крайбрежие.  По време на нового
дишните празненства през 2012 г. той казал на Ян, че доколкото знае, през последното десе
тилетие най-малко  500 000 органа от Фалун Гонг практикуващи са били трансплантирани в 
цивилни болници в Китай. Този брой не включва болниците, свързани с въоръжената полиция, 
армията и обществената сигурност. Статистиките на тези болници са строго секретни и дори 
служители от Министерството на обществената сигурност нямат достъп до тях.2063

Телефонни обаждания
След като Ани прави своето публично изказване за отнемането на органи от живи хора 

през март 2006 г., Световната организация за разследване на преследването на Фалун Гонг 
е документирала над 2000 записани телефонни интервюта с членове на съдебната система, 
на армията, въоръжената полиция и на центрове за трансплантация в 31 провинции, пряко 
подчинени на централното правителство общини и автономни региони. 

Сред мишените на разследването са членове на Политбюро и на Постоянния комитет на 
Политбюро, заместник-председателя на Централната военна комисия на ККП, член на Цен
тралната военна комисия и бивш министър на отбраната, бивш председател на Здравния де
партамент на Отдела по централна логистика на Народната освободителна армия, членове на 
Централния и местните комитети за политически и правни въпроси, агенти от Управление 
6-10, лекари, извършвали трансплантации във военни и цивилни болници и търговец на ор
гани. 

Чън Циен, посредник за доставка на органи в болница 307 към Народ-
ната освободителна армия

Във Фентай, Пекин, Чън Циен, служител за посредничество в снабдяването с бъбреци, дава 
още доказателства, че много Фалун Гонг практикуващи, отишли да апелират пред централ
ното правителство, са били тайно задържани, заведени са с кодови номера и са станали живи 
източници на органи.2064

По-долу ще прочетете част от записания диалог между Чън Циен и разследващ, който играе 
ролята на роднина на пациент, нуждаещ се от трансплантация (10 април 2007 г., 3:09-3:28 EDT):
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Разследващ: … Всъщност как може да сте сигурни, че той [източникът] е Фалун Гонг прак
тикуващ? Съвсем сигурни ли сте?

Чън: Как разпознаваме, че са Фалун Гонг практикуващи? Ами, когато настъпи моментът, то
гава нашата страна, нашият началник ще има хора, които ни дават информация, разбирате ли. 
Ще ви покажат информацията и данни. Може да сте сигурни. Имаме връзка с правителствени 
служители. Има връзка с високопоставени служители. Ще ви покажа такива материали, дори 
без да ме питате за тях. 

Разследващ: Чували сме, че преди години Фалун Гонг практикуващите не са издавали 
имената си, след като са били отвеждани. И че е имало доста такива. Някои са били затваряни 
в мазета и други места, които не са нито затвор, нито трудов лагер. 

Чън: Това, за което говорите, се случваше  през 2003 г.  Знам какво имате предвид. Хората, 
които не даваха имената си, са в документите от 2003 г. Ще трябва да ги намерите в архивите 
от 2003 г. 

Разследващ: Много ли бяха през 2003 г.?
Чън: О, да. В архивите от 2003 г. имаше много Фалун Гонг практикуващи. 
Разследващ: Знаете, че преди няколко години бяха задържани много Фалун Гонг практи

куващи, които подадоха жалби, но без да съобщават имената си. Нямаше никакви документи, 
никакви регистрации. 

Чън:  Да, това е съвсем нормално. Ако Фалун Гонг практикуващите не даваха имената си, 
им се даваше кодов номер. Ако не можеха да се разпознаят по имената, можеха да се разпознаят 
по кодовия номер. Или да бъдат проследени по пръстовите отпечатъци. Така източникът може 
да бъде проследен. Днес в нашето общество, особено за подобен род въпроси… като нашия на
чалник, като връзките с центровете за задържане, за това не мога да говоря. За ситуации като 
тази, за която ви казах… не мога да говоря произволно. Имаме тесни връзки с тях. След като 
сме част от този бизнес, ние имаме хора в абсолютно всеки отдел. Как ще свършим нещата, ако 
нямаме нужните контакти? Това е като верига за доставки, разбирате ли? 

Бай Шуджун

На 30 септември 2014 г. Бай Шуджун2065, бивш ръководител на отдела по обща логистика 
на Здравното управление на Народната освободителна армия, говори със следовател от Све
товната организация за разследване преследването на Фалун Гонг. Следователят се представя 
за партиен следовател и продължава да пита Бай въпроси за отнемането на органи от живи 
хора. Бай служи от 1998 до 2004 г. и като висш служител, ръководещ основните институции на 
военната здравна система, той би бил главното лице, отговорно за предаване на инструкции 
за прилагане на политиката.

Разследващ: Когато бяхте ръководител на отдела по обща логистика на Здравното управ-
ление на Народната освободителна армия, по отношение на отнемането на органи за транс
плантация от практикуващи Фалун Гонг, беше ли това нареждане от Уан Къ, тогавашния ди
ректор на отдела по обща логистика на Народната освободителна армия? Или тези нареждания 
директно са идвали от Централната военна комисия?

Бай: Тогава това беше председателят Дзян ... Имаше една инструкция ... да се извърши това 
нещо, което е, трансплантацията на органи..., председателят Дзян имаше инструкция, която 
казваше, че това... за хората, които продават бъбреци за трансплантации. Те, трябва да кажа, 
не бяха само военните, които правеха бъбречни трансплантации.

Разследващ: Ние също получихме информация, тоест тогава, съвместните логистични 
отдели [на военните региони] бяха задържали няколко души Фалун Гонг за „живи органи“. 
Вярно ли е?

Бай: Това, това беше тогава, ах, аз мисля, поне както си го спомням, защото тогава, след 
като председателят Дзян издаде инструкциите, ние всички свършихме много работа срещу 
практикуващите Фалун Гонг.

Следовател:  Вие, хората [от Отдела за обща логистика на Народната освободителна армия] 
и Отдел за съвместна логистика №1, Отдел за съвместна логистика №2, включително и Подраз
делението на Отдел за съвместна логистика №40 и военните болници, за които са отговаряли, 
имахте ли надзорни отношения с тях?
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Бай: Ние пряко контролирахме военните медицински университети. Те са пряко свързани 
с Отдела за обща логистика на Народната освободителна армия и те получаваха повтарящи се 
заповеди, защото Дзян отделяше много внимание на този въпрос тогава и подчертаваше много 
силно този въпрос... Дзян, когато той беше на власт, подчертаваше много силно този въпрос, 
даваше инструкции по този въпрос.

Висши кадри на Китайската комунистическа партия 
Световната организация за разследване преследването на Фалун Гонг разследва определен 

брой членове на Постоянния комитет на Политбюро, заместник-председателя на Централ
ната военна комисия на Китайската комунистическа партия и член на Централната военна 
комисия.2066

Ли Чанчун 2067 

На 17 април 2012 г. Ли Чанчун, член на Постоянния комитет на Политбюро, е бил попитан 
от следовател, който приема самоличността на главния секретар на Луо Ган за „използването 
на органи за трансплантации от задържани Фалун Гонг практикуващи и възможното даване 
под съд на Бo Силай за това.“ Ли отговорил: „Джоу Юнкан е отговорен за това специално. Той 
знае за това.“

Лян Гуанли 2068 

От 4 до 10 май 2012 г. Лян Гуанли, бивш министър на отбраната, бивш началник на Ге
нералния щаб на Народната освободителна армия и член на Централната военна комисия, е 
бил разследван от Световната организация за разследване на преследването на Фалун Гонг 
по време на посещение в САЩ. Следователят приема самоличността на член на специалната 
група за разследване на Уан Лидзюн. Що се отнася до военните болници с клас 3A, използващи 
органи от практикуващи Фалун Гонг за трансплантации, Лян отговаря: „Аз не съм чувал за 
това... не се грижа за това. Аз бях отговорен за военните дела, а не за логистиката и медицината 
[свързаните с нея дейности].“ Когато е попитан за това, той заявява, че „това беше обсъдено“ 
по време на среща на Централната военна комисия.

Уей Дзянжун 2069

През септември 2008 г. Уей Дзянжун, бивш заместник-директор на Централната комисия по 
политически и правни въпроси на Китайската комунистическа партия заяви, че отнемането на 
органи от задържаните практикуващи Фалун Гонг се е „случвало преди много време.“ Следова
телят беше приел самоличността на служител на Министерството на държавната сигурност.

Тан Дзундзие 2070

През април 2012 г., когато отговаря на въпрос на следовател, „Какви насоки или заповеди са 
били давани от Бо по отношение на отнемането на органи от практикуващи Фалун Гонг?“, Тан 
Дзундзие, бивш заместник-партиен секретар на Комитета по политически и правни въпроси 
в Ляонин, казва: „Аз бях помолен да се грижа за изпълнението на тази задача. Централата на 
партията [лидерския състав] всъщност се грижи за това. Въздействието беше доста голямо ...“ 
Той добавя: „Тогава говорихме главно за това по време на срещите в рамките на Постоянния 
комитет [на Политбюро].“

По време на това разследване, следовател на Световната организация за разследване прес-
ледването на Фалун Гонг приема ролята на член на специалната група за разследване на Бо 
Силай от Комитета за дисциплинарната инспекция на Китайската комунистическа партия.
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IV.  ПАРТИЙНА ПОЛИТИКА И КОЛИЧЕСТВО ТРАНСПЛАНТАЦИИ

Това е история, която започва като мистерия и завършва с масови убийства. Откъде идват 
всички тези органи за трансплантация в Китай?

През по-голямата част от времето, в което развива трансплантацията на органи, Китай 
изобщо няма система за даряване. Сега Китай има система за даряване, в която обаче не пос-
тъпват почти никакви дарения, така че очевидно не тя е отговорът. Тъй като органите са дос
тъпни след кратък период на изчакване и тъй като няма органи от пациенти в кома, отговорът 
очевидно не е и жертви на автомобилни катастрофи. Тъй като голяма част от затворниците 
са болни, нужна е и кръвна съвместимост, а законът изисква екзекуцията да се извърши 7 дни 
след издаване на присъдата; освен това броят, осъдени на смърт, затворници намалява, отго
ворът в огромна степен не е и осъдени на смърт затворници.

И така, какъв е отговорът? Отговорът в огромната си част е: невинни затворници на съвест
та – тибетци, уйгури, някои християни и, на първо място, Фалун Гонг практикуващи. 

Кой инициира тези масови убийства? Дали Китайската комунистическа партия и отвраще
нието ѝ от Фалун Гонг? Или пък търсенето на органи и нуждата от финансиране на здравната 
система, особено на военните болници? Партията ли води здравната система до тези масови 
убийства или здравната система просто се възползва от тази уязвима част от китайското на
селение, което партията обявява, че може да бъде експлоатирано? 

В конституцията на Китай шест пъти се споменава за „китайците от всички националности, 
водени от Китайската комунистическа партия“ или „под ръководството на Китайската кому
нистическа партия“. Когато нещо в Китай се случва толкова систематично и в широк мащаб, 
като убийството на Фалун Гонг практикуващи заради органите им, да се приписва водещата 
роля на друг, освен на Китайската комунистическа партия, е равносилно на отричане на реал
ността. Когато Китайската комунистическа партия издаде заповед, че Фалун Гонг трябва да 
бъде унищожен физически, каквото тя и прави, не е далеч и заключението, че комунистичес-
ката партия е наредила Фалун Гонг да бъде физически унищожен чрез отнемане на органи. 

Това обяснение заключава, че широкомащабното отнемане на органи от Фалун Гонг прак
тикуващи е заповядано пряко от Постоянния комитет на партията и е изпълнявано и от во
енни, и цивилни институции. Чрез различните нива на Управление 6-10, партията е създала 
единна операционна верига, за да позволи отнемането на органи при поискване. Отделът на 
генерално снабдяване на Народната освободителна армия служи като свързочен център за 
операциите, със съдействието на другите военни отдели, въоръжената полиция, Комитета за 
политически и правни въпроси, медицинската система и брокерите на органи. 

Чрез тази верига, практикуващите, арестувани при в Пекин по време на протест и онези, 
задържани из цялата страна, са принудени да дадат кръвни проби и да преминат през други ме
дицински изследвания. Резултатите са регистрирани в база данни с източници на живи органи, 
което позволява бързо да се намери пасващ орган за определен пациент в нужда. Отделът на 
генералното снабдяване на Народната освободителна армия действа централизирано и тайно, 
като установява центрове за задържане, разпределение, транспортиране, доставка, сигурност 
и разплащане за доставените органи.2071 По нареждане на ръководството на Китайската кому
нистическа партия, ръководени от армията, организирани и стимулирани от Министерството 
на здравеопазването и по-късно от неговия наследник, Комисията за национално здраве и 
семейно планиране,  трансплантационните центрове на Китай бързо се разрастват. 

Алтернативната възможност е партията пасивно да се е съгласила на тази масови убийст-
ва по желание на самите трансплантационни центрове и на болниците, които са искали да 
си осигурят финансиране и, колкото и перверзно да звучи, авторитет. Както и на пациенти, 
които не се интересуват кой ще умре, щом те могат да продължат да живеят. Алчност, егоизъм 
и институционално търсене са в основата на ограбването на органи от едно маргинализирано 
дехуманизирано малцинство, от страна на здравната система. Огромните суми, заплащани от 
пациентите за органи, не отиват само за медицинския персонал и болниците, но също и за 
пазачите от лагерите за принудителен труд и центровете за задържане, които предават обре
чените Фалун Гонг практикуващи. Корупцията в Китай става заразна и убийствата на Фалун 
Гонг практикуващи, заради органите им, е един неин аспект. 
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За болниците и трансплантационните центрове огромните наличности на органи от Фалун 
Гонг практикуващи е добра възможност. Болниците решават да използват тази възможност. Те 
постоянно се развиват по отношение на възможностите и технологиите за трансплантации. 
Иновациите се стандартизират и се споделят между болниците. За няколко години трансплан
тациите на черен дроб и бъбреци стават рутинна болнична операция. Техниките за трансплан
тация и броят извършени операции бързо растат. Трансплантационни центрове на национал
но ниво популяризират своята клинична технология из страната, обучават голям брой лекари 
да правят трансплантации и ръководят експоненциалния растеж на трансплантационната 
индустрия на Китай.

Третото обяснение е синтез от предишните две. Демонизацията и бруталното преследване 
на Фалун Гонг от страна на партията и ненаситната жажда за органи на здравната система жи
веят в симбиоза в Китай. Едното се храни от другото. Комбинацията е хуманитарна катастрофа 
и катастрофа на човешките права. 

Преди 2000 г. технологията в трансплантирането на бъбреци и на черен дроб се е развила 
благодарение на снабдяването с органи от осъдени на смърт затворници и затворници на съ
вестта. Репресиите срещу Фалун Гонг са прекрасна възможност за снабдяване с органи. Ако Ки
тайската комунистическа партия не беше одобрила и подкрепила масовите убийства на Фалун 
Гонг практикуващи, за експертите по трансплантации и за болниците нямаше да е възможно 
да участват и да печелят от тези убийства. Ако болниците и експертите по трансплантации не 
бяха мотивирани да извършват трансплантации, без да се интересуват кои са източниците на 
тези органи, ръководената от партията политика за убийства на Фалун Гонг практикуващи 
заради органите им нямаше да стигне толкова далеч. 

Както беше споменато и по-горе, Националното стратегическо планиране на ККП подкрепя 
мерки за насърчаване на растежа на извършените трансплантации. От 2001 г. ККП инкорпори
ра трансплантациите на органи в своите петгодишни планове (петилетки). 

В интервю за телевизия „Финикс“ на 11 януари 2015 г.2072 на бившия заместник-министър 
на здравеопазването Хуан Дзиефу са зададени тези въпроси и са получени следните отговори:

Репортер: Министър Хуан, отнемали ли сте някога органи от осъдени затворници? 
Хуан: Както казах, присъствал съм на такава операция веднъж, но не аз бях този, който 

извади органите. И след този един път не желаех да отида отново. Аз съм лекар. Лекарите 
имат морална граница, която е уважение към живота и помагане на болните. Това трябва да 
се прави на свещени места. В противен случай лекарите минават отвъд моралната си граница. 

Репортер: Помните ли коя година беше това? 
Хуан: 1994 г.
Репортер: Това ли беше първата година, в която правихте трансплантация на орган? 
Хуан: Първата година. Защото трансплантацията на органи е разделена между два екипа. 

Първият е екипът за органа, който го изважда от тялото. Другият екип е на приемника, който 
го трансплантира. 

Репортер: И вие?
Хуан: Аз съм в екипа на приемника. Никога не съм бил в екипа за отнемането на органи. Но 

веднъж отидох да видя как го правят. Така че бях на такова място един-единствен път. После не 
исках да имам нищо общо с екипа за органите. Но усещах, че трябва да променя това. 

Репортер: Когато помагате на приемника, вие мислите, че спасявате живот. Но опитвате 
ли да не мислите за „органа“?

Хуан: Повечето от хирурзите, които трансплантират органи, се чувстват безпомощни. От 
една страна, имате пациент с неработещ орган. Като лекар, вие имате способността и отго
ворността да спасявате хора. Но от друга страна, когато мислите за източника на органа, се 
чувствате безпомощен. 

В криминалното право терминът за подобно поведение е съзнателно затваряне на очи. Чо
век, който извършва криминално деяние и съзнателно си затваря очите за това, е също толкова 
виновен, колкото и човек, който извършва криминалното деяние, напълно осъзнавайки го. 

Хуан казва, че се е чувствал безпомощен. Но не е бил безпомощен. Можел е да откаже да 
участва в извършването на  трансплантации, които използват органи с неясен произход. Ако 
Хуан наистина „никога не е искал да има нищо общо с екипа за органа“, можел е изобщо да спре 
да прави трансплантации. Идеята, че няма нищо общо с отнемащия органа екип, е илюзия. 
Ако отнемането на органи е отвъд моралната граница на един лекар, и в този случай Хуан 
потвърждава, че е така, използването на орган от неподходящ източник също би трябвало да 
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е отвъд моралната граница на един лекар. Няма разлика между морала да отнемеш орган от 
неподходящ източник и да трансплантираш орган, отнет от източник, за който транспланти
ращият лекар знае, че е неподходящ, или че трансплантиращият лекар съзнателно си затваря 
очите за този факт. 

И здравните работници се примиряват. Подробните показания на хирурга уйгур, д-р Енвер 
Тоти, ни показват какви са професионалните последици от нежеланието да сътрудничиш. И че 
има примамливи печалби, ако сътрудничиш. Някои оправдават поведението си, като твърдят, 
че са искали да променят системата отвътре. 

Трансплантации на органи от живи затворници на съвестта започват поне от 1997 г. 
Трансплантации на органи от живи хора в голям мащаб, тоест от Фалун Гонг практикуващи, 
се извършват от 16 години и продължават. Макар че доста от ключовите фигури, отговорни 
за трансплантирането на органи като Бо Силай, Уан Лидзюн и Джоу Юнкан бяха арестувани и 
осъдени (по други поводи, без да се споменава отнемането на органи), реформата така и не се 
случи. И това е истинска трагедия за китайския народ. 

Китайската система за трансплантиране на органи трябва да се реформира. Но подобна 
реформа е трудна в сегашната обстановка: на тоталитарна комунистическа държава, къде
то злоупотребата и измъчването на враговете на държавата е приемлива практика. Спиране 
преследването на Фалун Гонг и на другите затворници на съвестта, спирането на отнемане на 
органи от затворници на съвестта и изправянето пред съда на хората, отговорни за тази зло
употреба с органи за трансплантации би означавало да се промени природата на Китайската 
комунистическа партия. Да се очаква, че трансплантирането на органи ще бъде остров на проз-
рачност и законност,  насред бушуващо море от тирания, репресии, прикритост и корупция, е 
напълно илюзорно.

И все пак може да има възмездие. Може би китайските граждани ще имат шанса да из
правят пред съда своето предишно ръководство и подкрепящите го медици. И след като въз
мездието започне, правосъдие ще потърсят безброй много семейства: китайци Хан, уйгури и 
тибетци, които са загубили свои близки. 

Китай е една от люлките на медицински нововъведения; страна, където решения на проб-
леми, които смятаме за уникални и модерни, са се развивали и процъфтявали. Като една велика 
култура, Китай е недостижим със своето новаторство и с хилядите години на цивилизация е 
първи по отношение към етиката. Днес този дух на етика може да е потиснат и да изглежда зас
пал, но етиката и етичните стандарти продължават да съществуват. Много китайци се стремят 
към морални принципи. За да бъде възстановена етичната и морална основа, няма по-добро на
чало за китайската и международната общност от  спирането на ужаса с отнемането на органи. 
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Заключителни коментари

I. ПРЕПОРЪКИ 

Разследване 
Официално заявените от Китай 10 000 трансплантации годишно (като за някои години  

по-високи) правят общия официален трансплантационен обем към днешна дата на 150 000 
до 200 000 трансплантации, откакто е започнало преследването на Фалун Гонг. Тази цифра 
далеч надвишава всички предполагаеми стойности на неправителствени организации за броя 
смъртни присъди. Няма друго вероятно обяснение за произхода на този брой органи, освен 
убийството на Фалун Гонг (и в по-малка степен убийството на уйгури, тибетци и християни) 
за органите им.

Нашата актуализация показва, че реалният брой трансплантации е далеч по-голям от офи
циалните цифри – със стотици хиляди по-голям. Като се имат предвид систематичните усилия 
за прикриване, не е възможно да се фиксира точен брой за трансплантационни обеми. Можем 
да заявим с определена увереност, че напълно невинни, практикуващи набор от упражнения с 
духовна основа (китайска форма на йога), са жертви на масови убийства за органите им. Можем 
още да кажем, че тази касапница е водена от Китайската комунистическа партия. 

В крайна сметка, не се пада на нас да обясняваме от къде Китай взема своите органи за 
трансплантации. Задължението да обясни набирането на органи за трансплантация се пада на 
Китай. Докладчиците за насилие и религиозна нетолерантност  на ООН са молили през 2007 г. 
и 2008 г. правителството на Китай да даде обяснение за големите несъответствия между обема 
трансплантации, който твърдят, че са извършили, и обема на източници, които са готови да 
потвърдят.2073 Правителството на Китай отговори на тези запитвания през 2007 г. с мълчание, 
през 2008 г. с пропаганда, а през 2015 г. с измислици.

Ръководният принцип №1 на Световната здравна организация от „Ръководни принци
пи за човешка клетъчна, тъканна и органна трансплантация“ изисква съгласие от донора за 
премахване на орган, с цел трансплантация. Ръководен принцип №10 изисква проследимост 
на органните транспланти. Ръководен принцип №11 изисква дейностите по дарението да са 
прозрачни и отворени за изчерпателна проверка.2074

Европейският парламент прокара резолюция през декември 2013 г. срещу насилственото 
отнемане на органи в Китай. Тази резолюция, наред с други разпоредби, изисква цялостно 
и прозрачно разследване от Европейския съюз на практиките за органна трансплантация в 
Китай.2075 Тази резолюция не определя точно коя организация на Европейски съюз трябва да 
извърши разследването. Но логично, това да бъде самият Европейски парламент. Адекватна 
процедура би било създаването на специален временна комисия, който да проведе разследване 
и да състави доклад.

Офисът на Върховния комисар по правата на човека на ООН е бил помолен с петиция през 
2013 г. да проведе независимо разследване на злоупотребата с трансплантации на органи в 
Китай. Петицията има почти 1,5 млн. подписа.2076 Китай е подписал Конвенцията срещу изте
занията и трябва периодично да докладва на експертен комитет, създаден към Конвенцията.  
Комитетът против изтезанията препоръчва през 2008 г.: „Правителството би трябвало неза
бавно да проведе или да подложи на независимо разследване, твърденията, че практикуващи 
Фалун Гонг са били подложени на мъчение и използвани за органни трансплантации, и да се 
вземат мерки, каквито е необходимо, за да се гарантира, че онези, отговорни за такива злоу
потреби, са осъдени и наказани.“2077 В последвалите седем години, правителството на Китай 
нито е провело, нито е предоставило подобно независимо разследване. През 2015 г. Комитетът 
повторил тази препоръка, заявявайки: „Правителството (на Китай) трябва да позволи неза
висимо разследване и да се проверят твърденията, че практикуващи Фалун Гонг може да са 
подложени на тази практика (премахване на органи без съгласие).“

Какво може човек реално да направи при тази ситуация? Бихме отговорили на този въпрос, 
връщайки се назад към различен проблем – робство, различна държава – Белгия, различен век 
– ранния 20-и, и различна личност – Едмънд Морел, чиновник на корабна линия.  
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Едмънд Морел стигнал до заключението, че крал Леополд е бил замесен в робство в Конго, 
гледайки пратките на стоки между Конго и Белгия. Стоките към Конго били оръжия, амуниции 
и експлозиви, които отивали към държавата или агентите ѝ; не се изпращали търговски стоки. 
Стоките от Конго били слонова кост и каучук, с много по-висока стойност от изпратените стоки. 
На местните не се позволявало да използват пари. Едмънд Морел попитал, как слоновата кост 
и каучукът, които се изпращали за Белгия, са били купувани в Конго? Отговорът, публикуван за 
първи път през 1901 г. бил, че не са били; на хората, произвеждащи слоновата кост и каучука, 
не им се е плащало. Те са били роби. 

Заключението заслужава да се отбележи, защото е било направено без каквото и да било 
свидетелско доказателство за робство. То е дошло само от записи за пратки. Първоначално е 
било посрещнато с официално отричане.  Въпреки това е било точно.

Много хора на времето се притеснявали да не обидят Белгия, като настояват по въпроса. 
Въпреки това английското правителство наредило на своя консул в Конго Роджър Кейсмънт да 
проведе независимо разследване  и напише доклад, което той направил през 1904 г. Кейсмънт 
пътувал из Конго три месеца и се върнал с доклад, който установил съществуването на робство 
в Конго без каквото и да е съмнение, трябва да се отбележи, противно на неспирните отричания 
на крал Леополд и на Белгия.

До какво ни води това днес? Днес има такова несъответствие между обема на трансплан
тации в Китай и източниците на органи, които правителството на Китай е готово да признае 
– затворници със смъртни присъди и доброволни органи – каквото е имало през ранния 20-и 
век между търговската стойност на стоки, изпращани към Конго, и търговската стойност на 
стоки, изпращани обратно в Белгия. Несъответствието в Китай днес сочи толкова към нару
шаване на човешки права, колкото несъответствието в Белгия. Необходимостта от независимо 
разследване е също толкова голяма. Както гласи китайска поговорка “хартията не може да увие 
огън.” Толкова продължително клане в национален мащаб не може да се крие вечно. Това, което 
трябва да се направи днес, е това което онези, които са били загрижени относно робството, 
са направили след излизането на изследването на Морел и преди доклада на Кейсмънт – да 
изискат обяснение и да призоват за разследване.  

Предшественикът на Съвета на ООН по правата на човека, Комисията по човешки права, 
разглеждаше представени, ако не приети, резолюции относно ситуацията с човешките права 
в Китай. Китайското правителство избягваше резолюциите с преговори, предлагайки двус
транен диалог за човешките права в замяна на изоставянето на предложения за резолюции за 
човешките права в Китай. Всички привърженици на резолюциите приемаха сделката на този 
дявол и диалог съществува вече много години. Канадският академик Чарлс Бъртън оценява 
през април 2006 г. двустранния диалог Канада-Китай по молба на канадското министерство на 
външните работи. Той докладва, че китайските участници в диалога са били ниско поставени 
официални лица, които прекарвали повечето време от срещите, просто четейки сценарии, и 
при това едни и същи сценарии година след година. Нямало е никаква явна връзка между тези 
диалози и реално случващото се в Китай. Старши китайски комунистически служители се съп-
ротивлявали да приемат диалога на сериозно; те виждали като оскърбление за китайската 
национална гордост, Китай да бъде принуждаван да дава обяснения пред чужденци за местни 
политически решения.2078  

Катрин Кинзелбах достигнала до сходно заключение за диалога за човешки права Евро
пейски съюз Китай.2079 Тя пише:

„През годините, (китайските официални лица) са се превърнали в професио
налисти по диалога за човешки права... Обикновените поверителни разговори 
при затворени врата са послужили като интензивно обучение за малък брой 
китайски официални лица как да се ангажират – и ефективно да противодейст
ват – на запитвания, критики и препоръки, свързани с човешките права.“

Безсмислеността на този диалог се подчертава от опита с Фалун Гонг. Много официални 
лица по международните въпроси на различни правителства, с които сме говорили през годи
ните, посочват, че те редовно повдигат въпроса с преследването на Фалун Гонг в тези диалози 
без резултат. Те заявяват, че техните китайски опоненти или не отговарят, или са груби. Прес

ледването на Фалун Гонг, в резултат от тези диалози, не е намаляло изобщо.
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САЩ, Канада, Великобритания и всички други държави би трябвало да се оттеглят от тези 
диалози и да върнат въпроса с нарушаването на човешките права в Китай към Съвета на ООН 
по правата на човека. Да молят Китайската комунистическа партия да разследва себе си е глу
паво. Вместо това западните държави би трябвало да помолят системата на ОOН да направи 
разследването. Пример за ефективни усилия за разследване може да се намери в инициативата 
да се установи какво се е случило по време на последните години от гражданската война в Шри 
Ланка (февруари 2002 г. до май 2009 г.). През ноември 2011 г. правителството на Шри Ланка 
съставя доклад за този период, който беше, вероятно неизненадващо, измиване на ръцете за 
онези на власт. През март 2013 г. Съветът на ООН по правата на човека прокарва резолюция, 
водена от САЩ, искайки Шри Ланка да проведе „независимо и достоверно разследване на твър
дения за нарушение на международния закон за човешки права и на международния хумани
тарен закон” по време на последните години от гражданската война. Когато правителст вото 
на Шри Ланка не го направи, през март 2014 г. Съветът, отново в резолюция, водена от САЩ, 
поиска от Офиса на Върховния комисар по правата на човека да проведе разследване, което 
правителството на Шри Ланка не е направило. Резолюцията иска Офиса „да предпри еме ця
лостно разследване на предполагаеми сериозни нарушения и злоупотреби с човешките права 
и свързани престъпления от двете страни в Шри Ланка” по време на последните години на 
гражданската война. Това разследване е било направено и качествен доклад представен през 
септември 2015 г.

Държавите не са морални арбитри  на тази трагедия. Нито пък Световната здравна орга
низация или Обществото по трансплантация. Моралното право принадлежи на семействата 
в Китай, които са загубили близки хора. Докато не чуем техните гласове, държавите трябва, 
най-малкото, да следват убежденията си. Тази първа стъпка е основно необходима, за да се 
ограничи собствената вина на държавите. 

Когато свидетелстваме в различни държави по света, често ни питат: “Колко жители на 
нашата държава са отишли в Китай за органи?” Не можем да отговорим на въпроса с каквато и 
да е сигурност, но вината не е наша. По-скоро, причината може да бъде проследена до дълбоко 
обърканата медицинска бюрокрация.  Очевидно е редно да се осигури медицинска поверител
ност между пациент със СПИН и неговия/нейния работодател. Въпреки това поверителността 
е по необходимост гъвкава; при много правомощия/юрисдикции, медицинската поверител
ност свършва, когато има замесена огнестрелна рана. Защо тогава медицинските власти по 
цял свят се подчиняват на строга медицинска поверителност , когато има орган, придобит от 
Китай? Не е ли потенциалното престъпление достатъчно ужасяващо?  

В действителност има само две места, където човек може да получи пълния набор  органи 
от затворник на съвестта: Китай и в последно време територията под контрола на Ислямската 
държава, общо позната като ИДИЛ/ДАЕШ. Пациентите, които се връщат с нови органи, са за
висими от лекарства против отхвърляне; тогава защо хирурзите и държавата да не могат дори 
да направят подходящо предположение за това кой използва тези услуги? Това е оскърбление, 
тъй като, ако чужденец отиде в Китай или в територия, контролирана от ИДИЛ, за да получи 
орган, може да означава, че участва в случващо се престъпление срещу човечеството. Медицин
ската общност трябва да бъде на барикадите, спирайки това участие, работейки с официални 
правителствени лица и заинтересовани медицински страни, за да се направят изключения от 
стриктните изисквания за поверителност.

Държавите, на свой ред, могат да играят решаваща роля за спирането на китайската 
непрео долима сила за насилствено събиране (на органи), просто като ограничат доставката. 
Докато китайската държава не предложи пълен и изчерпателен доклад, което светът изисква, 
държавите би трябвало да последват примера на Израел, Испания и сега, съвсем на скоро, Тай
ван, и да забранят туризма за органи в територия, контролирана от ИДИЛ и Китай.

В крайна сметка, работата по насърчаване на уважение към човешките права не е единстве
но или основно работа на правителствата. То е работа на отделните хора навсякъде, на тези, на 
които принадлежат човешките права. Убиването на невинни хора в Китай за техните органи 
е чудовищност, която трябва да засяга всички нас.

Особено тези, които имат повече информация за злоупотребата, могат да споделят тази 
информация. Ние ги приканваме да го направят, анонимно ако е необходимо, като се свържат 
с ChinaOrganHarvest.org независимо на китайски или английски, с Лекари срещу насилственото 
отнемане на органи (dafoh.org) или с EndOrganPillaging.org на английски език.
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Връзки и сътрудничество
Начин да се навлезе в лабиринта на китайската злоупотреба с трансплантация на органи са 

политиките, противопоставящи се на връзки и сътрудничество с китайски професионалисти 
по трансплантация, които извършват такъв вид злоупотреба. Обществото по трансплантация 
разработи такава политика, насочена конкретно към Китай през ноември 2006 г.

Обществото по трансплантация казва, относно представянето на трудове по транспланта
ция от Китай, на свои срещи: 

„Представяния на трудове, включващи пациентски данни или проби от реципи
енти на органи или тъкани от екзекутирани затворници, няма да се приемат.“

Политиката от ноември 2006 г. разглежда сътрудничеството по научни трудове по същия 
начин:

„Сътрудничество по експериментални научни трудове трябва да се разглежда 
само, ако в труда не са използвани органи или тъкани от екзекутирани затвор
ници и не са въвлечени реципиенти на такива органи и тъкани.“

Политиката на Обществото е да позволява лекари от Китай да бъдат членове на Общество
то само, ако те „подпишат Заявлението на Обществото по трансплантация за членство, съгла
сявайки се да провеждат клинична практика според политиката на Обществото по трансплан
тация“. Що се отнася до клинични или пред-клинични обучаващи се по трансплантационни 
програми, които използват органи или тъкани от екзекутирани затворници, политиката гласи:

„Трябва да се положат грижи, за да се гарантира, доколкото е възможно, че тях
ното намерение е тяхната клинична кариера да съответства със стандартите 
на практикуване, посочени в Политиката на Обществото по трансплантация и 
заявлението за етика.“

Изключването е начин за промяна в Китай. Изданието „Китайска медицинска трибуна“ 
оповестява отказа да се допуснат 35 китайски участници по морални причини, да присъстват 
на Световния трансплантационен конгрес в Сан Франциско през юли 2014 г.2080 Също се отбе
лязва, че на неотдавнашната трансплантационна конференция в Ханджоу, Китай, „не са успели 
да присъстват много чужди експерти.“ Година преди това, през октомври 2013 г., Китайският 
трансплантационен конгрес, също състоял се в Ханджоу, е имал изобилие от присъстващи 
чужди експерти.

На 20 октомври неправителствената организация Лекари срещу насилственото отнемане 
на органи (DAFOH) пуснаха изявление, което гласи: 

„Ще смятаме за неетично, който и да е чуждестранен трансплантационен спе
циалист да присъства на този трансплантационен конгрес в Ханджоу, като се 
има предвид яростната и безскрупулна злоупотреба с трансплантации в Китай, 
освен ако този човек не отива с ясната и единствена цел да се изкаже срещу нея.“

Това изявление, заедно с други развития, са спирачка за присъствието на чужди транс
плантационни експерти.

Лекарите Данович, Шапиро и Лави, в статия от 2011 г., пишат: 

„Обучението на китайски професионалисти по трансплантация от международ
ната общност трябва да бъде при условие, че обучаващите се няма да се замесват, 
пряко или непряко, в използването на органи от екзекутирани затворници.“2081

Друга форма на избягване на съучастие е отказът да се публикува изследване на китайски 
професионалисти по трансплантация, използващо данни, натрупани при злоупотреба с транс
плантация на органи. Редакторите и заместник-редакторите на списание „Чернодробна транс
плантация“ пишат през 2007 г.:
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„Авторските публикации за клинични резултати от чернодробна транспланта
ция, подадени към списанието, трябва изцяло да изключват употреба на екзе
кутирани затворници или платени органи като източник на органи.“2082 

„Американският журнал по трансплантации“ издава, като инструкция към авторите, нова 
политика в сила от май 2011 г.: 

„Журналът няма да приема ръкописи, чиито данни произлизат от трансплан
тации, включващи органи, придобити от екзекутирани затворници. Ръкописи, 
пишещи за тази практика (т.е. разказ или репортаж, описващ вторичните пос-
ледствия от тази практика) може да бъдат разгледани, по решение на Редактор
ския борд, но изискват писмена молба към Борда, предшестваща подаването на 
ръкописа.“

Данович, М.Е. Шапиро и Я. Лави, в посочената статия, заявяват: 

„Международните и национални професионални медицински общества и спи
сания не бива да приемат резюмета, публикации или презентации от китайски 
трансплантационни центрове, освен ако авторите ясно не покажат, че предста
вените данни са в съответствие с най-скорошните разпоредби на китайското 
правителство относно трансплантационния туризъм и че екзекутирани затвор
ници не са източникът на органите.“

Отказът да се допуснат 35 китайски участници, по морални причини, да присъстват на 
Световния трансплантационен конгрес в Сан Франциско през юли 2014 г. и отказа на много 
чужди трансплантационни експерти да присъстват на трансплантационната конференция в 
Ханджоу, Китай, през октомври 2014 г. има дълбоко въздействие върху китайските официални 
лица по трансплантация. Много присъстващи на конференцията в Ханджоу 2014 г., най-веро
ятно са питали къде са всички чужди трансплантационни експерти. Лекарите, подали молби 
да присъстват и участват на Световния трансплантационен конгрес в Сан Франциско през юли 
2014 г. и са били отхвърлени, и колегите им, които са знаели, че те подават молби да присъстват, 
също са се нуждаели от обяснение.

Комунистическата партия може да си е мислела, че може да игнорира доказателствата за 
избиване на Фалун Гонг, уйгури и тибетци за техните органи. Но тя не може да пренебрегне 
факта, че на китайски лекари по трансплантация е отказан прием на международен трансплан
тационен конгрес или че чужди лекари по трансплантация, които са идвали преди в Китай, 
вече не идват.

В отговор на това изключване, партията не е направила значителни промени, но е направи
ла разнообразни противоречиви изявления относно, как ситуацията е или по-добра сега, или 
ще се подобрява в бъдеще. Дейвид Матас разглежда тези твърдения подробно в реч през април 
2015 г. в Берн, Швейцария, пред Международното общество за човешки права.2083

В крайна сметка, движещо всички забележки е желанието да се прекрати изолацията. Рав
номерният натиск от международното професионално общество, най-малкото, е привлякъл 
вниманието на китайските власти по начин, по който никоя друга инициатива не е могла.

Критериите за повторно свързване между Китай и международната трансплантационна 
общност трябва да са:

1. признаване на минали злодеяния, включително пълно разкриване на набирането на 
органни транспланти в миналото;

2. обещание да се подведат под отговорност всички виновници за морална злоупотреба 
с органна трансплантация и да се започнат съдебни производства;

3. отстраняване от Китайската медицинска асоциация на професионалисти по транс
плантация, които не могат да докажат без основателно съмнение, че тяхното набиране 
на органи е етично;

4. сътрудничество с международно разследване на настоящо и минало набиране на ор
гани за трансплантация;

5. оповестяване на настоящи и минали статистики за смъртни наказания;
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6. обществен достъп до минали и настоящи бази данни от четирите китайски трансплан
тационни регистри – бял дроб, черен дроб, сърце и бъбрек;

7. пълна, подлежаща на независима проверка, прозрачност на настоящото набиране на 
органи за трансплантация;

8. изграждане на система за проследимост на източници за транспланти и използване 
на тази система; 

9. сътрудничество с външна, независима система за потвърждение на съответствие с 
международни стандарти; 

10.  отмяна на закона от 1984 г., който позволява набирането на органи от затворници без 
тяхно съгласие или съгласие на семействата им.

II. ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Тази актуализация води до следните заключения:
1. Обемът органни трансплантации в Китай е далеч по-голям от този в официалните 

статистики на китайското правителство;
2. Източникът на по-голямата част от масивния обем органи за трансплантации е 

убийство то на невинни хора: уйгури, тибетци, християни и основно практикуващи 
духовния комплекс упражнения Фалун Гонг;

3. Плячкосването на органи в Китай е престъпление, в което комунистическата партия, 
държавните институции, здравната система, болниците и гилдията по транспланта
ция са съучастници;

4. Глобалната междуправителствена общност трябва да започне институционално, не
зависимо разследване на злоупотребата с трансплантация на органи в Китай;

5. Глобалната трансплантационна общност трябва да се свърже и да си сътрудничи с 
китайската трансплантационна общност само ако и когато са изпълнени посочените 
критерии;

6. Органният туризъм в Китай не трябва да е обект на медицинска поверителност, а да 
се наблюдава открито;

7. Никоя нация не трябва да позволява нейни граждани да пътуват до Китай за органи, 
докато Китай не позволи цялостно разследване на насилственото отнемане на органи  
от затворници на съвестта, както в миналото, така и в настоящето.

ПРИЛОЖЕНИЕ I.  БОЛНИЦИ, УЧАСТВАЩИ В ПИЛОТНА ПРОГ

РАМА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОРГАННИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОТ 

ДАРЕНИЯ СЛЕД СЪРДЕЧНА СМЪРТ

По-долу са болници, за които се знае, че са участвали в пилотната програма на Здравно
то министерство за дарения след сърдечна смърт (ДСС). Първата таблица включва болници, 
които не са получили одобрение за трансплантация през 2007 г., но са участвали в пилотната 
програма ДСС, считано от 2011 г. Втората таблица включва болници, които вече са имали ми
нистерско одобрение през 2007 г., но също са участвали в пилотната програма ДСС.
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Непълен списък на болници без одобрение според системата на 
разрешителни от 2007 г. на Министерството на здравеопазването, 
но покъсно приети в пилотната програма ДСС (75 вписвания)

Град/Провинция Медицинска институция Вид(ове) транс
планти

Тиендзин 2084

Трета централна болница Тиендзин черен дроб, бъбрек
Втора болница филиал на Медицински универси
тет Тиендзин бъбрек

Хъбей 2085, 2086

Народна болница на провинция Хъбей черен дроб, бял 
дроб

Филиална болница на университет Хъбей бъбрек
Филиална болница No.1 на Северен университет 
Хъбей бъбрек

Първа болница на Шъдзяджуан черен дроб, бъбрек
Народна болница Чанджоу бъбрек
Народна болница Синтай бъбрек
Работническа болница Таншан бъбрек
Болница на Кайлуан Груп ООД бъбрек

Вътрешна Монголия 2087

Народна болница на Вътрешна Монголия черен дроб, бъбрек, 
сърце

Болница Чифън (Вътрешна Монголия) черен дроб, бъбрек, 
сърце

Ляонин 2088

Филиална болница Джуншан на университет Да
лиен черен дроб, бъбрек

Централна болница Аншан бъбрек
Четвърта болница на Медицински университет 
Китай бъбрек

Шанхай 2089

Народна болница No.6 на Шанхай черен дроб

Източна болница на Шанхай сърце, бял дроб, 
бъб рек

Детска болница на университет Фудан сърце, черен дроб
Първа болница (Чанхай), филиална с Втори вое
нен медицински университет

бял дроб, черен 
дроб

Обществен здравен клиничен център Шанхай черен дроб
Десета народна болница Шанхай бъбрек
Детски медицински център Шанхай сърце
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Дзянсу 2090

Филиална болница на Медицински колеж Суджоу бъбрек
Филиална болница на университет Нантун черен дроб
Трета народна болница на Нантун черен дроб
Първа народна болница на Джъндзян сърце
Втора болница на Нандзин черен дроб
Трета народна болница на Усъ бъбрек

Джъдзян 2091

Втора филиална болница на университет Джъ-
дзян **

черен дроб, бъбрек, 
сърце, бял дроб

Медицински център за лечение Нинбо на болница 
Лихуейли **

черен дроб, бъбрек, 
сърце, бял дроб

Болница Сир Рун Рун Шоу, свързана с Медицинско
то училище на университет Джъдзян

сърце, бял дроб, 
бъб рек

Втора филиална болница на Медицински универ
ситет Уенджоу бъбрек, черен дроб

Втора болница на Нинбо бъбрек
Втора болница Инджоу на Нинбо бъбрек
Централна болница Худжоу черен дроб
Първата болница на Дзясин бъбрек, черен дроб
Втората болница на Дзясин бъбрек, черен дроб
Централна болница Дзинхуа бъбрек, черен дроб
Народна болница Чуджоу бъбрек

Болница Тайджоу сърце, бъбрек, че
рен дроб

Централна болница Лишуей бъбрек, черен дроб

Народна болница Лишуей сърце, бъбрек, че
рен дроб

Шандун 2092, 2093

Филиална болница на Медицински колеж Дзинин черен дроб, бъбрек
Общинска болница Циндао черен дроб, бъбрек
Първа народна болница Дзинин черен дроб, бъбрек

Хънан 2094

Гръдна болница Хънан сърце
Втора филиална болница на университет Джън
джоу бъбрек

Първа филиална болница на Медицински универ
ситет Синсян бъбрек

Централна болница Нанян бъбрек
Централна болница Джънджоу черен дроб, бъбрек 
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Хубей 2095

Народна болница на Провинция Хубей бял дроб, сърце, че
рен дроб, бъбрек

Болница на въоръжения полицейски корпус на 
Хубей бъбрек

Централна болница Сиенян черен дроб, бъбрек 
Народна болница No.1 на Сиенян бъбрек
Централна народна болница Ичан бъбрек

Хунан 2096

Народна провинциална болница на Хунан неизвестно
Гуандун 2097, 2098

Народна болница Фошан** черен дроб, бъбрек, 
сърце

Втора филиална болница на университет Сун Ят-
сен

черен дроб, бъбрек, 
сърце

Първа народна болница на Гуанджоу черен дроб, бъбрек, 
сърце

Народна болница на Шънджън черен дроб, бъбрек
Втора народна болница на Шънджън черен дроб, бъбрек 
Народна болница Дунгуан черен дроб, бъбрек 
Централна болница Дзянмън черен дроб, бъбрек 
Провинциална болница по традиционна китайска 
медицина на Гуандун бъбрек

Народна болница Юебей бъбрек
Гуанси 2099

Филиална болница на Медицински университет 
Гуейлин черен дроб, бъбрек

Народна болница Люджоу черен дроб, бъбрек
Работническа болница Люджоу черен дроб, бъбрек

Хайнан  2100, 2101

Провинциална народна болница на Хайнан бъбрек, черен дроб
Филиална болница на Медицински университет 
Хайнан черен дроб

Болница Нункън Саня на провинция Хайнан сърце
Народна болница Хайкоу сърце

Чунцин 2102

Втора филиална болница на Медицински универ
ситет Чунцин черен дроб, бъбрек 

Детска болница на Медицински университет Чун
цин черен дроб

Централна болница Три Клисури на Чунцин бъбрек
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Централна болница Фулин на Чунцин бъбрек, черен дроб

** болници, получили министерско одобрение за ДСС трансплантации след пилотна програма

Непълен списък на болници, одобрени по системата за разре-
шителни на Министерството на здравеопазването от 2007 г., също 
приети в пилотна програма ДСС (72 вписвания)

Град/Провин
ция Медицинска институция Вид(ове) транспланти

Тиендзин 2103

 Многопрофилна болница на Медицински универ
ситет Тиендзин 

бял дроб, черен дроб*, 
бъбрек*

Хъбей 2104, 2105

 Втора болница на Медицински университет Хъбей бъбрек, сърце, черен 
дроб*

 Трета болница на Медицински университет Хъбей черен дроб, бъбрек*
Шанси 2106

 Втора народна болница на Шанси бъбрек
 Трета народна болница на Датун бъбрек

 Болница на въоръжения полицейски корпус на 
Шанси бъбрек

Вътрешна Монголия 2107

 Първа филиална болница на Медицински универ
ситет на Вътрешна Монголия 

сърце, бял дроб, черен 
дроб*, бъбрек*

Ляонин 2108

 Втора филиална болница на Медицински универ
ситет Далиен черен дроб, бъбрек*

 Болница на дружбата на Далиен бъбрек, черен дроб*

 Многопрофилна болница на Военно командване 
Шънян 

бъбрек, сърце, бял 
дроб, черен дроб*

 Болница No.463 на Военно командване Шънян бъбрек, черен дроб*
Дзилин 2109

 Първа болница на университет Дзилин *черен дроб, бъбрек
Шанхай 2110

 Болница Джуншан на университет Фудан в Шанхай 
черен дроб, бъбрек, 
сърце, панкреас, бял 
дроб*

 Болница Жъндзи на Училище по медицина, уни
верситет Дзяо Тун в Шанхай 

черен дроб, бъбрек, 
панкреас, тънки чер
ва, сърце*

 Болница Синхуа, филиална с Училище по Медици
на, университет Дзяо Тун в Шанхай черен дроб, бъбрек*

Дзянсу 2111
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 Народна болница на провинция Дзянсу 
черен дроб, бъбрек, 
панкреас, тънки чер
ва, бял дроб*

 Първа филиална болница на университет Соочоу бъбрек, сърце*, черен 
дроб*

 Първа болница на Нандзин (Болница на Нандзин, 
филиална с Медицински университет Нандзин) сърце, бъбрек*

 Народна болница Уси бял дроб, сърце*, че
рен дроб*, бъбрек*

 Първа народна болница на Чанджоу Бъбрек, черен дроб*
Джъдзян 2112

 Народна болница на провинция Джъдзян сърце, бъбрек*

 Първа филиална болница на Медицинско училище  
на университет Джъдзян 

черен дроб, бъбрек, 
бял дроб, панкреас, 
тънки черва, сърце*

 Първа филиална болница на Медицински универ
ситет Уънджоу 

бъбрек, сърце*, бял 
дроб*, черен дроб*

Шандун 2113, 2114

 Болница Хуандин на Янтай Лю бъбрек, черен дроб*

 Болница Цилу на университет Шандун черен дроб, бъбрек, 
панкреас, тънки черва 

 Втора болница на университет Шандун бъбрек

 Провинциална болница на Шандун 
черен дроб, бъбрек, 
бял дроб, панкреас, 
тънки черва

 Болница Циенфошан в Шандун 
черен дроб, бъбрек, 
сърце, панкреас, тън
ки черва 

 Филиална болница на Медицински колеж на уни
верситет Циндао 

черен дроб, бъбрек, 
панкреас, тънки черва 

 Народна болница Линйи бъбрек
 Народна болница Ляочън черен дроб
 Централна болница на Тай-ан бъбрек

 Многопрофилна болница на Военно командване 
на Дзинан черен дроб, бъбрек

 Болница No. 401 на Военен регион Дзинан черен дроб, бъбрек
Хънан 2115

 Провинциална народна болница на Хънан бъбрек, бял дроб, че
рен дроб*

 Първа филиална болница на университет Джън
джоу

черен дроб, бъбрек, 
панкреас, тънки чер
ва, сърце*, бял дроб*

Хубей 2116

 Обединена болница на университет по наука и тех
нологии Хуаджун 

черен дроб, бъбрек, 
сърце, панкреас, тън
ки черва, бял дроб*
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 Многопрофилна болница Дунфън бъбрек, черен дроб*, 
сърце*

Хунан 2117

 Болница Сяня на Централен южен университет черен дроб, бъбрек, 
панкреас, тънки черва 

 Втора болница Сяня на Централен южен универ
ситет 

черен дроб, бъбрек, 
сърце, бял дроб, пан
креас, тънки черва 

 Трета болница Сяня на Централен южен универ
ситет 

черен дроб, бъбрек, 
панкреас, тънки черва 

 Втора болница на университета на южен Китай бъбрек
 Народна болница No.1 на Чънджоу бъбрек
 Централна болница Иян бъбрек
 Първа народна болница на Чандъ бъбрек
 Първа народна болница на Юеян бъбрек

Провинциална народна болница на Хунан неизвестно
Гуандун 2118, 2119

 Първа филиална болница на университет Сун Ят-
сен 

черен дроб, бъбрек, 
сърце, панкреас, тън
ки черва, бял дроб*

 Многопрофилна болница на Гуандун бъбрек, сърце, черен 
дроб*

 Втора народна болница на Гуандун бъбрек, черен дроб*

 Болница Джудзян на Южния медицински универ
ситет 

бъбрек, черен дроб*, 
сърце*, бял дроб*

Първа филиална болница на Медицински универ
ситет Гуанджоу 

бял дроб, черен дроб*, 
бъбрек*

 Втора филиална болница на Медицински универ
ситет Гуанджоу бъбрек, черен дроб *

 Трета филиална болница на Медицински универ
ситет Гуанджоу бъбрек, черен дроб *

 Първа филиална болница на университет Дзинан бъбрек, черен дроб *
Гуанси 2120

 Народна болница на Автономен регион Гаунси 
Джуан сърце, бял дроб

 Първа филиална болница на Медицински универ
ситет Гуанси 

черен дроб, бъбрек, 
панкреас, тънки черва 

 Болница Жуейкан, филиална с университета по 
китайска медицина Гуанси бъбрек

 Болница No. 181 на Военно командване Гуанджоу черен дроб, бъбрек, 
сърце*, бял дроб*

 Болница No. 303 на Военно командване Гуанджоу 
черен дроб, бъбрек, 
панкреас, тънки чер
ва, сърце*, бял дроб*

Чунцин 2121
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 Първа филиална болница на Медицински универ
ситет Чунцин

черен дроб, бъбрек, 
панкреас, тънки чер
ва, сърце*

 Югозападна болница, филиална с Трети военен 
медицински университет 

черен дроб, бъбрек, 
сърце*

 Болница Син Цяо, Втора филиална болница на Тре
ти военен медицински университет Чунцин 

бъбрек, сърце, черен 
дроб*, 

 Болница Дапин, Трета филиална болница на Трети 
военен медицински университет Чунцин 

бъбрек, черен дроб*, 
сърце*

Съчуан 2122

 Болница западен Китай на университет Съчуан
черен дроб, бъбрек, 
сърце, бял дроб, пан
креас, тънки черва 

 Провинциална народна болница на Съчуан черен дроб, бъбрек, 
панкреас, тънки черва 

Юннан 2123

 Първа народна болница на провинция Юннан черен дроб, бял дроб

 Първа филиална болница на Медицински универ
ситет Кунмин 

черен дроб, бъбрек, 
панкреас, тънки черва 

 Втората филиална болница на Медицински уни
верситет Кунмин сърце

 Първа народна болница на Кунмин черен дроб
Гансу 2124

 Народна болница на провинция Гансу бъбрек
 Първа болница на университет Ланджоу черен дроб
 Втора болница на университет Ланджоу бъбрек

* вид(ове) транспланти, добавен чрез пилотна програма ДСС

ПРИЛОЖЕНИЕ II. ДАННИ ЗА БРОЯ ЛЕГЛА В ЦЕНТРОВЕ ЗА БЪБ

РЕЧНА И ЧЕРНОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, ОДОБРЕНИ ОТ 

ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО 

По-долу са изброени всички болници за бъбречна и/или чернодробна трансплантация, за 
които има данни за броя на леглата в обособени отделения по трансплантация и/или уроло
гични и жлъчно-чернодробни отделения, за които се знае, че извършват трансплантации. Тези 
институции са разделени на такива, за които се знае, че са обособили отделения по трансплан
тация и такива, които не са. Този набор от данни успяхме да съберем от обществено достъпна 
информация.
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Болници с обособени трансплантационни центрове

Н а 
ц и о 
н а л 
н а / 
Регио
нална

Име на болница
Видове одоб-

рени транс-
планти

Легла в 
транс

планта
ционни 
отделе

ния

Уроло
гия/

неспе
циали
зирани 

легла

Жлъч
но-чер

нод
робни 
неспе

циали
зирани 

легла

Н

Първа филиална болница на 
Многопрофилната болница на 
Народната освободителна армия 
(Болница No. 304 на Народната 
освободителна армия)

бъбрек 20  602125

Н Първа болница на Медицински 
университет на Китай 

черен дроб, 
бъбрек, сърце, 
бял дроб, пан

креас, тънки 
черва 

242126 1222127 672128

Н Народна болница на университет 
Ухан бъбрек 252129 1002130  

Н Трета филиална болница на Меди
цински университет Гуанджоу бъбрек 282131 502132  

Н Болница No. 181 на Военно ко
мандване Гуанджоу

черен дроб, 
бъбрек 30 150  

Н Втора народна болница на Гуан
дун бъбрек 352133 1002134  

Н Многопрофилна болница на Воен
но командване Шънян

бъбрек, сърце, 
бял дроб 362135  

Н Болница Сяня на Централния 
южен университет

черен дроб, 
бъбрек, пан
креас, тънки 

черва 
402136 1102137 902138

Н
Филиална болница на Медицин
ския колеж на университет Цин
дао

черен дроб, 
бъбрек, пан
креас, тънки 

черва 
402139 962140 1962141

Н Болница Джудзян на Южния меди
цински университет бъбрек 422142 922143  

Н Първа филиална болница на уни
верситет Си-ан Дзяо Тун

черен дроб, 
бъбрек, пан
креас, тънки 

черва 
482144 902145 1622146

Н Втора народна болница на Шанси бъбрек 502147   

Н Втора болница на университет 
Шандун бъбрек 582148   

Н Болница на приятелството Ки
тай-Япония

бъбрек, бял 
дроб 63 372149 252150

Н Втора болница Сяня на Централен 
южен университет

черен дроб, 
бъбрек, сърце, 
бял дроб, пан

креас, тънки 
черва 

632151 422152 842153
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Н а 
ц и о 
н а л 
н а / 
Регио
нална

Име на болница
Видове одоб-

рени транс-
планти

Легла в 
транс

планта
ционни 
отделе

ния

Уроло
гия/

неспе
циали
зирани 

легла

Жлъч
но-чер

нод
робни 
неспе

циали
зирани 

легла

Н Многопрофилна болница на Воен
но командване Дзинан

черен дроб, 
бъбрек 802154   

Н Болница Тундзи на университета 
по наука и технология Хуаджун

черен дроб, 
бъбрек, сърце, 
бял дроб, пан

креас, тънки 
черва 

862155 962156 942157

Н Болница Цилу на университет 
Шандун

черен дроб, 
бъбрек, пан
креас, тънки 

черва 
922158 1102159 2272160

Н Болница западен Китай на уни
верситет Съчуан 

черен дроб, 
бъбрек, сърце, 
бял дроб, пан

креас, тънки 
черва 

1032161 2282162 1282163

Н
Болница Шанхай Джъндзи (фили
ал на университет Шанхай Дзяо 
Тун)

черен дроб, 
бъбрек 1102164 1072165 2302166

Н Трета филиална болница на уни
верситет Сун Ят-сен

черен дроб, 
бъбрек, пан
креас, тънки 

черва 
1132167  

400

Н
Болница Шанхай Чанджън, свър
зана с Втори военен медицински 
университет

черен дроб, 
бъбрек, сърце, 

панкреас
1202168 872169 302170

Н Трета болница Сяня на Централен 
южен университет

черен дроб, 
бъбрек, пан
креас, тънки 

черва
1502171 1252172 2602173

Н Болница на провинция Дзянсу
черен дроб, 

бъбрек, сърце, 
панкреас, 

тънки черва 
2192174 1122175 350

Н Болница No. 309 на Народната ос
вободителна армия

черен дроб, 
бъбрек, сърце, 

бял дроб
3932176   

Н Първа централна болница Тиен
дзин 

черен дроб, 
бъбрек, сърце, 
бял дроб, пан

креас, тънки 
черва 

5002177   

Р Болница No. 107 на Военен регион 
Дзинан

черен дроб, 
бъбрек 62178 362179 602180

Р Народна болница Ляочън черен дроб 142181 362182 432183

Р Първа болница на университет 
Ланджоу черен дроб 242184  1462185
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Н а 
ц и о 
н а л 
н а / 
Регио
нална

Име на болница
Видове одоб-

рени транс-
планти

Легла в 
транс

планта
ционни 
отделе

ния

Уроло
гия/

неспе
циали
зирани 

легла

Жлъч
но-чер

нод
робни 
неспе

циали
зирани 

легла

Р Първа филиална болница на Ме
дицински университет Анхуей

черен дроб, 
бъбрек, пан
креас, тънки 

черва 
282186 1002187  

Р
Първа филиална болница на 
университет по традиционна ки
тайска медицина Хънан

бъбрек 302188 502189  

Р
Многопрофилна болница на Втора 
артилерия на Народната освобо
дителна армия

черен дроб 302190 332191 872192

Р Първа филиална болница на уни
верситет Нанчан

черен дроб, 
бъбрек, пан
креас, тънки 

черва 
312193   

Р Втора болница на Медицински 
университет Далиен черен дроб 352194 362195 722196

Р Болница No. 281 на Военен регион 
Пекин бъбрек 402197 1502198  

Р
Многопрофилна болница Дунфън, 
свързана с университета по меди
цина Хубей

бъбрек 402199 302200 1102201

Р Провинциална народна болница 
Шаанси бъбрек 402202 1562203 1002204

Р Болница No. 463 на Военен регион 
Шънян бъбрек 432205 502206 1202207

Р Народна болница No. 7 на Джън
джоу бъбрек 462208   

Р Първа филиална болница на Ме
дицински университет Кунмин

черен дроб, 
бъбрек, пан
креас, тънки 

черва 
522209   

Р Филиална болница на Медицин
ски колеж Дзунйи бъбрек 542210 1002211 502212

Р Болница No. 401 на Военен регион 
Дзинан черен дроб  602213 

Р Болница No. 474 на Военно ко
мандване Ланджоу бъбрек 622214   

Р Болница No. 302 на Народната ос
вободителна армия черен дроб 952215  1002216

Р
Болница Шанхай, филиална с Вто
ри военен медицински универси
тет

бъбрек, сърце 1002217  622218
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Н а 
ц и о 
н а л 
н а / 
Регио
нална

Име на болница
Видове одоб-

рени транс-
планти

Легла в 
транс

планта
ционни 
отделе

ния

Уроло
гия/

неспе
циали
зирани 

легла

Жлъч
но-чер

нод
робни 
неспе

циали
зирани 

легла

Р Народна провинциална болница 
на Съчуан

черен дроб, 
бъбрек, пан
креас, тънки 

черва 
1002219   

Р Болница No. 81 на Военен регион 
Нандзин черен дроб 125  5452220

Р Народна болница Джънджоу
черен дроб, 

бъбрек, сърце, 
панкреас, 

тънки черва 
1422221   

Р Болница Джуннан на университет 
Ухан

*черен дроб, 
*бъбрек 1502222 1002223  

Болници без обособени трансплантационни центрове

Национал
на/ Регио
нална

Име на болница
Видове 

одобрени 
трансплан

ти

Легла в 
транс

планта
ционни 
отделе

ния

Уроло
гия/

неспе
циали
зирани 

легла

Жлъч
но-чер

нод
робни 
неспе

циали
зирани 

легла

Н Болница на въоръжените поли
цейски сили на Шанси бъбрек    

Н
Източна жлъчно-чернодробна 
болница, филиална с Втори военен 
медицински университет

черен дроб   2852224

Н Болница No. 117 на Военно ко
мандване Нандзин бъбрек  832225  

Н Болница No. 153 на Военен регион 
Дзинан бъбрек    

Н Болница Нанфан на Южен меди
цински университет

черен дроб, 
бъбрек, 

панкреас, 
тънки 
черва 

   

Н Болница No. 303 на Военно ко
мандване Гуанджоу

черен дроб, 
бъбрек, 

панкреас, 
тънки 
черва 

 502226  

Н
Югозападна болница, филиална 
с Трети военен медицински уни
верситет

черен дроб, 
бъбрек   1602227

Н Многопрофилна военна  болница 
на Чънду бъбрек  1362228 2482229
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Национал
на/ Регио
нална

Име на болница
Видове 

одобрени 
трансплан

ти

Легла в 
транс

планта
ционни 
отделе

ния

Уроло
гия/

неспе
циали
зирани 

легла

Жлъч
но-чер

нод
робни 
неспе

циали
зирани 

легла

Н
Болница No. 452 на Народната 
освободителна армия (Военно
въздушна болница на Военно ко
мандване Чънду)

бъбрек    

Н Народна болница на университета 
в Пекин

черен дроб, 
бъбрек, 

тънки 
черва 

 812230  

Н Болница ЙоуАн на Пекин черен дроб   1442231

Н Първа филиална болница на Ме
дицински университет Уънджоу бъбрек   1452232

Н Народна болница Лини бъбрек    

Н
Обединена болница на универ
ситета по наука и технология Ху-
аджун

черен дроб, 
бъбрек, 

сърце, 
панкреас, 

тънки 
черва 

   

Н Втора болница на университета на 
южен Китай бъбрек  1302233  

Н Първа народна болница на Чандъ бъбрек   1412234

Н Първа народна болница на Юеян бъбрек    

Н Първа филиална болница на уни
верситет Сун Ят-сен

черен дроб, 
бъбрек, 

сърце, 
панкреас, 

тънки 
черва 

   

Н Многопрофилна болница Гуандун бъбрек, 
сърце    

Н Първа филиална болница на уни
верситет Дзинан бъбрек  622235  

Н Първа филиална болница на Ме
дицински университет Гуанси

черен дроб, 
бъбрек, 

панкреас, 
тънки 
черва 

 

 

1102236

Н Трета народна болница на град 
Датун бъбрек  302237 352238

Н Болница на въоръжените поли
цейски сили на Шаанси бъбрек 50 31

Н Многопрофилна болница на Воен
но командване Гуанджоу

черен дроб, 
бъбрек  902239 302240

Н Втора филиална болница на Меди
цински университет Гуанджоу бъбрек  432241 802242
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Национал
на/ Регио
нална

Име на болница
Видове 

одобрени 
трансплан

ти

Легла в 
транс

планта
ционни 
отделе

ния

Уроло
гия/

неспе
циали
зирани 

легла

Жлъч
но-чер

нод
робни 
неспе

циали
зирани 

легла

Н
Болница Синхуа, филиална с Учи
лището по медицина на универси
тет Дзя Тун в Шанхай

черен дроб  902243 442244

Н Първа филиална болница на уни
верситет Соочоу бъбрек  552245 882246

Н Първа народна болница на Чан
джоу бъбрек  712247 722248

Н Многопрофилна болница на Воен
новъздушните сили бъбрек  802249 702250

Н Болница Чаоян на Пекин

черен дроб, 
бъбрек, 

бял дроб, 
панкреас, 

тънки 
черва 

 1122251 402252

Н Болница Синцяо, Свързана с Трети 
военен медицински университет

бъбрек, 
сърце  972253 602254

Н Болница на Обединен медицински 
колеж на Пекин

черен дроб, 
бъбрек  1322255 282256

Н Болница Циенфошан в Шандун

черен дроб, 
бъбрек, 

сърце, 
панкреас, 

тънки 
черва 

 362257 1502258

Н Болница Янтай Ю Хуандин бъбрек  1002259 922260

Н Многопрофилна болница Фуджоу 
на Военно командване Нандзин

черен дроб, 
бъбрек  612261 3052262

Н
Болница Сидзин, филиална с Чет
върти военен медицински универ
ситет

черен дроб, 
бъбрек, 

сърце, 
бял дроб, 
панкреас, 

тънки 
черва 

 802263 1502264

Н Болница на дружбата Пекин 

черен дроб, 
бъбрек, 

панкреас, 
тънки 
черва 

 852265 1502266

Н Трета болница на университета в 
Пекин

черен дроб, 
бъбрек, 

панкреас, 
тънки 
черва 

 1042267 1382268

Н Болница Дапин на Трети военен 
медицински университет бъбрек  1502269 952270
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Национал
на/ Регио
нална

Име на болница
Видове 

одобрени 
трансплан

ти

Легла в 
транс

планта
ционни 
отделе

ния

Уроло
гия/

неспе
циали
зирани 

легла

Жлъч
но-чер

нод
робни 
неспе

циали
зирани 

легла

Н Първа болница на университета в 
Пекин бъбрек  1052271 1462272

Н Първа филиална болница на Ме
дицински университет Фудзиен

черен дроб, 
бъбрек, 

панкреас, 
тънки 
черва 

 582273 2002274

Н Болница No. 180 на Военен регион 
Нандзин черен дроб 402275 2412276

Н Болница Джуншан на университет 
Фудан в Шанхай

черен дроб, 
бъбрек, 

сърце, пан
креас

 702277 2302278

Н
Болница Дръм Тауър в Нандзин, 
филиална с Медицинско училище 
на университет Нандзин

черен дроб, 
бъбрек, 

панкреас, 
тънки 
черва 

 1202279 1802280

Н Многопрофилна болница Ухан на 
Военните сили в Гуанджоу

черен дроб, 
бъбрек, 

панкреас, 
тънки 
черва 

 1262281 1382282

Н Болница Хуашан на университет 
Фудан

черен дроб, 
бъбрек  1012283 2382284

Н Народна провинциална болница 
на Хънан

бъбрек, бял 
дроб  1502285 2002286

Н Многопрофилна болница на Шан
хай

черен дроб, 
бъбрек, 

панкреас, 
тънки 
черва 

 1262287 2502288

Н
Болница Жъндзи на Училището 
по медицина на университет Дзяо 
Тун на Шанхай

черен дроб, 
бъбрек, 

панкреас, 
тънки 
черва

 1002289 3002290

Н Първа филиална болница на уни
верситет Джънджоу

черен дроб, 
бъбрек, 

панкреас, 
тънки 
черва

 4112291 1002292

Н
Първа филиална болница на Ме
дицинско училище на универси
тет Джъдзян

черен дроб, 
бъбрек, 

бял дроб, 
панкреас, 

тънки 
черва 

 2002293 3402294
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Н Провинциална болница на Шан
дун

черен дроб, 
бъбрек, 

бял дроб, 
панкреас, 

тънки 
черва 

 2402295 3872296

Н
Болница No. 301 на Народната 
освободителна армия (Многопро
филна болница на Народната осво
бодителна армия)

черен дроб, 
бъбрек, 

сърце, бял 
дроб

 1402297 1722298

Н
Многопрофилна болница Нан-
дзин на Военното командване на 
Нан дзин

бъбрек, 
тънки 
черва

 2102299 2502300

Р Народна провинциална болница 
Дзянси

черен дроб, 
бъбрек, 

панкреас, 
тънки 
черва

   

Р Многопрофилна болница на Воен
ното командване Пекин черен дроб   

Р Трета болница на Медицински 
университет Хъбей черен дроб  402301  

Р
Трета филиална болница на Ме
дицински колеж на Вътрешна 
Монголия

черен дроб, 
бъбрек  312302  

Р
Болница на дружбата на Далиен 
(Болница на Червения кръст Да
лиен)

бъбрек    

Р Болница на Анстийл Груп бъбрек   

Р Втора филиална болница на Меди
цински университет Харбин

бъбрек, 
сърце, бял 

дроб
   

Р Болница No. 161 на Военен регион 
Дзинан бъбрек    

Р Народна болница No.1 на Чънджоу бъбрек  242303  
Р Иян централна болница бъбрек    

Р Народна болница Джуншан

черен дроб, 
бъбрек, 

сърце, 
панкреас, 

тънки 
черва 

   

Р
Болница No. 458 на Народната ос
вободителна армия (Болница на 
военновъздушните сили на Воен
ното командване Гуанджоу)

черен дроб, 
бъбрек  392304  
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Р
Болница Жуейкан, филиална  с 
Университета по китайска меди
цина Гуанси

бъбрек  402305  

Р Първа народна болница на про
винция Юннан

черен дроб, 
бял дроб    

Р Народна болница на Тибет бъбрек   452306

Р Многопрофилна болница Ланджоу 
на Военен регион Ланджоу бъбрек  472307  

Р Народна болница на автономен 
регион Нинся Хуей бъбрек   492308

Р Филиална болница на Медицин
ски университет Нинся

черен дроб, 
сърце    

Р Народна болница на автономен 
регион Синдзян Уйгур

бъбрек, 
сърце    

Р Многопрофилна болница на въо-
ръжената полиция

черен дроб, 
бъбрек   

Р Първа болница на град Кунмин черен дроб  372309 412310

Р Многопрофилна провинциална 
болница Нункън на Хайнан бъбрек  422311 402312

Р Многопрофилна болница Урумчи 
на Военното командване Ланджоу бъбрек  472313 412314

Р Военноморска многопрофилна 
болница черен дроб  402315 512316

Р Филиална болница на универси
тет Цинхай бъбрек  722317 402318

Р Многопрофилна болница на град 
Тай-Ан бъбрек  382319 802320

Р Народна провинциална болница 
на Шанси черен дроб  412321 1002322

Р Болница 307 на китайската Народ
на освободителна армия бъбрек  802323 652324

Р Народна болница Уейфан бъбрек  722325 802326

Р Провинциална народна болница 
на Цинхай черен дроб  432327 1142328

Р Първа филиална болница на Ме
дицински университет Харбин черен дроб  1382329 452330

Р Първа филиална болница на уни
верситет Сямън черен дроб  732331 1152332

Р
Филиална болница на Универси
тета по логистика на Народните 
въоръжени полицейски сили 

бъбрек  702333 1202334
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Р Втора болница на Медицински 
университет Хъбей

бъбрек, 
сърце  802335 1102336

Р Втора болница на университет 
Ланджоу бъбрек  1272337 712338

Р Народна провинциална болница 
на Гуейджоу черен дроб  902339 1502340

Р Първа филиална болница на Ме
дицински университет Гуейян

черен дроб, 
бъбрек, 

панкреас, 
тънки 
черва 

 1202341 1202342

Р Провинциална болница Фудзиен бъбрек  1502343 962344

Р Първа болница на Медицински 
университет Шанси

черен дроб, 
сърце  1202345 1402346

Р Провинциална болница Анхуей

черен дроб, 
бъбрек, 

сърце, 
бял дроб, 
панкреас, 

тънки 
черва 

 652347 2232348

Р Първа филиална болница на Ме
дицински университет Чунцин

черен дроб, 
бъбрек, 

панкреас, 
тънки 
черва 

 1562349 1502350

Р Първа болница на университет 
Дзилин

черен 
дроб*, 

бъбрек
 1502351 1802352

Р Първа филиална болница на Ме
дицински университет Синдзян

черен дроб, 
бъбрек, 

бял дроб, 
панкреас, 

тънки 
черва

 1572353 2492354

Р Провинциална болница Гансу бъбрек  1402355 3002356

Р
Първа болница Нандзин (Болница 
Нандзин, филиална с Медицински 
университет Нандзин)

сърце  5002357 1212358
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АВТОРИ

Дейвид Килгор
Дейвид Килгор е бивш канадски министър, депутат, адвокат, писател, журналист и зас-

тъпник на човешките права в Канада и света. Неговата почти 27-годишна кариера в Камарата 
на общините приключва през 2006 г., когато не се кандидатира за девети мандат от квотата 
на югоизточен Едмънтън, провинция Албърта. От тогава работи основно като правозащитен 
активист. 

Носител е на награди като: почетен доктор по богословие (Колеж Нокс, университет на То
ронто); Специална Награда (Украинско-канадски конгрес – Провинциален съвет на Албърта); 
Награда Масарик (Чешка асоциация в Канада); Награда за човешки права  (Б‘Най Брит Канада); 
Награда Катипуман (Съвет на Асоциации Едмънтън Филипино); Награда за изключителна 
служба (Асоциация Сикх в Едмънтън); Обществена награда за религиозна свобода (Между
народна асоциация за религиозна свобода, Списание Либърти и Църквата адвентистите от 
седмия ден).

За първи път е избран за Камарата на общините през 1979 г., преизбиран е седем пъти, 
последният -  през 2004 г., представител на югоизточния регион на Едмънтън. По време на 
службата си в Парламента, той е заместник-говорител и председател на Комитетите на Цялата 
камара, държавен секретар за Латинска Америка и Африка (1997-2002 г.) и държавен секретар 
за Азиатско-Тихоокеанския регион (2002-2003 г.). Не се кандидатира за изборите през 2006 г.

Дейвид остава активен по въпросите на човешкото достойнство. През 2007 г. публикува 
книгата „Трудни съседи“ в съавторство с Дейвид Джоунс, бивш американски дипломат, и об
съжда взаимоотношенията на Канада и САЩ. През 2009 г. заедно с Дейвид Матас публикува: 
„Кървава реколта: Убиването на Фалун Гонг за техните органи“. На него и Матас е присъдена 
Наградата за човешки права през 2009 г. на Международното общество по човешки права в 
Швейцария, за тяхната работа по разгласяване на одобрената от държавата кражба на органи 
в Китай. През 2010 г. Дейвид е номиниран за Нобелова награда за мир за разследване на прес
тъпленията по насилствено отнемане на органи от практикуващи Фалун Гонг в Китай. 

Дейвид е женен от 42 години; със съпругата си Лаура имат четири пораснали деца. 
За повече информация, посетете: www.david-kilgour.com.

http://www.david-kilgour.com
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Итън Гутман
Изтъкнат анализатор на Китай и разследващ журналист в областта на човешките права, 

Итън Гутман е автор на книгите „Загуба на нов Китай“ и „Клането“. 
Изчерпателното проучване на Гутман на китайската система от лагери-затвори, китайско

то интернет наблюдение и пресечните точки на западния бизнес с целите на китайските ор
гани по сигурността му спечелват значително внимание от 1999 г. насам. Гутман представя 
доказателства и указания на Конгреса на САЩ, ЦРУ, Европейския Парламент, Международно
то общество по човешки права, ООН и парламентите в Лондон, Отава, Канбера, Йерусалим, 
Дъблин, Единбург и Прага. Наред с изяви по PBS, CNN, BBC, and CNBC, Гутман има обширни 
трудове за китайското военно развитие, американската бизнес дейност в Пекин и китайската 
хакерска дейност за медии като „Уолстрийт Джърнъл Азия“, „Инвестор Бизнес Дейли“, „Уийкли 
Стандарт“, „Уърлд Афеърс Джърнъл“ и други. През 2011 г. Гутман получава „Награда Сидни“ от 
Ню Йорк Таймс за своето есе „Процедурата Синдзян“. 

Итън Гутман е бивш старши съветник в „АПКО Китай“ (APCO China) и гостуващ сътрудник 
в “Проекта за нов американски век“ и във „Фондация за защита на демокрациите“. Бил е гла
вен следовател за „Вашингтонска мрежа АВ“ (AV network of Washington) през 90-те години на 
миналия век. Режисира влиятелната документална поредица „Американски следовател“. През 
80-те години на миналия век, Гутман специализира в контрол на оръжията и динамично моде
лиране като чуждестранен политически анализатор в Института Брукингс. Гутман е магистър 
по международни отношения в Колумбийския университет в Ню Йорк, САЩ.

Понастоящем Гутман е консултант на филма „В тънки въздушни вълни“ (Into Thin Airwaves), 
основан на глава седем от „Клането“. 

Гутман е американски гражданин. Живее в Лондон със своята съпруга от 20 години и с 
13-годишния си син. 

За повече информация, посетете ethan-gutmann.com и eastofethan.com

http://ethan-gutmann.com
https://eastofethan.com/
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Дейвид Матас
Дейвид Матас е изтъкнат правозащитен адвокат и активист за човешки права. Понасто-

ящем е старши хоноруван съветник на Б‘най Брит Канада. 
Заемал е многобройни постове в правителството на Канада, включително член на Канад

ската делегация в Конференцията на ООН за Международния наказателен съд, работи с Канад
ско-хелзинкската наблюдателна група, Отвъд граници, Амнести Интернешънъл и Канадския 
съвет за бежанците.   

През 2010 г. Матас е номиниран за Нобелова награда за мир за разследване, с Дейвид Кил
гор, на практиките за насилствено отнемане на органи в Китай, както е описано в подробности 
в тяхната книга „Кървава реколта: Убиването на Фалун Гонг за техните органи“. Той получава 
Наградата за изключителна служба на Асоциацията на адвокатската колегия на Манитоба 
през 2008 г., Ордена на Канада през 2009 г., Наградата за постижение на Отдела по национал
но гражданство и имиграция на Канадската Асоциация на адвокатската колегия през 2009 
г.; Приза за човешки права на швейцарския отдел на Международното общество по човешки 
права през 2010 г. Други трудове на Матас включват: „Защо направи това? Автобиографията 
на един правозащитник“; „Забавено правосъдие: престъпници-нацисти в Канада“ със Сюзан 
Чарендоф; „Затваряйки вратите: провалът на защитата на бежанци“ с Илана Саймън; „Доста
тъчно: битката против нарушенията на човешките права“; „Кървави думи: омраза и свободно 
слово“ и „Вторичен трус: антисемитизъм и анти-ционизъм“. 

Матас получава бакалавърска степен от университета в Манитоба, магистърска степен  
от университета Принстън, бакалавърска степен (по философия на правото) и бакалавър по 
гражданско право от университета в Оксфорд. Понастоящем живее в Уинипег. За повече ин
формация, посетете organharvestinvestigation.net .
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1. Home Page of Chinese Hospitals Directory 
http://www.a-hospital.com/w/%E5%8C%BB%E9%99%A2%E7%AD%89%E7%BA%A7 
https://archive.is/xxu5x 
医院名录查询网》首页

2. There are 20918 hospitals in China in 2010  Xinhua net 2011-08-17 
http://news.xinhuanet.com/society/2011-08/17/c_121874179.htm 
http://archive.is/PJoU4 
2010年全国共有各级各类医院20918家     2011年08月17日 来源： 新华网

3. Chinese Hospital Class Inquiry System 
https://www.hqms.org.cn/usp/roster/index.jsp 
http://web.archive.org/web/20150526223125/https://hqms.org.cn/usp/roster/index.jsp 
中国医院等级查询系统

4. Chinese Hospital Class Inquiry System 
https://www.hqms.org.cn/usp/roster/index.jsp 
http://web.archive.org/web/20150526223125/https://hqms.org.cn/usp/roster/index.jsp 
中国医院等级查询系统

5. The Difficulty of Legislation in Organ Transplantation   Source: Life Week , 2006 Issue 13 / April 17, 
2006;  Author: Guo Na 
http://www.lifeweek.com.cn/2006/0417/14976.shtml 
https://archive.is/AXFtm 
《三联生活周刊》器官移植立法之难 2006-04-17  作者：郭娜  2006年第13期

6. WOIPFG Releases List of 7371 Medical Personnel from 765 Non-Military Medical Institutions 
Suspected of Harvesting Organs from Living Falun Gong Practitioners 
http://www.zhuichaguoji.org/node/45858 
http://www.upholdjustice.org/node/351 
WOIPFG Releases List of 2098 Medical Personnel in 100 People’s Libertion Armyand Armed Police Hospitals 
Suspected 
of Live Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners 
http://www.zhuichaguoji.org/node/45100 
《追查国际发布中共765家非军队系统医疗机构涉嫌活摘法轮功学员器官的7371名医务人员的追查名单》 
《追查国际发布中共军队和武警系统100家医院涉嫌活摘法轮功学员器官的2098名医务人员的追查名单》

7. Climbing the peak of transplantation, continue the wonderfulness of life 
http://www.dfmhp.com.cn/a/dongfengyilin/xingyedongtai/2010/1222/3020.html 
https://archive.is/DATK4 
攀登移植之巅 延续生命精彩

8. Wuhan University Research Institute of Hepatobiliary Diseases: A Race against Time 
www.people.com.cn - Hubei Channel   May 21, 2015   Zhang Pei 
http://www.transplantation.org.cn/zyienizhonghe/2015-05/7432.htm 
https://archive.is/SzewF 
武大肝胆疾病研究院：器官移植与时间赛跑   [日期：2015-05-21]  来源：人民网湖北频道  作者：张沛

9. Notice from Office of the Ministry of Health on Registration of Medical Departments for Human Organ 
Transplantation 
National Health and Family Planning Commission of the People‘s Republic of China   NHFPC Publication [2007] 
No. 87 
http://www.moh.gov.cn/mohbgt/pw10708/200804/18974.shtml 
https://archive.is/6n8iU 
《卫生部办公厅关于做好人体器官移植诊疗科目登记工作的通知》

10. 164 hospitals in China passed examination and approval by the Ministry of Health to carry out organ 
transplants 
Source:  China News Net    August 18, 2007 
http://health.chinanews.cn/jk/hyxw/news/2007/08-18/1005195.shtml 
http://web.archive.org/web/20070917151717/http://health.chinanews.cn/jk/hyxw/news/2007/08-
18/1005195.shtml 
中国164家医院经卫生部审定批准开展器官移植

https://archive.is/xxu5x
http://news.xinhuanet.com/society/2011-08/17/c_121874179.htm
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第二军医大学第三附属医院（东方肝胆外科医院）安亭新院简介  2016年2月

110. Shanghai Changzheng Hospital Organ Transplant Institute 
http://www.shczyy.com/front/officeShow.aspx?id=39 
https://web.archive.org/web/20160213014803/http://www.shczyy.com/front/officeShow.aspx?id=39 
上海长征医院器官移植研究所

111. Shanghai Changzheng Hospital Organ Transplant Institute 
http://www.shczyy.com/front/officeShow.aspx?id=39 
https://web.archive.org/web/20160213014803/http://www.shczyy.com/front/officeShow.aspx?id=39 
上海长征医院器官移植研究所

112. Zhu Youhua of Changzheng Hospital, a fighter against kidney diseases, by Ren Quan and Dong Yuqing 
at Wen Hui Po 
http://www.shenyounet.com/?action-viewnews-itemid-3838 
https://web.archive.org/web/20160125011436/http://www.shenyounet.com/?action-viewnews-itemid-3838 
长征医院朱有华：修行艺术的肾斗士》 2010年9月11日  《文汇报》  任荃 董悦青

113. Introduction to Zhu Youhua of Shanghai Changzheng Hospital 
http://zyouh.u.yynet.cn/intro.php 
https://web.archive.org/web/20160125011653/http://zyouh.u.yynet.cn/intro.php 
上海长征医院肾移植科朱有华简介

114. Introduction to Shanghai Changzheng Hospital 
http://www.chzpetct.com/ 
https://web.archive.org/web/20160121144605/http://www.chzpetct.com/ 
上海长征医院简介

115. Prognostic Effects and Treatments of Severe Hepatitis Cases 
Source: Journal of Clinical Surgery   Volume 14, Issue 6, June 2006   Fu Zhiren and Ma Jun 
http://555.epac.to/kp/index.php?url=1o1C16yvykyNygyuyL1j1z1myYynyfyTyd1yyV1n1A1OyF1pyXyKyZyP1D
1v1vy3yZyiyEyg1u1F0i1FyByEyN1L1yyHybyg1K1d1qyg1h16yV1eyD1JyC1J1d1py4ynyS1i18yd1p 
http://med.wanfangdata.com.cn/Paper/Detail/PeriodicalPaper_lcwkzz200606009 
https://web.archive.org/web/20160205021511/http://med.wanfangdata.com.cn/Paper/Detail/
PeriodicalPaper_lcwkzz200606009 
重型肝炎急诊肝移植的预后影响因素及处理 《 临床外科杂志》  2006年6月第14卷6期   傅志仁, 马钧

116. Investigation report on organ transplants in Shanghai     Minghui.org 
http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/6/23/74738.html 
http://www.minghui.org/mh/articles/2006/6/16/130559.html 
调查线索：上海器官移植调查报告（图）    《明慧网》

117. Introduction to Shanghai Changzheng Hospital 
http://www.chzpetct.com/ 
https://archive.is/4q80b 
上海长征医院简介

118. Changzheng Hospital Pudong New Branch held the ground-breaking ceremony 
http://jinqiao.pudong.gov.cn/jq_zxdt/2009-11-16/Detail_280561.htm 
http://web.archive.org/web/20110210230352/http://jinqiao.pudong.gov.cn/jq_zxdt/2009-11-16/
Detail_280561.htm 
长征医院浦东新院举行奠基仪式

119. Rendering of Changzheng Hospital Pudong New campus 
http://www.smmu.edu.cn/_s2/02/bd/c1a701/page5.psp 
https://archive.is/iQuhC 
长征医院浦东新院效果图

https://web.archive.org/web/20160213014803/http://www.shczyy.com/front/officeShow.aspx?id=39
https://web.archive.org/web/20160213014803/http:/www.shczyy.com/front/officeShow.aspx?id=39
https://web.archive.org/web/20160125011436/http:/www.shenyounet.com/?action-viewnews-itemid-3838
https://web.archive.org/web/20160125011653/http://zyouh.u.yynet.cn/intro.php
https://web.archive.org/web/20160121144605/http://www.chzpetct.com/
http://www.minghui.org/mh/articles/2006/6/16/130559.html
https://archive.is/4q80b
http://web.archive.org/web/20110210230352/http://jinqiao.pudong.gov.cn/jq_zxdt/2009-11-16/Detail_280561.htm
http://web.archive.org/web/20110210230352/http://jinqiao.pudong.gov.cn/jq_zxdt/2009-11-16/Detail_280561.htm
https://archive.is/iQuhC


396

120. Recording of the doctors:  There were a large number of live organ sources   Doctors worked over 
night 
to conduct organ transplants      Epochtimes/ Source: Sound of Hope 
http://www.epochtimes.com/gb/6/4/12/n1284729.htm 
医生录音: 5.1前大量鲜活供体 加班移植

121. Introduction to Xijing Hospital, dated April 7, 2012, sources: military.people.com.cn 
http://military.people.com.cn/GB/8221/71065/241958/241963/17594735. 
html  https://archive.is/vlDay 
西京医院简介  2012年04月07日   来源：人民网军事频道

122. Introduction to Xijing Hospital, dated April 7, 2012, sources: military.people.com.cn 
http://military.people.com.cn/GB/8221/71065/241958/241963/17594735.html 
https://archive.is/vlDay 
西京医院简介  2012年04月07日   来源：人民网军事频道

123. Organ Transplant Center at Xijing Hospital 
http://www.haodf.com/zhuanjiaguandian/yangzhaoxudr_2232291766.htm 
http://archive.is/pbL3e 
西京医院移植中心简介

124. Organ Transplant Center at Xijing Hospital 
http://www.haodf.com/zhuanjiaguandian/yangzhaoxudr_2232291766.htm 
http://archive.is/pbL3e 
西京医院移植中心简介

125. Organ Transplant Center at Xijing Hospital 
http://www.haodf.com/zhuanjiaguandian/yangzhaoxudr_2232291766.htm 
http://archive.is/pbL3e 
西京医院移植中心简介

126. Organ Transplant Center at Xijing Hospital 
http://www.haodf.com/zhuanjiaguandian/yangzhaoxudr_2232291766.htm 
http://archive.is/pbL3e 
西京医院移植中心简介

127. Introduction to Xijing Hospital Hepatobiliary, Splenic and Pancreatic Surgery Department 
http://xjwww.fmmu.edu.cn/ksweb/gdwk/ 
https://web.archive.org/web/20150303001119/http://xjwww.fmmu.edu.cn/ksweb/gdwk/ 
西京医院肝胆胰脾外科简介

128. Stories of Professor Dou Kefeng, director of Xijing Hospital Affiliated with the Fourth Military Medical 
College 
Hepatobiliary Surgery, source: Xinhua Net, dated June 10, 2010 
http://news.xinhuanet.com/mil/2010-06/10/content_13644338.htm 
https://archive.is/Z78cN 
记四医大西京医院肝胆外科主任窦科峰教授    新华网新华军事 来源：健康报     2010年06月10日

129. Introduction to Xijing Hospital Hepatobiliary, Splenic and Pancreatic Surgery Department 
http://xjwww.fmmu.edu.cn/ksweb/gdwk/ 
https://web.archive.org/web/20150303001119/http://xjwww.fmmu.edu.cn/ksweb/gdwk/ 
西京医院肝胆胰脾外科简介

130. Dou Kefeng: Open and Sincere, published on Scientific Digest, by Hou Jie, on March 18, 2014 
http://paper.zgkjxww.com/Html/2014-3-14/6547.html 
https://web.archive.org/web/20160125072307/http://paper.zgkjxww.com/Html/2014-3-14/6547.html 
窦科峰：披肝沥胆献真情    《科技文摘报》   新闻作者：侯洁  发布时间：2014-03-18

131. Introduction to Xijing Hospital Urology Department 
http://xjwww.fmmu.edu.cn/ksweb/mnwk/ 
https://archive.is/S4Hf6 
西京医院泌尿外科简介

http://military.people.com.cn/GB/8221/71065/241958/241963/17594735
https://archive.is/vlDay
https://archive.is/vlDay
http://www.haodf.com/zhuanjiaguandian/yangzhaoxudr_2232291766.htm
http://archive.is/pbL3e
http://www.haodf.com/zhuanjiaguandian/yangzhaoxudr_2232291766.htm
http://archive.is/pbL3e
http://www.haodf.com/zhuanjiaguandian/yangzhaoxudr_2232291766.htm
http://archive.is/pbL3e
http://www.haodf.com/zhuanjiaguandian/yangzhaoxudr_2232291766.htm
http://archive.is/pbL3e
https://web.archive.org/web/20150303001119/http://xjwww.fmmu.edu.cn/ksweb/gdwk/
https://archive.is/Z78cN
https://web.archive.org/web/20150303001119/http://xjwww.fmmu.edu.cn/ksweb/gdwk/
https://web.archive.org/web/20160125072307/http://paper.zgkjxww.com/Html/2014-3-14/6547.html
https://archive.is/S4Hf6
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132. Introduction to Xijing Hospital Cardiovascular Department 
http://xjwww.fmmu.edu.cn/ksweb/xzwk/ 
https://web.archive.org/web/20160125191344/http://xjwww.fmmu.edu.cn/ksweb/xzwk/ 
西京医院心血管外科简介

133. Longyan: The dark facts about China stealing human organs, part 1 
http://www.epochtimes.com/gb/6/10/19/n1491866.htm 
龙延：中国盗取人体器官黑幕（上）

134. Introduction to the Hepatobiliary Surgery department People Liberation Army No. 304 Hospital 
http://www.pla304.cc/304hospital/gdwkzxjj/81.jhtml#position 
https://archive.is/ACc46 
解放军304医院 - 肝胆外科

135. Introduction to the Urologic surgery department People Liberation Army No. 304 Hospital 
http://www.pla304.cc/304hospital/mnwkzxjj/259.jhtml#position 
https://archive.is/xs77g 
解放军304医院 - 泌尿外科

136. Ye Linyang – Baike.com. Source: Interactive Encyclopedia (2016), retrieved on Jan. 23, 2016 
http://www.baike.com/wiki/叶林阳&prd=so_1_doc; 
https://archive.is/G75bH 
叶林阳: 互动百科 2016

137. Introduction to the Air Force General Hospital, People’s Liberation Army 
http://www.kj-hospital.com/dh.asp?id=295&sid=298 
https://archive.is/3mnqd 
空军总医院简介

138. Introduction to the Air Force General Hospital, People’s Liberation Army 
http://www.kj-hospital.com/dh.asp?id=295&sid=298 
https://archive.is/3mnqd 
空军总医院简介

139. Introduction to the Urologic Department of Air Force General Hospital, People’s Liberation Army 
http://www.kj-hospital.com/ny.asp?id=197 
https://archive.is/ECSF4 
中国人民解放军空军总医院泌尿外科

140. Introduction to the department of Hepatobiliary Surgery of the Air Force General Hospital, People’s 
Liberation Army 
http://www.kj-hospital.com/ny.asp?id=195 
https://archive.is/2UKPN 
中国人民解放军空军总医院肝胆外科

141. Expert: Zhang Hongyi, the department of Hepatobiliary Surgery of the Air Force General Hospital, 
People’s Liberation Army 
http://www.kj-hospital.com/zj.asp?id=195&zjid=429 
https://archive.is/HyMNK 
空军总医院肝胆外科专家张洪义

142. Introduction to the Air Force General Hospital, PLA 
http://www.kj-hospital.com/dh.asp?id=295&sid=298 
https://archive.is/3mnqd 
空军总医院简介

143. Brief Introduction of the Armed Police General Hospital 
http://www.wj-hospital.com/hpinfo/index.htm 
https://web.archive.org/web/20150906063315/http://www.wj-hospital.com/hpinfo/index.htm 
武警总队医院简介

http://www.epochtimes.com/gb/6/10/19/n1491866.htm
https://archive.is/xs77g
http://www.baike.com/wiki/叶林阳&prd=so_1_doc
http://www.kj-hospital.com/dh.asp?id=295&sid=298
http://www.kj-hospital.com/dh.asp?id=295&sid=298
http://www.kj-hospital.com/zj.asp?id=195&zjid=429
http://www.kj-hospital.com/dh.asp?id=295&sid=298
http://www.wj-hospital.com/hpinfo/index.htm
https://web.archive.org/web/20150906063315/http://www.wj-hospital.com/hpinfo/index.htm
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144. Feature department of the Armed Police General Hospital – Liver Transplantation Research Centre 
news.xinhuanet.com  January 22, 2008  (original article from the official web site of the hospital) 
http://news.xinhuanet.com/mil/2008-01/22/content_7472855.htm 
http://archive.is/lte0k 
武警总医院特色科室肝移植研究中心

145. Feature department of the Armed Police General Hospital – Liver Transplantation Research Centre 
news.xinhuanet.com  January 22, 2008  (original article from the official web site of the hospital) 
http://news.xinhuanet.com/mil/2008-01/22/content_7472855.htm 
http://archive.is/lte0k 
武警总医院特色科室肝移植研究中心

146. Feature department of the Armed Police General Hospital – Liver Transplantation Research Centre 
news.xinhuanet.com  January 22, 2008  (original article from the official web site of the hospital) 
http://news.xinhuanet.com/mil/2008-01/22/content_7472855.htm 
http://archive.is/lte0k 
武警总医院特色科室肝移植研究中心

147. Academic leaders of Liver Transplantation Research Centre of the Military General Hospital of Beijing, 
PLA – 
http://www.wj-hospital.com/yjshzx1/yz/ 
http://archive.is/0IOoh 
武警总医院特色科室肝移植研究中心:学科带头人

148. Armed Police General Hospital - Expert - Liu, Hang 
http://www.transplantation.org.cn/ZWuJingZongYiYuanZhuanJiaTuanDui/2011-02/958.htm 
https://archive.is/k9tYo 
武警总队医院专家刘航

149. Armed Police General Hospital - Expert Team - Niu, Yujian 
http://www.wj-hospital.com/expert/wk/gyzzx/19550.htm 
https://web.archive.org/web/20160101211924/http://www.wj-hospital.com/expert/wk/gyzzx/19550.htm 
武警总队医院专家团队牛玉坚

150. Introduction to The Department of Urologic Surgery of General Hospital of Shenyang Military Region 
http://www.syjqzyy.com/UI/ksjs/ksjsShowNew.aspx?type=泌尿外科&id=121 
https://archive.is/FCF2D 
沈阳军区总医院泌尿外科介绍

151. Introduction to The Department of  Hepatobiliary Surgery of General Hospital of Shenyang Military 
Region – Zhou Wenping 
http://www.syjqzyy.com/UI/ksjs/ksxsdtrNew.aspx?type=%E8%82%9D%E8%83%86%E5%A4%96%E7%A7
%91&id=76 
http://web.archive.org/web/20160229231713/http://www.syjqzyy.com/UI/ksjs/ksxsdtrNew.aspx?type=%E8
%82%9D%E8%83%86%E5%A4%96%E7%A7%91&id=76 
沈阳军区总医院肝胆外科介绍 -周文平

152. Introduction to The Department of Ophthalmology of General Hospital of Shenyang Military Region 
http://www.syjqzyy.com/UI/ksjs/ksjsShowNew.aspx?type=眼科&id=85 
http://web.archive.org/web/20160206014835/http://www.syjqzyy.com/UI/ksjs/ksjsShowNew.aspx?type=%E
7%9C%BC%E7%A7%91&id=85 
沈阳军区总医院眼科介绍

153. Introduction to Nanfang Hospital of Southern Medical University            
http://www.nfyy.com/aboutus/index.html            https://web.archive.org/web/20160118002420/http://www.
nfyy.com/aboutus/index.html 
南方医科大学南方医院简介

154. The Kidney Transplantation Department of Nanfang Hospital of Southern Medical University 
http://www.nfyy.com/ks/wk/syzk/ksjj/a_101556.html 
https://archive.is/vLn8d 
南方医科大学南方医院肾移植科

http://news.xinhuanet.com/mil/2008-01/22/content_7472855.htm
http://archive.is/lte0k
http://news.xinhuanet.com/mil/2008-01/22/content_7472855.htm
http://archive.is/lte0k
http://news.xinhuanet.com/mil/2008-01/22/content_7472855.htm
http://archive.is/lte0k
http://www.wj-hospital.com/yjshzx1/yz/
http://archive.is/0IOoh
http://www.transplantation.org.cn/ZWuJingZongYiYuanZhuanJiaTuanDui/2011-02/958.htm
https://archive.is/k9tYo
http://www.wj-hospital.com/expert/wk/gyzzx/19550.htm
https://web.archive.org/web/20160101211924/http://www.wj-hospital.com/expert/wk/gyzzx/19550.htm
http://www.syjqzyy.com/UI/ksjs/ksjsShowNew.aspx?type=泌尿外科&id=121
http://www.syjqzyy.com/UI/ksjs/ksxsdtrNew.aspx?type=%E8%82%9D%E8%83%86%E5%A4%96%E7%A7%91&id=76
http://www.syjqzyy.com/UI/ksjs/ksxsdtrNew.aspx?type=%E8%82%9D%E8%83%86%E5%A4%96%E7%A7%91&id=76
http://web.archive.org/web/20160229231713/http://www.syjqzyy.com/UI/ksjs/ksxsdtrNew.aspx?type=%E8%82%9D%E8%83%86%E5%A4%96%E7%A7%91&id=76
http://web.archive.org/web/20160229231713/http://www.syjqzyy.com/UI/ksjs/ksxsdtrNew.aspx?type=%E8%82%9D%E8%83%86%E5%A4%96%E7%A7%91&id=76
http://www.syjqzyy.com/UI/ksjs/ksjsShowNew.aspx?type=眼科&id=85
http://web.archive.org/web/20160206014835/http://www.syjqzyy.com/UI/ksjs/ksjsShowNew.aspx?type=%E7%9C%BC%E7%A7%91&id=85
http://web.archive.org/web/20160206014835/http://www.syjqzyy.com/UI/ksjs/ksjsShowNew.aspx?type=%E7%9C%BC%E7%A7%91&id=85
http://www.nfyy.com/aboutus/index.html
https://web.archive.org/web/20160118002420/http://www.nfyy.com/aboutus/index.html
https://web.archive.org/web/20160118002420/http://www.nfyy.com/aboutus/index.html
http://www.nfyy.com/ks/wk/syzk/ksjj/a_101556.html
https://archive.is/vLn8d
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155. Nanfang Hospital of Southern Medical University - Department of Kidney Transplantation - Yu Lixin 
http://www.nfyy.com/ks/wk/syzk/doctor_5792.html 
https://web.archive.org/web/20160124014012/http://www.nfyy.com/ks/wk/syzk/doctor_5792.html 
南方医科大学南方医院肾移植科于立新

156. Yu Lixin: Bearish worldly glory,  only care about the  patients    Nov 14, 2014   Author: Nanfang 
Hospital 
http://www.nfyy.com/ks/wk/syzk/ksdt/a_102064.html 
https://web.archive.org/web/20160329033238/http://www.nfyy.com/ks/wk/syzk/ksdt/a_102064.html 
于立新：看淡世间荣华 只为病人情浓  作者：南方医院 2014-11-14

157. The Progress of Clinical Renal Homotransplantation in China 
Source:Medical Journal of the Chinese People‘s Armed Police Forces, June 2004, 15 (6) 
Author: Yu Lixin , Southern Medical University Organ Transplantation Centre 
http://qikan.9med.net/upload/pdf/160/1653/98377_3634.pdf 
https://web.archive.org/web/20160131013506/http://qikan.9med.net/upload/pdf/160/1653/98377_3634.
pdf 
我国临床同种肾脏移植进展     《武警医学》杂志2004年6月15卷6期 
第一军医大南方医院器官移植中心 于立新

158. Introduction to the kidney transplant department at Nanfang Hospital of Southern Medical University 
http://www.nfyy.com/ks/wk/syzk/ksjj/a_101556.html 
https://web.archive.org/web/20160329024441/http://www.nfyy.com/ks/wk/syzk/ksjj/a_101556.html 
南方医科大学南方医院肾移植科简介

159. The hepatobiliary surgery department at Southern Medical University Organ Transplantation Centre 
http://www.nfyy.com/ks/wk/gdwk/ksjj/a_101553.html 
https://web.archive.org/web/20160329025133/http://www.nfyy.com/ks/wk/gdwk/ksjj/a_101553.html 
南方医科大学南方医院肝胆外科简介

160. Introduction to the hepatobiliary surgery department at Nanfang Hospital of Southern Medical 
University        http://www.nfyy.com/ks/wk/gdwk/DoctorList.html 
https://web.archive.org/web/20160329032030/http://www.nfyy.com/ks/wk/gdwk/DoctorList.html 
南方医科大学南方医院肝胆外科／医生简介

161. My Experience of Guiding Postgraduates in Practicing During Kidney Transplant Clinical Work 
Chinese Journal of Medicine November 2003, Volume 3, Issue 11  Fu Shaojie, Yu Lixin 
http://journal.9med.net/html/qikan/yykxzh/zhyyzz/200311311/qt/20080903014144232_16178.html 
https://archive.is/uDQEY 
在肾移植临床工作中指导研究生实习的体会 《中华医药杂志》2003年11月第3卷第11期 付绍杰  于立新

162. Introduction to Nanjing Military Command No. 117 Hospital 
http://www.117yiyuan.com/about/ 
https://archive.is/ThMq8 
南京军区第117医院介绍

163. Introduction to the Nephrology  at Nanjing Military Command No. 117 Hospital 
http://www.shentouxi.com.cn/zhuanjia/jiuyizhiyin_3278.html 
https://archive.is/vdOh6 
南京军区第117医院肾病科

164. Department of Nephrology at Nanjing Military Command No. 117 Hospital     Source: 120.net 
http://old.120.net/keshi/4c626cxi2h3kf468.html 
https://web.archive.org/web/20160313081858/http://old.120.net/keshi/4c626cxi2h3kf468.html 
南京军区第117医院肾病科  来源：120健康网

165. Xu Longgen, Department of Kidney Transplantation at Nanjing Military Command No. 117 Hospital 
http://z.xywy.com/zhuanjia-117petct-shenyizhike-xulonggen.htm 
http://archive.is/C8XhQ 
南京军区第117医院肾移植科许龙根

http://www.nfyy.com/ks/wk/syzk/doctor_5792.html
https://web.archive.org/web/20160124014012/http://www.nfyy.com/ks/wk/syzk/doctor_5792.html
http://www.nfyy.com/ks/wk/syzk/ksdt/a_102064.html
https://web.archive.org/web/20160329033238/http://www.nfyy.com/ks/wk/syzk/ksdt/a_102064.html
http://qikan.9med.net/upload/pdf/160/1653/98377_3634.pdf
https://web.archive.org/web/20160131013506/http://qikan.9med.net/upload/pdf/160/1653/98377_3634.pdf
https://web.archive.org/web/20160131013506/http://qikan.9med.net/upload/pdf/160/1653/98377_3634.pdf
http://www.nfyy.com/ks/wk/syzk/ksjj/a_101556.html
https://web.archive.org/web/20160329024441/http://www.nfyy.com/ks/wk/syzk/ksjj/a_101556.html
http://www.nfyy.com/ks/wk/gdwk/ksjj/a_101553.html
https://web.archive.org/web/20160329025133/http://www.nfyy.com/ks/wk/gdwk/ksjj/a_101553.html
http://www.nfyy.com/ks/wk/gdwk/DoctorList.html
https://web.archive.org/web/20160329032030/http://www.nfyy.com/ks/wk/gdwk/DoctorList.html
http://journal.9med.net/html/qikan/yykxzh/zhyyzz/200311311/qt/20080903014144232_16178.html
https://archive.is/uDQEY
http://www.117yiyuan.com/about/
http://www.shentouxi.com.cn/zhuanjia/jiuyizhiyin_3278.html
https://archive.is/vdOh6
http://old.120.net/keshi/4c626cxi2h3kf468.html
https://web.archive.org/web/20160313081858/http://old.120.net/keshi/4c626cxi2h3kf468.html
http://z.xywy.com/zhuanjia-117petct-shenyizhike-xulonggen.htm
http://archive.is/C8XhQ
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166. Introduction to Zhujiang Hospital of Southern Medical University 
http://www.zjyy.com.cn/about/Introduction.htmls 
https://web.archive.org/web/20160124014825/http://www.zjyy.com.cn/about/Introduction.htmls 
南方医科大学珠江医院简介

167. The Organ Transplant Centre at Zhujiang Hospital 
http://zjyy.h.yynet.cn/departments.php?section_id=51211 
https://web.archive.org/web/20160124014723/http://zjyy.h.yynet.cn/departments.php?section_id=51211 
珠江医院器官移植科中心

168. Organ Transplant Centre of Zhujiang Hospital of Southern Medical University 
http://www.zjyy.com.cn/dept/index.aspx?id=132 
https://web.archive.org/web/20160124014708/http://www.zjyy.com.cn/dept/index.aspx?id=132 
南方医科大学珠江医院器官移植中心

169. Organ Transplant Centre of Zhujiang Hospital of Southern Medical University 
http://www.zjyy.com.cn/dept/index.aspx?id=132 
https://web.archive.org/web/20160124014708/http://www.zjyy.com.cn/dept/index.aspx?id=132 
南方医科大学珠江医院器官移植中心

170. Zhao Ming, Organ Transplant Centre of Zhujiang Hospital of Southern Medical University 
http://www.zjyy.com.cn/dept/expert_show.aspx?id=49&pid=132 
http://archive.is/D64sB 
南方医科大学珠江医院器官移植中心赵明介绍

171. Lin Minzhuan    Source: Physician assistant 
http://yyk.39.net/doctor/278657.html#practiceExperience 
https://web.archive.org/web/20160123082519/http://yyk.39.net/doctor/278657.html 
林民专－就医助手

172. Expert- Second Department of Hepatobiliary -  ZhuJiang Hospital of Southern Medical University 
http://www.zjyy.com.cn/dept/expert_show.aspx?id=43&pid=184 
http://archive.is/AkNlB 
专家肝胆二科 –南方医科大

173. Brief Introduction to the Department of General Surgery at The 180th Hospital of PLA 
http://180yy.com/dep_info_22.html 
https://web.archive.org/web/20160125184702/http://180yy.com/dep_info_22.html 
南京军区第180医院普外科科室简介

174. The 180th Hospital of PLA - Department of General Surgery - Zhang, Chenghua 
http://180yy.com/exp_info_58.html 
https://web.archive.org/web/20160125054505/http://180yy.com/exp_info_58.html 
南京军区第180医院教授,主任医师 - 张诚华

175. The 180th Hospital of PLA, Professor, Chief Physician - Zhang, Chenghua 
http://baike.baidu.com/view/3620673.htm 
https://archive.is/6LSVJ 
南京军区第180医院普外科张诚华

176. 180 Ophthalmic Hospital - technical features: penetrating keratoplasty 
http://www.qzyk.cn/list_tcjs.jsp?bh=355 
https://archive.is/1kfxV 
180眼科医院 -特色技术: 穿透性角膜移植术

177. Brief Introduction to the Ophthalmology Hospital of The 180th Hospital of PLA 
http://180yy.com/dep_info_30.html 
https://web.archive.org/web/20160125054655/http://180yy.com/dep_info_30.html 
南京军区第180医院眼科医院科室简介

178. Brief Introduction to Daping Hospital Affiliated with Third Military Medical University 
http://www.dph-fsi.com/dpyy_ysgk.asp 
https://web.archive.org/web/20160124004906/http://www.dph-fsi.com/dpyy_ysgk.asp 
第三军医大学附属大坪医院简介

http://www.zjyy.com.cn/about/Introduction.htmls
https://web.archive.org/web/20160124014825/http:/www.zjyy.com.cn/about/Introduction.htmls
http://zjyy.h.yynet.cn/departments.php?section_id=51211
https://web.archive.org/web/20160124014723/http:/zjyy.h.yynet.cn/departments.php?section_id=51211
http://www.zjyy.com.cn/dept/index.aspx?id=132
https://web.archive.org/web/20160124014708/http:/www.zjyy.com.cn/dept/index.aspx?id=132
http://www.zjyy.com.cn/dept/index.aspx?id=132
https://web.archive.org/web/20160124014708/http:/www.zjyy.com.cn/dept/index.aspx?id=132
http://www.zjyy.com.cn/dept/expert_show.aspx?id=49&pid=132
http://archive.is/D64sB
https://web.archive.org/web/20160123082519/http:/yyk.39.net/doctor/278657.html
http://www.zjyy.com.cn/dept/expert_show.aspx?id=43&pid=184
http://archive.is/AkNlB
http://180yy.com/dep_info_22.html
https://web.archive.org/web/20160125184702/http:/180yy.com/dep_info_22.html
http://180yy.com/exp_info_58.html
https://web.archive.org/web/20160125054505/http:/180yy.com/exp_info_58.html
http://baike.baidu.com/view/3620673.htm
https://archive.is/6LSVJ
http://www.qzyk.cn/list_tcjs.jsp?bh=355
https://archive.is/1kfxV
http://180yy.com/dep_info_30.html
https://web.archive.org/web/20160125054655/http:/180yy.com/dep_info_30.html
http://www.dph-fsi.com/dpyy_ysgk.asp
https://web.archive.org/web/20160124004906/http:/www.dph-fsi.com/dpyy_ysgk.asp
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179. The Urologic Surgery Department at Daping Hospital Affiliated with of Third Military Medical 
University 
http://www.dph-fsi.com/ks_2009/default_wk.asp?ks_id=26 
https://web.archive.org/web/20160124004841/http://www.dph-fsi.com/ks_2009/default_wk.asp?ks_id=26 
第三军医大学附属大坪医院泌尿外科

180. Changes of Daping Hospital During 30 years: Annual Income Increased from A Few Million to 900 
Million 
http://www.dph-fsi.com/xwdt_nr.asp?id=622 
https://web.archive.org/web/20160124004825/http://www.dph-fsi.com/xwdt_nr.asp?id=622 
从年收入百万到9个亿 看大坪医院30年变迁 来源：《寻医问药网》

181. The PLA 153 Central Hospital (East District) 
http://baike.baidu.com/view/3511728.htm 
http://archive.is/51n5j 
解放军153中心医院  百度百科

182. The PLA 153 Central Hospital, Source: Baidu Encyclopedia 
http://baike.baidu.com/view/1077724.htm 
https://archive.is/gK2KA 
中国人民解放军第一五三中心医院

183. The Urologic Surgery Department of Jinan Military Region 153 Hospital 
http://www.wendaifu.com/findhospital/keshi/id/48645.html 
https://web.archive.org/web/20160312094118/http://www.wendaifu.com/findhospital/keshi/id/48645.html 
济南军区第153医院泌尿外科 – 问大夫网站

184. PLA 460 Hospital successfully implement a kidney transplant for a Taiwanese 
Source: People‘s Daily,  12th Edition (Hong Kong, Macao, Taiwan Overseas)   2000-09-26 
http://www.ziliaoku.org/rmrb/2000-09-26-12 
https://archive.is/aOzqQ 
解放军第460医院成功为一台胞实施肾移植手术    来源：人民日报    2000-09-26

185. „Diagnostic Analysis of Concurrent Urinary System Tumors After Kidney Transplant (5 Reports 
Attached)“, 
Source: China Journal of Modern Medicine, 2007, Vol. 17 Issue 05, p.620-622,       Dated: May 1, 2007,  Authors: 
Zheng, Hixia; Feng Hecheng; Wang, Yuheng 
http://www.taodocs.com/p-14838710.html 
“肾移植术后患者并发泌尿系统肿瘤的诊断分析(附5例报告)”， 
来源：《中国现代医学杂志》2007年17卷05期 620-622页，日期：05/01/2007， 
作者：郑海霞, 冯合成, 王玉恒

186. Chinese Military Kidney Transplantation Network in Central China 
http://www.china-kidney.com/   (The web site cannot be accessed now) 
http://web.archive.org/web/20060827173120/http://www.china-kidney.com/yzwd/yzwd.htm 
中国军队华中肾移植网

187. “Relying on the market to protect the battlefield,” said Zhang Cong from The PLA No. 452 Hospital 
http://news.xinhuanet.com/newscenter/2009-01/12/content_10646876.htm 
http://archive.is/ZC1qZ 
依托市场 保障“战场”—记解放军452医院院长张聪 2009-01-12

188. “Relying on the market to protect the battlefield,” said Zhang Cong from The PLA No. 452 Hospital 
http://news.xinhuanet.com/newscenter/2009-01/12/content_10646876.htm 
http://archive.is/ZC1qZ 
依托市场保障“战场”—记解放军452医院院长张聪       2009-01-12

189. Introduction of The PLA No. 452 Hospital - haodf.com 
http://info.haodf.com/hospital/DE4rO-XCoLU0iOYReRtJXK298J/jieshao.htm 
https://web.archive.org/web/20160123152817/http://info.haodf.com/hospital/DE4rO-
XCoLU0iOYReRtJXK298J/jieshao.htmis/ZuS9j 
解放军452医院－好大夫在线

http://www.dph-fsi.com/ks_2009/default_wk.asp?ks_id=26
https://web.archive.org/web/20160124004841/http:/www.dph-fsi.com/ks_2009/default_wk.asp?ks_id=26
http://www.dph-fsi.com/xwdt_nr.asp?id=622
https://web.archive.org/web/20160124004825/http:/www.dph-fsi.com/xwdt_nr.asp?id=622
http://baike.baidu.com/view/3511728.htm
http://archive.is/51n5j
http://baike.baidu.com/view/1077724.htm
https://archive.is/gK2KA
http://www.wendaifu.com/findhospital/keshi/id/48645.html
https://web.archive.org/web/20160312094118/http:/www.wendaifu.com/findhospital/keshi/id/48645.html
http://www.ziliaoku.org/rmrb/2000-09-26-12
https://archive.is/aOzqQ
http://www.taodocs.com/p-14838710.html
http://www.china-kidney.com/
http://news.xinhuanet.com/newscenter/2009-01/12/content_10646876.htm
http://news.xinhuanet.com/newscenter/2009-01/12/content_10646876.htm
http://info.haodf.com/hospital/DE4rO-XCoLU0iOYReRtJXK298J/jieshao.htm
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190. Recording: Military hospital said “use kidneys for transplant from Falun Gong practitioners” 
source: minghui.org  May 2nd , 2006 
http://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/2/126638.html 
https://web.archive.org/web/20160123152922/http://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/2/126638.
html 
录音：军队医院直言使用法轮功学员肾脏   《明慧网》2006年5月2日

191. Introduction to Xu Yahong of the Urologic Surgery Department of The PLA No. 452 Hospital 
htt://xuyahong8.u.yynet.cn/intro.php 
https://web.archive.org/web/20160123152942/http://xuyahong8.u.yynet.cn/intro.php 
解放军452医院 泌尿外科 - 许亚宏

192. Recording: Military hospital said “use kidneys for transplant from Falun Gong practitioners” 
source: minghui.org  May 2nd , 2006 
http://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/2/126638.html 
https://web.archive.org/web/20160123152922/http://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/2/126638.
html 
录音：军队医院直言使用法轮功学员肾脏   《明慧网》2006年5月2日

193. Kidney Transplant Centre,  Armed Police Corps Hospital of Shaanxi 
http://ksk.99.com.cn/ks/122655.html 
http://archive.is/gpPHE 
武警陕西省总队医院肾脏移植中心

194. Department of Cardiac Surgery at the Heart Centre, Armed Police Corps Hospital of Shaanxi 
http://ksk.99.com.cn/ks/122647.html 
http://archive.is/Eo2XB 
武警陕西省总队医院心脏中心心脏外科

195. Documentary on Shanxi Armed Police Corps General Hospital Enhancing Quality of Medical Services 
http://news.sina.com.cn/s/2005-09-27/03357044599s.shtml 
https://web.archive.org/web/20160118231248/http:/news.sina.com.cn/s/2005-09-27/03357044599s.shtml 
愿将玉液护春晖——武警山西总队医院提升医疗服务质量纪实 
2005年09月27日 山西新闻网, 山西日报记者：屈宏太, 张义力, 尚慧辉

196. Three transplant operations performed simultaneously  three patients gained new lives 
http://news.sina.com.cn/o/2005-06-18/02476202824s.shtml 
https://web.archive.org/web/20160118232019/http://news.sina.com.cn/o/2005-06-18/02476202824s.shtml 
三台移植手术同日开启三位重症患者同获新生

197. Brief Introduction to Jinan Military General Hospital 
http://www.jnjqzyy.cn/htm/YYJJ/Index.html 
https://archive.is/BcPzz 
济南军区总医院简介

198. The Department of Transplantation at Jinan Military General Hospital 
http://www.jnjqzyy.cn/htm/SJWK/TSJS/2014/1/17/jqzyy_17526370.html 
https://archive.is/qKzeY 
济南军区总医院移植外科

199. The Department of Urologic Surgery at Jinan Military General Hospital 
http://www.jnjqzyy.cn/htm/MNWK/ 
http://web.archive.org/web/20130605100623/http://www.jnjqzyy.cn/htm/MNWK/ 
济南军区总医院泌尿外科

200. Introduction to the director of Hepatobiliary Surgery department at Jinan Military General Hospital 
http://www.jnjqzyy.cn/htm/GDWK/KSLD/ 
https://web.archive.org/web/20160419183945/http://www.jnjqzyy.cn/htm/GDWK/KSLD/ 
济南军区总医院肝胆外科科室领导

201. Jinan Military General Hospital , Qilu Evening News, Dec 1, 2008 
http://paper.dzwww.com/qlwb/data/20081201/html/65/content_1.html 
https://archive.is/BOqgO 
济南军区总医院，2008年12月1日的《齐鲁晚报》

http://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/2/126638.html
https://web.archive.org/web/20160123152922/http://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/2/126638.html
https://web.archive.org/web/20160123152922/http://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/2/126638.html
https://web.archive.org/web/20160123152942/http://xuyahong8.u.yynet.cn/intro.php
http://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/2/126638.html
https://web.archive.org/web/20160123152922/http://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/2/126638.html
https://web.archive.org/web/20160123152922/http://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/2/126638.html
http://ksk.99.com.cn/ks/122655.html
http://archive.is/gpPHE
http://ksk.99.com.cn/ks/122647.html
http://archive.is/Eo2XB
http://news.sina.com.cn/s/2005-09-27/03357044599s.shtml
https://web.archive.org/web/20160118231248/http:/news.sina.com.cn/s/2005-09-27/03357044599s.shtml
http://news.sina.com.cn/o/2005-06-18/02476202824s.shtml
https://web.archive.org/web/20160118232019/http://news.sina.com.cn/o/2005-06-18/02476202824s.shtml
http://www.jnjqzyy.cn/htm/YYJJ/Index.html
https://archive.is/BcPzz
http://www.jnjqzyy.cn/htm/SJWK/TSJS/2014/1/17/jqzyy_17526370.html
https://web.archive.org/web/20160501135308/http://www.jnjqzyy.cn/htm/SJWK/TSJS/2014/1/17/jqzyy_17526370.html
http://www.jnjqzyy.cn/htm/MNWK/
http://web.archive.org/web/20130605100623/http://www.jnjqzyy.cn/htm/MNWK/
http://www.jnjqzyy.cn/htm/GDWK/KSLD/
http://paper.dzwww.com/qlwb/data/20081201/html/65/content_1.html
https://archive.is/BOqgO
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202. The continuation of wonderfulness of life through organ transplant 
http://www.hbver.com/Article/gyhjqt/gyz/200307/1891.html 
http://web.archive.org/web/20160419173540/http://www.hbver.com/Article/gyhjqt/gyz/200307/1891.html 
器官移植 延续生命的精彩  2003-7-28    文章来源：大众网－齐鲁晚报

203. The Department of Urologic Surgery at Jinan Military General Hospital 
http://www.jnjqzyy.cn/htm/MNWK/ 
http://web.archive.org/web/20130605100623/http://www.jnjqzyy.cn/htm/MNWK/ 
济南军区总医院泌尿外科

204. Organ transplantation is the renewal of life and health management help “Second Life” 
http://www.transplantation.org.cn/zshenmeiti/2012-06/6192.htm 
https://web.archive.org/web/20160419181358/http://www.transplantation.org.cn/
zshenmeiti/2012-06/6192.htm 
器官移植为生命续约 健康管理助力“第二生命”  2012-06-13

205. The Department of Hepatobiliary Surgery at Jinan Military General Hospital - Good Doctors Online 
http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLPvLFK66N34PvWMSU/jieshao.htm 
https://archive.is/pqPnA 
济南军区总医院肝胆外科－好大夫在线

206. The Ophthalmology Department at Jinan Military General Hospital - Good Doctors Online 
http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLPvRuyPv5LwmK7DLi/jieshao.htm 
https://archive.is/iR8e4 
济南军区总医院眼科－好大夫在线

207. The Urologic Surgery Department of Guangzhou General Hospital of Guangzhou Military Command 
http://www.gzzyy.com/Index/index.php/Sec/index/no/1252379676 
https://web.archive.org/web/20141020200136/http://www.gzzyy.com/Index/index.php/Sec/index/
no/1252379676 
泌尿外科 - 广州军区广州总医院（陆总）

208. Department of Hepatobiliary Surgery at Guangzhou General Hospital of Guangzhou Military 
Command 
http://www.gzzyy.com/Index/index.php/Sec/index/no/1252379656 
https://archive.is/TawZ9 
广州军区广州总医院肝胆外科

209. Huo Feng, Department of Hepatobiliary Surgery at Guangzhou General Hospital of Guangzhou Military 
Command 
http://www.haodf.com/doctor/DE4r08xQdKSLBg0ZaIyyMxUNjSNk.htm 
http://archive.is/s983H 
广州军区总医院肝胆外科，霍枫简介

210. Wang Shaoping, from the Hepatobiliary Surgery Department of Guangzhou General Hospital of 
Guangzhou Military Command 
http://www.haodf.com/doctor/DE4r0BCkuHzdewUlwYNi3poYKbews.htm 
http://archive.is/7HsG7 
广州军区总医院肝胆外科，汪邵平简介

211. Department Image: To cure late-stage liver disease via liver transplant Department of Hepatobiliary 
Surgery at Guangzhou General Hospital of Guangzhou Military Command 
http://www.gzzyy.com/Index/index.php/Sec/artDetail/sec_no/1252379656/clm_no/1253080384/id/377 
https://archive.is/iwn4J 
科室形象： 肝脏移植治疗终末期肝病 --广州军区广州总医院肝胆外科

212. Organ Harvesting Atrocities against Falun Gong -- Investigation Leads from China‘s Guangzhou City – 
A Comprehensive Report. Minghui.org. April 4, 2012 
http://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/8/234649.html 
调查线索：广州中共系统活摘法轮功学员器官《明慧网》January 8, 2011

http://www.jnjqzyy.cn/htm/MNWK/
http://web.archive.org/web/20130605100623/http://www.jnjqzyy.cn/htm/MNWK/
http://www.transplantation.org.cn/zshenmeiti/2012-06/6192.htm
https://web.archive.org/web/20160419181358/http://www.transplantation.org.cn/zshenmeiti/2012-06/6192.htm
https://web.archive.org/web/20160419181358/http://www.transplantation.org.cn/zshenmeiti/2012-06/6192.htm
http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLPvLFK66N34PvWMSU/jieshao.htm
https://archive.is/pqPnA
http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLPvRuyPv5LwmK7DLi/jieshao.htm
https://archive.is/iR8e4
http://www.gzzyy.com/Index/index.php/Sec/index/no/1252379676
https://web.archive.org/web/20141020200136/http://www.gzzyy.com/Index/index.php/Sec/index/no/1252379676
https://web.archive.org/web/20141020200136/http://www.gzzyy.com/Index/index.php/Sec/index/no/1252379676
http://www.gzzyy.com/Index/index.php/Sec/index/no/1252379656
https://archive.is/TawZ9
http://www.haodf.com/doctor/DE4r08xQdKSLBg0ZaIyyMxUNjSNk.htm
http://archive.is/s983H
http://www.haodf.com/doctor/DE4r0BCkuHzdewUlwYNi3poYKbews.htm
http://archive.is/7HsG7
http://www.gzzyy.com/Index/index.php/Sec/artDetail/sec_no/1252379656/clm_no/1253080384/id/377
https://archive.is/iwn4J
http://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/8/234649.html
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213. Brief Introduction to the People‘s Liberation Army No. 181 Hospital 
http://job.dxy.cn/bbs/topic/29410887 
https://web.archive.org/web/20160310185800/http://job.dxy.cn/bbs/topic/29410887 
中国人民解放军第181医院简介

214. People‘s Liberation Army No. 181 Hospital - People‘s Liberation Army Kidney Transplantation and 
Dialysis Centre 
http://www.gl181.com/szk/ 
https://web.archive.org/web/20141211001949/http://www.gl181.com/szk/ 
解放军181医院全军肾移植与透析治疗中心

215. People‘s Liberation Army No. 181 Hospital Completes 8 Organ Transplants in One Day 
http://www.gltvs.com/dianbo/201212/20121230183408c577781284c149d2_6.shtml 
https://web.archive.org/web/20160124011224/http://www.gltvs.com/dianbo/201212/20121230183408c57
7781284c149d2_6.shtml 
《解放军第181医院一天完成八台器官移植手术》来源：桂视网

216. Wanhang Health Care professionals - www.job120.com 
http://www.job120.com/jobs-view-131686.html 
https://web.archive.org/web/20160310193846/http://www.job120.com/jobs-view-131686.html 
万行医疗卫生人才网www.job120.com

217. The known doctors and hospitals in PLA  (Source: Xinhua Net) 
http://news.xinhuanet.com/mil/2009-06/15/content_11545868.htm 
https://archive.is/0YeBw 
军中名医名院：眭维国 新华网新华军事

218. Acute Rejection after Heart Transplant. Source:  Journal of Transplant Medicine, Volume 3, No.1, 
February, 2008 
http://wenku.baidu.com/view/b6fdf37ba98271fe900ef90e.html?re=view 
https://archive.is/ejfIn/image 
移植心脏急性排斥反应  《移植医学杂志》 2008年2月  第3卷第1期

219. The Project of Experimental and Clinical Application Research of Heart Transplantation Reached the 
International Advanced Level 
http://www.gxhospital.com/article_detail.asp?id=912 
https://archive.is/5Hxmk 
我院《心脏移植实验和临床应用研究》达国际先进水平

220. The Hepatobiliary and pancreatic surgery Department at the PLA No. 181 Hospital 
http://www.gl181.com/tese.asp?id=86 
https://web.archive.org/web/20130730155725/http://www.gl181.com/tese.asp?id=86 
解放军第181医院肝胆胰外科

221. Introduction to People‘s Liberation Army No. 181 Hospital 
http://www.baike.com/wiki/%25E4%25B8%25AD%25E5%259B%25BD%25E4%25BA%25BA%25E6%25B
0%2591%25E8%25A7%25A3%25E6%2594%25BE%25E5%2586%259B%25E7%25AC%25AC181%25E5%
258C%25BB%25E9%2599%25A2 
https://archive.is/2ybcF 
解放军第181医院介绍 互动百科

222. No. 303 Hospital of Guangzhou Military Command 
http://baike.baidu.com/view/1915918.htm?fromtitle=中国人民解放军第303医
院&fromid=5459746&type=syn 
https://archive.is/nxQz2 
广州军区第303医院来源：百度百科

223. Introduction to the Department of Organ Transplantation at No. 303 Hospital of Guangzhou Military 
Command 
http://www.transplantation.org.cn/ZGuangZhouJunQuDi303YiYuanKuaiXun/2011-02/5209.htm 
https://archive.is/wYt9F 
广州军区第303医院器官移植科简介来源：中国器官移植网

http://job.dxy.cn/bbs/topic/29410887
https://web.archive.org/web/20160310185800/http://job.dxy.cn/bbs/topic/29410887
http://www.gltvs.com/dianbo/201212/20121230183408c577781284c149d2_6.shtml
https://web.archive.org/web/20160124011224/http://www.gltvs.com/dianbo/201212/20121230183408c577781284c149d2_6.shtml
https://web.archive.org/web/20160124011224/http://www.gltvs.com/dianbo/201212/20121230183408c577781284c149d2_6.shtml
http://www.job120.com/jobs-view-131686.html
https://web.archive.org/web/20160310193846/http://www.job120.com/jobs-view-131686.html
http://news.xinhuanet.com/mil/2009-06/15/content_11545868.htm
http://wenku.baidu.com/view/b6fdf37ba98271fe900ef90e.html?re=view
https://archive.is/ejfIn/image
http://www.gxhospital.com/article_detail.asp?id=912
https://archive.is/5Hxmk
http://www.gl181.com/tese.asp?id=86
https://web.archive.org/web/20130730155725/http://www.gl181.com/tese.asp?id=86
http://www.baike.com/wiki/%25E4%25B8%25AD%25E5%259B%25BD%25E4%25BA%25BA%25E6%25B0%2591%25E8%25A7%25A3%25E6%2594%25BE%25E5%2586%259B%25E7%25AC%25AC181%25E5%258C%25BB%25E9%2599%25A2
http://www.baike.com/wiki/%25E4%25B8%25AD%25E5%259B%25BD%25E4%25BA%25BA%25E6%25B0%2591%25E8%25A7%25A3%25E6%2594%25BE%25E5%2586%259B%25E7%25AC%25AC181%25E5%258C%25BB%25E9%2599%25A2
http://www.baike.com/wiki/%25E4%25B8%25AD%25E5%259B%25BD%25E4%25BA%25BA%25E6%25B0%2591%25E8%25A7%25A3%25E6%2594%25BE%25E5%2586%259B%25E7%25AC%25AC181%25E5%258C%25BB%25E9%2599%25A2
http://baike.baidu.com/view/1915918.htm?fromtitle=中国人民解放军第303医院&fromid=5459746&type=syn
http://baike.baidu.com/view/1915918.htm?fromtitle=中国人民解放军第303医院&fromid=5459746&type=syn
https://archive.is/nxQz2
http://www.transplantation.org.cn/ZGuangZhouJunQuDi303YiYuanKuaiXun/2011-02/5209.htm
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224. The Appearance of Master’s Advisors at Guangxi Medical University 
http://210.36.48.20/infor/Dsjs.aspx?dsdm=95321001 
https://web.archive.org/web/20160313033643/http://210.36.48.20/infor/Dsjs.aspx?dsdm=95321001 
广西医科大学研究生导师风采

225. Introduction to the Department of Organ Transplantation at No. 303 Hospital of Guangzhou Military 
Command 
http://www.transplantation.org.cn/ZGuangZhouJunQuDi303YiYuanKuaiXun/2011-02/5209.htm 
https://web.archive.org/web/20160124025836/http://www.transplantation.org.cn/ZGuangZhouJunQuDi303Y
iYuanKuaiXun/2011-02/5209.htm 
广州军区第303医院器官移植科简介来源：中国器官移植网

226. The Appearance of master’s Advisors at Guangxi Medical University 
http://210.36.48.20/infor/Dsjs.aspx?dsdm=95321001 
https://web.archive.org/web/20160313033643/http://210.36.48.20/infor/Dsjs.aspx?dsdm=95321001 
广西医科大学研究生导师风采

227. Six Organs from One Donor Renews Six Lives; Such Transplant Surgeries Uncommon Nationwide 
http://news.gxnews.com.cn/staticpages/20130109/newgx50eca3b5-6746649.shtml 
https://archive.is/KdarZ 
1人供6个器官让6人重生 移植手术在全国为数不多

228. Six Organs from One Donor Renews Six Lives; Such Transplant Surgeries Uncommon Nationwide 
http://news.gxnews.com.cn/staticpages/20130109/newgx50eca3b5-6746649.shtml 
https://archive.is/KdarZ 
1人供6个器官让6人重生 移植手术在全国为数不多

229. Introduction to the Department of Organ Transplantation at No. 303 Hospital of Guangzhou Military 
Command 
http://www.transplantation.org.cn/ZGuangZhouJunQuDi303YiYuanKuaiXun/2011-02/5209.htm 
https://archive.is/wYt9F 
广州军区第303医院器官移植科简介来源：中国器官移植网

230. People‘s Liberation Army No.303 Hospital - Ophthalmic Center 
http://baike.baidu.com/view/3652332.htm? fromtitle=中国人民解放军第303医
院&fromid=5459746&type=syn 
https://archive.is/VgqtY 
中国人民解放军第303医院三0三医院眼科中心来源：百度百科

231. Brief Introduction to Chengdu Military General Hospital 
http://www.xn120.mil.cn/About 
https://web.archive.org/web/20160123152259/http://www.xn120.mil.cn/About 
成都军区总医院简介

232. Brief Introduction to Chengdu Military General Hospital 
http://www.xn120.mil.cn/About 
https://web.archive.org/web/20160123152259/http://www.xn120.mil.cn/About 
成都军区总医院简介

233. Brief Introduction to The Department of Urologic Surgery at Chengdu Military General Hospital 
http://www.xn120.mil.cn/Depart/Desc/16 
https://archive.is/p0df9 
成都军区总医院泌尿外科简介

234. The PLA General Surgery Centre (Hepatology Ward) - ChengDu Military General Hospital 
http://www.xn91.com/Depart/Desc/18 
https://web.archive.org/web/20160121122120/http://www.xn91.com/Depart/Desc/18 
成都军区总医院全军普外中心（肝胆病区）

235. Introduction to the Department of Urologic Surgery at Wuhan General Hospital of Guangzhou Military, 
Source: Good Doctors Online 
http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLPTYvYQsHYQ8uQGIO/jieshao.htm 
https://archive.is/3ThOI 
广州军区武汉总院泌尿外科科室介绍，来源：好大夫在线

http://210.36.48.20/infor/Dsjs.aspx?dsdm=95321001https://web.archive.org/web/20160313033643/http://210.36.48.20/infor/Dsjs.aspx?dsdm=95321001
http://210.36.48.20/infor/Dsjs.aspx?dsdm=95321001https://web.archive.org/web/20160313033643/http://210.36.48.20/infor/Dsjs.aspx?dsdm=95321001
http://www.transplantation.org.cn/ZGuangZhouJunQuDi303YiYuanKuaiXun/2011-02/5209.htm
https://web.archive.org/web/20160124025836/http://www.transplantation.org.cn/ZGuangZhouJunQuDi303YiYuanKuaiXun/2011-02/5209.htm
https://web.archive.org/web/20160124025836/http://www.transplantation.org.cn/ZGuangZhouJunQuDi303YiYuanKuaiXun/2011-02/5209.htm
http://210.36.48.20/infor/Dsjs.aspx?dsdm=95321001https://web.archive.org/web/20160313033643/http://210.36.48.20/infor/Dsjs.aspx?dsdm=95321001
http://210.36.48.20/infor/Dsjs.aspx?dsdm=95321001https://web.archive.org/web/20160313033643/http://210.36.48.20/infor/Dsjs.aspx?dsdm=95321001
http://news.gxnews.com.cn/staticpages/20130109/newgx50eca3b5-6746649.shtml
http://news.gxnews.com.cn/staticpages/20130109/newgx50eca3b5-6746649.shtml
http://www.transplantation.org.cn/ZGuangZhouJunQuDi303YiYuanKuaiXun/2011-02/5209.htm
http://baike.baidu.com/view/3652332.htm?fromtitle=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E6%B0%91%E8%A7%A3%E6%94%BE%E5%86%9B%E7%AC%AC303%E5%8C%BB%E9%99%A2&fromid=5459746&type=syn
http://baike.baidu.com/view/3652332.htm?fromtitle=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E6%B0%91%E8%A7%A3%E6%94%BE%E5%86%9B%E7%AC%AC303%E5%8C%BB%E9%99%A2&fromid=5459746&type=syn
https://archive.is/VgqtY
http://www.xn120.mil.cn/About
https://web.archive.org/web/20160123152259/http://www.xn120.mil.cn/About
http://www.xn120.mil.cn/About
https://web.archive.org/web/20160123152259/http://www.xn120.mil.cn/About
http://www.xn120.mil.cn/Depart/Desc/16
https://archive.is/p0df9
http://www.xn91.com/Depart/Desc/18
https://web.archive.org/web/20160121122120/http://www.xn91.com/Depart/Desc/18
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236. Introduction to the Department of Urologic Surgery at Wuhan General Hospital of Guangzhou Military, 
Source: Wuhan General Hospital of Guangzhou Military 
http://www.whzyy.net/Item/223.aspx 
https://archive.is/I3nQW 
广州军区武汉总医院泌尿外科简介，来源：广州军区武汉总医院

237. Introduction to the Department of Urologic Surgery at Wuhan General Hospital of Guangzhou Military, 
Source: Wuhan General Hospital of Guangzhou Military 
http://www.whzyy.net/Item/223.aspx 
https://archive.is/I3nQW 
广州军区武汉总医院泌尿外科简介，来源：广州军区武汉总医院

238. Introduction to the Department of Urologic Surgery at Wuhan General Hospital of Guangzhou Military, 
Source: Wuhan General Hospital of Guangzhou Military 
http://www.whzyy.net/Item/223.aspx 
https://archive.is/I3nQW 
广州军区武汉总医院泌尿外科简介，来源：广州军区武汉总医院

239. Investigation Report on the Role of Chinese Military and Armed Police Hospitals in Forced Organ 
Harvesting of Falun Gong Practitioners, 
Source: World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG), 
Dated: 2008/04/21-2012/05/29 
http://www.zhuichaguoji.org/node/21820 
https://archive.is/fBlVk 
关于中共军队, 武警医院系统 涉嫌参与活体摘取法轮功学员器官的调查报告，来源：《追查国际》， 
日期：20084/21-2012/05/29

240. Collection of Evidence of Live Organ Harvesting from Falun Gong Practitioners by the Chinese 
Communist Party, 
Source: World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG), 
Dated: Revised on March 2, 2015 
http://www.zhuichaguoji.org/node/46728 
Audio：http://www.zhuichaguoji.org/sites/default/files/files/report/2013/09/35848_11-wuhai.mp3 
关于中共活体摘取法轮功学员器官证据专辑，来源：追查迫害法轮功国际组织，日期：2015年3月2日更新

241. Bring the hope of life by transplant tast.org.cn 1/5/2015 
http://www.tast.org.cn/2015/1-5/15151628325.html 
https://archive.is/vbxy4 
用移植带来生命的希望 天津市科学技术协会 1/5/2015

242. Brief Introduction of the Oriental Organ Transplant Centre 
http://ootc.net/CenterContent.aspx?newsID=51 
https://archive.is/bJ7kL 
东方器官移植中心简介

243. Shen Zhongyang - Ho Leung Ho Lee Foundation 
http://www.hlhl.org.cn/news/findnews/showsub.asp?id=1251 
https://archive.is/KpBC5 
沈中阳 -何梁何利基金

244. Shen Zhongyang - Ho Leung Ho Lee Foundation 
http://www.hlhl.org.cn/news/findnews/showsub.asp?id=1251 
https://archive.is/KpBC5 
沈中阳 -何梁何利基金

245. Armed Police General Hospital - Expert Team - Director - Shen, Zhongyang 
https://web.archive.org/web/20110811154539/http://www.wj-lti.com/ZhuanJiaTuanDui/2006-02/41.htm 
https://web.archive.org/web/20060911004348/http://www.wj-hospital.com/expert/wk/gyzzx/173.htm 
武警总队医院专家团队所长沈中阳

246. Shen Zhongyang - Ho Leung Ho Lee Foundation 
http://www.hlhl.org.cn/news/findnews/showsub.asp?id=1251 
https://archive.is/KpBC5 
沈中阳 -何梁何利基金

http://ootc.net/CenterContent.aspx?newsID=51


407

247. The National High Technology Research and Development Program of China (863 Program)   Baidu 
Encyclopedia 
http://baike.baidu.com/view/4785616.htm?fromtitle=863%E8%AE%A1%E5%88%92&fromid=114257&typ
e=syn 
https://archive.is/T0ds4 
国家高技术研究发展计划（863计划）

248. Brief Introduction of the Oriental Organ Transplant Centre 
http://ootc.net/CenterContent.aspx?newsID=51 
https://archive.is/bJ7kL 
东方器官移植中心简介

249. Shen Zhongyang - Ho Leung Ho Lee Foundation 
http://www.hlhl.org.cn/news/findnews/showsub.asp?id=1251 
https://archive.is/KpBC5 
沈中阳 -何梁何利基金

250. Precautions and Related Issues Analysis of Quick Liver Extraction 
Source: Tianjin Medical Journal       p.793-794, Issue 9,   Volume 37, 2009 
Authors:  Cheng Litian, Shen Zhongyang, Zhu Zhijun, Zheng Hong, Deng Yonglin, Pan Cheng, Zang Yunjin 
https://web.archive.org/web/20160116183241/http://www.zhuichaguoji.org/cn/images/
nationalcriminalreports/488.pdf 
“供肝快速切取术中应注意的相关问题分析”《天津医药》2009年37卷09期 793-794页 
作者：陈立天, 沈中阳, 朱志军, 郑虹, 邓永林, 潘澄, 臧运金

251. Shen Zhongyang - Ho Leung Ho Lee Foundation 
http://www.hlhl.org.cn/news/findnews/showsub.asp?id=1251 
https://archive.is/KpBC5 
沈中阳 -何梁何利基金

252. Shen Zhongyang - Ho Leung Ho Lee Foundation 
http://www.hlhl.org.cn/news/findnews/showsub.asp?id=1251 
https://archive.is/KpBC5 
沈中阳 -何梁何利基金

253. Investigation on tens of thousands of foreigners going to China for organ transplants, 
China has become the world’s organ transplant centre 
Source: Phoenix Weekly, 2006-02-22 
http://web.archive.org/web/20100611090330/http://news.ifeng.com/phoenix
tv/83932384042418176/20060222/751049.shtml 
数万外国人赴华移植器官调查   大陆成全球器官移植新兴中心  来源：《凤凰周刊》 日期：2006-02-22    谌彦辉

254. Introduction to Nanfang Hospital of Southern Medical University 
http://www.nfyy.com/aboutus/index.html 
https://web.archive.org/web/20160118002420/http://www.nfyy.com/aboutus/index.html 
南方医科大学南方医院简介

255. Progress of China’s Clinical Kidney Allografts 
Source: Medical Journal of the Chinese People’s Armed Police Forces     Vol. 15, No. 06, June 2004 
Author: Yu Lixin, Organ Transplant Centre of Nanfang Hospital Affiliated with First Military Medical University 
(now Southern Medical University) 
http://qikan.9med.net/upload/pdf/160/1653/98377_3634.pdf 
https://archive.is/Z8mpv 
我国临床同种肾脏移植进展    《武警医学》杂志2004年6月15卷6期    第一军医大南方医院器官移植中心 于立
新

256. Investigation on tens of thousands of foreigners going to China for organ transplants, 
China has become the world’s organ transplant centre     Source: Phoenix Weekly    2006-02-22 
http://web.archive.org/web/20100611090330/http://news.ifeng.com/phoenix
tv/83932384042418176/20060222/751049.shtml 
数万外国人赴华移植器官调查   大陆成全球器官移植新兴中心  来源：《凤凰周刊》 日期：2006-02-22    谌彦辉

http://ootc.net/CenterContent.aspx?newsID=51
http://web.archive.org/web/20100611090330/http:/news.ifeng.com/phoenixtv/83932384042418176/20060222/751049.shtml
http://web.archive.org/web/20100611090330/http:/news.ifeng.com/phoenixtv/83932384042418176/20060222/751049.shtml
http://www.nfyy.com/aboutus/index.html
https://web.archive.org/web/20160118002420/http://www.nfyy.com/aboutus/index.html
http://web.archive.org/web/20100611090330/http:/news.ifeng.com/phoenixtv/83932384042418176/20060222/751049.shtml
http://web.archive.org/web/20100611090330/http:/news.ifeng.com/phoenixtv/83932384042418176/20060222/751049.shtml
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257. The Oriental Organ Transplant Center    Source: web.archive.org/web 
http://web.archive.org/web/20060104005901/http://www.ootc.net/AboutUS/ootc_intro.aspx 
天津东方器官移植中心网站，原网页被删 , 来源：国际互联网档案中心

258. Previous Hard Work Sees Renewed Glory Today – Well-Known Transplant Specialist Professor Shen 
Zhongyang 
Chinese Journal of Integrated Traditional and Western Medicine in Intensive and Critical Care. February 2006.  
http://www.cccm-em120.com/zhongxiyiguokan/cccm/pdf/2006-
2/1%E6%98%94%E6%97%A5%E6%8B%BC%E6%90%8F%E8%BF%9B%E5%8F%96%20%E4%BB%8A
%E6%97%A5%E9%87%8D%E5%BB%BA%E8%BE%89%E7%85%8C%E2%80%94%E2%80%94%E8%
91%97%E5%90%8D%E7%A7%BB%E6%A4%8D%E5%AD%A6%E4%B8%93%E5%AE%B6%E6%B2%88%
E4%B8%AD%E9%98%B3%E6%95%99%E6%8E%88.pdf 
https://web.archive.org/save/_embed/http://www.cccm-em120.com/zhongxiyiguokan/cccm/pdf/2006-
2/1%E6%98%94%E6%97%A5%E6%8B%BC%E6%90%8F%E8%BF%9B%E5%8F%96%20%E4%BB%8A
%E6%97%A5%E9%87%8D%E5%BB%BA%E8%BE%89%E7%85%8C%E2%80%94%E2%80%94%E8%
91%97%E5%90%8D%E7%A7%BB%E6%A4%8D%E5%AD%A6%E4%B8%93%E5%AE%B6%E6%B2%88%
E4%B8%AD%E9%98%B3%E6%95%99%E6%8E%88.pdf 
昔日拼搏进取 今日重建辉煌 - 著名移植学专家沈中阳教授  《中国中西医结合急救杂志》 2006年第二期

259. Oriental Organ Transplant Center Put into Use Yesterday 
Source: Tianjin Daily News Online – Daily News, September 5th , 2006,  Xu Yang 
http://news.sina.com.cn/c/2006-09-02/09019916538s.shtml 
https://archive.is/PC0hS 
东方器官移植中心昨天投入使用  《中国器官移植网》     [2006-09-05]    来源：天津日报网每日新报 -徐杨

260. Oriental Organ Transplant Center Put into Use Yesterday 
Chinese Organ Transplant Website / Source: Tianjin Daily Website – Daily News   September 5, 2006   Xu Yang 
http://news.sina.com.cn/c/2006-09-02/09019916538s.shtml 
https://archive.is/PC0hS 
《中国器官移植网》东方器官移植中心昨天投入使用  [2006-09-05] 来源：天津日报网每日新报 -徐杨

261. Tianjin First Central Hospital renovation project    Source: China Construction Transformation 
Network    October 21, 2009 
http://www.chinabrn.cn/material_detail.aspx?id=358 
https://archive.is/yAz3W 
天津市第一中心医院改造项目  [2009-10-21] 来源： 中国建筑改造网

262. Tianjin First Center Hospital 
Source:  enorth.com.cn June 25th , 2014 
http://news.enorth.com.cn/system/2014/06/25/011973313.shtml 
https://archive.is/H1D8F 
天津市第一中心医院   北方网   2014-06-25

263. Tianjin First Center Hospital   enorth.com.cn   June 25, 2014 
http://news.enorth.com.cn/system/2014/06/25/011973313.shtml 
https://archive.is/H1D8F 
天津市第一中心医院   北方网   2014-06-25

264. A research project conducted by He YongJin has passed the appraisal 
http://www.tj-fch.com/sitecn/magazineInfo.aspx?id=7813&cid=7792 
https://archive.is/m0n8T 
疼痛科贺永进主任开展一项课题研究通过验收

265. China Calls to Halt Organ Transplant Tourism   infzm.com   December 20, 2007 
http://www.infzm.com/content/9556 
https://archive.is/js308 
中国叫停器官移植旅游   《南方周末》   December 20, 2007

266. Brief Introduction of Tianjin First Central Hospital     enorth.com.cn   April 24, 2009 
http://health.enorth.com.cn/system/2009/04/08/003951582.shtml 
https://web.archive.org/web/20151226090038/http://health.enorth.com.cn/
system/2009/04/08/003951582.shtml 
天津市第一中心医院器官移植中心    《北方网》     2009-04-20

https://web.archive.org/save/_embed/http://www.cccm-em120.com/zhongxiyiguokan/cccm/pdf/2006-2/1%E6%98%94%E6%97%A5%E6%8B%BC%E6%90%8F%E8%BF%9B%E5%8F%96%20%E4%BB%8A%E6%97%A5%E9%87%8D%E5%BB%BA%E8%BE%89%E7%85%8C%E2%80%94%E2%80%94%E8%91%97%E5%90%8D%E7%A7%BB%E6%A4%8D%E5%AD%A6%E4%B8%93%E5%AE%B6%E6%B2%88%E4%B8%AD%E9%98%B3%E6%95%99%E6%8E%88.pdf
https://web.archive.org/save/_embed/http://www.cccm-em120.com/zhongxiyiguokan/cccm/pdf/2006-2/1%E6%98%94%E6%97%A5%E6%8B%BC%E6%90%8F%E8%BF%9B%E5%8F%96%20%E4%BB%8A%E6%97%A5%E9%87%8D%E5%BB%BA%E8%BE%89%E7%85%8C%E2%80%94%E2%80%94%E8%91%97%E5%90%8D%E7%A7%BB%E6%A4%8D%E5%AD%A6%E4%B8%93%E5%AE%B6%E6%B2%88%E4%B8%AD%E9%98%B3%E6%95%99%E6%8E%88.pdf
https://web.archive.org/save/_embed/http://www.cccm-em120.com/zhongxiyiguokan/cccm/pdf/2006-2/1%E6%98%94%E6%97%A5%E6%8B%BC%E6%90%8F%E8%BF%9B%E5%8F%96%20%E4%BB%8A%E6%97%A5%E9%87%8D%E5%BB%BA%E8%BE%89%E7%85%8C%E2%80%94%E2%80%94%E8%91%97%E5%90%8D%E7%A7%BB%E6%A4%8D%E5%AD%A6%E4%B8%93%E5%AE%B6%E6%B2%88%E4%B8%AD%E9%98%B3%E6%95%99%E6%8E%88.pdf
https://web.archive.org/save/_embed/http://www.cccm-em120.com/zhongxiyiguokan/cccm/pdf/2006-2/1%E6%98%94%E6%97%A5%E6%8B%BC%E6%90%8F%E8%BF%9B%E5%8F%96%20%E4%BB%8A%E6%97%A5%E9%87%8D%E5%BB%BA%E8%BE%89%E7%85%8C%E2%80%94%E2%80%94%E8%91%97%E5%90%8D%E7%A7%BB%E6%A4%8D%E5%AD%A6%E4%B8%93%E5%AE%B6%E6%B2%88%E4%B8%AD%E9%98%B3%E6%95%99%E6%8E%88.pdf
https://web.archive.org/save/_embed/http://www.cccm-em120.com/zhongxiyiguokan/cccm/pdf/2006-2/1%E6%98%94%E6%97%A5%E6%8B%BC%E6%90%8F%E8%BF%9B%E5%8F%96%20%E4%BB%8A%E6%97%A5%E9%87%8D%E5%BB%BA%E8%BE%89%E7%85%8C%E2%80%94%E2%80%94%E8%91%97%E5%90%8D%E7%A7%BB%E6%A4%8D%E5%AD%A6%E4%B8%93%E5%AE%B6%E6%B2%88%E4%B8%AD%E9%98%B3%E6%95%99%E6%8E%88.pdf
http://news.sina.com.cn/c/2006-09-02/09019916538s.shtml
http://news.enorth.com.cn/system/2014/06/25/011973313.shtml
http://www.infzm.com/content/9556
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267. Brief Introduction of the Oriental Organ Transplant Centre 
http://ootc.net/CenterContent.aspx?newsID=52 
https://archive.is/bJ7kL 
东方器官移植中心简介

268. Oriental Organ Transplant Centre Put into Use Yesterday 
Chinese Organ Transplant Website / Source: Tianjin Daily Website – Daily News   September 5, 2006   Xu Yang 
http://news.sina.com.cn/c/2006-09-02/09019916538s.shtml 
https://archive.is/PC0hS 
《中国器官移植网》东方器官移植中心昨天投入使用  [2006-09-05] 来源：天津日报网每日新报 -徐杨

269. WOIPFG Releases List of 7371 Medical Personnel from 765 Non-Military Medical Institutions 
Suspected of Harvesting Organs from Living Falun Gong Practitioners 
http://www.zhuichaguoji.org/node/45858 
http://www.upholdjustice.org/node/351 
追查国际发布中共765家非军队系统医疗机构涉嫌活摘法轮功学员器官的7371名医务人员的追查名单

270. Shen Zhongyang - Baidu Encyclopedia 
http://baike.baidu.com/view/1577731.htm 
https://archive.is/gXqoe 
沈中阳_百度百科

271. Bring the hope of life by transplant   tast.org.cn   1/5/2015 
http://www.tast.org.cn/2015/1-5/15151628325.html 
http://web.archive.org/web/20150329030610/http://www.tast.org.cn/2015/1-5/15151628325.html 
用移植带来生命的希望   天津市科学技术协会   1/5/2015

272. Pioneer first: Shen Zhongyang promote voluntary organ donation legislation 
Source: China Science and Technology Daily, dated: Dec 10, 2014 
http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2014-12/10/content_286091.htm?div=-1 
https://archive.is/CEEQ9 
先驱先行：沈中阳推动自愿捐献器官立法       科技日报   2014-12-10

273. Biography of Zhu Zhijun, Vice President of Tianjin First Central Hospital    Tianjin ENORTH NETNEWS 
http://news.enorth.com.cn/system/2011/08/09/007096368.shtml 
http://web.archive.org/web/20151228010601/http://news.enorth.com.cn/system/2011/08/09/007096368.
shtml 
天津市第一中心医院副院长朱志军简历     《北方网》

274. Cai Jinzhen, Division of Liver Transplantation, Tianjin First Central Hospital    haodf.com 
http://400.haodf.com/haodf/caijz 
http://web.archive.org/web/20150316195400/http://400.haodf.com/haodf/caijz 
天津市第一中心医院_肝移植外科蔡金贞- 好大夫在线

275. Pan Cheng, Division of Liver Transplantation, Tianjin First Central Hospital    Guahao.com 
http://web.archive.org/web/20160123044527/http://www.guahao.com/expert/80ac3668-156c-4c9f-9689-a5
0ce7d2a9cb000?hospDeptId=22742504-d294-486f-afa7-1cedfd2d4a7c000&hospitalId=c6b99af3-7ac3-403c-
bc5c-346fd03d358e000 
天津市第一中心医院 - 肝移植外科 - 潘澄   挂号网

276. Song Wenli, Division of Liver Transplantation, Tianjin First Central Hospital    Guahao.com 
http://web.archive.org/web/20160123052832/http://www.guahao.com/expert/0db3c13d-ef80-4901-a234-
512ae0f7b466000?hospDeptId=b55dd752-651b-4e06-88b6-bf61d43ba3ec000&hospitalId=c6b99af3-7ac3-
403c-bc5c-346fd03d358e000 
天津市第一中心医院 - 肝移植外科 - 宋文利   挂号网

277. Mo Chunbai, Division of Liver Transplantation, Tianjin First Central Hospital    Guahao.com 
http://web.archive.org/web/20160123052944/http://www.guahao.com/expert/0040fb37-4d35-44c4-8481-
3912ce723108000?hospDeptId=b55dd752-651b-4e06-88b6-bf61d43ba3ec000&hospitalId=c6b99af3-7ac3-
403c-bc5c-346fd03d358e000 
天津市第一中心医院_肾移植外科莫春柏   挂号网

http://news.sina.com.cn/c/2006-09-02/09019916538s.shtml
http://web.archive.org/web/20150316195400/http://400.haodf.com/haodf/caijz
http://web.archive.org/web/20160123044527/http://www.guahao.com/expert/80ac3668-156c-4c9f-9689-a50ce7d2a9cb000?hospDeptId=22742504-d294-486f-afa7-1cedfd2d4a7c000&hospitalId=c6b99af3-7ac3-403c-bc5c-346fd03d358e000
http://web.archive.org/web/20160123044527/http://www.guahao.com/expert/80ac3668-156c-4c9f-9689-a50ce7d2a9cb000?hospDeptId=22742504-d294-486f-afa7-1cedfd2d4a7c000&hospitalId=c6b99af3-7ac3-403c-bc5c-346fd03d358e000
http://web.archive.org/web/20160123044527/http://www.guahao.com/expert/80ac3668-156c-4c9f-9689-a50ce7d2a9cb000?hospDeptId=22742504-d294-486f-afa7-1cedfd2d4a7c000&hospitalId=c6b99af3-7ac3-403c-bc5c-346fd03d358e000
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278. Gao Wei from the Liver Transplantation Department of Tianjin First Central Hospital    haodf.com 
http://400.haodf.com/haodf/gggwei 
http://web.archive.org/web/20140122083953/http://400.haodf.com/haodf/gggwei 
天津市第一中心医院 - 肝移植外科 - 高伟     好大夫在线

279. Organ transplantation, a scientific pioneer technology 
Source: Zhongshan Hospital Journal, dated October 6, 2007 
http://www.zs-hospital.sh.cn/newseveryday/zs_yb/2007-14/184_05_03.htm 
https://archive.is/dpK4z 
器官移植 科技先锋  《中山医院报》 2007年10月6日

280. Introduction to Fudan University Organ Transplant Centre 
http://www.transplantation.com.cn/About.Asp 
https://web.archive.org/web/20140726202428/http://www.transplantation.com.cn/About.Asp 
复旦大学器官移植中心简介

281. Zhongshan Hospital partnered with world’s largest organ transplant institute, bringing its organ 
transplantation to a higher level 
http://www.biosino.org/news-2003/200312/03121008.htm 
https://archive.is/QGm9Z 
中山医院与世界最大器官移植机构携手 器官移植更上一层楼

282. Zhongshan Hospital partnered with world’s largest organ transplant institute, bringing its organ 
transplantation to a higher level 
http://www.biosino.org/news-2003/200312/03121008.htm 
https://archive.is/QGm9Z 
中山医院与世界最大器官移植机构携手 器官移植更上一层楼

283. Zhongshan’s Ironman and his fans    PLA Daily 
http://newspaper.jfdaily.com/jfrb/html/2015-03/30/content_79584.htm 
https://web.archive.org/web/20160117162324/http://newspaper.jfdaily.com/jfrb/html/2015-03/30/
content_79584.htm 
“中山铁人”和他的粉丝们       解放日报

284. Introduction to Fudan University Organ Transplant Centre 
http://www.transplantation.com.cn/About.Asp 
https://web.archive.org/web/20140726202428/http://www.transplantation.com.cn/About.Asp 
复旦大学器官移植中心简介

285. Introduction to Fudan University Zhongshan Hospital Liver Surgery 
http://www.zs-hospital.sh.cn/keshi/detail.aspx?id=100001093&cid=150&kid=218 
https://web.archive.org/web/20160128222634/http://www.zs-hospital.sh.cn/keshi/detail.aspx?id=10000109
3&cid=150&kid=218 
复旦大学中山医院肝外科简介

286. Fudan University Zhongshan Hospital Liver Surgery, profile of experts 
http://www.zs-hospital.sh.cn/zhuanjia/list.aspx?dept=2420 
https://web.archive.org/web/20160128231932/http://www.zs-hospital.sh.cn/zhuanjia/list.aspx?dept=2420 
复旦大学中山医院肝外科专家名录

287. Fudan University Zhongshan Hospital Liver Surgery, profile of experts, Fan Jia 
http://www.zs-hospital.sh.cn/zhuanjia/detail.aspx?id=10774 
https://web.archive.org/web/20160129005201/http://www.zs- hospital.sh.cn/zhuanjia/detail.aspx?id=10774 
复旦大学中山医院肝外科专家樊嘉

288. Zhongshan’s Ironman and his fans    PLA Daily 
http://newspaper.jfdaily.com/jfrb/html/2015-03/30/content_79584.htm 
https://web.archive.org/web/20160117162324/http://newspaper.jfdaily.com/jfrb/html/2015-03/30/
content_79584.htm 
“中山铁人”和他的粉丝们       解放日报

https://archive.is/dpK4z
https://web.archive.org/web/20140726202428/http://www.transplantation.com.cn/About.Asp
https://archive.is/QGm9Z
https://archive.is/QGm9Z
http://newspaper.jfdaily.com/jfrb/html/2015-03/30/content_79584.htm
https://web.archive.org/web/20160117162324/http://newspaper.jfdaily.com/jfrb/html/2015-03/30/content_79584.htm
https://web.archive.org/web/20160117162324/http://newspaper.jfdaily.com/jfrb/html/2015-03/30/content_79584.htm
https://web.archive.org/web/20140726202428/http://www.transplantation.com.cn/About.Asp
https://web.archive.org/web/20160128222634/http://www.zs-     hospital.sh.cn/keshi/detail.aspx?id=100001093&cid=150&kid=218
https://web.archive.org/web/20160128222634/http://www.zs-     hospital.sh.cn/keshi/detail.aspx?id=100001093&cid=150&kid=218
https://web.archive.org/web/20160128231932/http://www.zs-hospital.sh.cn/zhuanjia/list.aspx?dept=2420
http://newspaper.jfdaily.com/jfrb/html/2015-03/30/content_79584.htm
https://web.archive.org/web/20160117162324/http://newspaper.jfdaily.com/jfrb/html/2015-03/30/content_79584.htm
https://web.archive.org/web/20160117162324/http://newspaper.jfdaily.com/jfrb/html/2015-03/30/content_79584.htm
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289. Introduction to Fudan University Organ Transplant Centre, kidney transplantation 
http://www.transplantation.com.cn/Kidney.Asp 
https://web.archive.org/web/20140726162951/http://www.transplantation.com.cn/Kidney.Asp 
复旦大学附属中山医院器官移植中心

290. Zhu Tongyu, Chief Physician of Fudan University Zhongshan Hospital Urology Department 
http://www.haodf.com/doctor/DE4r08xQdKSLBTYZIXGvdhaHfIMj.htm# 
https://web.archive.org/web/20150323014644/http://www.haodf.com/doctor/
DE4r08xQdKSLBTYZIXGvdhaHfIMj.htm# 
朱同玉－复旦中山医院泌尿外科主任医师

291. Key Laboratory of Organ Transplant     Medical Planning and Research Office  at  Fudan University 
http://yxky.fudan.edu.cn/6299/list.htm 
https://web.archive.org/web/20160213050102/http://yxky.fudan.edu.cn/6299/list.htm 
复旦大学器官移植重点实验室    医学规划与科研办公室

292. Introduction to Zhongshan Hospital Affiliated with Fudan University Thoracic Surgery 
http://www.zs-hospital.sh.cn/keshi/detail.aspx?id=100000143&cid=555&kid=238 
https://web.archive.org/web/20160128225151/http://www.zs-hospital.sh.cn/keshi/detail.aspx?id=10000014
3&cid=555&kid=238 
复旦大学附属中山医院胸外科科室介绍

293. Shanghai’s major project, Zhongshan Hospital East Branch officially launched 
http://www.360zhyx.com/home-research-index-rid-35963.shtml 
https://web.archive.org/web/20160213235804/http://www.360zhyx.com/home-research-index-rid-35963.
shtml 
上海市重大工程：上海中山医院东院区正式启用

294. Shanghai Key Laboratory of Organ Transplantation 
http://www.zs-hospital.sh.cn/detail.aspx?id=100001042&cid=954 
https://web.archive.org/web/20160117155619/http://www.zs-hospital.sh.cn/detail.
aspx?id=100001042&cid=954 
上海市器官移植重点实验室

295. BLOODY HARVEST  Appendix 14. Transcript of Telephone Investigations 
http://organharvestinvestigation.net/report0701/report20070131.htm#_

296. Conversation with Dr. Tan Yunshan, investigation report by WOIPFG 2015-11-27 
http://www.zhuichaguoji.org/node/50795 
Excerpt of phone recording:  
http://www.zhuichaguoji.org/node/50795#_Toc16 
Phone Recording:  
http://www.zhuichaguoji.org/sites/default/files/report/2015/50795_4-1-2015nian_2yue_8ri_shang_hai_fu_
dan_da_xue_fu_shu_zhong_shan_yi_yuan_gan_cang_bing_li_ke_zhu_ren_tan_yun_shan_yuan_tou_na_qi_guan_bu_
guan_shi_bu_shi_fa_lun_gong_du_yong_-pub.-ms.mp3

297. Breaking: Chinese doctor disclosed that organ harvesting still going on, with its source controlled by 
the military, 
Source: NTDTV,   March 21, 2015 
http://ca.ntdtv.com/xtr/gb/2015/03/21/a1184409.html 
重磅：陆医证实活摘仍在进行 〝源头〞受军队控制    新唐人2015年03月21 日讯

298. Birds-eye view of the First Hospital Affiliated with Zhejiang University Medical College, Yuhang Branch 
http://www.news.zju.edu.cn/news.php?id=40939 
https://archive.is/6wdlg 
浙大医学院附属第一医院余杭院区东南角鸟瞰图

299. Brief Introduction of The First Affiliated Hospital of Zhejiang University 
http://www.zy91.com/yyjjyyjs.jhtml?139 
http://archive.is/VhB6M 
浙江大学附属第一医院介绍

https://web.archive.org/web/20140726162951/http://www.transplantation.com.cn/Kidney.Asp
http://www.haodf.com/doctor/DE4r08xQdKSLBTYZIXGvdhaHfIMj.htm
https://web.archive.org/web/20150323014644/http://www.haodf.com/doctor/DE4r08xQdKSLBTYZIXGvdhaHfIMj.htm
https://web.archive.org/web/20150323014644/http://www.haodf.com/doctor/DE4r08xQdKSLBTYZIXGvdhaHfIMj.htm
https://web.archive.org/web/20160128225151/http://www.zs-         hospital.sh.cn/keshi/detail.aspx?id=100000143&cid=555&kid=238
https://web.archive.org/web/20160128225151/http://www.zs-         hospital.sh.cn/keshi/detail.aspx?id=100000143&cid=555&kid=238
http://www.zhuichaguoji.org/sites/default/files/report/2015/50795_4-1-2015nian_2yue_8ri_shang_hai_fu_dan_da_xue_fu_shu_zhong_shan_yi_yuan_gan_cang_bing_li_ke_zhu_ren_tan_yun_shan_yuan_tou_na_qi_guan_bu_guan_shi_bu_shi_fa_lun_gong_du_yong_-pub.-ms.mp3
http://www.zhuichaguoji.org/sites/default/files/report/2015/50795_4-1-2015nian_2yue_8ri_shang_hai_fu_dan_da_xue_fu_shu_zhong_shan_yi_yuan_gan_cang_bing_li_ke_zhu_ren_tan_yun_shan_yuan_tou_na_qi_guan_bu_guan_shi_bu_shi_fa_lun_gong_du_yong_-pub.-ms.mp3
http://www.zhuichaguoji.org/sites/default/files/report/2015/50795_4-1-2015nian_2yue_8ri_shang_hai_fu_dan_da_xue_fu_shu_zhong_shan_yi_yuan_gan_cang_bing_li_ke_zhu_ren_tan_yun_shan_yuan_tou_na_qi_guan_bu_guan_shi_bu_shi_fa_lun_gong_du_yong_-pub.-ms.mp3
https://archive.is/6wdlg
http://www.zy91.com/yyjjyyjs.jhtml?139
http://archive.is/VhB6M
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300. The Urology Surgery Department of the First Affiliated Hospital of Zhejiang University 
http://www.zy91.com/nkxt/491.jhtml 
https://web.archive.org/web/20160214003301/http://www.zy91.com/nkxt/491.jhtml 
浙江大学附一院肾脏病中心

301. Division of Hepatopancreatobiliary at The First Affiliated Hospital of Zhejiang University 
http://www.zy91.com/wkxt/518.jhtml?131?518 
https://web.archive.org/web/20150630024407/http://www.zy91.com/wkxt/518.jhtml?131?518 
浙大一院肝胆胰外科

302. Zheng Shusen, The First Affiliated Hospital of Zhejiang University 
http://www.cmm.zju.edu.cn/chinese/scholar.php?uid=436 
https://web.archive.org/web/20150613180948/http://www.cmm.zju.edu.cn/chinese/scholar.php?uid=436 
浙大一院院长郑树森

303. Clinical Evaluation of Emergency Liver Transplantation for Treating End-Stage Liver Diseases 
Chinese Medical Journal   2005, Volume 85, Issue:49,  Page 3460-3463, by Wang Weilin and Zheng Shusen 
http://zhyxzz.yiigle.com/CN112137200549/124960.htm 
https://archive.is/J6ITv 
急诊肝移植治疗良性终末期肝病的临床分析     《中华医学杂志》2005年85卷49期 3460-3463页, 
作者：王伟林, 郑树森,  徐骁, 梁廷波, 金晶, 沈岩, 张珉, 吴健 
单位： 浙江大学医学院附属第一医院肝胆胰外科, 卫生部多器官联合移植研究重点实验室

304. Brief Introduction of The First Affiliated Hospital of Zhejiang University 
http://www.zy91.com/yyjjyyjs.jhtml?139 
http://archive.is/VhB6M 
浙江大学附属第一医院介绍

305. Zheng Shusen     Ho Leung Ho Lee Foundation 
http://www.hlhl.org.cn/news/findnews/showsub.asp?id=1311 
https://archive.is/kGcS7 
郑树森   何梁何利基金

306. Liver Transplantation Innovation Team of the First Affiliated Hospital of Zhejiang University 
Science Technology Department of Zhejiang Province 
http://www.zjkjt.gov.cn/news/images/zss.pdf 
http://web.archive.org/web/20160119045936/http://www.zjkjt.gov.cn/news/images/zss.pdf 
浙江大学附属一院肝移植创新团队    浙江省科学技术厅

307. The Urology Surgery Department of the First Affiliated Hospital of Zhejiang University 
http://www.zy91.com/nkxt/491.jhtml 
https://web.archive.org/web/20160214003301/http://www.zy91.com/nkxt/491.jhtml 
浙江大学附一院肾脏病中心

308. WOIPFG Releases List of 7371 Medical Personnel from 765 Non-Military Medical Institutions 
Suspected of 
Harvesting Organs from Living Falun Gong Practitioners 
http://www.zhuichaguoji.org/node/45858 
http://www.upholdjustice.org/node/351 
WOIPFG Releases List of 2098 Medical Personnel in 100 People’s Libertion Armyand Armed Police Hospitals 
Suspected of Live Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners 
http://www.zhuichaguoji.org/node/45100 
《追查国际发布中共765家非军队系统医疗机构涉嫌活摘法轮功学员器官的7371名医务人员的追查名单》 
《追查国际发布中共军队和武警系统100家医院涉嫌活摘法轮功学员器官的2098名医务人员的追查名单》

309. The Urology Disease Centre, The First Affiliated Hospital of Zhejiang University - Chen Jianghua 
http://www.zy91.com/zjxq/673.jhtml 
https://web.archive.org/web/20160125190723/http://www.zy91.com/zjxq/673.jhtml 
浙江大学附一院肾脏病中心陈江华

http://www.zy91.com/wkxt/518.jhtml?131?518
http://www.cmm.zju.edu.cn/chinese/scholar.php?uid=436
http://www.zy91.com/yyjjyyjs.jhtml?139
http://archive.is/VhB6M
http://www.hlhl.org.cn/news/findnews/showsub.asp?id=1311
http://www.zhuichaguoji.org/node/45858
http://www.zhuichaguoji.org/node/45100
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310. Expert Introduction: Xiaoshun He        The First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University - Official 
Website 
http://hexiaoshun.u.yynet.cn/intro.php 
https://archive.is/G9MNi 
中山大学附属第一医院专家介绍：何晓顺

311. The organ transplant centre, The First Affiliated Hospital of Zhejiang University 
http://www.gzsums.net/zhuanke_6448.aspx 
https://web.archive.org/web/20160124020440/http://www.gzsums.net/zhuanke_6448.aspx 
中山大学附属第一医院器官移植科

312. The Organ Transplant Center at the First Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University 
http://www.gzsums.net/tese_9300.aspx 
https://web.archive.org/web/20160614033840/http://www.gzsums.net/tese_9300.aspx 
中山大学附属第一医院大器官移植科

313. Renewed Life after Organ Transplant, Source: Huangzhou Daily,  Date: March 14, 2006 
http://gzdaily.dayoo.com/gb/content/2006-03/14/content_2439521.htm 
https://archive.is/ZhPn3 
器官移植重续生命乐章   《广州日报》2006年3月14日

314. Introduction to Peng Chenghong, Ranking List of Top 100 Famous Doctors in China - Top10DR 
http://www.top10dr.com/mingyi/201511/infos2201.html 
http://archive.is/3byRy 
中国名医百强排行榜何晓顺

315. The organ transplant centre, The First Affiliated Hospital of Zhejiang University 
http://www.gzsums.net/zhuanke_6448.aspx 
https://web.archive.org/web/20160124020440/http://www.gzsums.net/zhuanke_6448.aspx 
中山大学附属第一医院器官移植科

316. Zhongshan University Ophthalmic Centre Cornea Specialist 
http://www.gzzoc.com/ylfw/lcks/jmbk/ 
https://archive.is/3gk3J/ 
中山大学中山眼科中心 - 角膜病专科

317. Affiliated Hospitals of Capital Medical University 
http://www.ccmu.edu.cn/art/2012/4/26/art_6444_35358.html 
https://web.archive.org/web/20150504163850/http://www.ccmu.edu.cn/art/2012/4/26/art_6444_35358.
html 
首都医科大学简介

318. Full view of Beijing Friendship Hospital 
http://42.62.54.12:6910/UpLoad/Image/2015/11/19/ea1f12af-bf86-4934-ad3b-0716b6f341a5.jpg 
https://archive.is/AgERc 
友谊医院全景

319. Profile of Urology Department, Beijing Friendship Hospital 
http://www.bfh.com.cn/Html/Departments/Main/Index_150.html 
https://web.archive.org/web/20160302015409/http://www.bfh.com.cn/Html/Departments/Main/Index_150.
html 
北京友谊医院泌尿外科简介

320. Progress of China’s Clinical Kidney Allografts 
Medical Journal of the Chinese People’s Armed Police Forces  Vol. 15, No. 06, June 2004 
Author: Yu Lixin, Organ Transplant Centre of Nanfang Hospital Affiliated with First Military Medical University 
(now Southern Medical University) 
http://qikan.9med.net/upload/pdf/160/1653/98377_3634.pdf 
https://web.archive.org/web/20160131013506/http://qikan.9med.net/upload/pdf/160/1653/98377_3634.
pdf 
我国临床同种肾脏移植进展  《武警医学》2004年6月15卷6期, 作者：广州南方医院器官移植中心主任于立新

http://hexiaoshun.u.yynet.cn/intro.php
http://www.gzsums.net/zhuanke_6448.aspx
http://www.gzsums.net/tese_9300.aspx
https://web.archive.org/web/20160614033840/http://www.gzsums.net/tese_9300.aspx
http://www.top10dr.com/mingyi/201511/infos2201.html
http://www.gzsums.net/zhuanke_6448.aspx
http://www.gzzoc.com/ylfw/lcks/jmbk/
https://web.archive.org/web/20160302015409/http://www.bfh.com.cn/Html/Departments/Main/Index_150.html
https://web.archive.org/web/20160302015409/http://www.bfh.com.cn/Html/Departments/Main/Index_150.html


414

321. Full view of The First Hospital of China Medical University 
http://z.jgaoxiao.com/Uploads/news/TbSchool/533299f27e0ec.jpg 
https://archive.is/cIEte 
中国医科大学第一医院全景

322. Professor Liu Yongfeng’s Achievements   Baidu Library 
http://wenku.baidu.com/view/f0f8bc234b35eefdc8d3332a.html 
https://archive.is/4wTUC 
刘永锋教授先进事迹   《百度文库》

323. China International Transplantation Network Assistance Centre (CITNAC)   Archived web page 
http://web.archive.org/web/20050213101222/www.zoukiishoku.com/cn/CHINA/index.htm 
https://archive.is/R5APH 
国际移植(中国)网络支援中心介绍 (备份网页）

324. The archived web of China International Transplantation Network Assistance Centre (CITNAC),  which 
has been removed 
http://web.archive.org/web/20050213101222/www.zoukiishoku.com/cn/CHINA/index.htm 
国际移植(中国)网络支援中心被删掉的中文网址的备份

325. China International Transplantation Network Assistance Centre (CITNAC) - Question and answer 
Archived web page 
https://web.archive.org/web/20041023193430/http://zoukiishoku.com/cn/wenda/index.htm 
国际移植(中国)网络支援中心在线回答备份

326. China International Transplantation Network Assistance Centre (CITNAC) - Price list   Archived web 
page 
http://web.archive.org/web/20060422143018/en.zoukiishoku.com/list/cost.htm 
中國國際移植網 - 公開的價錢表

327. Japanese Flock to China for Organ Transplants 
The Asia-Pacific Journal, Japan Focus-Clifford Coonan, David McNeill, Vol. 4, Issue 4, No. 0, April 2, 2006, 
http://www.japanfocus.org/-Clifford-Coonan/1818/article.html 
http://archive.is/ORM7p

328. China International Transplantation Network Assistance Center (CITNAC) - Actual situation 
Archived web page https://web.archive.org/web/20041023185232/http://zoukiishoku.com/cn/shixiang/
index.htm 
《国际移植(中国)网络支援中心》中国脏器移植实际情况

329. China International Transplantation Network Assistance Centre (CITNAC) - Doctor Profile - Liu 
Yongfeng 
Archived web page:  
http://web.archive.org/web/20041023155134/http://zoukiishoku.com/cn/07/index.htm 
国际移植(中国)网络支援中心  -  名医一览表   国际互联网备份网页

330. Professor Liu Yongfeng’s Achievements   Baidu Library 
http://wenku.baidu.com/view/f0f8bc234b35eefdc8d3332a.html 
https://archive.is/4wTUC 
刘永锋教授先进事迹   《百度文库》

331. China International Transplantation Network Assistance Centre (CITNAC) - Expert  List 
Archived web page https://web.archive.org/web/20041023155134/http://zoukiishoku.com/cn/07/index.htm 
国际移植(中国)网络支援中心名医一览   国际互联网备份网页

332. 1000th Transplant Patient Successfully Recovered and Discharged from the First Hospital of China 
Medical University 
http://jiankang.nen.com.cn/system/2016/04/12/019011408.shtml 
https://archive.is/5lSv8 
中国医大一院第1000例移植病人顺利康复出院 2016-04-12 09:31 来源： 东北新闻网

http://www.japanfocus.org/-Clifford-Coonan/1818/article.html
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333. The Psychological Research On-Site Centre of the Public Security Bureau in Jinzhou City 
Source: Ministry of Commerce of the People‘s Republic of China - Official Website 
https://web.archive.org/web/20120220014110/http://csn.mofcom.gov.cn/fwhy/display.php?e_id=50894 
锦州市公安局现场心理研究中心        中华人民共和国商务部网站

334. The Speech of Secretary-General Ren Jinyang at the Award Ceremony of 
„China Guanghua Science and Technology Development Foundation Special Innovation Contribution Award“ 
Beijing Guanghua Science & Technology Development Foundation official website     September 19, 2006 
https://web.archive.org/web/20090203134248/http://ddfchina.org/71/109-2008-07-07-03-11-47.html 
任晋阳秘书长在光华创新特别贡献奖”颁奖仪式上的讲话   光华龙腾网   2006年9月19日

335. The Speech of Professor Wang Lijun at the Award Ceremony  of 
„China Guanghua Science and Technology Development Foundation Special Innovation Contribution Award“ 
http://www.360doc.com/content/12/0211/11/7915662_185743859.shtml 
https://archive.is/obsrD/ 
现场心理研究中心主任王立军教授在“光华创新特别贡献奖”颁奖典礼上谈话

336. Expedited Ads: Abnormal Activities at People‘s Liberation Army No. 205 Hospital 
renminbao.com / Source: Western Liaoning Daily ， dated:  June 15, 2006 
http://m.renminbao.com/rmb/articles/2006/6/15/40772m.html 
《辽西商报「加急广告」 解放军205医院动态异常 》- 人民报 2006年6月15日

337. The Retrospective Studies on Managing Complications After 13 Homogeneity Variant Renal 
Transplantations 
PRACTICAL JOURNAL OF MEDICINE & PHARMACY, page 6-7, Vol. 26, Issue 03, 2009, 
Author: Chen Rongshan, GAO Chunfang, etc. 
http://med.wanfangdata.com.cn/Paper/Detail/PeriodicalPaper_syyyzz200903003 
https://archive.is/RiEpx 
肾移植后并发症13例防治的回顾性分析   《实用医药杂志》2009年26卷03期 6-7页       作者：陈荣山, 高春芳等

338. Collection of Evidence of Live Organ Harvesting from Falun Gong Practitioners by the Chinese 
Communist Party 
World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG)    Revised on March 2, 2015 
http://www.upholdjustice.org/node/241 
http://www.zhuichaguoji.org/node/46728#_Toc366574829 
关于中共活体摘取法轮功学员器官证据专辑陈荣山   追查迫害法轮功国际   2015年3月2日更新

339. Professor Liu Yongfeng’s Achievements       Baidu Library 
http://wenku.baidu.com/view/f0f8bc234b35eefdc8d3332a.html 
https://archive.is/4wTUC 
刘永锋教授先进事迹   《百度文库》

340. East campus - Renji Hospital, Shanghai Jiao   tong University   ksyhwz.com 
http://ksyhwz.com/mobile/5LiK5rW35LuB5rWO5Yy76Zmi5YyX6Zmi.html 
https://archive.is/gAzrE 
上海交通大学医学院附属仁济医院 - 东院    可视素材网    ksyhwz.com

341. Affiliated hospitals of Shanghai Jiaotong University 
http://www.sjtu.edu.cn/zdh/zzjg/fsyy.htm 
https://web.archive.org/web/20150709133637/http://www.sjtu.edu.cn/zdh/zzjg/fsyy.htm 
上海交通大学 - 附属医院

342. Introduction of Renji Hospital, Shanghai Jiao   tong University   haodf.com     2008-11-19 
http://rjqgyz.haodf.com/zhuanjiaguandian/rjqgyz_25960.htm 
https://archive.is/KKZq0/ 
上海交通大学附属仁济医院        好大夫在线   2008-11-19

343. Shanghai‘s First Liver Transplant Demonstration Centre Listed at Renji Hospital 
Shanghai Jiaotong University News Website   April 2, 2015 
http://www.sjtu.edu.cn/info/1489/63388.htm 
http://archive.is/p0RiV 
上海首家肝移植示范中心在附属仁济医院挂牌   上海交通大学新闻网

http://m.renminbao.com/rmb/articles/2006/6/15/40772m.html
http://www.upholdjustice.org/node/241
http://rjqgyz.haodf.com/zhuanjiaguandian/rjqgyz_25960.htm
http://www.sjtu.edu.cn/info/1489/63388.htm
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344. Shanghai Jiaotong University President Award Network Selection 
http://202.120.33.37/15xz/detail/detail_11.htm 
https://archive.is/qDlBC/ 
上海交通大学校长奖网络评选

345. Xia Qiang: A Young General of Liver Transplantation   people.com.cn,  June 23, 2006, reporter: Huang 
Qi 
http://scitech.people.com.cn/GB/1057/4520977.html 
https://web.archive.org/web/20160116202918/http://scitech.people.com.cn/GB/1057/4520977.html 
夏强：肝移植学科的少帅   《人民网》2006年06月23日   黄祺

346. The Miracle of 37 and 32   sina.com.cn / Courtesy: Xining Weekly   June 14, 2006 
http://news.sina.com.cn/c/2006-06-14/143310153952.shtml 
https://web.archive.org/web/20160112163108/http://news.sina.com.cn/c/2006-06-14/143310153952.shtml 
《37与32的奇迹》     新浪网，   来源：新民周刊       2006年06月14日

347. Facing Many Liver Transplant Surgeries, Doctors Work Through the Night at Renji Hospital 
Sina Shanghai, Source:Eastday.com,    Wen Wei Po,   August 19, 2013 
http://sh.sina.com.cn/news/k/2013-08-19/085558296.html?from=sh_ydph 
https://web.archive.org/web/20160112163630/http://sh.sina.com.cn/news/k/2013-08-19/085558296.
html?from=sh_ydph 
仁济医院肝移植手术连台 医生彻夜走不出医院    《新浪上海》, 来源：东方网文汇报，2013年8月19日 

348. Xia Qiang: A Young General of Liver Transplantation   people.com.cn,  June 23, 2006, reporter:Huang Qi 
http://scitech.people.com.cn/GB/1057/4520977.html 
https://web.archive.org/web/20160116202918/http://scitech.people.com.cn/GB/1057/4520977.html 
夏强：肝移植学科的少帅   《人民网》2006年06月23日   黄祺

349. The team of Renji Hospital, Liver transplant centre 
Chinese Organ Transplant Website / Source: Renji Hospital       June 28, 2007 
http://www.transplantation.org.cn/ZJiaoTongDaXueYiXueYuanFuShuRenJanDui/2007-06/1587.htm 
https://archive.is/lSOw2 
“上海仁济医院器官移植中心肝移植团队”   《中国器官移植网》   日期：2007-06-28

350. Looking at the Stars—Biography of Xia Qiang, Winner of the Ninth Chinese Physician Award, 
Director of the Liver Surgery Department at Renji Hospital   Shanghai Jiao Tong University School of Medicine   
July 4, 2014 
http://www2.shsmu.edu.cn/default.php?mod=article&do=detail&tid=354467 
https://archive.is/f0gDz 
仰望星空——记第九届中国医师奖得主, 仁济医院肝脏外科主任夏强   上海交通大学医学院，2014年7月

351. Inspired by the Airport, Renji Hospital Finds a Way to Increase Bed Turnover 
Source: eastday.com  Sep 18, 2013 
http://sh.eastday.com/m/20130918/u1a7667856.html 
https://web.archive.org/web/20160116203147/http://sh.eastday.com/m/20130918/u1a7667856.html 
仁济医院新病区开启高频吞吐节奏 借机场灵感打造   《东方网》   日期：2013-09-18

352. Introduction to Fudan University Organ Transplant Center 
http://www.transplantation.com.cn/About.Asp 
https://web.archive.org/web/20140726202428/http://www.transplantation.com.cn/About.Asp 
复旦大学器官移植中心简介

353. Introduction of Shandong Provincial Hospital Transplantation Center 
Source: Shandong Liver Transplantation Online 
http://www.sdgyz.com/zxjj.asp 
https://web.archive.org/web/20160123070211/http://www.sdgyz.com/zxjj.asp 
山东肝移植网  山东省立医院器官移植中心简介

354. Kidney Transplant at the Urologic Department of Renji Hospital, Affiliated Hospital of Shanghai Jiao 
Tong University 
http://www.renji.com/Treatment/Departments/DeptGroup.aspx?uuRowId=IyQhJDR9fUpVO09UO1MqQyxKMz
1OVQ%3d%3d 

http://202.120.33.37/15xz/detail/detail_11.htm
http://www.transplantation.org.cn/ZJiaoTongDaXueYiXueYuanFuShuRenJanDui/2007-06/1587.htm
https://archive.is/lSOw2
http://www2.shsmu.edu.cn/default.php?mod=article&do=detail&tid=354467
https://web.archive.org/web/20140726202428/http://www.transplantation.com.cn/About.Asp
http://www.renji.com/Treatment/Departments/DeptGroup.aspx?uuRowId=IyQhJDR9fUpVO09UO1MqQyxKMz1OVQ%3d%3d
http://www.renji.com/Treatment/Departments/DeptGroup.aspx?uuRowId=IyQhJDR9fUpVO09UO1MqQyxKMz1OVQ%3d%3d
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https://web.archive.org/web/*/http://www.renji.com/Treatment/Departments/DeptGroup.aspx?uuRowId=Iy
QhJDR9fUpVO09UO1MqQyxKMz1OVQ%3d%3d 
上海交通大学附属仁济医院泌尿科肾移植

355. The Urology Surgery Department at Shanghai Renji Hospital 
http://renji.h.yynet.cn/departments.php?section_id=605 
https://archive.is/dlvHF 
上海仁济医院 - 泌尿外科

356. The Urology Surgery Department at Shanghai Renji Hospital 
http://yyk.familydoctor.com.cn/2/schedule_81/ 
https://archive.is/I9G5d 
上海仁济医院泌尿外科

357. Facing Many Liver Transplant Surgeries, Doctors Work Through the Night at Renji Hospital 
Sina Shanghai, Source:Eastday.com,    Wen Wei Po,   August 19, 2013 
http://sh.sina.com.cn/news/k/2013-08-19/085558296.html?from=sh_ydph 
https://web.archive.org/web/20160112163630/http://sh.sina.com.cn/news/k/2013-08-19/085558296.
html?from=sh_ydph 
仁济医院肝移植手术连台 医生彻夜走不出医院    《新浪上海》, 来源：东方网文汇报，2013年8月19日 

358. Renji Hospital Department of Liver Surgery 
Source: “Good Doctors” online / haodf.com 
http://m.haodf.com/touch/faculty/DE4r08xQdKSLBfLtSUNoD0ioO33P/jieshao.htm 
https://web.archive.org/web/20160116205625/http://m.haodf.com/touch/faculty/
DE4r08xQdKSLBfLtSUNoD0ioO33P/jieshao.htm 
仁济医院肝脏外科   好大夫在线

359. Breaking News: Doctors from Mainland China Confirms Organ Harvesting Still Occurring, 
Organ Sources Controlled by Military 
Source: New Tang Dynasty Television   March 21, 2015 
http://ca.ntdtv.com/xtr/gb/2015/03/21/a1184409.html 
https://archive.is/wXOpV 
重磅：陆医证实活摘仍在进行 “源头”受军队控制  《新唐人》 2015-03-20

360. Introduction to Nanjing Drum Tower Hospital 
http://www.njglyy.com/about/about.asp 
https://web.archive.org/web/20160214001402/http://www.njglyy.com/about/about.asp 
南京鼓楼医院介绍

361. Introduction to Nanjing Drum Tower Hospital Hepatobiliary Surgery Department 
http://www.njglyy.com/subject/subject-1.asp?id=88 
https://web.archive.org/web/20160214001421/http://www.njglyy.com/subject/subject-1.asp?id=88 
南京鼓楼医院肝胆外科

362. Introduction to Nanjing Drum Tower Hospital Urologic Surgery Department 
http://www.njglyy.com/subject/subject-1.asp?id=92 
https://archive.is/ks5l6 
南京鼓楼医院泌尿外科

363. Introduction to Peking Union Medical College Hospital 
http://www.pumch.cn/Category_11/Index.aspx 
https://web.archive.org/web/20160322195601/http://www.pumch.cn/Category_11/Index.aspx 
医院概览- 北京协和医院

364. The Third „Happiness Inn“ Successfully Held for Kidney Transplant Friends 
http://www.pumch.cn/Item/6531.aspx 
https://web.archive.org/web/20160322205435/http://www.pumch.cn/Item/6531.aspx 
我院第三届“幸福驿站”肾友会胜利召开

365. Introduction to the liver surgery departmental - Peking Union Medical College Hospital 
http://www.pumch.cn/Category_691/Index.aspx 
https://web.archive.org/web/20110726090452/http://www.pumch.cn/Category_691/Index.aspx 
北京协和医院肝脏外科

http://www.njglyy.com/about/about.asp
http://www.njglyy.com/subject/subject-1.asp?id=88
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366. The first list of organ transplant physicians in Beijing 
http://www.bjhb.gov.cn/zwfwq/wyljwsfw/zhxx/tzgg/201403/P020140319785918492034.doc 
https://archive.is/SW2X8 
北京市第一批器官移植医师名单

367. Introduction to the liver surgery departmental - Peking Union Medical College Hospital 
http://www.pumch.cn/Category_691/Index.aspx 
https://web.archive.org/web/20110726090452/http://www.pumch.cn/Category_691/Index.aspx 
北京协和医院肝脏外科

368. Introduction to the doctors of liver surgery departmental - Peking Union Medical College Hospital 
http://www.pumch.cn/Category_692/Index.aspx 
https://web.archive.org/web/20110727105308/http://www.pumch.cn/Category_692/Index.aspx 
北京协和医院肝脏外科医师介绍

369. Introduction to the liver surgery departmental - Peking Union Medical College Hospital 
http://www.pumch.cn/Category_691/Index.aspx 
https://web.archive.org/web/20110726090452/http://www.pumch.cn/Category_691/Index.aspx 
北京协和医院肝脏外科

370. I Want to Take the Lead in Bowing to [Organ] Donors 
Source: Guangzhou Daily March 13, 2013 A6 section 
http://gzdaily.dayoo.com/html/2013-03/13/content_2178697.htm 
https://web.archive.org/web/20130512044027/http://gzdaily.dayoo.com/html/2013-03/13/
content_2178697.htm 
我要带头向捐献者鞠躬  来源：广州日报 2013年3月13日 A6版

371. Introduction to the Urology Surgery Departmental - Peking Union Medical College Hospital 
http://www.pumch.cn/Category_643/Index_1.aspx 
https://web.archive.org/web/20160322192741/http://www.pumch.cn/Category_643/Index_1.aspx 
北京协和医院泌尿外科

372. China-Japan Friendship Hospital - Hospital profile, Department of Urologic Surgery , Department of 
Thoracic Surgery 
Source: China-Japan Friendship Hospital website, 2011 
http://www.zryhyy.com.cn/Html/News/Articles/100071.html 
https://archive.is/QAY9n 
中日友好医院- 医院简介

373. 100 most competitive hospitals in China in 2015 
http://health.sohu.com/20160328/n442639180.shtml 
https://archive.is/FT6XC 
2015中国顶级医院100强

374. China-Japan Friendship Hospital –Urology surgery department 
http://www.zryhyy.com.cn/Html/Departments/Main/Detail_19.html 
http://web.archive.org/web/20160605060057/http://www.zryhyy.com.cn/Html/Departments/Main/
Detail_19.html 
中日友好医院泌尿外科简介

375. China-Japan Friendship Hospital – Expert Liu Naibo at Urology surgery department 
http://zrmnk.cnkme.com/doctors/show/2608 
https://archive.is/r66Lk 
中日友好医院泌尿外科主任医师刘乃波

376. China-Japan Friendship Hospital – Expert Jiang Yongjin at Urology surgery department 
http://zrmnk.cnkme.com/doctors/show/2612 
https://archive.is/4RPrI 
中友好医院泌尿外科主任医师姜永金

http://gzdaily.dayoo.com/html/2013-03/13/content_2178697.htm
http://gzdaily.dayoo.com/
http://gzdaily.dayoo.com/html/2013-03/13/node_9.htm
http://www.zryhyy.com.cn/Html/News/Articles/100071.html
https://archive.is/QAY9n
http://health.sohu.com/20160328/n442639180.shtml
http://zrmnk.cnkme.com/doctors/show/2608
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377. China-Japan Friendship Hospital – The Thoracic Surgery Department 
Source: China Organ Transplant Network  Date: March 2011 
http:/www.transplantation.org.cn/ZhongRiYouHaoYiYuanKuaiXun/2011-03/5577.htm 
https://archive.is/maDEW 
中日友好医院胸外科  中国器官移植网  2011年月

378. China-Japan Friendship Hospital – The Thoracic Surgery Department 
http://www.zryhyy.com.cn/Html/Departments/Main/Detail_20.html 
http://web.archive.org/web/20160605081146/http://www.zryhyy.com.cn/Html/Departments/Main/
Detail_20.html 
中友好医院胸外科

379. China-Japan Friendship Hospital – liver surgery departmental – Special treatment -Liver transplant 
http://zrpw1k.cnkme.com/treatments/show/3003 
http://archive.is/dlnCI 
卫生部中日友好医院普外一科普外科特色医疗普外一科特色诊疗肝移植

380. China-Japan Friendship Hospital – liver surgery department 
http://www.zryhyy.com.cn/Hospitals/Diseases/Detail/71 
http://archive.is/9UFwh 
中日友好医院肝脏外科治疗

381. Historical and Clinical Status-  The Fu Wai Cardiovascular Disease Centre 
Source: FUWAI Hospital, 2010 
http://www.fuwaihospital.org/News/Articles/Index/1756 
https://archive.is/Dk64I 
历史与临床现状阜外心血管病医院

382. Introduction to heart transplant -- The Fu Wai Cardiovascular Disease Centre 
http://www.fuwaihospital.org/Diseases/Main/Detail/135 
http://archive.is/F1yvx 
中国医学科学院阜外医院心脏移植简介

383. Transplant cost-  The Fu Wai Cardiovascular Disease Centre 
http://www.fuwaihospital.org/News/Articles/Index/1761 
http://archive.is/zPIbY 
中国医学科学院阜外医院移植费用

384. Expert Profiles -  The Fu Wai Cardiovascular Disease Centre 
http://www.fuwaihospital.org/News/Articles/Index/1757 
https://archive.is/MYaap 
中国医学科学院阜外医院中心介绍专家

385. Historical and Clinical Status-  The Fu Wai Cardiovascular Disease Centre 
Source: FUWAI Hospital, 2010 
http://www.fuwaihospital.org/News/Articles/Index/1756 
https://archive.is/Dk64I 
历史与临床现状阜外心血管病医院

386. Surgical Volume and Survival Rate of Heart Transplant in Fu Wai Hospital Has Reached International 
Level 
http://www.medsci.cn/3g/shownews.asp?id=39177 
http://archive.is/lDiCK 
CHC 2014：阜外医院心脏移植年手术量和生存率已达国际水平

387. Specialties in the Fu Wai Cardiovascular Disease Hospital 
http://baike.baidu.com/view/2663536.htm?fromtitle=%E9%98%9C%E5%A4%96%E5%8C%BB%E9%99%A
2&fromid=7879800&type=syn 
https://archive.is/5zmRf 
中国医学科学院阜外心血管病医院特色科室

http://archive.is/9UFwh
http://www.fuwaihospital.org/News/Articles/Index/1756
http://www.fuwaihospital.org/Diseases/Main/Detail/135
http://www.fuwaihospital.org/News/Articles/Index/1761
http://www.fuwaihospital.org/News/Articles/Index/1757
http://www.fuwaihospital.org/News/Articles/Index/1756
http://www.medsci.cn/3g/shownews.asp?id=39177
http://baike.baidu.com/view/2663536.htm?fromtitle=%E9%98%9C%E5%A4%96%E5%8C%BB%E9%99%A2&fromid=7879800&type=syn
http://baike.baidu.com/view/2663536.htm?fromtitle=%E9%98%9C%E5%A4%96%E5%8C%BB%E9%99%A2&fromid=7879800&type=syn
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388. Hospital Introduction: Peking University First Hospital 
Source: Peking University First Hospital website, 2009-07-03 
http://www.bddyyy.com.cn/yygk/yyjs/20090703/354.shtml 
https://archive.is/Y6wvE 
北大第一医院－医院介绍.  来源：北大第一医院2009-07-03

389. Introduction to the Urology Research Institute of  Peking University First Hospital 
Source: Peking University First Hospital website 
http://www.bddyyy.com.cn/ksyl/yjs/mnw/20091202/2741.shtml 
https://web.archive.org/web/20160522233254/http://www.bddyyy.com.cn/ksyl/yjs/mnw/20091202/2741.
shtml 
北大第一医院－北京大学泌尿外科研究所介绍. 来源：北大第一医院

390. Liver transplant hospitals Introduction: Peking University First Hospital - Surgical Department - liver 
transplant 
Source: GoodDoctor.com    Dated:  February 25, 2009 
http://med.haoyisheng.com/09/0225/310006734.html 
https://web.archive.org/web/20160225205619/http://med.haoyisheng.com/09/0225/310006734.html 
介绍一些肝移植医院 - 北京大学第一医院外科 - 肝脏移植简介   来源： 好医生   2009年02月25日

391. Peking University Organ Transplant Centre was established    BioSino.org / Source: PeopleNet,  dated: 
October 10, 2001 
http://www.biosino.org/news-2001/200110/01101113.htm 
https://archive.is/3JX4I 
北大器官移植中心成立       中国生物信息网/来源：人民网    日期：2001年10月10日

392. Sharing System Moves Chinese Organ Transplantation into the Public Welfare Era 
Source: China Economic Weekly, 2013, Issue 34 Author: Liu, Yanqing 
http://paper.people.com.cn/zgjjzk/html/2013-09/06/content_1295101.htm 
https://web.archive.org/web/20160116163206/http://paper.people.com.cn/zgjjzk/html/2013-09/06/
content_1295101.htm 
共享系统推动中国器官移植进入公益化时代   来源：《中国经济周刊》2013年第34期  作者： 刘砚青

393. hepatobiliary surgery department at Peking University People’s Hospital 
http://www.pkuph.cn/html/xunzhaokeshi/waikexitong/gandanwaike/ 
https://web.archive.org/web/20160226011240/http://www.pkuph.cn/html/xunzhaokeshi/waikexitong/
gandanwaike/ 
北京大学人民医院肝胆外科

394. Liver and kidney transplant at Peking University People’s Hospital 
http://www.pkuph.cn/cn/tesezhenliaoxiangmu/2444.html 
https://web.archive.org/web/20150218203812/http://www.pkuph.cn/cn/tesezhenliaoxiangmu/2444.html 
北京大学人民医院 - 肝肾移植

395. Beijing University Organ Transplantation Centre Baidu 
http://www.baike.com/wiki/北京大学器官移植中心 
http://archive.is/YnvUB 
北京大学器官移植中心

396. 100 most competitive hospitals in China in 2015 
http://health.sohu.com/20160328/n442639180.shtml 
https://archive.is/FT6XC 
2015中国顶级医院100强

397. Introduction of the Transplant of the Third Affiliated Hospital of Beijing University 
http://www.eightbridge.com/livertx/old/Press.htm 
https://archive.is/seCuM 
北京大学第三医院器官移植中心简介

398. Brief Introduction of the Kidney Transplant of the Third Affiliated Hospital of Beijing University 
Source: Third Affiliated Hospital of Beijing University; retrieved on June 16, 2015 & Feb 27, 2016 
http://b3mnk.cnkme.com/treatments/show/4137 
http://web.archive.org/web/20150616091950/http://b3mnk.cnkme.com/treatments/show/4137 
北京大学第三医院肾移植简介来源：北京大学第三医院2015年06月16日&2016年02月27日

http://www.bddyyy.com.cn/yygk/yyjs/20090703/354.shtml
http://www.baike.com/wiki/北京大学器官移植中心
http://archive.is/YnvUB
http://health.sohu.com/20160328/n442639180.shtml
http://b3mnk.cnkme.com/treatments/show/4137
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399. The development of the Organ Transplant Centre of the Third Affiliated Hospital of Peking University 
http://www.eightbridge.com/livertx/jj02.html 
https://archive.is/T0r7s 
北京大学第三医院（北医三院）器官移植中心发展成立过程

400. Introduction of the Transplant of the Third Affiliated Hospital of Beijing University 
http://www.eightbridge.com/livertx/old/Press.htm 
https://archive.is/seCuM 
北京大学第三医院器官移植中心简介

401. The Third Affiliated Hospital of Peking University relocate its surgical wards 
http://news.sina.com.cn/c/2005-12-10/00437668473s.shtml 
https://archive.is/eyhdc 
北医三院新外科病房搬迁

402. Introduction of the Transplant of the Third Affiliated Hospital of Beijing University 
http://www.eightbridge.com/livertx/old/Press.htm 
https://archive.is/seCuM 
北京大学第三医院器官移植中心简介

403. Members of the Liver Transplantation Centre 
http://www.eightbridge.com/livertx/English/jj03.html 
http://archive.is/hoqfW

404. Members of the Liver Transplantation Centre 
http://www.eightbridge.com/livertx/jj03.html 
http://archive.is/OLAB8 
北京大学第三医院器官移植中心人员组成

405. Zhang Tonglin: Peking University Third Hospital Liver Transplantation Centre. 
http://www.eightbridge.com/livertx/English/z01.html 
http://archive.is/4aQuB

406. Expert Introduction -  Zhang Tonglin: Chief Surgeon, Peking University Third Hospital Liver 
Transplantation Centre 
http://www.eightbridge.com/livertx/old/expertA-ztl.htm 
http://archive.is/3vkzt 
专家介绍 - 张同琳, 主任医师, 北京大学第三医院肝移植中心

407. Expert Introduction -  Zhang Tonglin: Chief Surgeon, Peking University Third Hospital Liver 
Transplantation Centre 
http://www.eightbridge.com/livertx/old/expertA-ztl.htm 
http://archive.is/3vkzt 
专家介绍 - 张同琳, 主任医师, 北京大学第三医院肝移植中心

408. Brief Introduction of the Third Affiliated Hospital of Beijing University 
http://www.a-hospital.com/w/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%AC%AC%E4%
B8%89%E5%8C%BB%E9%99%A2 
http://archive.is/0g925 
北京大学第三医院概况

409. Brief Introduction of the Kidney Transplant of the Third Affiliated Hospital of Beijing University 
Source: Third Affiliated Hospital of Beijing University; retrieved on June 16, 2015 & Feb 27, 2016 
http://b3mnk.cnkme.com/treatments/show/4137 
http://web.archive.org/web/20150616091950/http://b3mnk.cnkme.com/treatments/show/4137 
北京大学第三医院肾移植简介来源：北京大学第三医院2015年06月16日&2016年02月27日

410. Brief introduction to the Urologic Surgery department at the Third Affiliated Hospital of Beijing 
University 
http://www.transplantation.org.cn/ZBeiDaDiSanYiYuanKuaiXun/2011-03/5588.htm 
http://web.archive.org/web/20140418012008/http://www.transplantation.org.cn/ZBeiDaDiSanYiYuanKuaiX
un/2011-03/5588.htm 
北京大学第三医院泌尿外科简介

http://www.eightbridge.com/livertx/jj02.html
http://www.eightbridge.com/livertx/English/jj03.html
http://archive.is/hoqfW
http://www.eightbridge.com/livertx/jj03.html
http://www.eightbridge.com/livertx/English/z01.html
http://www.eightbridge.com/livertx/old/expertA-ztl.htm
http://www.eightbridge.com/livertx/old/expertA-ztl.htm
http://www.a-hospital.com/w/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%AC%AC%E4%B8%89%E5%8C%BB%E9%99%A2
http://www.a-hospital.com/w/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%AC%AC%E4%B8%89%E5%8C%BB%E9%99%A2
http://b3mnk.cnkme.com/treatments/show/4137
http://www.transplantation.org.cn/ZBeiDaDiSanYiYuanKuaiXun/2011-03/5588.htm
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411. Brief Introduction of the Kidney Transplant of the Third Affiliated Hospital of Beijing University 
Source: Third Affiliated Hospital of Beijing University; retrieved on June 16, 2015 & Feb 27, 2016 
http://b3mnk.cnkme.com/treatments/show/4137 
http://web.archive.org/web/20150616091950/http://b3mnk.cnkme.com/treatments/show/4137 
北京大学第三医院肾移植简介来源：北京大学第三医院2015年06月16日&2016年02月27日

412. Brief Introduction of the Kidney Transplant of the Third Affiliated Hospital of Beijing University 
Source: Third Affiliated Hospital of Beijing University; retrieved on June 16, 2015 & Feb 27, 2016 
http://b3mnk.cnkme.com/treatments/show/4137 
http://web.archive.org/web/20150616091950/http://b3mnk.cnkme.com/treatments/show/4137 
北京大学第三医院肾移植简介来源：北京大学第三医院2015年06月16日&2016年02月27日

413. Brief introduction to the Urologic Surgery department at the Third Affiliated Hospital of Beijing 
University 
http://www.transplantation.org.cn/ZBeiDaDiSanYiYuanKuaiXun/2011-03/5588.htm 
http://web.archive.org/web/20140418012008/http://www.transplantation.org.cn/ZBeiDaDiSanYiYuanKuaiX
un/2011-03/5588.htm 
北京大学第三医院泌尿外科简介

414. Ma Lulin – Baidu Baike     Source: Baidu, 2016 
http://baike.baidu.com/view/2750993.htm 
https://archive.is/wcJgA 
马潞林－百度百科 2016

415. Brief Introduction of the Kidney Transplant of the Third Affiliated Hospital of Beijing University 
Source: Third Affiliated Hospital of Beijing University; retrieved on June 16, 2015 & Feb 27, 2016 
http://b3mnk.cnkme.com/treatments/show/4137 
http://web.archive.org/web/20150616091950/http://b3mnk.cnkme.com/treatments/show/4137 
北京大学第三医院肾移植简介来源：北京大学第三医院2015年06月16日&2016年02月27日

416. Brief introduction to the Urologic Surgery department at the Third Affiliated Hospital of Beijing 
University 
http://www.transplantation.org.cn/ZBeiDaDiSanYiYuanKuaiXun/2011-03/5588.htm 
http://web.archive.org/web/20140418012008/http://www.transplantation.org.cn/ZBeiDaDiSanYiYuanKuaiX
un/2011-03/5588.htm 
北京大学第三医院泌尿外科简介

417. Brief introduction to the Urologic Surgery department at the Third Affiliated Hospital of Beijing 
University 
http://www.transplantation.org.cn/ZBeiDaDiSanYiYuanKuaiXun/2011-03/5588.htm 
http://web.archive.org/web/20140418012008/http://www.transplantation.org.cn/ZBeiDaDiSanYiYuanKuaiX
un/2011-03/5588.htm 
北京大学第三医院泌尿外科简介

418. Brief introduction to the Urologic Surgery department at the Third Affiliated Hospital of Beijing 
University 
http://www.transplantation.org.cn/ZBeiDaDiSanYiYuanKuaiXun/2011-03/5588.htm 
http://web.archive.org/web/20140418012008/http://www.transplantation.org.cn/ZBeiDaDiSanYiYuanKuaiX
un/2011-03/5588.htm 
北京大学第三医院泌尿外科简介

419. Urology Surgery Department in Beijing Chaoyang Hospital 
http://www.bjcyh.com.cn/departments/unfold-305-2.html 
https://archive.is/57MDI 
北京朝阳医院 泌尿外科 

420. Hepatobiliary Surgery Department in Beijing Chaoyang Hospital 
http://www.bjcyh.com.cn/departments/unfold-308-2.html 
https://archive.is/rUXxK 
北京朝阳医院 肝胆外科 

http://b3mnk.cnkme.com/treatments/show/4137
http://b3mnk.cnkme.com/treatments/show/4137
http://www.transplantation.org.cn/ZBeiDaDiSanYiYuanKuaiXun/2011-03/5588.htm
http://baike.baidu.com/view/2750993.htm
https://archive.is/wcJgA
http://b3mnk.cnkme.com/treatments/show/4137
http://www.transplantation.org.cn/ZBeiDaDiSanYiYuanKuaiXun/2011-03/5588.htm
http://www.transplantation.org.cn/ZBeiDaDiSanYiYuanKuaiXun/2011-03/5588.htm
http://www.transplantation.org.cn/ZBeiDaDiSanYiYuanKuaiXun/2011-03/5588.htm
http://www.bjcyh.com.cn/departments/unfold-308-2.html
https://archive.is/rUXxK
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421. Urology Surgery Department in Beijing Chaoyang Hospital 
http://www.bjcyh.com.cn/departments/unfold-305-2.html 
https://archive.is/57MDI 
北京朝阳医院 泌尿外科 

422. Beijing Kidney Transplant Expert Guan Delin‘s Special Topic - Kidney Transplant Expert Professor 
Guan Delin 
http://www.boxun.com/forum/zongjiao/9529.shtml 《People‘s Daily》 ( 5th edition January 26, 1999 ) 
https://archive.is/qfugM 
北京肾移植专家管德林专题  京肾记肾移植专家管德林教授 《人民日报》(1999年01月26日第5版)

423. Investigative leads: The Most Kidney Transplant Surgeries Were up to 21 Operations 
in one day in Beijing Chaoyang Hospital 
http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/7/29/76109.html 
调查线索：北京朝阳医院肾移植手术最多一天达21台  明慧网14/07/2006 
http://www.minghui.org/mh/articles/2006/7/14/132998.html#2006-7-13-xs-1

424. Hepatobiliary Surgery Department in Beijing Chaoyang Hospital 
http://www.bjcyh.com.cn/departments/unfold-308-2.html 
https://archive.is/rUXxK 
北京朝阳医院 肝胆外科 

425. Liver Transplantation Centre of Beijing Youan Hospital – Climbing the peak of liver transplantation 
Source: The Health Newspaper July 30, 2004 
http://www.hbver.com/Article/gyhjqt/gyz/200407/3051.html 
http://archive.is/UU7zu 
向肝脏移植的巅峰攀登—佑安医院肝脏移植中心   来源： 健康报   2004年07月30日

426. General Surgery Department of Youan Hospital affiliated with Capital Medical University - Department 
Introduction 
http://www.bjyah.com/Html/Departments/Main/Detail_69.html 
http://archive.is/wbYnc 
首都医科大学附属北京佑安医院普外科 －科室介绍

427. General Surgery Department of Beijing Youan Hospital hired Zang Yunjin as the academic leader 
Source:  Beijing Youan Hospital 
http://www.bjhb.gov.cn/jcdt/201406/t20140630_86793.htm 
http://archive.is/26aoj 
北京佑安医院普通外科中心引进学科带头人臧运金    来源：北京佑安医院

428. Lu Shichun - Baidu Baike     Source: Baidu Encyclopedia, 2016 
http://baike.baidu.com/view/4643306.htm; 
https://archive.is/piH5V 
卢实春 － 百度百科 2016

429. A special interview with Professor Lu shichun on Liver transplantation    Date: Aug 27, 2012 
http://tv.ganbaobao.com.cn/shilu/84051.html 
http://archive.is/Yn2KP 
http://www.transplantation.org.cn/YouAnYiYuanKuaiXun/2011-08/5864.htm 
肝宝宝独家访谈——卢实春教授谈肝移植 2012-08-27

430. Li Ning (President of Beijing Youan Hospital affiliated with Capital Medical University) – Baidu Baike 
Source: Baidu Encyclopedia, retrieved Jan. 17, 2016 
http://baike.baidu.com/subview/10670/9678796.htm; 
https://archive.is/09fzf 
李宁 （首都医科大学附属北京佑安医院院长）－ 百度百科 2016

431. China Medical Doctor Award recipient, Li Ning has directed over 500 liver transplants 2010-11-12 
http://news.china.com.cn/txt/2010-11/12/content_21328362.htm 
http://archive.is/hGVjZ 
主持500余例肝移植手术 记中国医师奖获得者李宁  中国网  2010-11-12

http://www.boxun.com/forum/zongjiao/9529.shtml
http://www.bjcyh.com.cn/departments/unfold-308-2.html
https://archive.is/rUXxK
http://www.hbver.com/Article/gyhjqt/gyz/200407/3051.html
http://archive.is/UU7zu
http://www.bjyah.com/Html/Departments/Main/Detail_69.html
http://archive.is/wbYnc
http://www.bjhb.gov.cn/jcdt/201406/t20140630_86793.htm
http://archive.is/26aoj
http://baike.baidu.com/view/4643306.htm
https://archive.is/piH5V
http://tv.ganbaobao.com.cn/shilu/84051.html
http://www.transplantation.org.cn/YouAnYiYuanKuaiXun/2011-08/5864.htm
http://baike.baidu.com/subview/10670/9678796.htm
http://news.china.com.cn/txt/2010-11/12/content_21328362.htm
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432. Doctor Li Ning, Beijing YouAn Hospital, Capital Medicine University 
http://bjyah.com/Html/Doctors/Main/Detail_111.html 
http:/archive.is/UGP8x 
首都医科大学附属北京佑安医院 李宁

433. The Hospital Introduction - The Affiliated Beijing Anzhen Hospital of Capital Medical University 
Source: Baidu Encyclopedia, retrieved May 29, 2015 
http:/www.anzhen.org/Hospitals/Main/Description 
http:/web.archive.org/web/20150529233727/http://www.anzhen.org/Hospitals/Main/Description 
医院概况首都医科大学附属北京安贞医院   2015

434. Overview of Beijing Anzhen Hospital affiliated with Capital Medical University http://www.anzhen.
org/Hospitals/Main/Description 
https://web.archive.org/web/20160314161509/http://anzhen.org/Hospitals/Main/Description 
医院概况首都医科大学附属北京安贞医院

435. Introduction to the Thoracic Surgery Department at Affiliated Beijing Anzhen Hospital of Capital 
Medical University 
http:/anzhen.org/Html/Departments/Main/SearchIndex_217.html 
https://web.archive.org/web/20160315035733/http://anzhen.org/Html/Departments/Main/
SearchIndex_217.html 
科室介绍胸外科首都医科大学附属北京安贞医院

436. Introduction to the expert: Qu Shonglei-Thoracic Surgery Department at Affiliated Beijing Anzhen 
Hospital of Capital Medical University 
http:/anzhen.org/Html/Departments/Main/SearchIndex_217.html 
https://web.archive.org/web/20160315035733/http://anzhen.org/Html/Departments/Main/
SearchIndex_217.html 
专家介绍：胸外科区颂雷首都医科大学附属北京安贞医院

437. Introduction to the 9th Cardiac Surgery Department at Affiliated Beijing Anzhen Hospital of Capital 
Medical University 
http://www.anzhen.org/Html/Departments/Main/SearchIndex_165.html 
https://web.archive.org/web/20160316182601/http://www.anzhen.org/Html/Departments/Main/
SearchIndex_165.html 
科室介绍心外9科（北京心脏移植及瓣膜外科诊疗中心）首都医科大学附属北京安贞医院

438. Expert: Mengxu  - The Cardiac Surgery Department at Affiliated Beijing Anzhen Hospital of Capital 
Medical University 
http:/www.anzhen.org/Html/Doctors/Main/Index_747.html 
http://web.archive.org/web/20160409054606/http://www.anzhen.org/Html/Doctors/Main/Index_747.html 
专家介绍：孟旭 
首都医科大学附属北京安贞医院

439. Overview of Shanghai General Hospital 
http://www.firsthospital.cn/hospital/index.html 
https://web.archive.org/web/20150512200958/http://www.firsthospital.cn/hospital/index.html 
上海市第一人民医院概况

440. Shanghai Centre of Organ Transplantation Clinical Medicine 
http://www.shsmu.edu.cn/default.php?mod=article&do=detail&tid=869374 
https://web.archive.org/web/20160118171556/http://www.shsmu.edu.cn/default.php?mod=article&do=detai
l&tid=869374 328-上海市器官移植临床医学中心

441. Urological Surgery Centre, Shanghai General Hospital. 
http://www.firsthospital.cn/Content/Detail/c179/d114 
http://archive.is/lUO9Z 
上海第一人民医院——泌尿外科

442. Introduction of Liver Transplant Centre of Shanghai General Hospital  Organtransplantation.org 2011-
03-01 
http://www.transplantation.org.cn/ZShangHaiShiDiYiRenMinYiYuanKuaiXun/2011-03/5457.htm 
http://archive.is/jdGUE 
上海市第一人民医院肝脏移植中心简介 中国器官移植网 日期：2011-03-01

http://bjyah.com/Html/Doctors/Main/Detail_111.html
http://www.anzhen.org/Hospitals/Main/Description
http://web.archive.org/web/20150529233727/http://www.anzhen.org/Hospitals/Main/Description
http://www.anzhen.org/Hospitals/Main/Description
http://www.anzhen.org/Hospitals/Main/Description
http://www.firsthospital.cn/Content/Detail/c179/d114
http://archive.is/lUO9Z
http://www.transplantation.org.cn/ZShangHaiShiDiYiRenMinYiYuanKuaiXun/2011-03/5457.htm
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443. Peng Zhihai, Director of Shanghai Organ Transplantation Centre, Baidu Encyclopedia 
http://baike.baidu.com/view/1805045.htm 
https://archive.is/kRpzW 
彭志海，上海市器官移植中心主任 －百度百科

444. Great deeds of Tan Jianming,  people.cn 
http://health.people.com.cn/n/2014/0604/c385611-25104541.html 
https://web.archive.org/web/20150107014720/http://health.people.com.cn/n/2014/0604/c385611-
25104541.html 
《谭建明先进事迹》 人民网

445. Shanghai Centre of Organ Transplantation Clinical Medicine 
http://www.shsmu.edu.cn/default.php?mod=article&do=detail&tid=869374 
https://web.archive.org/web/20160118171556/http://www.shsmu.edu.cn/default.php?mod=article&do=detai
l&tid=869374 328-上海市器官移植临床医学中心

446. “Collection of Evidence of Live Organ Harvesting from Falun Gong Practitioners by the Chinese 
Communist Party,” World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong. 
http:/www.upholdjustice.org/node/241#_Toc367315083 
http:/www.zhuichaguoji.org/sites/default/files/files/report/2013/09/35848_8-shanghai-dai.mp3

447. Working Hard on Becoming „Kidney Transplant“ Field Pioneer 
http://www.sxqnb.com.cn/shtml/sxqnb/20150820/104152.shtml 
https://archive.is/i8mCW 
努力做好“肾移植”领域排头兵—山西青年报

448. Brief Introduction to Shanxi Provincial Second People‘s Hospital 
http://www.sxws.cn/UnitWeb/Web/sey/HosIntro.aspx?flag=yyjj 
https://web.archive.org/web/20150406213659/http://www.sxws.cn/UnitWeb/Web/sey/HosIntro.
aspx?flag=yyjj 
山西省第二人民医院简介

449. Working Hard on Becoming „Kidney Transplant“ Field Pioneer 
http://www.sxqnb.com.cn/shtml/sxqnb/20150820/104152.shtml 
https://archive.is/i8mCW 
努力做好“肾移植”领域排头兵—山西青年报

450. National clinical key specialty construction projects declaration from Urologic Surgery Department     
http://www.sxws.cn/UPLOADDOCS/%E6%B3%8C%E5%B0%BF%E5%A4%96%E7%A7%91%E5%85%AC%
E7%A4%BA%E7%89%88.pdf 
https://web.archive.org/web/20160412100836/http://www.sxws.cn/UPLOADDOCS/%E6%B3%8C%E5%B0
%BF%E5%A4%96%E7%A7%91%E5%85%AC%E7%A4%BA%E7%89%88.pdf 
《泌尿外科国家临床重点专科建设项目申报书》  来源： 作者：山西省第二人民医院 武小桐

451. Introduction to Specialist Wang Zhenxing from Second People‘s Hospital of Shanxi Province 
http://www.sxws.cn/UnitWeb/Web/sey/showHosExpert.aspx?UnitID=33506 
https://archive.is/Ei76L 
山西省第二人民医院专家：王振兴

452. Introduction to Specialist Wang Zhenxing from Second People‘s Hospital of Shanxi Province 
Source: Chinese Remedies & Clinics  2009, (04) 334-335 
http://ywlc.chinajournal.net.cn/WKB/WebPublication/paperDigest.aspx?paperID=41EC2559-7D2F-4059-
BD62-D6711BA92A7E 
https://archive.is/DnbqB 
《肾移植术后消化道出血的防治》  来源：《中国药物与临床》 2009， （04）334335

453. Clinical analysis of 25 cases of malignant tumors of the urinary system after renal transplantation 
Source: 2013 Chinese Transplant Congress Papers Series 
http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-ZJKX201311007339.htm 
https://web.archive.org/web/20160627030639/http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-
ZJKX201311007339.htm 
《移植术后并发自体泌尿系统恶性肿瘤25例的临床分析》  来源：《2013中国器官移植大会论文汇编》

https://web.archive.org/web/20150107014720/http://health.people.com.cn/n/2014/0604/c385611-25104541.html
https://web.archive.org/web/20150107014720/http://health.people.com.cn/n/2014/0604/c385611-25104541.html
http://www.sxqnb.com.cn/shtml/sxqnb/20150820/104152.shtml
http://www.sxws.cn/UnitWeb/Web/sey/HosIntro.aspx?flag=yyjj
https://web.archive.org/web/20150406213659/http://www.sxws.cn/UnitWeb/Web/sey/HosIntro.aspx?flag=yyjj
https://web.archive.org/web/20150406213659/http://www.sxws.cn/UnitWeb/Web/sey/HosIntro.aspx?flag=yyjj
http://www.sxqnb.com.cn/shtml/sxqnb/20150820/104152.shtml
http://www.sxws.cn/UPLOADDOCS/%E6%B3%8C%E5%B0%BF%E5%A4%96%E7%A7%91%E5%85%AC%E7%A4%BA%E7%89%88.pdf
http://www.sxws.cn/UPLOADDOCS/%E6%B3%8C%E5%B0%BF%E5%A4%96%E7%A7%91%E5%85%AC%E7%A4%BA%E7%89%88.pdf
https://web.archive.org/web/20160627030639/http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-ZJKX201311007339.htm
https://web.archive.org/web/20160627030639/http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-ZJKX201311007339.htm
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454. Kidney Transplants in One Day at Second People‘s Hospital of Shanxi Province on August 15 (2006) 
http://www.minghui.org/mh/articles/2006/9/11/137584.html 
https://archive.is/8zrPi 
《明慧网》山西省第二人民医院8月15日一天做肾移植11例

455. The Third People ‚s Hospital of Datong City 
http://www.sxws.cn/UnitWeb/Web/dt3y/HosIntro.aspx?type=1 
https://web.archive.org/web/20150516193215/http://www.sxws.cn/UnitWeb/Web/dt3y/HosIntro.
aspx?type=1 
大同市第三人民医院

456. The Third People ‚s Hospital of Datong City 
http://www.baike.com/wiki/大同市第三人民医院 
https://archive.is/oPPSC 
互动百科 - 大同市第三人民医院

457. The Third People ‚s Hospital of Datong City 
http://www.sxws.cn/UnitWeb/Web/dt3y/HosIntro.aspx?type=1 
https://web.archive.org/web/20150516193215/http://www.sxws.cn/UnitWeb/Web/dt3y/HosIntro.
aspx?type=1 
大同市第三人民医院

458. Introduction to the Specialist Li Rongjun at the Third People ‚s Hospital of Datong City 
http://www.haodf.com/doctor/DE4r0BCkuHzdeGaLDHgnLBKpXQJ1u.htm 
https://archive.is/9dzb7 
大同市第三人民医院专家李荣军

459. Introduction to the Specialist Wei Xiuju at the Third People ‚s Hospital of Datong City 
http://www.haodf.com/doctor/DE4r0BCkuHzdeGaLDzwOXKq2IWmiF.htm 
http://archive.is/QgzV5 
大同市第三人民医院专家魏秀举

460. The Fifth People ‚s Hospital of Datong City 
http://www.dtwyy.cn/article_detail.htm?catalogId=1&itemId=11 
https://archive.is/w7HZg 
大同市第五人民医院

461. 2013 Influence Ranking of Top 10 Hospitals in China 
http://rank.jianso.com/12309.htm 
https://archive.is/ZcPOG 
2013年中国十大医院品牌影响力排行上海华山医院

462. Fudan University Institute of Organ Transplantation 
http://www.huashan-keyanchu.org.cn/changshi/html/?131.html 
https://web.archive.org/web/20160118173451/http://www.huashan-keyanchu.org.cn/changshi/html/?131.
html 
复旦大学器官移植研究所

463. Professor and PhD advisor Ding Qiang, from Urologic Department of Huashan Hospital Affiliated with 
Fudan University , 
http://www.huashan.org.cn/showprofessor/14516 
https://archive.is/n1GSu 
复旦大学附属华山医院泌尿外科教授/博导丁強

464. Urologic Surgery Department – Huashan Hospital Affiliated with Fudan University 
http://www.huashan.org.cn/roomcontent/276 
http://archive.is/zo9Td 
复旦大学附属华山医院泌尿外科

465. Urologic Surgery Department – Huashan Hospital Affiliated with Fudan University 
http://www.huashan.org.cn/roomcontent/276 
http://archive.is/zo9Td 
复旦大学附属华山医院泌尿外科

http://www.minghui.org/mh/articles/2006/9/11/137584.html
https://archive.is/8zrPi
http://www.sxws.cn/UnitWeb/Web/dt3y/HosIntro.aspx?type=1
https://web.archive.org/web/20150516193215/http://www.sxws.cn/UnitWeb/Web/dt3y/HosIntro.aspx?type=1
https://web.archive.org/web/20150516193215/http://www.sxws.cn/UnitWeb/Web/dt3y/HosIntro.aspx?type=1
http://www.baike.com/wiki/大同市第三人民医院
https://archive.is/oPPSC
http://www.sxws.cn/UnitWeb/Web/dt3y/HosIntro.aspx?type=1
https://web.archive.org/web/20150516193215/http://www.sxws.cn/UnitWeb/Web/dt3y/HosIntro.aspx?type=1
https://web.archive.org/web/20150516193215/http://www.sxws.cn/UnitWeb/Web/dt3y/HosIntro.aspx?type=1
http://www.huashan.org.cn/showprofessor/14516
http://www.huashan.org.cn/roomcontent/276
http://archive.is/zo9Td
http://www.huashan.org.cn/roomcontent/276
http://archive.is/zo9Td
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466. Wang Zhengxin, General Surgery Department at Huashan Hospital Affiliated with Fudan University 
http://www.haodf.com/doctor/DE4r08xQdKSLVibo0k6N34PvWMSU.htm# 
https://web.archive.org/web/20150406204020/http://www.haodf.com/doctor/
DE4r08xQdKSLVibo0k6N34PvWMSU.htm 
上海华山医院普外科王正昕

467. “Rui Jin Hospital (Organ Transplant Centre).” Guangdong Province Medical and Health Information 
Site.  
http://www.medste.gd.cn/Html/dip/Class984/Class1022/22841820071212221900.html 
http://archive.is/XPz09 
瑞金医院(器官移植中心)

468. Shanghai Ruijin Hospital, Affiliated Hospital of Shanghai Jiao Tong University Baidu Encyclopedia 
http://baike.baidu.com/view/1060775.htm 
https://archive.is/L0LMj 
上海交通大学医学院附属瑞金医院－百度百科

469. 100 most competitive hospitals in China in 2015 
http://health.sohu.com/20160328/n442639180.shtml 
https://archive.is/FT6XC 
2015中国顶级医院100强

470. Shanghai Ruijin Hospital - Ruijin Organ Transplant Centre China Organ Transplantation Net 
3/1/2011 
http://ruijin.h.yynet.cn/departments.php?section_id=16258 
https://archive.is/FRWN0 
上海瑞金医院 - 瑞金器官移植中心 中国器官移植网     3/1/2011

471. Introduction to Peng Chenghong, Ranking List of Top 100 Famous Doctors in China - Top10DR 
http://www.top10dr.com/mingyi/201205/infos268.html 
https://archive.is/j2zFy 
中国名医百强排行榜彭承宏

472. Shanghai Ruijin Hospital - Ruijin Organ Transplant Centre China Organ Transplantation Net 
3/1/2011 
http://ruijin.h.yynet.cn/departments.php?section_id=16258 
https://archive.is/FRWN0 
上海瑞金医院 - 瑞金器官移植中心 中国器官移植网     3/1/2011

473. “Rui Jin Hospital (Organ Transplant Centre).” Guangdong Province Medical and Health Information 
Site. 
http://www.medste.gd.cn/Html/dip/Class984/Class1022/22841820071212221900.html 
http://archive.is/XPz09 
瑞金医院(器官移植中心)

474. “Rui Jin Hospital (Organ Transplant Centre).” Guangdong Province Medical and Health Information 
Site. 
http://www.medste.gd.cn/Html/dip/Class984/Class1022/22841820071212221900.html 
http://archive.is/XPz09 
瑞金医院(器官移植中心)

475. Lung Transplantation centre at Shanghai Chest Hospital of Shanghai Jiao Tong University 
http://www.shxkyy.com/departmentsInfo.aspx?id=2551&cid=6 
http://archive.is/01KMX 
上海市交通大学附属胸科医院肺移植中心

476. Overview of Shanghai Chest Hospital Shanghai Chest Hospital 
http://www.shxkyy.com/yyjs/index_4.aspx 
https://archive.is/RxEE4 
上海市胸科医院概述

http://www.medste.gd.cn/Html/dip/Class984/Class1022/22841820071212221900.html
http://health.sohu.com/20160328/n442639180.shtml
http://www.medste.gd.cn/Html/dip/Class984/Class1022/22841820071212221900.html
http://www.medste.gd.cn/Html/dip/Class984/Class1022/22841820071212221900.html
http://www.shxkyy.com/departmentsInfo.aspx?id=2551&cid=6
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477. The Lung Transplantation at Shanghai Chest Hospital 
http://www.shxkyy.com/home/news_nr.asp?wzid=544 
https://web.archive.org/web/20080524010837/http://www.shxkyy.com/home/news_nr.asp?wzid=544 
上海市胸科医院肺移植

478. Lung Transplantation Center at Shanghai Chest Hospital of Shanghai Jiao Tong University 
http://www.shxkyy.com/departmentsInfo.aspx?id=2551&cid=6 
http://archive.is/01KMX 
上海市交通大学附属胸科医院肺移植中心

479. The Lung Transplantation at Shanghai Chest Hospital 
http://www.shxkyy.com/home/news_nr.asp?wzid=544 
https://web.archive.org/web/20080524010837/http://www.shxkyy.com/home/news_nr.asp?wzid=544 
上海市胸科医院肺移植

480. Committing Evil Doing in the Name of Reporting Suspect  
http://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/28/%E4%BB%A5%E4%B8%BE%E6%8A%A5%E4%B9%8B%
E5%90%8D%E8%A1%8C%E8%AF%AC%E9%99%B7%E4%B9%8B%E6%81%B6-298273.html 
以举报之名行诬陷之恶

481. 100 most competitive hospitals in China in 2015 
http://health.sohu.com/20160328/n442639180.shtml 
https://archive.is/FT6XC 
2015中国顶级医院100强

482. Introduction to the General Surgery Department at Xinhua Hospital on the hospital’s official website 
http://www.xhpuwaike.com/Article/ShowInfo.asp?InfoID= 11 
https://web.archive.org/web/20160417180428/http://www.xhpuwaike.com/Article/ShowInfo.asp?InfoID=11 
` 普外科介绍[上海新华医院—普外科]

483. Introduction to the Liver Transplant Department at Xinhua Hospital on the hospital’s official website 
http://xhpuwaike.com/article/ShowInfo.asp?InfoID=47 
https://web.archive.org/web/20160417175241/http://www.xhpuwaike.com/Article/ShowInfo.asp?InfoID=47 
上海交大附属新华医院，肝移植外科概况

484. Doctor Chen Litian’s personal web site on haodf.com 
http://litianchen669.haodf.com/ 
https://web.archive.org/web/20160313170727/http://litianchen669.haodf.com/ 
陈立天大夫的个人网站  来源：好大夫在线

485. Chen Litian, Chief Surgeon of Liver Transplant Department of Xinhua Hospital Affiliated with Shanghai 
Jiao Tong University School of Medicine 
http://www.haodf.com/doctor/DE4r0BCkuHzdeSY-57ej6dZX-ciU9.htm 
https://archive.is/HpLCu 
上海新华医院肝移植科主任医师陈立天

486. Du, Zhiyong, Expert Introduction of Liver Transplant Department of Xinhua Hospital in Shanghai 
http:/duzhiy.u.yynet.cn/intro.php 
http:/archive.is/SCiOb 
上海新华医院移植外科专家介绍杜志勇

487. Xinhua Hospital Affiliated with Shanghai Jiao Tong University School of Medicine Baidu 
Encyclopedia 
http://baike.baidu.com/view/10986516.htm 
https://archive.is/s7ew8 
上海交通大学医学院附属新华医院 百度百科

488. Can Jiangsu Province Hospital do the liver transplantation? Who are the expert surgeons? 
Famous Doctors & Master Surgeons Website 
http://zixun.mingyizhudao.com/a/1944.shtml 
http://archive.is/yiX3X 
《江苏省人民医院肝移植手术能做吗? 专家有哪些》－名医主刀网

http://www.shxkyy.com/departmentsInfo.aspx?id=2551&cid=6
http://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/28/%E4%BB%A5%E4%B8%BE%E6%8A%A5%E4%B9%8B%E5%90%8D%E8%A1%8C%E8%AF%AC%E9%99%B7%E4%B9%8B%E6%81%B6-298273.html
http://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/28/%E4%BB%A5%E4%B8%BE%E6%8A%A5%E4%B9%8B%E5%90%8D%E8%A1%8C%E8%AF%AC%E9%99%B7%E4%B9%8B%E6%81%B6-298273.html
http://health.sohu.com/20160328/n442639180.shtml
http://www.xhpuwaike.com/Article/ShowInfo.asp?InfoID=%2011
http://xhpuwaike.com/article/ShowInfo.asp?InfoID=47
http://duzhiy.u.yynet.cn/intro.php
https://archive.is/s7ew8
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489. Song, Dandan. “Liver transplantation and liver cancer research innovation team.” Jiangsu Province 
Hospital. March 27, 2012. 
http://www.jsph.net/art/2012/3/27/art_803_6484.html 
http://archive.is/6p4eR 
肝脏移植及肝癌研究创新团队 2012-03-27

490. Jiangsu Province Hospital - Expert Introduction - Wang Xuehao, December 15, 2008 
http://www.jsph.net/art/2008/12/15/art_935_211.html 
https://archive.is/HXGO0 
江苏省人民医院－专家介绍－王学浩

491. Member of China Engineering Academy Wang Xuehao: The First Person in Live Liver Transplantation 
in China – Jianhu 
Culture and History Website 
http://www.jhwsw.com/rwcq/ShowArticle.asp?ArticleID=2601 
http://archive.is/KQ1de 
《王学浩院士：中国活体肝移植手术第一人》－建湖文史网

492. Jiangsu Province Hospital - Expert Introduction - Wang Xuehao, December 15, 2008 
http://www.jsph.net/art/2008/12/15/art_935_211.html 
https://archive.is/HXGO0 
江苏省人民医院－专家介绍－王学浩

493. Can Jiangsu Province Hospital do the liver transplantation? Who are the expert surgeons? 
Famous Doctors & Master Surgeons Website 
http://zixun.mingyizhudao.com/a/1944.shtml 
http://archive.is/yiX3X 
《江苏省人民医院肝移植手术能做吗? 专家有哪些》－名医主刀网

494. Song, Dandan. “Liver transplantation and liver cancer research innovation team.” Jiangsu Province 
Hospital. March 27, 2012. 
http://www.jsph.net/art/2012/3/27/art_803_6484.html 
http://archive.is/6p4eR 
肝脏移植及肝癌研究创新团队 2012-03-27

495. “Kidney Transplantation.” Jiangsu Province Hospital. December 5, 2008. 
http://www.jsph.net/art/2008/12/5/art_943_4164.html 
http://web.archive.org/web/20150428181457/http://www.jsph.net/art/2008/12/5/art_943_4164.html 
江省人民医院泌尿外科肾脏移植

496. “Introduction to the Jiangsu Province Hospital Urologic Surgery Department.” Transplantation.org.cn. 
February 28, 2011. 
http://transplantation.org.cn/ZJiangSuShengRenMinYiYuanKuaiXun/2011-02/5414.htm 
http://archive.is/s64wV 
江苏省人民医院泌尿外科简介 2011-02-28

497. Brief Introduction to Wuxi People’s Hospital 
http://www.wuxiph.com/Info/YiYuanJianGe/20282.html 
https://archive.is/GjzFB 
无锡市人民医院简介

498. Chen Jingyu: Ten Years of Tempering Creates a Mythic Story in Transplant Field, Healthcare Media 
http://www.cn-healthcare.com/article/20140724/content-458901-all.html 
http://web.archive.org/web/20160123203459/http://www.cn-healthcare.com/article/20140724/content-
458901-all.html 
静瑜肺腑之言：十年磨砺打造移植界神话

499. Brief Introduction to the Diagnostic and Treatment Centre for Lung Transplant Treatment at Wuxi 
People‘s Hospital 
http://www.wuxiph.com/KeShi/WaiKeJiTong/165.html 
https://archive.is/HNryh 
无锡市人民医院肺移植诊疗中心简介

http://www.jsph.net/art/2012/3/27/art_803_6484.html
http://www.jsph.net/art/2012/3/27/art_803_6484.html
http://www.jsph.net/art/2008/12/5/art_943_4164.html
http://web.archive.org/web/20150428181457/http://www.jsph.net/art/2008/12/5/art_943_4164.html
http://transplantation.org.cn/ZJiangSuShengRenMinYiYuanKuaiXun/2011-02/5414.htm
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500. Brief Introduction to the Diagnostic and Treatment Centre for Lung Transplant Treatment at Wuxi 
People‘s Hospital 
http://jiuyi.ewsos.com/yiyuan/keshijieshao-FeiYiZhiZhongXin441300 
https://web.archive.org/web/20160312031250/http://jiuyi.ewsos.com/yiyuan/keshijieshao-
FeiYiZhiZhongXin441300 
无锡市人民医院肺移植中心科室介绍

501. Chen Jingyu: Ten Years of Tempering Creates a Mythic Story in Transplant Field, Healthcare Media 
http://www.cn-healthcare.com/article/20140724/content-458901-all.html 
http://web.archive.org/web/20160123203459/http://www.cn-healthcare.com/article/20140724/content-
458901-all.html 
陈静瑜肺腑之言：十年磨砺打造移植界神话

502. Brief Introduction to the Diagnostic and Treatment Centre for Lung Transplant Treatment at Wuxi 
People‘s Hospital 
http://jiuyi.ewsos.com/yiyuan/keshijieshao-FeiYiZhiZhongXin441300 
https://web.archive.org/web/20160312031250/http://jiuyi.ewsos.com/yiyuan/keshijieshao-
FeiYiZhiZhongXin441300 
无锡市人民医院肺移植中心科室介绍

503. Brief Introduction to The Third Affiliated Hospital of Suzhou University 
http://www.czfph.com/yygk/ShowInfo.asp?InfoID=1661 
https://archive.is/7Ju1Z 
常州市第一人民医院简介

504. The Third Affiliated Hospital of Suzhou University attained the “National health system advanced 
group” reward 
http://www.czfph.com/Article/ShowInfo.asp?InfoID=2411 
https://archive.is/P1iCm 
精以业医谋发展 仁以爱患创新篇 我院荣获“全国卫生系统先进集体”称号

505. Brief Introduction to The Third Affiliated Hospital of Suzhou University 
http://www.czfph.com/ksdhnr.asp?id=38 
https://archive.is/0dLeH 
常州市第一人民医院泌尿外科

506. Analysis of 500 cases Long-term survival of kidney transplant 
http://tieba.baidu.com/p/2959781170 
https://archive.is/kIJr1 
肾移植长期存活500例分析  来源：江苏医药2014年1月第40卷第2期

507. The Third Affiliated Hospital of Suzhou University attained the “National health system advanced 
group” reward 
http://www.czfph.com/Article/ShowInfo.asp?InfoID=2411 
https://archive.is/P1iCm 
精以业医谋发展 仁以爱患创新篇 我院荣获“全国卫生系统先进集体”称号

508. Brief Introduction to The Third Affiliated Hospital of Suzhou University 
http://www.czfph.com/ksdhnr.asp?id=38 
https://archive.is/0dLeH 
常州市第一人民医院泌尿外科

509. Introduce the experts at the Third Affiliated Hospital of Suzhou University 
http://www.czfph.com/daoshinr.asp?id=45 
https://archive.is/eSVCh 
常州市第一人民医院专家介绍

510. Introduction to the Hepatobiliary Surgery department at the Third Affiliated Hospital of Suzhou 
University 
http://www.czfph.com/ksdhnr.asp?id=43 
https://archive.is/mU85C 
常州市第一人民医院科室导航：肝胆外科
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511. Introduce expert Zhu Feng at the Third Affiliated Hospital of Suzhou University  
http://www.czfph.com/zjjs.asp?gh=1350&WebShieldSessionVerify=iqJmSmTj3nxrVmaDV7HW 
https://archive.is/DxnzD 
常州市第一人民医院专家介绍：朱峰

512. Introduction to the Cardiothoracic Surgery department at the Third Affiliated Hospital of Suzhou 
University  
http://www.czfph.com/ksdhnr.asp?id=66 
https://archive.is/iI47B 
常州市第一人民医院科室导航：心胸外科

513. Introduce the experts at the Third Affiliated Hospital of Suzhou University 
http://www.czfph.com/daoshinr.asp?id=45 
https://archive.is/eSVCh 
常州市第一人民医院专家介绍

514. Introduction to the ophthalmology department at the Third Affiliated Hospital of Suzhou University 
http://www.czfph.com/ksdhnr.asp?id=66 
https://archive.is/iI47B 
常州市第一人民医院科室导航：眼科

515. Brief Introduction to the First Affiliated Hospital of Suzhou University 
http://fyy.sdfyy.cn/Main/Display_B10_A0.html 
https://web.archive.org/web/20160125192611/http://fyy.sdfyy.cn/Main/Display_B10_A0.html 
苏州大学附属第一医院简介

516. Introduction to the Department of Urology, First Affiliated Hospital of Soochow University 
http://www3.sdfyy.cn/mnwk/index.htm 
https://archive.is/VSjOJ 
苏大学附属第一医院泌尿外科（含肾移植中心）简介

517. Shortage of the Kidney Sources in  Soochow – 300-500 people waiting for one kidney   
People.com.cn  2012-11-12 
http://js.people.com.cn/html/2012/11/12/183109.html 
http//archive.is/PG1dM 
苏州肾源供应紧张 300至500人等待一个肾  人民网 - 江苏视窗 2012-11-12

518. Expert: Yan Chunyin, the Department of Urology, First Affiliated Hospital of Soochow University 
http://www3.sdfyy.cn/mnwk/zjjc-ycy.htm 
https://archive.is/cIpK2 
苏州大学附属第一医院泌尿外科专家严春寅

519. Department of Cardiovascular Surgery at the First Affiliated Hospital of Suzhou University 
http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLBvNDjSHzEWhYkCqt/jieshao.htm 
https://web.archive.org/web/20160306034017/http://www.haodf.com/faculty/
DE4r08xQdKSLBvNDjSHzEWhYkCqt/jieshao.htm 
苏州大学附属第一医院心血管外科

520. The Chinese Communist Party Still Harvests Organs from Living Falun Gong Practitioners, 
Source: World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG) 
https://www.zhuichaguoji.org/node/45393 
https://web.archive.org/web/20150907093823/http://www.zhuichaguoji.org/node/45393 
中共活摘法轮功学员器官大屠杀还在进行, 来源：追查国际

521. Introduction to Zhejiang Provincial People‘s Hospital 
http://www.hospitalstar.com/index.php/Index/web/cCode/101 
https://archive.is/oOwxL 
浙江省人民医院介绍

522. Zhejiang Provincial People‘s Hospital Introduction and 2016 graduates plan to recruit 
Source: Beijing Union Medical College Graduate School website - Employment section 
http://graduate.pumc.edu.cn/jiuye/view/509.aspx 
https://archive.is/WSxIj 
浙江省人民医院简介及2016年应届毕业生拟招聘计划    来源：北京协和医学院研究生院网站就业栏目

http://js.people.com.cn/html/2012/11/12/183109.html
http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLBvNDjSHzEWhYkCqt/jieshao.htm
http://www.hospitalstar.com/index.php/Index/web/cCode/101
https://archive.is/oOwxL
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523. Introduction to expert Yan Zhikun from Zhejiang Provincial People‘s Hospital 
http://www.hospitalstar.com/index.php/Index/newsContent/id/10935 
https://archive.is/CeBso (can’t be archived properly) 
浙江省人民医院专家介绍：严志焜

524. Introduction to expert Yan Zhikun from Zhejiang Provincial People‘s Hospital 
http://www.hospitalstar.com/index.php/Index/newsContent/id/10935 
https://archive.is/CeBso (can’t be archived properly) 
浙江省人民医院专家介绍：严志焜

525. Follow-up of twelve cases of heart transplantation 
Source: National Medical Journal of China  2004 issue 11 page 885-887 
http://113.31.20.172:81/article/detail.aspx?id=10040279 
https://archive.is/qgAwA 
心脏移植12例随访观察  来源：《中华医学杂志》2004年第11期 885-887

526. Introduction to Key disciplines: Cardiothoracic Surgery at Zhejiang Provincial People‘s Hospital 
http://www.hospitalstar.com/index.php/Index/newsContent/id/10776 
https://archive.is/nm6wX 
浙江省人民医院重点学科：心胸外科学

527. Kidney donation between couple has good result, next to twins 
http://news.xinhuanet.com/society/2005-11/29/content_3854081.htm 
https://archive.is/dLoXC 
爱之神奇：夫妻间捐肾 效果仅次于孪生   来源：新华网

528. The transplant team of the Second Affiliated hospital of Zhejiang University School of Medicine 
celebrate their new year this way       Source: City Express （under Huangzhou Daily Media Group） 
http://hzdaily.hangzhou.com.cn/dskb/html/2016-01/05/content_2168559.htm 
https://archive.is/K6ETn 
浙医二院器官移植团队这样跨年   来源：都市快报（杭州日报报业集团）

529. Kidney donation between couple has good result, next to twins 
http://m.sohu.com/n/440533103/?wscrid=32576_2 
https://archive.is/dLoXC 
爱之神奇：夫妻间捐肾 效果仅次于孪生   来源：新华网

530. Looking at „A Grotesque Form of Evil New to This Planet“ -- Compilation of Investigation Leads (Part 
II), 
Source: Clearwisdom.net, 10/10/2006 
http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/10/10/78823.html 
https://web.archive.org/web/20160306144538/http://www.clearwisdom.net/emh/
articles/2006/10/10/78823.html 
从调查线索看“这个星球上前所未有的罪恶”（上), 来源：明慧网， 9/23/2006

531. The Second Affiliated hospital of  Zhejiang University School of Medicine conducted 7 transplant 
within 16 hours 
http://www.eyezj.com/index.php/Web/newsContent/id/28.html 
https://archive.is/S9mRU 
浙医二院移植团队又成功完成7台移植手术   来源：搜狐新闻

532. Department of Thoracic Surgery at Shanghai Pulmonary Hospital 
http://www.sphchest.com 
https://archive.is/iXz1s 
上海市肺科医院胸外科

533. Introduction to Thoracic Surgery Department of Shanghai Pulmonary Hospital 
http://www.haodf.com/faculty/DE4rO-XCoLU0ipEYw1mnSzFYx4/jieshao.htm 
https://web.archive.org/web/20150517153653/http://www.haodf.com/faculty/DE4rO-
XCoLU0ipEYw1mnSzFYx4/jieshao.htm 
上海市肺科医院胸外科介绍

https://archive.is/CeBso
https://archive.is/CeBso
http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/10/10/78823.html
https://archive.is/iXz1s
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534. Brief Introduction to Thoracic Surgery Department of Shanghai Pulmonary Hospital 
http://www.transplantation.org.cn/ZShangHaiShiFeiKeYiYuanKuaiXun/2011-03/5519.htm 
https://web.archive.org/web/20160312215314/http://www.transplantation.org.cn/ZShangHaiShiFeiKeYiYuan
KuaiXun/2011-03/5519.htm 
上海市肺科医院胸外科简介

535. Introduction to Thoracic Surgery Department of Shanghai Pulmonary Hospital 
http://www.haodf.com/faculty/DE4rO-XCoLU0ipEYw1mnSzFYx4/jieshao.htm 
https://web.archive.org/web/20150517153653/http://www.haodf.com/faculty/DE4rO-
XCoLU0ipEYw1mnSzFYx4/jieshao.htm 
上海市肺科医院胸外科介绍

536. To Save Patients, Going to Hangzhou Through a Typhoon to Fetch Lungs，Shi Jie,  eastday.com, August 
7, 2015 
http://sh.eastday.com/m/20150807/u1ai8829309.html 
http://web.archive.org/web/20160301182159/http://sh.eastday.com/m/20150807/u1ai8829309.html 
上海医生为救病人顶着台风去杭州取肺2015-08-07 作者：施捷 来源：新民晚报

537. Introduction to Thoracic Surgery Department of Shanghai Pulmonary Hospital 
http://www.haodf.com/faculty/DE4rO-XCoLU0ipEYw1mnSzFYx4/jieshao.htm 
https://web.archive.org/web/20150517153653/http://www.haodf.com/faculty/DE4rO-
XCoLU0ipEYw1mnSzFYx4/jieshao.htm 
上海市肺科医院胸外科介绍

538. Dr. Gao Wen, chief Surgeon, Professor, PhD advisor, president of the Shanghai Pulmonary Hospital 
http://baike.baidu.com/subview/305500/7381403.htm 
http://archive.is/aZGZV 
上海市胸科医院院长, 主任医师, 同济大学教授,博士生导师高文

539. Introduction of the First Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University, 
http://www.hosp1.ac.cn/wyyy/web/yygk/yyjs.aspx 
https://web.archive.org/web/20160306144755/http://www.hosp1.ac.cn/wyyy/web/yygk/yyjs.aspx 
温州医科大学附属第一医院介绍

540. Introduction of the First Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University, 
http://www.hosp1.ac.cn/wyyy/web/yygk/yyjs.aspx 
https://web.archive.org/web/20160306144755/http://www.hosp1.ac.cn/wyyy/web/yygk/yyjs.aspx 
温州医科大学附属第一医院介绍

541. Introduction to the Transplant Department of the First Affiliated Hospital of Wenzhou Medical 
University, 
http://www.hosp1.ac.cn/wyyy/web/ksts/lcks.aspx?ksmc=%D2%C6%D6%B2%BF%C6 
https://archive.is/g57y3 
温州医科大学附属第一医院移植科

542. Introduction of Dr. Yang Yirong, Source: yynet.cn 
http://yangyirong.u.yynet.cn/intro.php 
https://web.archive.org/web/20160313075141/http://yangyirong.u.yynet.cn/intro.php 
专家介绍： 温州第一附属医院移植科杨亦荣，来源：医元网

543. Zheng Shaoling, The First Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University 
Source: Baidu Encyclopedia 
http://baike.baidu.com/view/1826904.htm 
https://archive.is/3Iox4 
温州医科大学附属第一医院郑少玲  来源：百度百科

544. Comparative study on three kinds liver transplantation 
http://www.zhuichaguoji.org/cn/images/medicalarticles/10001.pdf 
三种不同术式原位肝移植的临床研究 《肝胆胰外科杂志》   2006年10月  第18卷第5期

545. Brief Introduction to The First Affiliated Hospital of Fujian Medical University 
http://www.fyyy.com/fyjj/fyjj.asp 
https://web.archive.org/web/20160125051955/http://www.fyyy.com/fyjj/fyjj.asp 
福建医科大学第一附属医院简介

http://baike.baidu.com/subview/305500/7381403.htm
http://archive.is/aZGZV
http://www.hosp1.ac.cn/wyyy/web/yygk/yyjs.aspx
http://www.hosp1.ac.cn/wyyy/web/yygk/yyjs.aspx
http://baike.baidu.com/view/1826904.htm
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546. Brief Introduction to the Liver Disease Centre at The First Affiliated Hospital of Fujian Medical 
University 
http://www.fyyy.com/ks_jj/xxjj.asp?string=58 
https://web.archive.org/web/20160125052131/http://www.fyyy.com/ks_jj/xxjj.asp?string=58 
福建医科大学第一附属医院肝病中心简介

547. Brief Introduction to the Department of Hepatobiliary Surgery at The First Affiliated Hospital of Fujian 
Medical University 
http://www.fyyy.com/ks_jj/xxjj.asp?string=13 
http://archive.is/aoeRd 
福建医科大学附属第一医院,肝胆外科简介

548. Interview of Liu Jingfeng, president of The First Affiliated Hospital of Fujian Medical University 
http://fj.sina.com.cn/health/jkzx/2015-01-22/145963944.html 
https://archive.is/NSTtW 
专访福建医科大学孟超肝胆院院长刘景丰

549. Introduction of Dr. Liu Jingfeng 
http://liujingfeng8.u.yynet.cn/intro.php 
http://archive.is/zIQcd 
刘景丰简介

550. Brief Introduction to Fujian Medical University Union Hospital 
http://www.fjxiehe.com/article/single.jsp?mid=185&parentmid=184 
https://archive.is/9RuCt 
福建医科大学附属协和医院简介

551. Introduction to the Cardiovascular Sugery Department of Fujian Medical University Union Hospital 
http://www.fjcts.com/zhuangti.php?types=ksjj 
https://web.archive.org/web/20160125052439/http://www.fjcts.com/zhuangti.php?types=ksjj 
福建医科大学附属协和医院心血管外科福建省胸心外科研究所科室介绍

552. Brief Introduction to Zhongshan Hospital of Xiamen University 
http://www.xmzsh.com/Pages/Home/NewsShow.aspx?id=7845 
https://web.archive.org/web/20160125052848/http://www.xmzsh.com/Pages/Home/NewsShow.
aspx?id=7845 
厦门大学附属中山医院简介

553. Road to the Peak of Medicine of a Professional with a PhD from Overseas 
http://group.baike.com/hdyx/bbs/oXFlBVUVHBAgLTFlc.html 
https://web.archive.org/web/20160125053030/http://group.baike.com/hdyx/bbs/oXFlBVUVHBAgLTFlc.html 
一位留学博士的医学巅峰之路

554. Road to the Peak of Medicine of a Professional with a PhD from Overseas 
http://group.baike.com/hdyx/bbs/oXFlBVUVHBAgLTFlc.html 
https://web.archive.org/web/20160125053030/http://group.baike.com/hdyx/bbs/oXFlBVUVHBAgLTFlc.html 
一位留学博士的医学巅峰之路

555. Introduction to the director Qi Zhongquan of Organ Transplantation Institute of Xiamen University 
http://www.mrsta.com/Html/zhuanjiablog/0219914.html 
https://archive.is/gdgnM 
勇器官移植研究科学高峰——厦门大学器官移植研究所所长齐忠权教授

556. Introduction to the Department of Hepatobiliary Surgery at Zhongshan Hospital of Xiamen University 
http://www.haodf.com/faculty/DE4rO-XCoLUnkduztx00uSYNw1/jieshao.htm 
https://web.archive.org/web/20160313103936/http://www.haodf.com/faculty/DE4rO-
XCoLUnkduztx00uSYNw1/jieshao.htm 
厦门大学附属中山医院肝胆外科介绍

557. Medical service price list of Zhongshan Hospital of Xiamen University 
http://www.xmzsh.com/Upload/Doc/200910138431796304.xls 
(Excel file can’t be archived properly, needs to save file) 
厦门大学附属中山医院医疗服务价格表

http://www.fyyy.com/ks_jj/xxjj.asp?string=13
http://fj.sina.com.cn/health/jkzx/2015-01-22/145963944.html
http://liujingfeng8.u.yynet.cn/intro.php
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558. Xiamen Heart Centre starts to run independently from 28 
http://news.hxmyw.net/50585.html 
https://archive.is/20cpM 
厦门\市心脏中心28日起正式独立运营  来源：海峡名医网

559. Brief Introduction to Xiamen Cardiovascular Hospital 
http://www.xmheart.com/Cate/Index/2 
https://archive.is/O0ooM 
厦门心血管病医院简介

560. Introduction to Renowned cardiovascular surgeon - Professor Liao Chongxian 
Source: China Review Academic Publishers Limited 
http://hk.crntt.com/crn-webapp/cbspub/secDetail.jsp?bookid=52001&secid=52265 
https://archive.is/Edwhi 
我国著名心血管外科专家廖崇先教授  来源：中国评论学术出版社

561. Cardiovascular Surgeon Liao Chongxian’s successful story in heart and combined transplantation 
Source: China Review Academic Publishers Limited 
http://bj.crntt.com/crn-webapp/cbspub/secDetail.jsp?bookid=52001&secid=52266 
https://archive.is/GnM97 
功夫不负有心人—心血管外科专家廖崇先教授攻克心脏和联合器官移植的事迹  来源：中国评论学术出版社

562. Introduction to the Department of Heart Surgery at Xiamen Cardiovascular Hospital 
http://www.xmheart.com/Cate/Index/79 
https://archive.is/o8do7 
厦门心血管病医院心外科

563. Heart transplant people has reached 600 nationally 
http://www.xmzsh.com/Pages/Home/NewsShow.aspx?id=8735 
https://archive.is/gND86 
全国换心人已达600名   来源：厦门网

564. Over 150 heart transplant people get together in Xiamen 
http://www.xmzsh.com/html/2008/08/20080814160229-1.htm 
https://archive.is/UJvDO 
150多名换心人来厦相聚   来源：厦门网/厦门晚报

565. Academicians joined Xiamen Digestion Centre as chief scientist 
http://www.xmzsh.com/html/2009/10/20091015161721-1.htm 
https://archive.is/DX0k6 
院士加盟厦门消化中心任首席科学家

566. Yin Zhenyu – Professor, Deputy Chief Physician, Postdoctoral 
http://www.xmzsh.com/html/2006/05/20060501113037-1.htm 
https://archive.is/VehbO 
尹震宇教授, 副主任医师, 博士后

567. Brief introduction to Shandong Provincial Hospital 
http://www.sph.com.cn/index.php?a=lists&catid=3 
https://archive.is/GKtah 
山东省立医院简介

568. Brief introduction to the General Surgery department at Shandong Provincial Hospital 
http://www.sph.com.cn/index.php?a=shows&catid=68&id=164 
https://archive.is/JA83f 
山东省立医院普外科简介

569. Brief introduction to the Urologic Surgery department at Shandong Provincial Hospital 
http://www.sph.com.cn/index.php?a=shows&catid=68&id=9 
https://archive.is/VhQPW 
山东省立医院泌尿外科简介
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570. Brief introduction to the Urologic Surgery department at Shandong Provincial Hospital 
http://www.sph.com.cn/index.php?a=shows&catid=68&id=9 
https://archive.is/VhQPW 
山东省立医院泌尿外科简介

571. Brief introduction to the Thoracic Surgery department at Shandong Provincial Hospital 
http://www.sph.com.cn/index.php?a=shows&catid=68&id=68 
https://archive.is/qi47l 
山东省立医院胸外科简介

572. Brief Introduction to Qilu Hospital of Shandong University 
http://www.qiluhospital.com/site2/yygk/yyjj/09/702.shtml 
https://web.archive.org/web/20160125060220/http://www.qiluhospital.com/site2/yygk/yyjj/09/702.shtml 
山东大学齐鲁医院简介

573. Qilu Hospital of Shandong University Liver Transplant Centre 
http://www.qiluhospital.com/site61/ksjs/1902.shtml 
https://web.archive.org/web/20160125060311/http://www.qiluhospital.com/site61/ksjs/1902.shtml 
山东大学齐鲁医院肝脏移植中心

574. Introduction to General Surgery Department of Qilu Hospital of Shandong University 
http://www.haodf.com/faculty/DE4rO-XCoLUnJ59Fh7UcoLDoWk/jieshao.htm 
https://web.archive.org/web/20150410124123/http://www.haodf.com/faculty/DE4rO-
XCoLUnJ59Fh7UcoLDoWk/jieshao.htm 
山东大学齐鲁医院普外科介绍

575. Introduction to Hu Sanyuan, deputy dean of Qilu Hospital of Shandong University 
http://www.qiluhospital.com/site61/zjjs/38554.shtml 
http://archive.is/y4lmh 
山东大学齐鲁医院副院长胡三元介绍

576. Introduction to Xu Kesen, director of Hepatobiliary Vascular Surgery Institute of Shandong University 
http://www.qiluhospital.com/site19/zjjs/9792.shtml 
http://archive.is/47S6w 
山东大学肝胆血管外科研究所所长徐克森介绍

577. Introduction to Dr. Chen Yuxin, Hepatobiliary Surgery Institute of Shandong University 
http://www.qiluhospital.com/site19/zjjs/9787.shtml 
http://archive.is/nJx2h 
山东大学齐鲁医院肝胆外科陈雨信介绍

578. Qilu Hospital of Shandong University Blood Purification Centre for Organ Transplantation 
http://www.qiluhospital.com/site57/ksjs/1902.shtml 
https://web.archive.org/web/20110105101954/http://www.qiluhospital.com/site57/ksjs/1902.shtml 
山东大学齐鲁医院血液净化器官移植中心

579. Why come to Qilu Hospital for kidney transplant? 
http://www.qiluhospital.com/site57/ylts/20555.shtml 
http://archive.is/v8m31 
为什么到齐鲁医院做肾移植？

580. Tian Jun, director of Blood Purification and Organ Transplantation Centre 
http://www.qiluhospital.com/site57/zjjs/9979.shtml 
http://archive.is/PWWhc 
齐鲁医院血液净化器官移植中心主任田军介绍

581. Brief Introduction to Qilu Hospital of Shandong University 
http://www.qiluhospital.com/site2/yygk/yyjj/09/702.shtml 
https://web.archive.org/web/20160125060220/http://www.qiluhospital.com/site2/yygk/yyjj/09/702.shtml 
山东大学齐鲁医院简介

http://www.qiluhospital.com/site2/yygk/yyjj/09/702.shtml
https://web.archive.org/web/20160125060220/http://www.qiluhospital.com/site2/yygk/yyjj/09/702.shtml
http://www.qiluhospital.com/site61/ksjs/1902.shtml
https://web.archive.org/web/20160125060311/http://www.qiluhospital.com/site61/ksjs/1902.shtml
http://www.haodf.com/faculty/DE4rO-XCoLUnJ59Fh7UcoLDoWk/jieshao.htm
https://web.archive.org/web/20150410124123/http://www.haodf.com/faculty/DE4rO-XCoLUnJ59Fh7UcoLDoWk/jieshao.htm
https://web.archive.org/web/20150410124123/http://www.haodf.com/faculty/DE4rO-XCoLUnJ59Fh7UcoLDoWk/jieshao.htm
http://www.qiluhospital.com/site61/zjjs/38554.shtml
http://archive.is/y4lmh
http://www.qiluhospital.com/site19/zjjs/9792.shtml
http://archive.is/47S6w
http://www.qiluhospital.com/site19/zjjs/9787.shtml
http://archive.is/nJx2h
http://www.qiluhospital.com/site57/ksjs/1902.shtml
https://web.archive.org/web/20110105101954/http://www.qiluhospital.com/site57/ksjs/1902.shtml
http://www.qiluhospital.com/site57/ylts/20555.shtml
http://www.qiluhospital.com/site57/zjjs/9979.shtml
http://www.qiluhospital.com/site2/yygk/yyjj/09/702.shtml
https://web.archive.org/web/20160125060220/http://www.qiluhospital.com/site2/yygk/yyjj/09/702.shtml
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582. Introduction to the Second Hospital of Shandong University http://sdey.net/html/yiyuangaikuang/
yiyuanjianjie/2014/0505/211.html 
https://web.archive.org/web/20160125061155/http://sdey.net/html/yiyuangaikuang/
yiyuanjianjie/2014/0505/211.html 
山东大学第二医院医院简介

583. The Kidney Transplant Department of the Second Hospital of Shandong University 
http://www.sdey.net/html/keshijieshao/keshijianjie/shenyizhike/2009/0325/179.html 
https://web.archive.org/web/20160125061240/http://www.sdey.net/html/keshijieshao/keshijianjie/
shenyizhike/2009/0325/179.html 
山东大学第二医院肾移植科

584. Introduction to the Kidney Transplant Department of the Second Hospital of Shandong University 
http://syzk.sdey.net/a/keshijieshao/2014/0716/1.html 
http://archive.is/dnSMM 
山东大学第二医院肾移植科介绍

585. The Urologic Surgery Department of the Second Hospital of Shandong University 
http://sdey.net/html/caijiceshi/2015/0729/4715.html 
https://web.archive.org/web/20160118165540/http://sdey.net/html/caijiceshi/2015/0729/4715.html 
山东大学第二医院泌尿外科

586. Department of Kidney Transplantation at The Second Hospital of Shandong University - Doctor Profile 
- Wang, Hongwei 
http://ysk.99.com.cn/ys/introduction/464446.html 
https://web.archive.org/web/20160125061436/http://ysk.99.com.cn/ys/introduction/464446.html 
山东大学第二医院肾移植科医生简介王洪伟

587. http://syzk.sdey.net/a/yishengjieshao/2014/0716/2.html 
http://archive.is/KK28Y 
山东大学第二医院肾移植科医生简介王洪伟

588. Department of Kidney Transplantation at The Second Hospital of Shandong University - Doctor Profile 
– Tian, Chuan 
http://ysk.99.com.cn/ys/introduction/464447.html 
https://web.archive.org/web/20140831120657/http://ysk.99.com.cn/ys/introduction/464447.html 
山东大学第二医院肾移植科医生简介田川

589. Brief Introduction to the Qianfoshan Hospital of Shandong Province 
http://www.sdhospital.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=653 
https://archive.is/kGuFc 
山东省千佛山医院简介

590. Brief Introduction to the Second Department of Urologic Surgery at Shandong Qianfoshan Hospital 
http://www.sdhospital.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=761 
http://archive.is/XsEtg 
山东省千佛山医院泌尿外二科 简介

591. Introduction of Meng Tongyi, Director of the Organ Transplant Centre at Shandong Qianfoshan 
Hospital 
http://www.sdhospital.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=763&id=5954 
http://archive.is/rJBgt 
山东省千佛山医院器官移植中心主任门同义介绍

592. The Department of Hepatobiliary Surgery at Shandong Qianfoshan Hospital 
http://www.sdhospital.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=54 
https://archive.is/Ntfej 
山东省千佛山医院肝胆外科

593. The Department of Hepatobiliary Surgery at Shandong Qianfoshan Hospital 
http://www.sdhospital.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=54 
http://archive.is/Ntfej 
山东省千佛山医院肝胆外科

http://sdey.net/html/yiyuangaikuang/yiyuanjianjie/2014/0505/211.html
http://sdey.net/html/yiyuangaikuang/yiyuanjianjie/2014/0505/211.html
https://web.archive.org/web/20160125061155/http://sdey.net/html/yiyuangaikuang/yiyuanjianjie/2014/0505/211.html
https://web.archive.org/web/20160125061155/http://sdey.net/html/yiyuangaikuang/yiyuanjianjie/2014/0505/211.html
http://www.sdey.net/html/keshijieshao/keshijianjie/shenyizhike/2009/0325/179.html
http://syzk.sdey.net/a/keshijieshao/2014/0716/1.html
http://archive.is/dnSMM
http://sdey.net/html/caijiceshi/2015/0729/4715.html
http://ysk.99.com.cn/ys/introduction/464446.html
https://web.archive.org/web/20160125061436/http://ysk.99.com.cn/ys/introduction/464446.html
http://syzk.sdey.net/a/yishengjieshao/2014/0716/2.html
http://archive.is/KK28Y
http://ysk.99.com.cn/ys/introduction/464447.html
https://web.archive.org/web/20140831120657/http:/ysk.99.com.cn/ys/introduction/464447.html
http://www.sdhospital.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=653
https://archive.is/kGuFc
http://www.sdhospital.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=761
http://archive.is/XsEtg
http://www.sdhospital.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=763&id=5954
http://archive.is/rJBgt
http://www.sdhospital.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=54
http://archive.is/Ntfej
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594. “Shandong Liver Transplantation Centre of Oriental Organ Transplantation Research Institute” 
http://dpt46702.d.yynet.cn 
http://web.archive.org/web/20160125012158/http://dpt46702.d.yynet.cn/ 
东方器官移植研究所山东肝移植中心

595. Qianfoshan Hospital of Shandong Province - Zang, Yunjin 
http://cangyunjin9.u.yynet.cn/intro.php 
https://archive.is/yxOSz 
山东省千佛山医院臧运金

596. WOIPFG’s Investigative Report on Harvesting Organ from Live Falun Gong Practitioners all over China 
http://www.zhuichaguoji.org/node/699 
https://archive.is/x8wQM 
《追查国际》关于中国大陆各地活体摘取法轮功学员器官的调查报告

597. Investigating the Organ Harvesting Case Together to Stop the Persecution (Part 1) Minghui.
org 
http://www.minghui.org/mh/articles/2006/6/22/130561.html 
共同追查活摘器官案 制止迫害（上）    明慧网

598. Brief Introduction to Yantai Yuhuangding Hospital 
http://www.ytyhdyy.com/comcontent_detail/&FrontComContent_list01-1359511234978CurrentIds=2__2&com
ContentId=2.html 
https://archive.is/oypDC 
烟台毓璜顶医院简介

599. The Department of Urologic Surgery at Yantai Yuhuangding Hospital 
http://www.ytyhdyy.com/products_list/&pmcId=54.html 
http://web.archive.org/web/20140331113149/http://www.ytyhdyy.com/products_list/&pmcId=54.html 
烟台毓璜顶医院泌尿外科

600. The Department of Hepatobiliary Surgery at Yantai Yuhuangding Hospital 
http://www.ytyhdyy.com/products_list/&pmcId=50.html 
http://web.archive.org/web/20140730192135/http://www.ytyhdyy.com/products_list/&pmcId=50.html 
烟台毓璜顶医院肝胆外科

601. Yantai Yuhuangding Hospital - Liu, Dongfu 
http://www.ytyhdyy.com/products_detailmn/&productId=253.html 
http://web.archive.org/web/20160125014244/http://www.ytyhdyy.com/products_detailmn/&productId=253.
html 
烟台毓璜顶医院柳东夫

602. Introduction to Dr. Gao Zhenli, director of the Organ Transplant Centre at Yantai Yuhuangding Hospital 
http://www.ytyhdyy.com/products_detail/&productId=249.html 
http://archive.is/KwlfM 
烟台毓璜顶医院器官移植中心主任高振利 介绍 

603. Renal Transplant Expert, Gao Henli, was selected to join the Expert Committee of the Ministry of 
Health. http://www.transplantation.org.cn/ZYanTaiYuHuangDingYiYuanKuaiXun/2011-08/5825.htm 
http://archive.is/sbDVh 
肾移植专家高振利入选国家卫生部专家组

604. “Investigation Leads: Conversation with the Director of Urology, Yantaishan Hospital, Yantai City.” 
Minghui.org. July 26, 2006. 
http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/7/26/75958.html

605. Brief Introduction to the Affiliated Hospital of Qingdao University 
http://www.qyfy.cn/a/yiyuangaikuang/yiyuanjianjie/ 
http://web.archive.org/web/20150312104414/http://www.qyfy.cn/a/yiyuangaikuang/yiyuanjianjie/ 
青岛大学医学院附属医院简介

http://dpt46702.d.yynet.cn
http://web.archive.org/web/20160125012158/http://dpt46702.d.yynet.cn/
http://cangyunjin9.u.yynet.cn/intro.php
https://archive.is/yxOSz
http://www.zhuichaguoji.org/node/699
https://archive.is/x8wQM
http://www.minghui.org/mh/articles/2006/6/22/130561.html
http://www.minghui.org/mh/articles/2006/6/22/130561.html
http://www.ytyhdyy.com/comcontent_detail/&FrontComContent_list01-1359511234978CurrentIds=2__2&comContentId=2.html
http://www.ytyhdyy.com/comcontent_detail/&FrontComContent_list01-1359511234978CurrentIds=2__2&comContentId=2.html
https://archive.is/oypDC
http://www.ytyhdyy.com/products_list/&pmcId=54.html
http://web.archive.org/web/20140331113149/http://www.ytyhdyy.com/products_list/&pmcId=54.html
http://www.ytyhdyy.com/products_list/&pmcId=50.html
http://web.archive.org/web/20140730192135/http://www.ytyhdyy.com/products_list/&pmcId=50.html
http://www.ytyhdyy.com/products_detailmn/&productId=253.html
http://web.archive.org/web/20160125014244/http://www.ytyhdyy.com/products_detailmn/&productId=253.html
http://web.archive.org/web/20160125014244/http://www.ytyhdyy.com/products_detailmn/&productId=253.html
http://www.ytyhdyy.com/products_detail/&productId=249.html
http://archive.is/KwlfM
http://www.transplantation.org.cn/ZYanTaiYuHuangDingYiYuanKuaiXun/2011-08/5825.htm
http://archive.is/sbDVh
http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/7/26/75958.html
http://www.qyfy.cn/a/yiyuangaikuang/yiyuanjianjie/
http://web.archive.org/web/20150312104414/http://www.qyfy.cn/a/yiyuangaikuang/yiyuanjianjie/
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606. Introduction to the Department of Kidney Transplantation at the Affiliated Hospital of Qingdao 
University 
http://qdumh.qd.sd.cn/ks/yizhizhongxin/shenzang 
https://archive.is/L6p1A 
青岛大学医学院附属医院肾移植科科室介绍

607. Introduction to the Department of Hepatobiliary Surgery at the Affiliated Hospital of Qingdao 
University 
http://qdumh.qd.sd.cn/ks/yizhizhongxin/ganzang/ 
https://archive.is/dxO4Z 
青岛大学医学院附属医院肝移植科科室介绍

608. Introduction to the Department of Liver Transplantation at the Affiliated Hospital of Qingdao 
University 
http://qdumh.qd.sd.cn/ks/yizhizhongxin/ganzang/ 
https://archive.is/dxO4Z 
青岛大学医学院附属医院肝移植科科室介绍

609. The Thoracic Surgery Department of the Affiliated Hospital of Qingdao University 
http://qdumh.qd.sd.cn/ks/xiongwaike/benbuxiongwai/list_131_1.html 
https://web.archive.org/web/20141002051158/http://qdumh.qd.sd.cn/ks/xiongwaike/benbuxiongwai/
list_131_1.html 
青岛大学附属医院胸外科科室介绍

610. The Ophthalmology Department of  the Affiliated Hospital of Qingdao University 
http://qmc.qdu.edu.cn/xkjs/gjzdxk/2013621/222.htm 
https://archive.is/M842h 
青岛大学医学院眼科

611. Brief Introduction to Linyi People’s Hospital 
http://www.ly120.cn/info/zjyy/yygk/201012/2408.html 
https://archive.is/UrH68 
临沂市人民医院简介

612. Brief Introduction to Linyi People’s Hospital 
http://www.chealth.org.cn/mon/hospitals/article/MG143028557.html 
https://archive.is/Tx7R1 
临沂市人民医院简介

613. Introduction to Urology Department of Linyi People‘s Hospital 
http://www.organdonation.org.cn/thread.aspx?id=3470 
https://web.archive.org/web/20160313105713/http://www.organdonation.org.cn/thread.aspx?id=3470 
临沂市人民医院泌尿外科

614. Ten Best doctors in Linyi City 
http://www.lyast.org.cn/ast/Doctor/Default.aspx 
http://archive.is/OCPqh 
临沂市十大名医

615. Focus on Talent - Transplant Expert Guo Fengfu at Linyi People’s Hospital 
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ5MDM4MjYyNA==.html 
https://web.archive.org/web/20160405124632/http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ5MDM3MjM4OA==.
html 
聚焦人才临沂市人民医院肾移植专家 郭丰富（下）

616. Brief Introduction to the Cataract section of Ophthalmology Department at Linyi People’s Hospital 
http://www.lyyk.cn/keshitese.php 
https://web.archive.org/web/20160405131803/http://www.lyyk.cn/keshitese.php 
临沂市人民医院博爱眼科科室特色：白内障一科慨况

617. Brief Introduction to the Ophthalmology Department of Linyi People’s Hospital 
http://www.lyyk.cn/yiyuan1.php 
https://web.archive.org/web/20160405131312/http://www.lyyk.cn/yiyuan1.php 
临沂市人民医院博爱眼科简介

http://qdumh.qd.sd.cn/ks/yizhizhongxin/shenzang
https://archive.is/L6p1A
http://qdumh.qd.sd.cn/ks/yizhizhongxin/ganzang/
https://archive.is/dxO4Z
http://qdumh.qd.sd.cn/ks/yizhizhongxin/ganzang/
https://archive.is/dxO4Z
http://qmc.qdu.edu.cn/xkjs/gjzdxk/2013621/222.htm
https://archive.is/M842h
http://www.ly120.cn/info/zjyy/yygk/201012/2408.html
https://archive.is/UrH68
http://www.chealth.org.cn/mon/hospitals/article/MG143028557.html
https://archive.is/Tx7R1
http://www.organdonation.org.cn/thread.aspx?id=3470
https://web.archive.org/web/20160313105713/http://www.organdonation.org.cn/thread.aspx?id=3470
http://www.lyast.org.cn/ast/Doctor/Default.aspx
http://archive.is/OCPqh
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618. Linyi People’s Hospital - Guo, Fengfu 
http://www.misunion.com/doctorinfo.php?id=457 
https://archive.is/9lHlc 
临沂市人民医院郭丰富

619. Brief Introduction to Henan Provincial People’s Hospital 
http://www.hnsrmyy.net/survey.aspx 
https://archive.is/9Vn0O 
河南省人民医院简介

620. The Department of Urologic Surgery at Henan Provincial People’s Hospital 
http://www.hnsrmyy.net/OfficesDescription.aspx?id=24 
https://archive.is/b0H2c 
河南省人民医院泌尿外科

621. Introduction to the Department of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery at Henan Provincial People‘s 
Hospital 
http://ksk.99.com.cn/ks/introduction/163350.html 
http://archive.is/ArlQp 
河省人民医院肝胆胰腺外科

622. The Department of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery at Henan Provincial People’s Hospital 
http://www.hnsrmyy.net/OfficesDescription.aspx?id=29 
https://archive.is/Qx1FC 
河南省人民医院肝胆胰腺外科

623. The Department of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery at Henan Provincial People’s Hospital - Xue, 
Huanzhou 
http://www.hnsrmyy.net/doctor.aspx?id=29&did=267 
http://web.archive.org/web/20130924051230/http://hnsrmyy.net/Doctor.aspx?did=267&id=29 
河南省人民医院肝胆胰腺外科薛焕洲

624. Henan Provincial People’s Hospital - Chest Tumor Diagnosis and Treatment Centre 
http://www.hnsrmyy.net/OfficesDescription.aspx?id=42 
https://archive.is/GyCqF 
河南省人民医院胸部肿瘤诊疗中心

625. Henan Provincial People’s Hospital - Chest Tumor Diagnosis and Treatment Centre - Wei, Li 
http://www.hnsrmyy.net/doctor.aspx?id=42&did=214 
http://archive.is/9rgUp 
http://web.archive.org/web/20160313153247/http://hnsrmyy.net/Doctor.aspx?did=214&id=42 
河南省人民医院胸部肿瘤诊疗中心魏立

626. Henan Provincial Eye Hospital / Henan Provincial Ophthalmology Institute – 
formerly Department of Ophthalmology at Henan Provincial People‘s Hospital 
http://www.hnsrmyy.net/OfficesDescription.aspx?id=30 
http://archive.is/1vqdK 
河南省立眼科医院

627. Brief Introduction to People’s Hospital of Zhengzhou University - Baidu Encyclopedia 
http://baike.baidu.com/view/5747592.htm 
https://archive.is/aX21v 
郑州大学人民医院简介－百度百科

628. Henan Provincial Ophthalmology Institute 
http://www.zgjsyw.com/gongsi/about/733/ 
http://archive.is/43U16 
河南省眼科研究所

629. “The World’s Largest Hospital’s Annual Revenue Over 7.5 Million, A Joke Says Henan People’s Liver 
Hurt” 
http://finance.chinanews.com/cj/2015/06-02/7314969.shtml 
https://archive.is/JnSoo 
《全球最大医院年营收超75亿 被戏言让河南人肝儿疼》－2015年06月02日00:52 来源：中国经济周刊

http://www.misunion.com/doctorinfo.php?id=457
https://archive.is/9lHlc
http://www.hnsrmyy.net/survey.aspx
https://archive.is/9Vn0O
http://www.hnsrmyy.net/OfficesDescription.aspx?id=24
https://archive.is/b0H2c
http://ksk.99.com.cn/ks/introduction/163350.html
http://archive.is/ArlQp
http://www.hnsrmyy.net/OfficesDescription.aspx?id=29
https://archive.is/Qx1FC
http://www.hnsrmyy.net/doctor.aspx?id=29&did=267
http://web.archive.org/web/20130924051230/http://hnsrmyy.net/Doctor.aspx?did=267&id=29
http://www.hnsrmyy.net/OfficesDescription.aspx?id=42
https://archive.is/GyCqF
http://www.hnsrmyy.net/doctor.aspx?id=42&did=214
http://archive.is/9rgUp
http://web.archive.org/web/20160313153247/http://hnsrmyy.net/Doctor.aspx?did=214&id=42
http://www.hnsrmyy.net/OfficesDescription.aspx?id=30
http://archive.is/1vqdK
http://baike.baidu.com/view/5747592.htm
https://archive.is/aX21v
http://www.zgjsyw.com/gongsi/about/733/
http://archive.is/43U16
http://finance.chinanews.com/cj/2015/06-02/7314969.shtml
https://archive.is/JnSoo
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630. Brief Introduction to The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University 
http://fcc.zzu.edu.cn/s_lan1.htm 
https://archive.is/ZkwC9 
郑州大学第一附属医院简介

631. “The World’s Largest Hospital’s Annual Revenue Over 7.5 Million, A Joke Says Henan People’s Liver 
Hurt” 
http://finance.chinanews.com/cj/2015/06-02/7314969.shtml 
https://archive.is/JnSoo 
《全球最大医院年营收超75亿 被戏言让河南人肝儿疼》－2015年06月02日00:52 来源：中国经济周刊

632. Department of Kidney Transplantation at the First Affiliated Hospital of Zhengzhou University 
http://fcc.zzu.edu.cn/newsss/vmsgisapi.dll/vonefun?fun=3a_s&id=8235 
http://archive.is/mhK3P 
郑州大学第一附属医院肾移植科

633. Liver Transplant Expert Zhang, Shuijun 
http://www.henan100.com/health/2012/128384.shtml 
https://archive.is/fhaRU 
肝脏移植专家张水军

634. Organ Transplantation in Henan province has reached the advanced level nationwide -- Henan Daily 
http://fcc.zzu.edu.cn/newsss/vmsgisapi.dll/onemsg?msgid=1510291658589621218 
http://archive.is/gobHk 
我省器官移植水平进入国内先进行列河南日报

635. “The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University Completes Four Liver Transplant Surgeries in 
One Day” 
http://www.hnsgyz.com/archive/article/article-139.html 
http://archive.is/0OnBx 
郑州大学第一附属医院 四台肝移植手术一天完成   河南省肝脏移植中心网站

636. Investigation Leads: Waiting Time for Matched Organs Still Very Short in China 
http://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/26/调查线索中共仍在经营活体器官移植库-298157.html 
https://archive.is/IMqfG 
http://en.minghui.org/html/articles/2014/9/28/3480.html 
调查线索：中共仍在经营活体器官移植库－明慧网

637. Brief Introduction to Union Hospital of Tongji Medical College of Huazhong University of Science & 
Technology, 
Source: Union Hospital of Tongji Medical College of Huazhong University of Science & Technology 
http://www.whuh.com/about.php 
https://archive.is/cp9q5 
华中科技大学同济医学院附属协和医院简介，来源：华中科技大学附属协和医院

638. Introduction to the Urologic Surgery Department of Union Hospital affiliated with Tongji Medical 
College 
- Subject Characteristics 
http://www.whuh.com/Depart_content.php?class=1&sections_id=25  https://web.archive.org/
web/20160312120607/http://www.whuh.com/Depart_content.php?class=1&sections_id=25 
华中科技大学同济医学院附属协和医院泌尿外科学科特色

639. Department of Gallbladder Surgery at Union Hospital of Tongji Medical College of 
Huazhong University of Science & Technology, 
Source: Union Hospital of Tongji Medical College of Huazhong University of Science & Technology 
http://www.whuh.com/Depart_content.php?class=1&sections_id=15 
https://archive.is/9JngZ 
华中科技大学同济医学院附属协和医院肝胆外科，来源：华中科技大学附属协和医院

640. Department of Cardiovascular Surgery at Union Hospital of Tongji Medical College of 
Huazhong University of Science & Technology, 
Source: Union Hospital of Tongji Medical College of Huazhong University of Science & Technology 
http://www.whuh.com/Depart_content.php?class=1&sections_id=83 

http://fcc.zzu.edu.cn/s_lan1.htm
https://archive.is/ZkwC9
http://finance.chinanews.com/cj/2015/06-02/7314969.shtml
https://archive.is/JnSoo
http://fcc.zzu.edu.cn/newsss/vmsgisapi.dll/vonefun?fun=3a_s&id=8235
http://archive.is/mhK3P
http://www.henan100.com/health/2012/128384.shtml
https://archive.is/fhaRU
http://fcc.zzu.edu.cn/newsss/vmsgisapi.dll/onemsg?msgid=1510291658589621218
http://www.hnsgyz.com/archive/article/article-139.html
http://archive.is/0OnBx
http://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/26/调查线索-中共仍在经营活体器官移植库-298157.html
https://archive.is/IMqfG
http://en.minghui.org/html/articles/2014/9/28/3480.html
http://www.whuh.com/about.php
https://archive.is/cp9q5
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https://web.archive.org/web/20160312122008/http://www.whuh.com/Depart_content.
php?class=1&sections_id=83 
华中科技大学附属协和医院- 心血管外科，来源：华中科技大学附属协和医院

641. Expert: Dong Nianguo- Department of Cardiovascular Surgery at Union Hospital of Tongji Medical 
College of Huazhong University of Science & Technology,  Source: Union Hospital of Tongji Medical College of 
Huazhong University of Science & Technology 
http://www.whuh.com/Depart_content.php?class=1&sections_id=83 
https://web.archive.org/web/2016031212200820160306000639/http://www.whuh.com/Depart_
contentdoctor_show.php?class=1&sections_id=83&id=161 
华中科技大学附属协和医院心血管外科专家介绍董念国

642. Introduction to Renmin Hospital of Wuhan University 
http://www.rmhospital.com/881/8811.aspx 
https://archive.is/7WMjX 
武汉大学人民医院简介

643. People’s Hospital of Wuhan University 
http://www.zhuichaguoji.org/cn/images/nationalcriminalreports/795.png 
武汉大学人民医院

644. The Organ Transplantation Department at People’s Hospital of Wuhan University 
http://www.rmhospital.com/883/8832.aspx?id=92704 
https://archive.is/yYcos 
武汉大学人民医院器官移植科

645. The Organ Transplant Department of Renmin Hospital of Wuhan University 
Source: haodf.com 
http://www.haodf.com/faculty/DE4r0Fy0C9LuZ0GoRfRKWHTQH5Fy7BKbP/jieshao.htm 
https://archive.is/sO6hb 
武汉大学人民医院器官移植科

646. The First Combined Liver-kidney Transplant in Hubei Province completed successfully 
Source: Jingchu Online - www.cnhubei.com  October 3rd, 2003 
http://www.cnhubei.com/200309/ca341856.htm 
https://archive.is/0ga0N 
湖北省首例肝肾联合移植成功来源：荆楚在线  2003年10月3日

647. The Department of Cardiovascular Surgery, People’s Hospital of Wuhan University 
Source: People’s Hospital of Wuhan University web site 
http://www.rmhospital.com/mobile/773/7731_1.aspx?id=51704 
https://archive.is/p4UhJ 
武汉大学人民医院心血管外科来源：武汉大学人民医院网站

648. The strongest heart - heart transplant give the patient a “heart” life 
Source: www.yx129.com 
http://www.yx129.com/quanzi/thread_161726.html 
https://archive.is/Ail3Z https://archive.is/Ail3Z 
最强心脏心脏移植让患者重获“心”生

649. Brief Introduction to the Organ Transplantation Department at People’s Hospital of Wuhan University 
http://www.rmhospital.com/883/8832.aspx?id=92704 
http://archive.is/yYcos 
武汉大学人民医院器官移植科介绍

650. Doctor Zhou Jiangqiao from The Organ Transplantation Department at People’s Hospital of Wuhan 
University 
http://hospitalize.news.sina.com/doctor/DE4r08xQdKSLuwEC18upZO0ZUs6x.htm 
https://web.archive.org/web/20160409140338/http://hospitalize.news.sina.com/doctor/
DE4r08xQdKSLuwEC18upZO0ZUs6x.htm 
武汉大学人民医院器官移植科周江桥大夫

https://web.archive.org/web/2016031212200820160306000639/http://www.whuh.com/Depart_contentdoctor_show.php?class=1&sections_id=83&id=161
https://web.archive.org/web/2016031212200820160306000639/http://www.whuh.com/Depart_contentdoctor_show.php?class=1&sections_id=83&id=161
http://www.zhuichaguoji.org/cn/images/nationalcriminalreports/795.png
http://www.haodf.com/faculty/DE4r0Fy0C9LuZ0GoRfRKWHTQH5Fy7BKbP/jieshao.htm
http://www.cnhubei.com
http://www.cnhubei.com/200309/ca341856.htm
https://archive.is/0ga0N
http://www.rmhospital.com/mobile/773/7731_1.aspx?id=51704
http://www.yx129.com/quanzi/thread_161726.html
http://www.rmhospital.com/883/8832.aspx?id=92704
http://archive.is/yYcos
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651. Zhou Jiangqiao, Director of the Organ Transplantation Department at People’s Hospital of Wuhan 
University  
http://www.rmhospital.com/884/88421.aspx?id=358204 
http://archive.is/DxvCF 
武汉大学人民医院器官移植科主任周江桥

652. Ding Youyou, Organ Transplantation Department at People’s Hospital of Wuhan University 
http://www.91160.com/doctors/index/docid-100223522.html 
http://archive.is/gtTu1 
武汉人民医院肝移植专家丁佑铭介绍

653. 100 most competitive hospitals in China in 2015 
http://health.sohu.com/20160328/n442639180.shtml 
https://archive.is/FT6XC 
2015中国顶级医院100强

654. Brief Introduction to the Organ Transplant Centre at Xiangya Hospital of Central South University 
http://www.xiangya.com.cn/web/Content.aspx?chn=805&id=43 
https://archive.is/txWua 
中南大学湘雅医院器官移植中心简介

655. Liu, Weidong. “Hepatobiliary and Enteric Surgery Research Centre.” CNKI. 
http://kns55.zh.eastview.com/KCMS/detail/detail.aspx?filename=N2004080009000159&dbcode=CYFD&dbna
me=CYFD 
https://archive.is/NOcbb 
卫生部肝胆肠外科研究中心  中南大学年鉴, 中国知网 2001

656. “Introduction to Central South University Xianya Hospital General Surgery and Liver and Thyroid 
Surgery Department.” Xiangya Hospital, Central South University. 
http://www.xiangya.com.cn/web/Content.aspx?chn=1781&id=240 
https://archive.is/v4WZo 
中南大学湘雅医院普外科肝脏甲状腺外科简介

657. “Completing 1 Liver Transplant, 6 Kidney Transplants, and 8 Cornea Transplants in the Same Day.” 
Xiangya Hospital of  Centre-south University. June 3, 2005. 
http://www1.renminbao.com/rmb/article_images/2006-5-30-changsha06.jpg 
同一天完成1台肝移植6台肾移植8台角膜移植  中南大学湘雅医院 2005-6-3

658. “This Hospital Completed 7 Heart, Liver, and Kidney Transplants in One Day.” Xiangya Hospital of 
Centre-south University. September 3, 2005. 
http://www1.renminbao.com/rmb/article_images/2006-5-30-changsha05.jpg 
我院一天完成7台换心肝肾手术 中南大学湘雅医院 2005-9-3

659. “Celebrating the New Year with New Livers.” Xiangya Hospital of Centre-south University. February 5, 
2006. 
http://www1.renminbao.com/rmb/article_images/2006-5-30-changsha03.jpg 
我院72小时内完成2例肝移植手术 中南大学湘雅医院 2005-06-2-5

660. “Xiangya Hospital made new organ transplant record: 17 transplants completed in one day” 
Xiangya Hospital Party Committee Office May 15, 2006 
http://news.csu.edu.cn/info/1142/97907.htm 
https://archive.is/ogLUL 
湘雅医院器官移植创历史新高：一天完成17台移植手术          湘雅医院党委办  2006年5月15日

661. Kidney Disease and Blood Purification Research Institute of Central South University Established in 
Xiangya Hospital 
Source: Central South University News  July 6, 2011 
http://www.xiangya.com.cn/web/Content.aspx?chn=284&id=15062 
https://archive.is/8LITv 
中南大学肾脏病与血液净化研究所在湘雅医院成立 《中南新闻网》 July 6, 2011

http://www.rmhospital.com/884/88421.aspx?id=358204
http://archive.is/gtTu1
http://health.sohu.com/20160328/n442639180.shtml
http://www.xiangya.com.cn/web/Content.aspx?chn=805&id=43
https://archive.is/txWua
http://kns55.zh.eastview.com/KCMS/detail/detail.aspx?filename=N2004080009000159&dbcode=CYFD&dbname=CYFD
http://kns55.zh.eastview.com/KCMS/detail/detail.aspx?filename=N2004080009000159&dbcode=CYFD&dbname=CYFD
https://archive.is/NOcbb
http://www.xiangya.com.cn/web/Content.aspx?chn=1781&id=240
https://archive.is/v4WZo
http://www1.renminbao.com/rmb/article_images/2006-5-30-changsha06.jpg
http://www1.renminbao.com/rmb/article_images/2006-5-30-changsha05.jpg
http://www1.renminbao.com/rmb/article_images/2006-5-30-changsha03.jpg
http://news.csu.edu.cn/info/1142/97907.htm
https://archive.is/ogLUL
http://www.xiangya.com.cn/web/Content.aspx?chn=284&id=15062
https://archive.is/8LITv
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662. Ocular Surface Diseases Subspecialty-Xiangya Hospital 
http://www.xiangya.com.cn/web/Content.aspx?chn=888&id=11172 
https://archive.is/mGwhi 
眼表疾病亚专业湘雅医院

663. 100 most competitive hospitals in China in 2015 
http://health.sohu.com/20160328/n442639180.shtml 
https://archive.is/FT6XC 
2015中国顶级医院100强

664. Brief Introduction to The Second Xiangya Hospital of Central South University 
http://www.xyeyy.com/channel.aspx?listid=33 
https://archive.is/62A6T 
中南大学湘雅二医院简介

665. Six People were Completed Organ Transplanted simultaneously at the Second Xiangya Hospital of 
Central South University 
http://www.zgxxwkzz.com/news/xsnew/104.aspx 
http://archive.is/glPXe 
中南大学湘雅二医院同期为六人成功完成器官移植 2014-12-4 作者：尹倪，袁运长

666. The Second Xiangya Hospital - Expert Profile - Peng, Longkai 
http://www.xyeyy.com/Pages/MZB/ZjIntro.aspx?staffid=503 
https://archive.is/bCwpK 
湘雅附二院专家介绍彭龙开

667. The Department of Urologic Organ Transplant Surgery at the Organ Transplant Centre of The Second 
Xiangya Hospital 
http://www.xyeyy.com/Template/LCKS/ChannelInfo.aspx?listid=683&deptid=1030650 
https://archive.is/G6xDb 
湘雅二医院器官移植中心泌外器官移植科

668. The Department of Urologic Organ Transplant Surgery at the Organ Transplant Centre of The Second 
Xiangya Hospital 
http://www.xyeyy.com/Template/LCKS/ChannelInfo.aspx?listid=683&deptid=1030650 
https://archive.is/G6xDb 
湘雅二医院器官移植中心泌外器官移植科

669. The Second Xiangya Hospital - Expert Profile - Peng, Longkai 
http://www.xyeyy.com/Pages/MZB/ZjIntro.aspx?staffid=503 
https://archive.is/bCwpK 
湘雅附二院专家介绍彭龙开

670. Time of Dragons Soaring and Tigers Leaping - Kidney Transplantation Department of Organ 
Transplantation Centre, 
Second  Xiangya Hospital of Central South University  Hunan Online - Public Health Edition October 21, 
2005 
http://hunan.voc.com.cn/content/2005-10/21/content_3479431.htm 
https://archive.is/xlZWE 
龙腾虎跃正当时―记中南大学湘雅二医院器官移植中心肾移植科” 《湖南在线大众卫生报版》2005
年10月21日

671. The Department of Urologic Organ Transplant Surgery at the Organ Transplant Centre of The Second 
Xiangya Hospital 
http://www.xyeyy.com/Template/LCKS/ChannelInfo.aspx?listid=683&deptid=1030650 
https://archive.is/G6xDb 
湘雅二医院器官移植中心泌外器官移植科

672. „Time of Dragons Soaring and Tigers Leaping - Kidney Transplantation Department of Organ 
Transplantation Centre, 
Second  Xiangya Hospital of Central South University“ „Hunan Online - Public Health Edition“ October 21, 
2005 
http://hunan.voc.com.cn/content/2005-10/21/content_3479431.htm 

http://www.xiangya.com.cn/web/Content.aspx?chn=888&id=11172
https://archive.is/mGwhi
http://health.sohu.com/20160328/n442639180.shtml
http://www.xyeyy.com/channel.aspx?listid=33
https://archive.is/62A6T
http://www.zgxxwkzz.com/news/xsnew/104.aspx
http://www.xyeyy.com/Pages/MZB/ZjIntro.aspx?staffid=503
https://archive.is/bCwpK
http://www.xyeyy.com/Template/LCKS/ChannelInfo.aspx?listid=683&deptid=1030650
https://archive.is/G6xDb
http://www.xyeyy.com/Template/LCKS/ChannelInfo.aspx?listid=683&deptid=1030650
https://archive.is/G6xDb
http://www.xyeyy.com/Pages/MZB/ZjIntro.aspx?staffid=503
https://archive.is/bCwpK
http://hunan.voc.com.cn/content/2005-10/21/content_3479431.htm
https://archive.is/xlZWE
http://www.xyeyy.com/Template/LCKS/ChannelInfo.aspx?listid=683&deptid=1030650
https://archive.is/G6xDb
http://hunan.voc.com.cn/content/2005-10/21/content_3479431.htm
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https://archive.is/xlZWE 
龙腾虎跃正当时―记中南大学湘雅二医院器官移植中心肾移植科”《湖南在线大众卫生报版》2005年10月21
日

673. The urological transplant surgery department the Organ Transplant Centre of The Second Xiangya 
Hospital 
http://www.xyeyy.com/Template/LCKS/ChannelInfo.aspx?listid=683&deptid=1030650 
https://archive.is/G6xDb 
湘雅二医院器官移植中心泌外器官移植科

674. Interview of Organ Transplant Expert Prof. Qi Zhihai 
http://www.xyeyy.com/Article.aspx?artid=20142 
http://archive.is/nmUVv 
齐海智：不断刷新器官移植纪录 —— 访普外器官移植专家齐海智教授 【湖湘名医】

675. Department of Cardiovascular Surgery at Second Xiangya Hospital of Central South University 
http://www.xyeyy.com/Template/LCKS/ChannelInfo.aspx?listid=311&deptid=9 
https://archive.is/kKB5L 
中南大学湘雅二医院心血管外科

676. Expert Introduction – Hu Jianguo 
http://www.xyeyy.com/Template/LCKS/StaffInfo.aspx?staffid=387 
http://archive.is/EAvpv 
专家介绍胡建国

677. Expert Introduction- YinBangliang 
http://www.xyeyy.com/Template/LCKS/StaffInfo.aspx?staffid=388 
archive.is/UF4Oq 
专家介绍 - 尹邦良

678. Department of Ophthalmology at The Second Xiangya Hospital 
http://old.xyeyy.com/web%20design/yanke/ksjs.htm 
https://archive.is/F3SCu 
湘雅二医院眼科

679. Introduction to the Specialist Transplantation Department of the Third Xiangya Hospital, Central 
South University 
http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLVGplG1I6Imj3t-5V/jieshao.htm 
https://archive.is/bt2B7 
中南大学湘雅三医院移植专科简介

680. Introduction of Xiangya Organ Transplant Institute of Central South University 
http://hpt2000034444.h.yynet.cn/departments.php?section_id=1381 
https://web.archive.org/web/20160118023937/http://hpt2000034444.h.yynet.cn/departments.php?section_
id=1381 
中南大学湘雅移植医学研究院简介- 科室导览

681. Event List, Third Xiangya Hospital of Central South University 
http://www.xy3yy.com/xy3yy20/20091126201431.html 
https://archive.is/SgMay 
中南大学湘雅三医院大事记

682. Huang Zuda, President of the Third Xiangya Hospital of Central South University, Talked About the 
Transplant Medicine Development 
www.xy3yy.com/nyygj/yb09-21.html 
http://web.archive.org/web/20070105023111/http://www.xy3yy.com/nyygj/yb09-21.html 
向着移植医学的理想王国进发—黄祖发院长纵论移植医学发展       中南大学湘雅三医院 院报第九期 2006-05

683. Event List, Third Xiangya Hospital of Central South University 
http://www.xy3yy.com/xy3yy20/20091126201431.html 
https://archive.is/SgMay 
中南大学湘雅三医院大事记

https://archive.is/xlZWE
http://www.xyeyy.com/Article.aspx?artid=20142
http://www.xyeyy.com/Template/LCKS/StaffInfo.aspx?staffid=387
http://www.xyeyy.com/Template/LCKS/StaffInfo.aspx?staffid=388
http://old.xyeyy.com/web%20design/yanke/ksjs.htm
https://archive.is/F3SCu
http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLVGplG1I6Imj3t-5V/jieshao.htm
https://archive.is/bt2B7
http://hpt2000034444.h.yynet.cn/departments.php?section_id=1381
https://web.archive.org/web/20160118023937/http://hpt2000034444.h.yynet.cn/departments.php?section_id=1381
https://web.archive.org/web/20160118023937/http://hpt2000034444.h.yynet.cn/departments.php?section_id=1381
http://www.xy3yy.com/xy3yy20/20091126201431.html
https://archive.is/SgMay
http://www.xy3yy.com/nyygj/yb09-21.html
http://web.archive.org/web/20070105023111/http://www.xy3yy.com/nyygj/yb09-21.html
http://www.xy3yy.com/xy3yy20/20091126201431.html
https://archive.is/SgMay
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684. Event List, Third Xiangya Hospital of Central South University 
http://www.xy3yy.com/xy3yy20/20091126201431.html 
https://archive.is/SgMay 
中南大学湘雅三医院大事记

685. Deputy Minister of Health Performs Liver Transplantation at Central South University 
Xinhua News Agency   September 19, 2003 
http://news.xinhuanet.com/school/2003-09/20/content_1089770.htm 
https://archive.is/CKDH4 
国家卫生部副部长在中南大学“操刀”肝移植   《新华网》 2003年9月19日

686. Reproducer of the „Source of Life“ - Report on The Kidney Transplant Centre of 
The Third People‘s Hospital of Changde City 
Public Health Newspaper (Hunan Daily Newspaper Group)     November 21, 2006 
http://dzwsb.hnol.net/article/200611/2006112114504748045179.html 
https://web.archive.org/web/20160124022252/http://dzwsb.hnol.net/artic
le/200611/2006112114504748045179.html 
“生命之源”的再造者记常德市第三人民医院肾移植中心 《大众卫生报》2006年11月21日

687. Introduction of Xiangya Organ Transplant Institute of Central South University 
http://hpt2000034444.h.yynet.cn/departments.php?section_id=1381 
https://web.archive.org/web/20160118023937/http://hpt2000034444.h.yynet.cn/departments.php?section_
id=1381 
中南大学湘雅移植医学研究院简介- 科室导览

688. Huang Zuda, President of the Third Xiangya Hospital of Central South University, Talked About the 
Transplant Medicine Development 
www.xy3yy.com/nyygj/yb09-21.html 
http://web.archive.org/web/20070105023111/http://www.xy3yy.com/nyygj/yb09-21.html 
向着移植医学的理想王国进发—黄祖发院长纵论移植医学发展   中南大学湘雅三医院院报第九期 2006-05

689. The Third Xiangya Hospital of Central South University - Organ Transplant Centre - Huang, Zufa 
http://huangzufa7.u.yynet.cn/intro.php 
https://web.archive.org/web/20160124022105/http://huangzufa7.u.yynet.cn/intro.php 
中南大学湘雅三医院 移植医学中心黄祖发

690. Overview of The First People‘s Hospital of Changde 
http://www.cdsyy.com/col/col11611/index.html 
https://web.archive.org/web/20160124021053/http://www.cdsyy.com/col/col11611/index.html 
常德市第一人民医院医院概况

691. Changde City First People‘s Hospital - Urology Surgery Department - 2nd 
http://www.cdsyy.com/col/col21702/index.html 
https://archive.is/IzG63 
常德市第一人民医院医院 -泌尿外科二病区简介

692. National public hospital doctors recommended list - kidney transplant surgeon - Zhu Huacheng    120 
Knowing 
http://m.120bst.com/top/hunan/shenyizhi/238942.html 
https://archive.is/CAGD9 
全国公立医院医生推荐榜 - 肾移植医生 - 朱华臣       “120百事通”

693. Changde City First People‘s Hospital - Urology Surgery Department - 2nd Ward - - specialist - Zhou 
Jianhui 
http://www.cdsyy.com/art/2008/11/20/art_21712_1500536.html 
https://archive.is/F4TWX 
常德市第一人民医院－泌尿外科二病区专家介绍周建辉     发布日期：2010-10-06

694. Changde City First People‘s Hospital - Urology Surgery Department - 2nd Ward - specialist features - 
quality services 
http://www.cdsyy.com/art/2010/10/6/art_21713_623966.html 
https://archive.is/OWHjM 
常德市第一人民医院－泌尿外科二病区专科特色优质的服务

http://www.xy3yy.com/xy3yy20/20091126201431.html
https://archive.is/SgMay
http://news.xinhuanet.com/school/2003-09/20/content_1089770.htm
https://archive.is/CKDH4
http://dzwsb.hnol.net/article/200611/2006112114504748045179.html
https://web.archive.org/web/20160124022252/http://dzwsb.hnol.net/article/200611/2006112114504748045179.html
https://web.archive.org/web/20160124022252/http://dzwsb.hnol.net/article/200611/2006112114504748045179.html
http://hpt2000034444.h.yynet.cn/departments.php?section_id=1381
https://web.archive.org/web/20160118023937/http://hpt2000034444.h.yynet.cn/departments.php?section_id=1381
https://web.archive.org/web/20160118023937/http://hpt2000034444.h.yynet.cn/departments.php?section_id=1381
http://www.xy3yy.com/nyygj/yb09-21.html
http://web.archive.org/web/20070105023111/http://www.xy3yy.com/nyygj/yb09-21.html
http://www.cdsyy.com/col/col11611/index.html
https://web.archive.org/web/20160124021053/http://www.cdsyy.com/col/col11611/index.html
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695. Department of Kidney Transplantation at The First People‘s Hospital of Changde - Good Doctors 
Online 
http://www.haodf.com/faculty/DE4r0BCkuHzduSax6swOXKq2IWmiF/jieshao.htm 
https://web.archive.org/web/20160124020941/http://www.haodf.com/faculty/
DE4r0BCkuHzduSax6swOXKq2IWmiF/jieshao.htm 
常德市第一人民医院肾移植科－好大夫在线

696. The First People‘s Hospital of Changde - Department of General Surgery - Expert Profile 
http://www.wenyuanwang.com/MzA4MTgwNjIzNw_3200570242_7b662d8fd31cecadf6b230f351f7a010.html 
https://web.archive.org/web/20160124020914/http://www.wenyuanwang.com/MzA4MTgwNjIzNw_320057
0242_7b662d8fd31cecadf6b230f351f7a010.html 
常德市第一人民医院普通外科专家简介

697. The Developing First People‘s Hospital of Changdenews.163.comJuly 6, 2009 
http://news.163.com/09/0706/08/5DHDID8L000120GR.html 
https://web.archive.org/web/20160124020845/http://news.163.com/09/0706/08/5DHDID8L000120GR.
html 
发展中的常德市第一人民医院网易新闻6/07/2009

698. The First People‘s Hospital of Changde - Department of Ophthalmology - Cornea Transplantation 
http://www.cdsyy.com/art/2008/11/20/art_12473_115189.html 
https://web.archive.org/web/20160124020801/http://www.cdsyy.com/art/2008/11/20/art_12473_115189.
html 
常德市第一人民医院眼科角膜移植

699. Brief Introduction to The Second Hospital, University of South China 
http://www.nh2h.com/News_View.asp?NewsID=3 
https://web.archive.org/web/20160124022037/http://www.nh2h.com/News_View.asp?NewsID=3 
南华大学附属第二院简介

700. Brief Introduction to the Department and experts of Urologic Surgery and Experts Team of the Second 
Hospital, 
University of South China 2012-3-24 
http://www.nh2h.com/News_View.asp?NewsID=1378 
https://web.archive.org/web/20160124021957/http://www.nh2h.com/News_View.asp?NewsID=1378 
南华大学附属第二院泌尿外科简介及专家团队     日期：  2012-3-24

701. Brief Introduction to the Department and experts of Urologic Surgery and Experts Team of the Second 
Hospital, 
University of South China 2012-3-24 
http://www.nh2h.com/News_View.asp?NewsID=1378 
https:/web.archive.org/web/20160124021957/http://www.nh2h.com/News_View.asp?NewsID=1378 
南华大学附属第二院泌尿外科简介及专家团队     日期：  2012-3-24

702. The Second Hospital, University of South China - Department of Ophthalmology - Liu, Zuguo 
http://www.yaofang.cn/yyb/doctor/info/269965 
https://web.archive.org/web/20160124021931/http://www.yaofang.cn/yyb/doctor/info/269965 
南华大学附属第二院眼科刘祖国

703. Brief Introduction to The First People‘s Hospital of YueYang 
http://www.yy8080120.com/html/yiyuangaikuang/YiYuanJianGe/11644.html 
https://web.archive.org/web/20160124020713/http://www.yy8080120.com/html/yiyuangaikuang/
YiYuanJianGe/11644.html 
岳阳市一人民医院简介

704. First People’s Hospital of Yueyang, chief physician Tang min, Professional experiences 
http://yyk.39.net/doctor/157982.html 
https://archive.is/7G72B 
岳阳市第一人民医院主任医师唐敏执业经历

705. The First People‘s Hospital of YueYang 
https://www.zhuichaguoji.org/node/45808#_Toc405291331 
追查国际发布湖南省非军队系统医疗机构涉嫌活摘法轮功学员器官医务人员的追查名单:9岳阳市一人民医
院

http://www.haodf.com/faculty/DE4r0BCkuHzduSax6swOXKq2IWmiF/jieshao.htm
https://web.archive.org/web/20160124020941/http://www.haodf.com/faculty/DE4r0BCkuHzduSax6swOXKq2IWmiF/jieshao.htm
https://web.archive.org/web/20160124020941/http://www.haodf.com/faculty/DE4r0BCkuHzduSax6swOXKq2IWmiF/jieshao.htm
http://www.wenyuanwang.com/MzA4MTgwNjIzNw_3200570242_7b662d8fd31cecadf6b230f351f7a010.html
https://web.archive.org/web/20160124020914/http://www.wenyuanwang.com/MzA4MTgwNjIzNw_3200570242_7b662d8fd31cecadf6b230f351f7a010.html
https://web.archive.org/web/20160124020914/http://www.wenyuanwang.com/MzA4MTgwNjIzNw_3200570242_7b662d8fd31cecadf6b230f351f7a010.html
http://news.163.com/09/0706/08/5DHDID8L000120GR.html
https://web.archive.org/web/20160124020845/http://news.163.com/09/0706/08/5DHDID8L000120GR.html
https://web.archive.org/web/20160124020845/http://news.163.com/09/0706/08/5DHDID8L000120GR.html
http://www.cdsyy.com/art/2008/11/20/art_12473_115189.html
https://web.archive.org/web/20160124020801/http://www.cdsyy.com/art/2008/11/20/art_12473_115189.html
https://web.archive.org/web/20160124020801/http://www.cdsyy.com/art/2008/11/20/art_12473_115189.html
http://www.nh2h.com/News_View.asp?NewsID=3
https://web.archive.org/web/20160124022037/http://www.nh2h.com/News_View.asp?NewsID=3
http://www.nh2h.com/News_View.asp?NewsID=1378
https://web.archive.org/web/20160124021957/http://www.nh2h.com/News_View.asp?NewsID=1378
http://www.nh2h.com/News_View.asp?NewsID=1378
https://web.archive.org/web/20160124021957/http://www.nh2h.com/News_View.asp?NewsID=1378
http://www.yaofang.cn/yyb/doctor/info/269965
https://web.archive.org/web/20160124021931/http://www.yaofang.cn/yyb/doctor/info/269965
http://www.yy8080120.com/html/yiyuangaikuang/YiYuanJianGe/11644.html
https://web.archive.org/web/20160124020713/http://www.yy8080120.com/html/yiyuangaikuang/YiYuanJianGe/11644.html
https://web.archive.org/web/20160124020713/http://www.yy8080120.com/html/yiyuangaikuang/YiYuanJianGe/11644.html
http://yyk.39.net/doctor/157982.html
https://archive.is/7G72B
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706. Introduction to the Organ Transplant Department at The First People‘s Hospital of YueYangs 
http://jiuyi.ewsos.com/yiyuan/keshi-QiGuanYiZhiKe469993 
https://archive.is/HbTWQ 
岳阳市第一人民医院器官移植科

707. Introduction to Wen Dingjun from the Organ Transplant Department at The First People‘s Hospital of 
YueYangs 
http://ysk.familydoctor.com.cn/217095/ 
https://archive.is/dj20F 
岳阳市第一人民医院泌尿移植科文定军

708. Recommend famous doctors in Yueyang – Tang Xiuying 
http://jk.803.com.cn/contents/242/9203.html 
https://archive.is/irH6Z 
健康岳阳名医推荐唐秀英

709. Renew the contract with life through transplant – the excellent transplant team at The First People‘s 
Hospital of Yueyang 
http://www.yyr.cn/News/2014-7/4/de0546894.htm 
https://web.archive.org/web/20160410072343/http://www.yyr.cn/News/2014-7/4/de0546894.htm 
器官移植：与生命“续约”—记市一医院器官移植科优秀团队  来源：岳阳日报

710. Renew the contract with life through transplant – the excellent transplant team at The First People‘s 
Hospital of Yueyang 
http://www.yyr.cn/News/2014-7/4/de0546894.htm 
https://web.archive.org/web/20160410072343/http://www.yyr.cn/News/2014-7/4/de0546894.htm 
器官移植：与生命“续约”—记市一医院器官移植科优秀团队  来源：岳阳日报

711. Zhou Zhixiong from the ophthalmology department at the First People’s Hospital of Yueyang 
http://www.yy8080120.com/html/zhuanjiaminglv/WenKe/186.html 
https://archive.is/abzEQ 
岳阳市一人民医院眼科副主任医师, 周志雄

712. The Ophthalmology Department at The First People’s Hospital of Yueyang 
http://yiyuan.999ask.com/hospital/2271/category/48655.html 
https://archive.is/TIyUH 
岳阳市一人民医院眼科  来源：99健康网

713. The Hepatobiliary Surgery Department of the Third Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University 
Source:  Medical Advisory ifeng.com 
http://haodf.health.ifeng.com/faculty/DE4rO-XCoLUE-3Urbc1P6dS2aO.htm 
https://web.archive.org/web/20140815030902/http://haodf.health.ifeng.com/faculty/DE4rO-XCoLUE-
3Urbc1P6dS2aO.htm 
中山三院肝胆外科（科室简介） - 导医 - 凤凰网

714. The Kidney transplant Department of the Third Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University 
http://www.zssy.com.cn/Home/Detail/GanZangWaiKe?colType=10&colID=10145&pageIndex=1 
https://archive.is/1lwit 
中山大学附属第三医院肝脏移植中心

715. The Hepatobiliary Surgery Department of the Third Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University 
Source:  Medical Advisory ifeng.com 
http://haodf.health.ifeng.com/faculty/DE4rO-XCoLUE-3Urbc1P6dS2aO.htm 
https://web.archive.org/web/20140815030902/http://haodf.health.ifeng.com/faculty/DE4rO-XCoLUE-
3Urbc1P6dS2aO.htm 
中山三院肝胆外科（科室简介） - 导医 - 凤凰网

716. Guangdong Provincial Organ Transplantation Research Centre - Centre News,   Dated: February 23, 
2006 
http://www.organtransplantation.cn/newsdetail.asp?id=57 
https://web.archive.org/web/20070806054714/http://www.organtransplantation.cn/newsdetail.asp?id=57 
广东省器官移植研究中心—中山大学肝脏移植中心     “中心新闻”   23/02/2006

http://www.yy8080120.com/html/zhuanjiaminglv/WenKe/186.html
https://archive.is/abzEQ
http://haodf.health.ifeng.com/faculty/DE4rO-XCoLUE-3Urbc1P6dS2aO.htm
https://web.archive.org/web/20140815030902/http://haodf.health.ifeng.com/faculty/DE4rO-XCoLUE-3Urbc1P6dS2aO.htm
https://web.archive.org/web/20140815030902/http://haodf.health.ifeng.com/faculty/DE4rO-XCoLUE-3Urbc1P6dS2aO.htm
http://haodf.health.ifeng.com/faculty/DE4rO-XCoLUE-3Urbc1P6dS2aO.htm
https://web.archive.org/web/20140815030902/http://haodf.health.ifeng.com/faculty/DE4rO-XCoLUE-3Urbc1P6dS2aO.htm
https://web.archive.org/web/20140815030902/http://haodf.health.ifeng.com/faculty/DE4rO-XCoLUE-3Urbc1P6dS2aO.htm
http://www.organtransplantation.cn/newsdetail.asp?id=57
https://web.archive.org/web/20070806054714/http://www.organtransplantation.cn/newsdetail.asp?id=57
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717. Chen Guihua at the Liver Transplant Centre at the Third Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University 
http://chengh.u.yynet.cn/intro.php 
https://archive.is/IUM7W 
中山大学附属第三医院 -肝脏移植中心陈规划

718. Guangdong Provincial Organ Transplantation Research Centre - Centre News,   Dated: February 23, 
2006 
https://web.archive.org/web/20070806054714/http://www.organtransplantation.cn/newsdetail.asp?id=57 
广东省器官移植研究中心—中山大学肝脏移植中心     “中心新闻”   23/02/2006

719. The Hepatobiliary Surgery Department of the Third Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University 
Source:  Medical Advisory ifeng.com 
http://haodf.health.ifeng.com/faculty/DE4rO-XCoLUE-3Urbc1P6dS2aO.htm 
https://web.archive.org/web/20140815030902/http://haodf.health.ifeng.com/faculty/DE4rO-XCoLUE-
3Urbc1P6dS2aO.htm 
中山三院肝胆外科（科室简介） - 导医 - 凤凰网

720. Kidney Transplantation at the Third Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University haodf.com 
http://www.haodf.com/faculty/DE4r0BCkuHzduTWTnxuJs56FCrgRH/jieshao.htm 
https://web.archive.org/web/20150412132553/http://www.haodf.com/faculty/
DE4r0BCkuHzduTWTnxuJs56FCrgRH/jieshao.htm 
中山三院肾移植 好大夫在线

721. Kidney Transplantation at the Third Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University haodf.com 
http://www.haodf.com/faculty/DE4r0BCkuHzduTWTnxuJs56FCrgRH/jieshao.htm 
https://web.archive.org/web/20150412132553/http://www.haodf.com/faculty/
DE4r0BCkuHzduTWTnxuJs56FCrgRH/jieshao.htm 
中山三院肾移植 好大夫在线

722. Introduction to Sun Qiquan - Kidney Transplantation at the Third Affiliated Hospital of Sun Yat-sen 
University     haodf.com 
http://sunqiquan.haodf.com/ 
https://web.archive.org/web/20150316070356/http://sunqiquan.haodf.com/ 
孙启全教授- 中山三院肾移植 好大夫在线

723. Kidney Transplantation at the Third Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University haodf.com 
http://www.haodf.com/faculty/DE4r0BCkuHzduTWTnxuJs56FCrgRH/jieshao.htm 
https://web.archive.org/web/20150412132553/http://www.haodf.com/faculty/
DE4r0BCkuHzduTWTnxuJs56FCrgRH/jieshao.htm 
中山三院肾移植 好大夫在线

724. Brief Introduction to Guangdong General Hospital 
http://www.gdghospital.org.cn/Framework/InfoMessage.aspx?did=2&bid=7&sid=128&nva=1&minnva=0 
https://archive.is/2jDv5 
广东省人民医院简介

725. Brief Introduction to the Department of Urologic Surgery at Guangdong General Hospital 
http://www.gdghospital.org.cn/office/IntroduceInfoID.aspx?bid=70 
https://archive.is/YSVpE 
广东省人民医院泌尿外科简介

726. Brief Introduction to the Department of Cardiac Surgery at Guangdong General Hospital 
http://www.gdghospital.org.cn/office/IntroduceInfoID.aspx?bid=20 
https://archive.is/vOSTR 
广东省人民医院心外科简介

727. Wu Ruobin – Heart transplantation expert, chief physician, professor, and doctoral advisor 
http://www.transplantation.org.cn/ZGuangDongShengRenMinYiYuanZhuanJiaTuanDui/2011-02/5267.htm 
http://archive.is/c0JtR 
吴若彬心脏移植专家，主任医师, 教授, 博士生导师

https://web.archive.org/web/20070806054714/http://www.organtransplantation.cn/newsdetail.asp?id=57
http://haodf.health.ifeng.com/faculty/DE4rO-XCoLUE-3Urbc1P6dS2aO.htm
https://web.archive.org/web/20140815030902/http://haodf.health.ifeng.com/faculty/DE4rO-XCoLUE-3Urbc1P6dS2aO.htm
https://web.archive.org/web/20140815030902/http://haodf.health.ifeng.com/faculty/DE4rO-XCoLUE-3Urbc1P6dS2aO.htm
http://www.haodf.com/faculty/DE4r0BCkuHzduTWTnxuJs56FCrgRH/jieshao.htm
https://web.archive.org/web/20150412132553/http://www.haodf.com/faculty/DE4r0BCkuHzduTWTnxuJs56FCrgRH/jieshao.htm
https://web.archive.org/web/20150412132553/http://www.haodf.com/faculty/DE4r0BCkuHzduTWTnxuJs56FCrgRH/jieshao.htm
http://www.haodf.com/faculty/DE4r0BCkuHzduTWTnxuJs56FCrgRH/jieshao.htm
https://web.archive.org/web/20150412132553/http://www.haodf.com/faculty/DE4r0BCkuHzduTWTnxuJs56FCrgRH/jieshao.htm
https://web.archive.org/web/20150412132553/http://www.haodf.com/faculty/DE4r0BCkuHzduTWTnxuJs56FCrgRH/jieshao.htm
http://www.haodf.com/faculty/DE4r0BCkuHzduTWTnxuJs56FCrgRH/jieshao.htm
https://web.archive.org/web/20150412132553/http://www.haodf.com/faculty/DE4r0BCkuHzduTWTnxuJs56FCrgRH/jieshao.htm
https://web.archive.org/web/20150412132553/http://www.haodf.com/faculty/DE4r0BCkuHzduTWTnxuJs56FCrgRH/jieshao.htm
http://www.gdghospital.org.cn/Framework/InfoMessage.aspx?did=2&bid=7&sid=128&nva=1&minnva=0
https://archive.is/2jDv5
http://www.gdghospital.org.cn/office/IntroduceInfoID.aspx?bid=70
https://archive.is/YSVpE
http://www.gdghospital.org.cn/office/IntroduceInfoID.aspx?bid=20
https://archive.is/vOSTR
http://www.transplantation.org.cn/ZGuangDongShengRenMinYiYuanZhuanJiaTuanDui/2011-02/5267.htm
http://archive.is/c0JtR
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728. Brief Introduction to the Department of Hepatobiliary Surgery at Guangdong General Hospital 
http://www.haodf.com/faculty/DE4rO-XCoLUmQ17Bfmw7E-sSlj/jieshao.htm 
http://archive.is/E1dfR 
广东省人民医院肝胆外科

729. Multiple Organ Harvest, The Journal of Practical Medicine, 2001, Issue 3, 227-228 
http://qikan.cqvip.com/article/detail.aspx?id=5097572&from=zk_search 
http://archive.is/8lkYP 
多器官联合切取，《实用医学杂志》2001年第3期 227-228 (The Journal of Practical Medicine)

730. Ten big events happened in 2001 at Guangdong Provincial People’s Hospital 
http://e5413.com/Framework/NewsMessage.aspx?ID=60&did=2&bid=7&sid=129&nva=1&minnva=4 
http://archive.is/dmZup 
2001年广东省人民医院“十件大事”

731. Brief Introduction to Guangdong No.2 Provincial People‘s Hospital 
http://www.gd2h.com/yygk/ 
http://web.archive.org/web/20160427182925/http://www.gd2h.com/yygk/ 
广东省第二人民医院简介

732. Brief Introduction to the Organ Transplantation Department at Guangdong No.2 Provincial People‘s 
Hospital 
http://www.gd2h.com/ks/0040/ 
http://web.archive.org/web/20160124015650/http://www.gd2h.com/ks/0040/ 
广东省第二人民医院器官移植科科室简介

733. Dr, Zheng Keli, the Organ Transplantation Department at Guangdong No.2 Provincial People‘s Hospital 
http://zhengkeli.u.yynet.cn/intro.php 
https://archive.is/opbWC 
广东省第二人民医院 器官移植科 - 郑克立

734. Dr, Zheng Keli, the Organ Transplantation Department at Guangdong No.2 Provincial People‘s Hospital 
http://www.gd2h.com/ks/0040/doctor_5093.html 
https://archive.is/xlQHc 
器官移植科郑克立广东省第二人民医院

735. Brief Introduction to the Organ Transplantation Department at Guangdong No.2 Provincial People‘s 
Hospital 
http://www.gd2h.com/ks/0040/ 
http://web.archive.org/web/20160124015650/http://www.gd2h.com/ks/0040/ 
广东省第二人民医院器官移植科科室简介

736. Dr. Liu Dong, Expert office 
http://liudong.baikemy.com/expert/profile#resume 
http://archive.is/Vk9qP 
刘东专家工作室

737. Leads to Investigation: 6 transplants were carried out on August 4 at Guangdong No.2 Provincial 
People‘s Hospital 
http://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/30/%E8%B0%83%E6%9F%A5%E7%BA%BF%E7%B4%A2-
%E9%9B%B6%E5%85%AD%E5%B9%B4%E5%85%AB%E6%9C%88%E5%9B%9B%E6%97%A5%E5%B9
%BF%E4%B8%9C%E7%9C%81%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%8C%BB%E9
%99%A2%E5%81%9A%E5%85%AD%E4%BE%8B%E8%82%BE%E7%A7%BB%E6%A4%8D-279442.html 
明慧网调查线索：零六年八月四日广东省第二人民医院做六例肾移植

738. Brief Introduction to the Organ Transplantation Department at Guangdong No.2 Provincial People‘s 
Hospital 
http://www.gd2h.com/ks/0040/ 
http://web.archive.org/web/20160124015650/http://www.gd2h.com/ks/0040/ 
广东省第二人民医院器官移植科科室简介

http://www.haodf.com/faculty/DE4rO-XCoLUmQ17Bfmw7E-sSlj/jieshao.htm
http://qikan.cqvip.com/article/detail.aspx?id=5097572&from=zk_search
http://archive.is/8lkYP
http://e5413.com/Framework/NewsMessage.aspx?ID=60&did=2&bid=7&sid=129&nva=1&minnva=4http://archive.is/dmZup
http://e5413.com/Framework/NewsMessage.aspx?ID=60&did=2&bid=7&sid=129&nva=1&minnva=4http://archive.is/dmZup
http://www.gd2h.com/yygk/
http://www.gd2h.com/ks/0040/
http://zhengkeli.u.yynet.cn/intro.php
http://www.gd2h.com/ks/0040/doctor_5093.html
http://www.gd2h.com/ks/0040/
http://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/30/%E8%B0%83%E6%9F%A5%E7%BA%BF%E7%B4%A2-%E9%9B%B6%E5%85%AD%E5%B9%B4%E5%85%AB%E6%9C%88%E5%9B%9B%E6%97%A5%E5%B9%BF%E4%B8%9C%E7%9C%81%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%8C%BB%E9%99%A2%E5%81%9A%E5%85%AD%E4%BE%8B%E8%82%BE%E7%A7%BB%E6%A4%8D-279442.html
http://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/30/%E8%B0%83%E6%9F%A5%E7%BA%BF%E7%B4%A2-%E9%9B%B6%E5%85%AD%E5%B9%B4%E5%85%AB%E6%9C%88%E5%9B%9B%E6%97%A5%E5%B9%BF%E4%B8%9C%E7%9C%81%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%8C%BB%E9%99%A2%E5%81%9A%E5%85%AD%E4%BE%8B%E8%82%BE%E7%A7%BB%E6%A4%8D-279442.html
http://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/30/%E8%B0%83%E6%9F%A5%E7%BA%BF%E7%B4%A2-%E9%9B%B6%E5%85%AD%E5%B9%B4%E5%85%AB%E6%9C%88%E5%9B%9B%E6%97%A5%E5%B9%BF%E4%B8%9C%E7%9C%81%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%8C%BB%E9%99%A2%E5%81%9A%E5%85%AD%E4%BE%8B%E8%82%BE%E7%A7%BB%E6%A4%8D-279442.html
http://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/30/%E8%B0%83%E6%9F%A5%E7%BA%BF%E7%B4%A2-%E9%9B%B6%E5%85%AD%E5%B9%B4%E5%85%AB%E6%9C%88%E5%9B%9B%E6%97%A5%E5%B9%BF%E4%B8%9C%E7%9C%81%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%8C%BB%E9%99%A2%E5%81%9A%E5%85%AD%E4%BE%8B%E8%82%BE%E7%A7%BB%E6%A4%8D-279442.html
http://www.gd2h.com/ks/0040/
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739. Experts, the Organ Transplantation Department at Guangdong No.2 Provincial People‘s Hospital 
http://www.gd2h.com/ks/0040/dept_doctor.html 
http://archive.is/JHYZ6yZzzR 
广东省第二人民医院器官移植科专家

740. Dr. Liu Dong, Expert office 
http://liudong.baikemy.com/expert/profile#resume 
http://archive.is/Vk9qP 
刘东专家工作室

741. The Organ Transplantation Department at Guangdong No.2 Provincial People‘s Hospital 
http://www.gd2h.com/ks/0040/doctor_5649.html 
http://web.archive.org/web/20160507200923/http://www.gd2h.com/ks/0040/doctor_5649.html 
器官移植科黎程广东省第二人民医院

742. The Second Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University 
http://www.gyey.com/cn/BYyygk.aspx?TypeID=3 
https://web.archive.org/web/20160124013450/http://www.gyey.com/cn/BYyygk.aspx?TypeID=3 
广州医学院第二附属医院

743. Department of Organ Transplantation at The Second Affiliated Hospital of Guangzhou Medical 
University 
http://www.gyey.com/cn/BYKSnews_info.aspx?ks=44&TypeID=26&id1=44 
https://web.archive.org/web/20160124013345/http://www.gyey.com/cn/BYKSnews_info.
aspx?ks=44&TypeID=26&id1=44 
广医二院器官移植科

744. Department of Organ Transplantation at The Second Affiliated Hospital of Guangzhou Medical 
University 
http://www.gyey.com/cn/BYKSnews_info.aspx?ks=44&TypeID=26&id1=44 
https://web.archive.org/web/20160124013345/http://www.gyey.com/cn/BYKSnews_info.
aspx?ks=44&TypeID=26&id1=44 
广医二院器官移植科

745. Investigation Lead: 6 Kidney Transplants Completed at Guangdong No. 2 Provincial People‘s Hospital 
on August 4, 2006 Minghui.org   September 30, 2013 
http://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/30/279442.html 
调查线索：广州中共系统活摘法轮功学员器官   明慧网

746. Brief Introduction to The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University 
http://www.gyfyy.com/cn/list-1-1-28.html 
https://web.archive.org/web/20160124013242/http://www.gyfyy.com/cn/list-1-1-28.html 
广州医科大学附属第一医院简介

747. Department of Thoracic Surgery at the First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University 
http://www.gyfyy.com/cn/list-58-2386.html 
https://web.archive.org/web/20160124013052/http://www.gyfyy.com/cn/list-58-2386.html 
广州医科大学附属第一医院胸外科

748. Department of Thoracic Surgery at the First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University 
http://www.gyfyy.com/cn/list-58-2386.html 
https://web.archive.org/web/20160124013052/http://www.gyfyy.com/cn/list-58-2386.html 
广州医科大学附属第一医院胸外科

749. Department of Thoracic Surgery at the First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University 
http://www.gyfyy.com/cn/list-58-2386.html 
https://web.archive.org/web/20160124013052/http://www.gyfyy.com/cn/list-58-2386.html 
广州医科大学附属第一医院胸外科

750. The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University 
http://www.baike.com/wiki/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8C%BB%E7%A7%91%E5%A4%A7%E5%A
D%A6%E9%99%84%E5%B1%9E%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%8C%BB%E9%99%A2&prd=so_1_doc 
https://archive.is/iLvyJ 
广州医科大学附属第一医院  互动百科

http://www.gd2h.com/ks/0040/dept_doctor.html
http://www.gd2h.com/ks/0040/doctor_5649.html
http://www.gyey.com/cn/BYyygk.aspx?TypeID=3
https://web.archive.org/web/20160124013450/http://www.gyey.com/cn/BYyygk.aspx?TypeID=3
http://www.gyey.com/cn/BYKSnews_info.aspx?ks=44&TypeID=26&id1=44
https://web.archive.org/web/20160124013345/http://www.gyey.com/cn/BYKSnews_info.aspx?ks=44&TypeID=26&id1=44
https://web.archive.org/web/20160124013345/http://www.gyey.com/cn/BYKSnews_info.aspx?ks=44&TypeID=26&id1=44
http://www.gyey.com/cn/BYKSnews_info.aspx?ks=44&TypeID=26&id1=44
https://web.archive.org/web/20160124013345/http://www.gyey.com/cn/BYKSnews_info.aspx?ks=44&TypeID=26&id1=44
https://web.archive.org/web/20160124013345/http://www.gyey.com/cn/BYKSnews_info.aspx?ks=44&TypeID=26&id1=44
http://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/30/279442.html
http://www.gyfyy.com/cn/list-1-1-28.html
https://web.archive.org/web/20160124013242/http://www.gyfyy.com/cn/list-1-1-28.html
http://www.gyfyy.com/cn/list-58-2386.html
https://web.archive.org/web/20160124013052/http://www.gyfyy.com/cn/list-58-2386.html
http://www.gyfyy.com/cn/list-58-2386.html
https://web.archive.org/web/20160124013052/http://www.gyfyy.com/cn/list-58-2386.html
http://www.gyfyy.com/cn/list-58-2386.html
https://web.archive.org/web/20160124013052/http://www.gyfyy.com/cn/list-58-2386.html
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751. Liu Guochang from the Ophthalmology Department at The First Affiliated Hospital of Guangzhou 
Medical University 
http://20032115.hos.999120.net/hospital/Doctor.aspx?PageNo=2&DoctorID=20426370&DepartmentID=&hos
date=&hostime=&hospitalid=&special= 
https://archive.is/qaQX7 
广州医科大学附属第一医院眼科刘国昌  导医网

752. Introduction to Sun Yat-Sen Cardiovascular Hospital of Shenzhen 
http://www.szsyxyy.com/about/list.php?catid=26 
https://archive.is/EkyHZ 
深圳市孙逸仙心血管医院介绍

753. Brief Introduction to Sun Yat-Sen Cardiovascular Hospital of Shenzhen 
http://www.szwsjob.com/index?module=A010&name=detail&pk=4 
https://web.archive.org/web/20160124013016/http://www.szwsjob.com/index?module=A010&name=detai
l&pk=4 
深圳市孙逸仙心血管医院简介

754. Introduction to Sun Yat-Sen Cardiovascular Hospital of Shenzhen 
http://www.szsyxyy.com/about/list.php?catid=26 
https://archive.is/EkyHZ 
深圳市孙逸仙心血管医院介绍

755. End-stage heart disease specialist at Sun Yat-Sen Cardiovascular Hospital of Shenzhen 
http://www.szsyxyy.com/keshi/ 
https://web.archive.org/web/20160410095433/http://www.szsyxyy.com/keshi/ 
深圳孙逸仙心血管医院终末期心脏病专科

756. The 14th heart transplantation completed and longest survival time has reached 12 years 
http://www.sznews.com/news/content/2015-01/16/content_11049927.htm 
http://archive.is/i6T8m 
我市完成第14例心脏移植手术 最长存活时间可达12年

757. Sun Yat-Sen Cardiovascular Hospital of Shenzhen: conducted two heart transplant within 6 hours 
http://news.sina.com.cn/c/2003-10-29/09371014898s.shtml 
https://web.archive.org/web/20160410093721/http://news.sina.com.cn/c/2003-10-29/09371014898s.shtml 
深圳孙逸仙心血管医院：6小时移植两心脏  来源：南方日报

758. The well-known Thoracic and Cardiovascular expert Ji Shangyi 
http://qhwhyj.cn/xx-1/News_View.asp?NewsID=171 
http://archive.is/KKf9O 
著名胸心血管专家姬尚义

759. Story materials about Yang Jianan  Source: Chinese Association of Cardiovascular Surgeons 
http://www.cacvs.net/?p=30&a=view&r=51&c=3 
https://web.archive.org/saveweb/20160607002403/http://www.cacvs.net/?p=30&a=view&r=51&c=3 
2013年优秀医师奖获奖人事迹材料：杨建安医师事迹材料  来源：中国医师协会心血管外科医师分会

760. Brief Introduction to The First Affiliated Hospital of Jinan University 
http://jd.jnu.edu.cn/yxsz/yxsz2014/default.asp?see=clg&id=30 
https://web.archive.org/web/20160124012643/http://jd.jnu.edu.cn/yxsz/yxsz2014/default.
asp?see=clg&id=30 
暨南大学附属第一医院简介

761. The Urology Surgery Department at the First Affiliated Hospital of Jinan University 
http://www.medste.gd.cn/Html/dip/sywztjs/zkjj/zdzk/25491620090318121000.html 
https://archive.is/6FQjZ 
暨南大学附属第一医院泌尿外科

762. The Organ Transplant Centre at the First Affiliated Hospital of Jinan University 
http://www.medste.gd.cn/Html/dip/sywztjs/zkjj/zdzk/25491620090318121000.html 
https://archive.is/XwUBT 
暨南大学附属第一医院器官移植中心  好大夫在线

http://www.szwsjob.com/index?module=A010&name=detail&pk=4
https://web.archive.org/web/20160124013016/http://www.szwsjob.com/index?module=A010&name=detail&pk=4
https://web.archive.org/web/20160124013016/http://www.szwsjob.com/index?module=A010&name=detail&pk=4
http://www.sznews.com/news/content/2015-01/16/content_11049927.htm
http://qhwhyj.cn/xx-1/News_View.asp?NewsID=171
http://jd.jnu.edu.cn/yxsz/yxsz2014/default.asp?see=clg&id=30
https://web.archive.org/web/20160124012643/http://jd.jnu.edu.cn/yxsz/yxsz2014/default.asp?see=clg&id=30
https://web.archive.org/web/20160124012643/http://jd.jnu.edu.cn/yxsz/yxsz2014/default.asp?see=clg&id=30
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763. The New Ward Building Put into Operation Day  at the First Affiliated Hospital of Jinan University 
http://photo.familydoctor.com.cn/social/201212/9252712182938.html 
https://archive.is/YUwih 
暨南大学附属第一医院新住院大楼于公开日活动

764. The new ward building put into operation on  Dec. 9, 2012 at the First Affiliated Hospital of Jinan 
University 
http://zl.39.net/zt/kfr/kfr/#a4 
https://web.archive.org/web/20160419210027/http://zl.39.net/zt/kfr/kfr/ 
暨南大学附属第一医院新住院大楼于2012年12月9日开放

765. Brief Introduction to The First Affiliated Hospital of Jinan University 
http://jd.jnu.edu.cn/yxsz/yxsz2014/default.asp?see=clg&id=30 
https://web.archive.org/web/20160124012643/http://jd.jnu.edu.cn/yxsz/yxsz2014/default.
asp?see=clg&id=30 
暨南大学附属第一医院简介

766. The Urology Surgery Department at the First Affiliated Hospital of Jinan University 
http://www.haodf.com/faculty/DE4rO-XCoLUoys8hm0TUy35vjf/jieshao.htm 
https://archive.is/6FQjZ 
暨南大学附属第一医院泌尿外科

767. Su Zhexuan, Organ Transplant Centre at the First Affiliated Hospital of Jinan University 
http://www.haodf.com/doctor/DE4r08xQdKSLBglZnYSdpUn-8HdJ.htm 
http://archive.is/LV3gb 
暨南大学附属第一医院器官移植中心，苏泽轩简介

768. Chen Jie, Organ Transplant Centre at the First Affiliated Hospital of Jinan University 
http://jd.jnu.edu.cn/yxsz/yxsz2014/detail.asp?id=24335 
http://archive.is/3X1wk 
暨南大学附属第一医院器官移植中心，陈洁介绍

769. The First Affiliated Hospital of Jinan University - Ding, Hongwen 
http://dinghongwen.u.yynet.cn/intro.php 
https://web.archive.org/web/20160124012554/http://dinghongwen.u.yynet.cn/intro.php 
暨南大学附属第一医院丁泓文

770. Introduction of The Third Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University 
http://www.gy3y.com/aboutus/yyjs/a_100015.html 
http://web.archive.org/web/20160501085442/http://www.gy3y.com/aboutus/yyjs/a_100015.html 
广州医科大学附属第三医院

771. Department of Organ Transplantation at The Third Affiliated Hospital of Guangzhou Medical 
University - 
http://www.gy3y.com/ks/wkxt/qgyzk/ 
https://web.archive.org/web/20160411053410/http://www.gy3y.com/ks/wkxt/qgyzk/ 
广医三院器官移植科

772. Department of Organ Transplantation at The Third Affiliated Hospital of Guangzhou Medical 
University - 
http://www.gy3y.com/ks/wkxt/qgyzk/ 
https://web.archive.org/web/20160411053410/http://www.gy3y.com/ks/wkxt/qgyzk/ 
广医三院器官移植科

773. Dr. Lin Minzhuan of the Department of Organ Transplantation at the Third Affiliated Hospital of 
Guangzhou Medical University 
http://www.gy3y.com/ks/wkxt/qgyzk/doctor_103.html 
http://archive.is/UW5W9 
广医三院器官移植科专家介绍林民专

http://jd.jnu.edu.cn/yxsz/yxsz2014/default.asp?see=clg&id=30
https://web.archive.org/web/20160124012643/http://jd.jnu.edu.cn/yxsz/yxsz2014/default.asp?see=clg&id=30
https://web.archive.org/web/20160124012643/http://jd.jnu.edu.cn/yxsz/yxsz2014/default.asp?see=clg&id=30
http://www.haodf.com/doctor/DE4r08xQdKSLBglZnYSdpUn-8HdJ.htm
http://archive.is/LV3gb
http://jd.jnu.edu.cn/yxsz/yxsz2014/detail.asp?id=24335
http://archive.is/3X1wk
http://dinghongwen.u.yynet.cn/intro.php
https://web.archive.org/web/20160124012554/http://dinghongwen.u.yynet.cn/intro.php
http://www.gy3y.com/aboutus/yyjs/a_100015.html
http://web.archive.org/web/20160501085442/http://www.gy3y.com/aboutus/yyjs/a_100015.html
http://www.gy3y.com/ks/wkxt/qgyzk/doctor_103.html
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774. The Third Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University- A+ Medical Encyclopedia 
http://www.a- hospital.com/w/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E9%99%A2%E7%
AC%AC%E4%B8%89%E9%99%84%E5%B1%9E%E5%8C%BB%E9%99%A2 
http://archive.is/t6Rgn 
广州医学院第三附属医院 - A+医学百科

775. The Third Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University- Hudong Encyclopedia 
http://www.baike.com/wiki/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E9%99%A2%E7%AC
%AC%E4%B8%89%E9%99%84%E5%B1%9E%E5%8C%BB%E9%99%A2&prd=so_1_doc 
http://archive.is/F8o8n 
广州医学院第三附属医院_互动百科

776. The Organ Transplant Department of the Third Affiliated Hospital of Guangzhou Medical College - 
Good Doctors Online 
http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLPTmx2rpF9fQsVXyf/jieshao.htm 
http://archive.is/ZxdoQ 
广医三院器官移植科－好大夫在线

777. Introduction to Huang Xiaoting from the Organ Transplant Department of 
the Third Affiliated Hospital of Guangzhou Medical College 
http://huangxiaoting.u.yynet.cn/intro.php 
https://web.archive.org/web/20160607041630/http://huangxiaoting.u.yynet.cn/intro.php 
广医三院器官移植科黄孝庭简介

778. Dr. Lin Minzhuan of the Department of Organ Transplantation at the Third Affiliated Hospital of 
Guangzhou Medical University 
http://www.gy3y.com/ks/wkxt/qgyzk/doctor_103.html 
http://archive.is/UW5W9 
广医三院器官移植科专家介绍林民专

779. Brief Introduction to The First Affiliated Hospital of Guangxi Medical University 
http://www.gxmuyfy.cn/gxmufy1/1fy/browse/browse3.asp?module_id=71&ID=0 
https://web.archive.org/web/20160124012323/http://www.gxmuyfy.cn/gxmufy1/1fy/browse/browse3.
asp?module_id=71&ID=0 
广西医大一院简介

780. Brief Introduction to the Organ Transplant Centre at The First Affiliated Hospital of Guangxi Medical 
University - Health Group 
http://yiyuan.jiankangzu.com/keshi-22683/ 
https://web.archive.org/web/20160124012003/http://yiyuan.jiankangzu.com/keshi-22683/ 
广西医大一院器官移植中心简介－健康族

781. Brief Introduction to the Organ Transplant Centre at The First Affiliated Hospital of Guangxi Medical 
University - Health Group 
http://yiyuan.jiankangzu.com/keshi-22683/ 
https://web.archive.org/web/20160124012003/http://yiyuan.jiankangzu.com/keshi-22683/ 
广西医大一院器官移植中心简介－健康族

782. Department of Hepatobiliary Surgery at The First Affiliated Hospital of Guangxi Medical University 
http://www.gxmuyfy.cn/gxmufy1/1fy/browse/browse4.asp?module_id=110&ID=4089 
https://web.archive.org/web/20160124011935/http://www.gxmuyfy.cn/gxmufy1/1fy/browse/browse4.
asp?module_id=110&ID=4089 
广西医大一院肝胆外科

783. Peng, Minhao - Liver Transplantation Expert China Organ Transplant Network 
http://www.transplantation.org.cn/ZGuangXiYiKeDaXueDiYiFuShuYiYuanZhuanJiaTuanDui/2011-02/5216.htm 
https://web.archive.org/web/20160122190727/http://www.transplantation.org.cn/ZGuangXiYiKeDaXueDiYiF
uShuYiYuanZhuanJiaTuanDui/2011-02/5216.htm 
彭民浩肝移植专家   中国器官移植网

784. The Progress of Clinical Renal Homotransplantation in China 
Medical Journal of the Chinese People‘s Armed Police Forces, June 2004, 15 (6) 
By: Yu Lixin , Southern Medical University Organ Transplantation Centre 
http://qikan.9med.net/upload/pdf/160/1653/98377_3634.pdf 

http://www.baike.com/wiki/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E9%99%A2%E7%AC%AC%E4%B8%89%E9%99%84%E5%B1%9E%E5%8C%BB%E9%99%A2&prd=so_1_doc
http://www.baike.com/wiki/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E9%99%A2%E7%AC%AC%E4%B8%89%E9%99%84%E5%B1%9E%E5%8C%BB%E9%99%A2&prd=so_1_doc
http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLPTmx2rpF9fQsVXyf/jieshao.htm
http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLPTmx2rpF9fQsVXyf/jieshao.htm
http://www.gy3y.com/ks/wkxt/qgyzk/doctor_103.html
http://www.gxmuyfy.cn/gxmufy1/1fy/browse/browse3.asp?module_id=71&ID=0
https://web.archive.org/web/20160124012323/http://www.gxmuyfy.cn/gxmufy1/1fy/browse/browse3.asp?module_id=71&ID=0
https://web.archive.org/web/20160124012323/http://www.gxmuyfy.cn/gxmufy1/1fy/browse/browse3.asp?module_id=71&ID=0
http://yiyuan.jiankangzu.com/keshi-22683/
https://web.archive.org/web/20160124012003/http://yiyuan.jiankangzu.com/keshi-22683/
http://yiyuan.jiankangzu.com/keshi-22683/
https://web.archive.org/web/20160124012003/http://yiyuan.jiankangzu.com/keshi-22683/
http://www.gxmuyfy.cn/gxmufy1/1fy/browse/browse4.asp?module_id=110&ID=4089
https://web.archive.org/web/20160124011935/http://www.gxmuyfy.cn/gxmufy1/1fy/browse/browse4.asp?module_id=110&ID=4089
https://web.archive.org/web/20160124011935/http://www.gxmuyfy.cn/gxmufy1/1fy/browse/browse4.asp?module_id=110&ID=4089
http://www.transplantation.org.cn/ZGuangXiYiKeDaXueDiYiFuShuYiYuanZhuanJiaTuanDui/2011-02/5216.htm
https://web.archive.org/web/20160122190727/http://www.transplantation.org.cn/ZGuangXiYiKeDaXueDiYiFuShuYiYuanZhuanJiaTuanDui/2011-02/5216.htm
https://web.archive.org/web/20160122190727/http://www.transplantation.org.cn/ZGuangXiYiKeDaXueDiYiFuShuYiYuanZhuanJiaTuanDui/2011-02/5216.htm
http://qikan.9med.net/upload/pdf/160/1653/98377_3634.pdf
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https://web.archive.org/web/20160131013506/http://qikan.9med.net/upload/pdf/160/1653/98377_3634.
pdf 
《武警医学》2004年6月15卷6期《我国临床同种肾脏移植进展》 
作者：广州南方医院器官移植中心主任于立新

785. Department of Kidney Transplantation, The First Affiliated Hospital of Xi‘an Jiaotong University 
http://www.dyyy.xjtu.edu.cn/jypt/yyks/lcks/zbyysyzk.htm https://archive.is/XzGJs 
西安交通大学附属第一医院肾移植科

786. Organ Transplantation Research Institute of Xi‘an Jiaotong University 
http://www.dyyy.xjtu.edu.cn/jypt/yyks/yjzx/qgyzyjs.htm https://archive.is/p1ZKd 
西安交通大学附一院器官移植研究所

787. The first affiliated hospital of Xi‘an Jiaotong University has breakthrough 4,000 kidney transplants 
Source: news.xjtu.edu.cn,        Date: 2015-04-17 
http://news.xjtu.edu.cn/info/1012/53225.htm   https://archive.is/HGleb 
西安交大一附院肾脏移植突破4000例 来源：交大新闻网  日期 2015-04-17

788. A healthy Chinese power—a special report on the 60 Anniversary of Xi‘an Jiaotong University,  Shaanxi 
Daily,  Jan 20, 2016 
http://www.jdswzl.com/yydt/5040.html 
https://archive.is/AQtO7 
西安交大一附院60华诞报道—一支健康中国的力量,  《陕西日报》，2016-01-20

789. One of “Kidney transplants key technological innovation and its clinical application” report series: 
Development of the Kidney transplant at The first affiliated hospital of Xi‘an Jiaotong University 
Source: www.dyyy..xjtu.edu.cn 
http://www.dyyy.xjtu.edu.cn/info/1779/9006.htm 
https://archive.is/F03dG 
2013年国家科学技术进步二等奖 “肾脏移植关键技术创新及临床应用”系列报道之一： 
我院肾脏移植事业的发展历程 来源：交大新闻网

790. Department of Kidney Transplantation, The First Affiliated Hospital of Xi‘an Jiaotong University 
http://www.dyyy.xjtu.edu.cn/jypt/yyks/lcks/zbyysyzk.htm 
https://archive.is/XzGJs 
西安交通大学附属第一医院肾移植科

791. Investigation Clue: Kidney Transplant Status at the First Affiliated Hospital of Xi‘an Jiaotong University 
– minghui.org 
http://www.minghui.org/mh/articles/2006/7/10/132658.html 
https://web.archive.org/web/20160123212325/http://www.minghui.org/mh/articles/2006/7/10/132658.
html 
调查线索：西安交通大学医学院第一附属医院肾移植情况－明慧网

792. WOIPFG Investigation Report on Mainland China Over the Live Organ Harvesting of Falun Gong 
Practitioners 
http://www.zhuichaguoji.org/node/699 
https://web.archive.org/web/20160123212439/http://www.zhuichaguoji.org/node/699 
《追查国际》关于中国大陆各地活体摘取法轮功学员器官的调查报告

793. Giving Patients New Lives--Du Yingdong, Deputy Director of Department of Hepatobiliary Surgery at 
No. 107 Hospital 
Jiaodong.net   March 28, 2015 
http://health.jiaodong.net/system/2015/03/27/012643942.shtml 
https://web.archive.org/web/20160116210548/http://health.jiaodong.net/system/2015/03/27/012643942.
shtml 
生命在这重新崛起-107医院肝胆外科副主任杜英东       胶东在线   March 28, 2015

794. Giving Patients New Lives--Du Yingdong, Deputy Director of Department of Hepatobiliary Surgery at 
No. 107 Hospital 
Jiaodong.net       March 28, 2015 
http://health.jiaodong.net/system/2015/03/27/012643942.shtml 

https://web.archive.org/web/20160131013506/http://qikan.9med.net/upload/pdf/160/1653/98377_3634.pdf
https://web.archive.org/web/20160131013506/http://qikan.9med.net/upload/pdf/160/1653/98377_3634.pdf
http://www.dyyy.xjtu.edu.cn/jypt/yyks/lcks/zbyysyzk.htm
https://archive.is/XzGJs
http://www.dyyy.xjtu.edu.cn/jypt/yyks/yjzx/qgyzyjs.htm
https://archive.is/p1ZKd
http://www.dyyy.xjtu.edu.cn/info/1779/9006.htm
https://archive.is/F03dG
http://www.dyyy.xjtu.edu.cn/jypt/yyks/lcks/zbyysyzk.htm
https://archive.is/XzGJs
http://www.minghui.org/mh/articles/2006/7/10/132658.html
http://www.zhuichaguoji.org/node/699
https://web.archive.org/web/20160123212439/http://www.zhuichaguoji.org/node/699
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https://web.archive.org/web/20160116210548/http://health.jiaodong.net/system/2015/03/27/012643942.
shtml 
生命在这重新崛起-107医院肝胆外科副主任杜英东       胶东在线   March 28, 2015

795. The new hospital ward building was put into use in No. 107 Hospital  Souhu.net/ Qilu Evening News  
Apr 22, 2012 
http://m.sohu.com/n/341320996/?v=3 
https://web.archive.org/web/20160212213443/http://m.sohu.com/n/341320996/?v=3 
107医院新病房大楼启用    搜狐网    齐鲁晚报    2012年4月22日

796. Full view of the First Affiliated Hospital of Xinjiang Medical University 
http://www.xydyfy.com/html/2015/yiyuanjianjie_0701/3559.html 
https://web.archive.org/web/20160121061329/http://www.xydyfy.com/html/2015/
yiyuanjianjie_0701/3559.html 
新疆医科大学第一附属医院概况

797. The brief of the Organ Transplant Research Institute in the Xinjiang Autonomous Region 
Dated：2008-03-26 
http://xydyfy.cn/html/2008/linchuangyixueyanjiuyuan_0326/2277.html 
https://archive.is/9oTvf 
新疆维吾尔自治区器官移植研究所概况   发布时间：2008-03-26

798. Experience of Providing Post-Liver Transplant Care for 4207 Patients 
Source: Endemic Diseases Bulletin   2003 Volume 18-02, p.75-76 
Authors:  Jiang Cuiqing, Wang Huicai, Wang Lixin, Yuan Bi, Song Bei, Zhou Xian 
http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=DFBT200302035&dbname=cjfqtotal&dbcode=CJFQ&
v=MDY5MDBJU3ZKZXJHNEh0TE1yWTlHWVlSNkRnOC96aFlVN3pzT1QzaVFyUmN6RnJDVVJMK2ZZT1Z2RkNy
bFY3N0s= 
https://web.archive.org/web/20160116211223/http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=DFB
T200302035&dbname=cjfqtotal&dbcode=CJFQ&v=MDY5MDBJU3ZKZXJHNEh0TE1yWTlHWVlSNkRnOC96aFlV
N3pzT1QzaVFyUmN6RnJDVVJMK2ZZT1Z2RkNybFY3N0s= 
“4207例肝移植术后患者的监护初步体会”     《地方病通报》  2003年18卷02期 75-76页 
作者：姜翠清, 汪惠才,   王立新, 袁碧, 宋蓓, 周娴 (新疆医科大学第一附属医院,新疆,乌鲁木齐,830054)

799. Wen Hao, Ho Leung Ho Lee Foundation 
http://www.hlhl.org.cn/news/findnews/showsub.asp?id=1276 
https://web.archive.org/web/20151226155723/http://www.hlhl.org.cn/news/findnews/showsub.
asp?id=1276 
温浩 - 何梁何利基金

800. Introduction of Department Of Urology at First Affiliated Hospital of Xinjiang Medical University   Sep 
9, 2012 
http://www.xydyfy.com/html/2012/keshixunli_0909/1460.html 
https://web.archive.org/web/20150316064034/http://www.xydyfy.com/html/2012/keshixunli_0909/1460.
html 
新医大一附院泌尿外科概况       发布时间：2012-09-09

801. Clinical Curative Effect Analysis of 176 Living-Donor Kidney Transplants in Xinjiang 
Chinese Journal of Nephrology, Dialysis & Transplantation   2010 Volume 19-04, p.324-326, 337 
Zhang Qingqing, Reyihan, Minerva, Wang Yujie, etc (First Affiliated Hospital of Xinjiang Medical University) 
http://med.wanfangdata.com.cn/Paper/Detail/PeriodicalPaper_szbytxsyzzz201004004 
https://web.archive.org/web/20160116234008/http://med.wanfangdata.com.cn/Paper/Detail/
PeriodicalPaper_szbytxsyzzz201004004 
新疆地区亲属活体肾移植176例临床疗效分析   《肾脏病与透析肾移植杂志》  2010年19卷04期 324-326,337页 
作者：张菁菁, 热依汗, 米娜娃尔, 王玉杰等 (新疆医科大学第一附属医院肾病科）

802. Introduction of Department Of Urology at First Affiliated Hospital of Xinjiang Medical University 
Dated: September 9th , 2012 
http://www.xydyfy.com/html/2012/keshixunli_0909/1460.html 
https://web.archive.org/web/20150316064034/http://www.xydyfy.com/html/2012/keshixunli_0909/1460.
html 
新医大一附院泌尿外科概况       发布时间：2012-09-09

https://archive.is/9oTvf
http://med.wanfangdata.com.cn/Paper/Detail/PeriodicalPaper_szbytxsyzzz201004004
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803. Zhengzhou People‘s Hospital    China Hospitals 
http://22269.health86.com/ 
https://web.archive.org/web/20160205234823/http://22269.health86.com/ 
郑州市人民医院   中国医院网

804. Hospital Brief   Zhengzhou People‘s Hospital   July 21, 2011 
http://www.zzrmyy.com/art_news_15.aspx 
https://archive.is/O2ojQ 
医院简介郑州人民医院    2011年07月21日

805. Organ Transplant Centre at Zhengzhou People‘s Hospital       April 8, 2013 
http://www.zzrmyy.com/art_news_1821.aspx 
https://archive.is/XfbP3 
郑州人民医院器官移植中心    2013年04月08日

806. Healthcare Etiquette Training--Service and Branding of Zhengzhou People‘s Hospital 
Chinese Etiquette Training Network    April 8, 2010 
http://www.liyi360.com/2010/4/8/cbdjl.htm 
https://web.archive.org/web/20140420014418/http://www.liyi360.com/2010/4/8/cbdjl.htm 
医护礼仪培训郑州人民医院服务旗帜与品牌风范”   《华夏礼仪培训网》 April 8, 2010   原网页已被删除，见备
份

807. Kidney Centre at Zhengzhou People‘s Hospital 
http://www.zzrmyy.com/Office.aspx?id=88 
https://web.archive.org/web/20130911233624/http://www.zzrmyy.com/doctor.aspx?id=376 
郑州市人民医院肾病中心

808. Organ Transplant Centre at Zhengzhou People‘s Hospital       April 8, 2013 
http://www.zzrmyy.com/art_news_1821.aspx 
https://archive.is/XfbP3 
郑州人民医院器官移植中心    2013年04月08日

809. Zhengzhou People‘s Hospital Group - Famous Doctor - Chen Guoyong 
http://www.zzrmyyyljt.com/index.php/mingyituijian/2014/05-29/432.html 
https://web.archive.org/web/20160117000654/http://www.zzrmyyyljt.com/index.php/
mingyituijian/2014/05-29/432.html 
郑州人民医院集团名医推荐陈国勇

810. Brief Biography of Chenguo Yong,  Liver Surgery and Liver Transplant Expert, Zhengzhou People‘s 
Hospital 
http://gz.zzrmyy.com/doctor/2014/0522/790.html 
https://web.archive.org/web/20140811183641/http://gz.zzrmyy.com/doctor/2014/0522/790.html 
郑州人民医院肝脏外科肝移植专家 陈国勇个人简历介绍

811. Brief Introduction to Dongfeng General Hospital 
http://www.dfmhp.com.cn/a/yiyuangaikuang/ 
https://archive.is/SJ31x 
东风总医院简介

812. Climbing the peak of transplantation, continue the wonderfulness of life 
http://www.dfmhp.com.cn/a/dongfengyilin/xingyedongtai/2010/1222/3020.html 
https://archive.is/DATK4 
攀登移植之巅 延续生命精彩

813. Organ Transplant and Brest Surgery Department 
http://www.dfmhp.com.cn/a/keshidaohang/shoushukeshi/qiguanyizhi/ 
https://archive.is/ZkHcG 
器官移植乳腺外科, 来源：东风总医院

814. „Organ Transplant“ of General Hospital Awarded First „Shiyan Business Card“ Title, 
Source: Dongfeng General Hospital 
http://www.dfmhp.com.cn/a/dongfengyilin/yiyuanyaowen/2011/1102/7158.html 
https://archive.is/WUH4j 
东风总医院“器官移植”荣获首届“十堰名片”称号，来源：东风总医院

http://22269.health86.com/
https://web.archive.org/web/20160205234823/http://22269.health86.com/
http://www.zzrmyy.com/art_news_15.aspx
http://www.zzrmyy.com/art_news_1821.aspx
http://www.zzrmyy.com/art_news_1821.aspx
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815. Brief Introduction to the Department of Urologic Surgery at Dongfeng General Hospital, 
Source: Dongfeng General Hospital 
http://www.dfmhp.com.cn/a/keshidaohang/shoushukeshi/miniaoke/ 
https://archive.is/UE8Mc 
东风公司总医院泌尿外科简介，来源：东风总医院

816.  
Organ Transplantation Breast Surgery 
http://www.dfmhp.com.cn/a/keshidaohang/shoushukeshi/qiguanyizhi/ 
https://archive.is/ZkHcG 
器官移植乳腺外科

817. Dong Feng General Hospital Has Successfully Completed Over 400 Cases of Organ Transplant 
Source: 10yan.com (Shiyan Evening News) 
http://syrb.10yan.com/html/20101228/170270.html 
http://archive.is/uVgBQ 
东风总医院已成功移植器官400余例，来源：秦楚网讯（十堰晚报）

818. The City’s “Business Card” Ensures our Safety and Good Health 
Source: Dongfeng General Hospital 
http://www.dfmhp.com.cn/a/dongfengyilin/xingyedongtai/2010/1229/6064.html 
http://archive.is/ujOs8 
熠熠明珠耀车城 城市名片保安康, 来源：东风总医院

819. Woman donated her Kidney to Save Her Brother 
Source: 10yan.com (Shiyan Evening News) 
http://www.10yan.com/html/News/tbbd/2010-11/27/09202642.html 
http://archive.is/sFHjJ 
姐姐捐肾救弟演绎至爱亲情, 来源：秦楚网讯（十堰晚报）

820. 45 Organ Transplant Completed in Shiyan Last Year 
Source: 10yan.com (Shiyan Evening News) 
http://www.10yan.com/2016/0109/272311.shtml 
http://archive.is/EAbjl 
十堰去年共完成45例器官移植手术，来源：秦楚网讯（十堰晚报）

821. Introduction to the People Liberation Army Navy General Hospital 
http://www.hjzyy.com.cn/Hospitals/Main/Description 
https://archive.is/kABrv 
海军总医院简介 来源：医院官网

822. Introduction to the Hepatobiliary Surgery Department of the People Liberation Army Navy General 
Hospital 
Source: Navy General Hospital Hepatobiliary Surgery Department, 2002-2012 
http://www.hjganai.com/zttj/ganyizhi/185.html [retrieved March 9, 2015. Link not accessible as of Feb. 2016] 
https://web.archive.org/web/20150309062549/http://www.hjganai.com/zttj/ganyizhi/185.html 
海军总医院肝胆外科简介2002-2012

823. People Liberation Army Navy General Hospital Hepatobiliary Surgery Hospital - Experts Qiu, Baoan, el. 
Source: Navy General Hospital Hepatobiliary Surgery, July 20, 2012 
http://www.hjganai.com/mytj/2012/0703/13.html [Link not accessible as of May 2016] 
https://web.archive.org/web/20150309051806/http://www.hjganai.com/mytj/2012/0703/13.html 
海军总医院肝胆外科医院权威专家邱宝安 来源：海军总医院肝胆外科 2012-07-20

824. Liver transplant technology of PLA Navy General Hospital Hepatobiliary Surgey 
Source: http://health.china.com/ March 6, 2012 
Provided by Navy General Hospital (http://www.hjzyy-gdwk.cn), 
http://health.china.com/html/rwfb/zlk/201203/06-224097.html 
https://archive.is/dzyR5 
浅谈海军总医院肝胆外科肝脏移植技术 中华网健康频道, 2012-03-06

http://syrb.10yan.com/html/20101228/170270.html
http://www.dfmhp.com.cn/a/dongfengyilin/xingyedongtai/2010/1229/6064.html
http://www.10yan.com/2016/0109/272311.shtml
http://www.hjzyy.com.cn/Hospitals/Main/Description
https://archive.is/kABrv
http://www.hjganai.com/zttj/ganyizhi/185.html
https://web.archive.org/web/20150309062549/http://www.hjganai.com/zttj/ganyizhi/185.html
http://www.hjganai.com/mytj/2012/0703/13.html
https://web.archive.org/web/20150309051806/http://www.hjganai.com/mytj/2012/0703/13.html
http://health.china.com/
http://www.hjzyy-gdwk.cn
http://health.china.com/html/rwfb/zlk/201203/06-224097.html
https://archive.is/dzyR5
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825. 60 years of the Navy General Hospital: exclusive interview with Qiu Baoan - the director of 
Hepatobiliary Surgery, Health Online, China Central Television. August 8, 2014 
http://jiankang.cntv.cn/2014/08/08/ARTI1407470958261780.shtml 
https://archive.is/sxL73 
海军总医院60年：专访肝胆外科主任邱宝安 央视网 2014年08月08日

826. Department of Urologic Surgery of Navy General Hospital Kidney Transplantation - New Technology 
Source:  Navy General Hospital 
http://hjmnk.cnkme.com/treatments/show/2835 
https://archive.is/I75l6 
海军总医院泌尿外科肾移植新技术 来源：海军总医院

827. Dissected Heart Travelled 9 Hours - Surgery succeeded in transplanting a heart with longest duration 
after dissection 
Source: Beijing Culture Herald. June 30, 2005 
http://www.kpcn.org/news/Read.asp?NewsID=5514&kpcn=.7055475 
https://archive.is/EdMO2 
心脏离体旅行9小时  心脏离体时间最长手术成功 《北京娱乐信报》 2005年6月30日

828. Navy General Hospital, PLA -  Li Gang. Source: Hospital official website. 
http://www.hjzyy.com.cn/Hospitals/Doctors/Index/90 
https://archive.is/v12Uv 
海军总医院：李刚

829. Introduction to People Liberation Army No. 307 Hospital 
Source: People Liberation Army No. 307 Hospital website, retrieved January 17, 2016 
http://www.307hospital.com/yyjjnew.jhtml 
https://archive.is/cCa81 
解放军307医院简介    来源：解放军307医院

830. The best kidney transplant centre in Beijing - People Liberation Army No. 307 Hospital 
http://www.ourbank.com.cn/niaoduz/11376.html 
https://web.archive.org/web/20160325062054/http://www.ourbank.com.cn/niaoduz/11376.html 
北京最好的肾脏移植中心丨解放军307肾移植中心

831. The best kidney transplant centre in Beijing - People Liberation Army No. 307 Hospital 
http://www.ourbank.com.cn/niaoduz/11376.html 
https://web.archive.org/web/20160325062054/http://www.ourbank.com.cn/niaoduz/11376.html 
北京最好的肾脏移植中心丨解放军307肾移植中心

832. The Urologic surgery department - People Liberation Army No. 307 Hospital 
http://www.307hospital.com/bmjjmlwk/1442.jhtml#position 
https://web.archive.org/web/20160327214348/http://www.307hospital.com/bmjjmlwk/1442.jhtml#position 
解放军307医院泌尿外科

833. The best kidney transplant centre in Beijing - People Liberation Army No. 307 Hospital 
http://www.ourbank.com.cn/niaoduz/11376.html 
https://web.archive.org/web/20160325062054/http://www.ourbank.com.cn/niaoduz/11376.html 
北京最好的肾脏移植中心丨解放军307肾移植中心

834. The People Liberation Army No. 307 Hospital 
http://eye.meijm.com/expert_hostpital/org_view.asp?id=49 
https://archive.is/vleRU 
中国人民解放军第307医院

835. About Evidence Album of CCP Organ Harvesting from Living Falun Gong Practitioners - Investigation 
Audio Record 2 
Minghui Net. Source: WOIPFG, September 26, 2013 
http://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/26/追查国际关于中共活体摘取法轮功学员器官证据专
辑-280291.html#_Toc366574827 
http://archive.is/K1CAa 
关中共活体摘取法轮功学员器官证据专辑调查录音.  明慧网  来源：追查国际2013年09月26日

http://jiankang.cntv.cn/2014/08/08/ARTI1407470958261780.shtml
https://archive.is/sxL73
http://hjmnk.cnkme.com/treatments/show/2835
https://archive.is/I75l6
http://www.kpcn.org/news/Read.asp?NewsID=5514&kpcn=.7055475
https://archive.is/EdMO2
http://www.hjzyy.com.cn/Hospitals/Doctors/Index/90
https://archive.is/v12Uv
http://www.307hospital.com/yyjjnew.jhtml
https://archive.is/cCa81
http://www.ourbank.com.cn/niaoduz/11376.html
http://www.ourbank.com.cn/niaoduz/11376.html
http://www.ourbank.com.cn/niaoduz/11376.html
http://eye.meijm.com/expert_hostpital/org_view.asp?id=49
https://archive.is/vleRU
http://archive.is/K1CAa
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836. Brief Introduction to the General Hospital of The Second Artillery Army  Source: Hospital 
official website 
http://www.epzyy.cn/Hospitals/Main/Description 
http://web.archive.org/web/20150307005921/http://www.epzyy.cn/Hospitals/Main/Description 
第二炮兵总医院简介（该医院现更名为火箭军总医院） 来源： 医院官网（网址未变）

837. Brief Introduction to The Organ Transplant Centre of General Hospital of the Second Artillery Army 
http://www.epzyy.cn/Hospitals/ResearchTechnologyClinicals/Detail/199 
http://archive.is/yu2RG 
第二炮兵总医院器官移植中心简介 来源： 医院官网

838. Zhou Dinghua: Interpretation of „Medical legend“ Life  Source: Hospital official website 
http://www.epzyy.cn/Html/News/Articles/1345.html Posted on Sep 18, 2013 
http://archive.is/zy7NC 
周丁华：演绎“医学传奇”人生 来源：医院官网2013-09-18

839. Brief Introduction to The Organ Transplant Centre of General Hospital of the Second Artillery Army 
http://www.epzyy.cn/Hospitals/ResearchTechnologyClinicals/Detail/199 
http://archive.is/yu2RG 
第二炮兵总医院器官移植中心简介 来源： 医院官网

840. Brief Introduction to The Organ Transplant Centre of General Hospital of the Second Artillery Army 
http://www.epzyy.cn/Hospitals/ResearchTechnologyClinicals/Detail/199 
http://archive.is/yu2RG 
第二炮兵总医院器官移植中心简介 来源： 医院官网

841. Introduction to the Military General Hospital of Beijing, PLA Source: www.91160.com 
http://www.91160.com/unit/unitintro/uid-100000888.html 
https://web.archive.org/web/20160109140403/http://www.91160.com/unit/unitintro/uid-100000888.html 
中国人民解放军北京军区总医院简介 来源：就医160网

842. Introduction to Doctors of the Urologic Surgery Department of PLA Military General Hospital of 
Beijing 
- Academician GuoYinglu Source: China Medical Expert Network   www.cnkme.com 
http://jzmnk.cnkme.com/doctors/show/3477 
https://web.archive.org/web/20160109134057/http://jzmnk.cnkme.com/doctors/show/3477 
中国人民解放军北京军区总医院泌尿外科医生介绍郭应禄院士 来源：医药专家网

843. Introduction to the Liver Transplant Centre of the Military General Hospital of Beijing, PLA 
Source: China Medical Expert Network   www.cnkme.com 
http://jzgdk.cnkme.com/papers/show/21865 
https://web.archive.org/web/20140418004834/http://jzgdk.cnkme.com/papers/show/21865 
北京军区总医院肝移植中心简况2009年02月25日

844. Brief Introduction to Tianjin Medical University General Hospital  Source: Hospital official website 
http://www.tjmugh.com.cn/yiyuanjianjie/jianjie.asp 
http://web.archive.org/web/20150430072530/http:/www.tjmugh.com.cn/yiyuanjianjie/jianjie.asp 
天津医科大学总医院简介 来源：医院官网

845. Introduction to Department of General Surgery of Tianjin Medical University General Hospital 
Source: Hospital official website 
http://www.tjmugh.com.cn/info/content.asp?infoId=250 
https://web.archive.org/web/20121213171319/http://www.tjmugh.com.cn/info/content.asp?infoId=250 
天津医科大学总医院普通外科 来源：医院官网

846. Introduction to Department of Lung Cancer Surgery of Tianjin Medical University General Hospital 
Source: Hospital official website 
http://www.tjmugh.com.cn/info/content.asp?infoId=82 
https://web.archive.org/web/20121213185857/http://www.tjmugh.com.cn/info/content.asp?infoId=82 
天津医科大学总医院肺部肿瘤外科 来源：医院官网

847. Introduction to Department of Cardiothoracic Surgery of Tianjin Medical University General Hospital 
Source: Hospital official website 
http://www.tjmugh.com.cn/info/content.asp?infoId=273 

http://www.epzyy.cn/Hospitals/Main/Description
http://web.archive.org/web/20150307005921/http://www.epzyy.cn/Hospitals/Main/Description
http://www.epzyy.cn/Hospitals/ResearchTechnologyClinicals/Detail/199
http://archive.is/yu2RG
http://www.epzyy.cn/Html/News/Articles/1345.html
http://archive.is/zy7NC
http://www.epzyy.cn/Hospitals/ResearchTechnologyClinicals/Detail/199
http://archive.is/yu2RG
http://www.epzyy.cn/Hospitals/ResearchTechnologyClinicals/Detail/199
http://archive.is/yu2RG
http://www.91160.com
http://www.91160.com/unit/unitintro/uid-100000888.html
https://web.archive.org/web/20160109140403/http://www.91160.com/unit/unitintro/uid-100000888.html
http://jzmnk.cnkme.com/doctors/show/3477
https://web.archive.org/web/20160109134057/http://jzmnk.cnkme.com/doctors/show/3477
http://jzgdk.cnkme.com/papers/show/21865
https://web.archive.org/web/20140418004834/http://jzgdk.cnkme.com/papers/show/21865
http://www.tjmugh.com.cn/yiyuanjianjie/jianjie.asp
http://web.archive.org/web/20150430072530/http:/www.tjmugh.com.cn/yiyuanjianjie/jianjie.asp
http://www.tjmugh.com.cn/info/content.asp?infoId=250
https://web.archive.org/web/20121213171319/http://www.tjmugh.com.cn/info/content.asp?infoId=250
http://www.tjmugh.com.cn/info/content.asp?infoId=82
https://web.archive.org/web/20121213185857/http://www.tjmugh.com.cn/info/content.asp?infoId=82
http://www.tjmugh.com.cn/info/content.asp?infoId=273
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http://web.archive.org/web/20160604172718/http://www.tjmugh.com.cn/info/content.asp?infoId=273&Web
ShieldSessionVerify=IfJMjs6tQKXNVaYcLEP2 
天津医科大学总医院心胸外科 来源：医院官网

848. Introduction to Department of Ophthalmology of Tianjin Medical University General Hospital 
Source: Hospital official website 
http://www.tjmugh.com.cn/info/content.asp?infoId=2190 
https://web.archive.org/web/20160413174639/http://www.tjmugh.com.cn/info/content.asp?infoId=2190&W
ebShieldSessionVerify=D6HcNe1grjfHqGOmu5q1 
天津医科大学总医院眼科专业 来源：医院官网

849. Introduction to Tianjin Medical University General Hospital Source: baike.com 
http://www.baike.com/wiki/天津医科大学总医院 
https://archive.is/wb0tV 
天津医科大学总医院 互动百科

850. Introduction to the Affiliated Hospital of the Medical College of Chinese People’s Armed Police Forces 
Source: Hospital official website 
http://www.wj120.cn/about/yiyuanjianjie/ 
https://archive.is/6vOiO 
武警后勤学院附属医院简介 来源：医院官网

851. Introduction to organ transplant department and Nephrology Department 
of the Affiliated Hospital of the Medical College of Chinese Peoplentnese 9%99%6%E6%80%BB% 
http://www.wj120.cn/a/shenyizhike/keshijianjie/ 
https://archive.is/YXc3N 
http://www.wj120.cn/a/shennake/keshijianjie/ 
https://archive.is/YEtZr 
武警后勤学院附属医院器官移植科与肾病科简介 来源：医院官网

852. Introduction to Nephrology Department of the Affiliated Hospital of the Medical College of 
Chinese Peoples Nephrology Department Source: Medical Network / Medical guide 
http://jiuyi.ewsos.com/yiyuan/keshijieshao-ShenBingKe459960 
https://archive.is/A6T5C 
武警后勤学院附属医院肾病科简介 来源：医网 / 就医指南

853. Introduction to Nephrology Department of the Affiliated Hospital of the Medical College of 
Chinese Peoples Nephrology Department 
Source: Medical Network / Medical guide 
http://jiuyi.ewsos.com/yiyuan/keshijieshao-ShenBingKe459960 
https://web.archive.org/web/20160412000315/http://jiuyi.ewsos.com/yiyuan/keshijieshao-
ShenBingKe459960 
武警后勤学院附属医院肾病科简介 来源：医网 / 就医指南

854. Introduction to the Affiliated Hospital of the Medical College of Chinese Peopleeshao-
ShenBingKe459960 
Source: Medical Encyclopedia A-hospital.com 
http://www.a-hospital.com/w/天津市武警医学院附属医院 
https://archive.is/fPJre 
天津市武警医学院附属医院 来源：医学百科

855. Introduction to Nephrology Department of the Affiliated Hospital of the Medical College of 
Chinese Peoples Nephrology Department 
Source: Medical Network / Medical guide 
http://jiuyi.ewsos.com/yiyuan/keshijieshao-ShenBingKe459960 
https://archive.is/A6T5C 
武警后勤学院附属医院肾病科简介 来源：医网 / 就医指南

856. Introduction to Nephrology Department of the Affiliated Hospital of the Medical College of 
Chinese Peoples Nephrology Department 
Source: Medical Network / Medical guide 
http://jiuyi.ewsos.com/yiyuan/keshijieshao-ShenBingKe459960 
https://archive.is/A6T5C 
武警后勤学院附属医院肾病科简介 来源：医网 / 就医指南

http://web.archive.org/web/20160604172718/http://www.tjmugh.com.cn/info/content.asp?infoId=273&WebShieldSessionVerify=IfJMjs6tQKXNVaYcLEP2
http://web.archive.org/web/20160604172718/http://www.tjmugh.com.cn/info/content.asp?infoId=273&WebShieldSessionVerify=IfJMjs6tQKXNVaYcLEP2
http://www.tjmugh.com.cn/info/content.asp?infoId=2190
https://web.archive.org/web/20160413174639/http://www.tjmugh.com.cn/info/content.asp?infoId=2190&WebShieldSessionVerify=D6HcNe1grjfHqGOmu5q1
https://web.archive.org/web/20160413174639/http://www.tjmugh.com.cn/info/content.asp?infoId=2190&WebShieldSessionVerify=D6HcNe1grjfHqGOmu5q1
http://www.baike.com/wiki/%E5%A4%A9%E6%B4%A5%E5%8C%BB%E7%A7%91%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%80%BB%E5%8C%BB%E9%99%A2
https://archive.is/wb0tV
http://www.wj120.cn/about/yiyuanjianjie/
https://archive.is/6vOiO
http://www.wj120.cn/a/shenyizhike/keshijianjie/
https://archive.is/YXc3N
http://www.wj120.cn/a/shennake/keshijianjie/
https://archive.is/YEtZr
http://jiuyi.ewsos.com/yiyuan/keshijieshao-ShenBingKe459960
https://archive.is/A6T5C
https://archive.is/fPJre
http://jiuyi.ewsos.com/yiyuan/keshijieshao-ShenBingKe459960
https://archive.is/A6T5C
http://jiuyi.ewsos.com/yiyuan/keshijieshao-ShenBingKe459960
https://archive.is/A6T5C
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857. Expert: Lihui- Nephrology Department of the Affiliated Hospital of the Medical College of 
Chinese Peoples Department of the Affil 
Source: yynet.cn 
http://lihui385.u.yynet.cn/intro.php 
https://archive.is/Y4lSt 
武警后勤学院附属医院肾病科专家介绍李辉简介 来源：医元网

858. Expert Liu Weiru from the Nephrology Department of the Affiliated Hospital of the Medical College of 
Chinese Peoples Department of the Affili Source:  Good Doctors 
http://haodf.health.sohu.com/doctor/DE4r0BCkuHzduxIjvxdwE-9BS0ak-.htm 
https://archive.is/cYH0p 
武警后勤学院附属医院肾病科专家介绍刘维如简介   好大夫

859. The Decrease in the Number of Organ Transplants After 2006 is a Lie by the CCP 
http://www.zhuichaguoji.org/node/48758 
http://web.archive.org/web/20160229201325/http://www.zhuichaguoji.org/node/48758 
2006年后器官移植量减少是中共的谎言《追查国际》

860. Brief Introduction to The Second Affiliated Hospital of Hebei Medical University 
Source: Hospital official website 
http://www.hb2h.com/extranet/pages/one/info.htm?pid=4 
https://archive.is/SYjpA 
河北医科大学第二医院简介  来源：医院官网

861. Brief Introduction to the Department of Urology of The Second Affiliated Hospital of Hebei Medical 
University 
Source: Hospital official website 
http://www.hb2h.com/extranet/dept/deptIndex.htm?did=11 
http://web.archive.org/web/20160128153904/http://www.hb2h.com/extranet/dept/deptIndex.htm?did=11 
河北医科大学第二医院科室简介: 泌尿外科 来源：医院官网

862. Liver Transplantation Surgeries  Source: www.cnki.net 
http://cnki.agrilib.ac.cn/KCMS/detail/detail.aspx?filename=N2012070066000322&dbcode=CYFD&dbname=C
YFD 
https://archive.is/RVQko 
《河北卫生年鉴, 2002》 《肝脏移植手术》   来源：中国知网

863. Kidney Transplantation Technology at the Second Affiliated Hospital of Hebei Medical University 
Source: Hospital official website 
http://www.hb2h.com/extranet/dept/second/info.htm?did=11&iid=2544&currentPage=1 
https://web.archive.org/web/20160502071004/http://www.hb2h.com/extranet/dept/second/info.htm?did=1
1&iid=2544&currentPage=1 
河北医科大学第二医院新技术新项目：肾脏移植 来源：医院官网

864. Introduction to outstanding specialist Cai Wenqing at the Second Affiliated Hospital of Hebei Medical 
University 
Source: Hospital official website 
http://www.hb2h.com/extranet/excellentExpertCateryList/excellentExpertInfo.htm?ecid=41&eid=300101 
https://archive.is/k1Ejh 
河北医科大学第二医院优秀专家蔡文清 来源：医院官网

865. Liver Transplantation Care Source: www.cnki.net 
http://219.216.20.143:8080/KCMS/detail/detail.aspx?filename=XDJH200212083&dbcode=CJFD&dbname=cj
fd2002 
https://archive.is/emAn5 
《肝移植护理》  来源：现代中西医结合杂志  作者：吴卫中, 边伟, 石运明

866. Introduction to Specialist Bian Wei from the Second Affiliated Hospital of Hebei Medical University 
Source: Hospital official website 
http://www.hb2h.com/extranet/dept/expert.htm?did=19&eid=100376 
https://archive.is/RGZJ5 
河北医科大学第二医院专家介绍：边伟 来源：医院官网

http://haodf.health.sohu.com/doctor/DE4r0BCkuHzduxIjvxdwE-9BS0ak-.htm
https://archive.is/cYH0p
http://www.zhuichaguoji.org/node/48758
http://web.archive.org/web/20160229201325/http://www.zhuichaguoji.org/node/48758
http://www.hb2h.com/extranet/pages/one/info.htm?pid=4
https://archive.is/SYjpA
http://www.hb2h.com/extranet/dept/deptIndex.htm?did=11
http://web.archive.org/web/20160128153904/http://www.hb2h.com/extranet/dept/deptIndex.htm?did=11
http://cnki.agrilib.ac.cn/KCMS/detail/detail.aspx?filename=N2012070066000322&dbcode=CYFD&dbname=CYFD
http://cnki.agrilib.ac.cn/KCMS/detail/detail.aspx?filename=N2012070066000322&dbcode=CYFD&dbname=CYFD
https://archive.is/RVQko
http://www.hb2h.com/extranet/dept/second/info.htm?did=11&iid=2544&currentPage=1
https://web.archive.org/web/20160502071004/http://www.hb2h.com/extranet/dept/second/info.htm?did=11&iid=2544&currentPage=1
https://web.archive.org/web/20160502071004/http://www.hb2h.com/extranet/dept/second/info.htm?did=11&iid=2544&currentPage=1
https://archive.is/k1Ejh
http://219.216.20.143:8080/KCMS/detail/detail.aspx?filename=XDJH200212083&dbcode=CJFD&dbname=cjfd2002
http://219.216.20.143:8080/KCMS/detail/detail.aspx?filename=XDJH200212083&dbcode=CJFD&dbname=cjfd2002
https://archive.is/emAn5
http://www.hb2h.com/extranet/dept/expert.htm?did=19&eid=100376
https://archive.is/RGZJ5
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867. Introduction to Cardiac Surgery Department of the Second Affiliated Hospital of Hebei Medical 
University 
Source: Hospital official website 
http://www.hb2h.com/extranet/dept/overview/info.htm?did=1162&p=1 
https://archive.is/8bzbm 
河北医科大学第二医院心脏外科  来源：医院官网

868. Introduction to Editorial Liu Su of „Cardiovascular Surgery Magazine“ 
Source: Jounal of Cardiovascular Surgery 
http://www.xxgwkzz.net/editors/introduction/id/404 
https://archive.is/AU69H 
《心血管外科杂志》编委刘苏

869. The Second Affiliated Hospital of Hebei Medical University conducted first heart transplant 
successfully 
Source: Hebei News Network 
http://hebei.hebnews.cn/2011-05/20/content_2026711_2.htm 
https://archive.is/Zbh0U 
医大二院成功实施首例儿童心脏移植手术  来源：河北新闻网  2011-5-20

870. Brief Introduction to The Third Affiliated Hospital of Hebei Medical University 
Source: Hospital official website 
http://www.cthhmu.com/about/index.php?id=1 
https://archive.is/l6XeX 
河北医科大学第三医院简介  来源：医院官网

871. Leading Medical Technology & Features of the Third Affiliated Hospital of Hebei Medical University 
Source: Hospital official website 
http://www.cthhmu.com/jigou/shownews.php?id=2263&classid=38 
https://archive.is/QE3yV 
河北医科大学第三医院领先技术与特色医疗 来源：医院官网

872. Medical specialty- Hepatobiliary surgery department of the Third Affiliated Hospital of Hebei Medical 
University 
Source: Hospital official website 
http://www.cthhmu.com/keshi/teseshow.php?infoid=21 
https://archive.is/vE7Jw 
河北医科大学第三医院肝胆外科医疗特色  来源：医院官网

873. Introduction to specialist Dou Jian at the Third Affiliated Hospital of Hebei Medical University 
Source: Hospital official website 
http://www.cthhmu.com/zhuanjia/zjshow.php?infoid=139&classid=58 
https://archive.is/KsgS6 
河北医科大学第三医院专家介绍：窦剑 来源：医院官网

874. Brief Introduction to the Third Affiliated Hospital of Hebei Medical University 
Source: Hospital official website 
http://www.cthhmu.com/about/index.php?id=1 
https://archive.is/l6XeX 
河北医科大学第三医院简介 来源：医院官网

875. Introduction to the Hepatobiliary surgery department of the Third Affiliated Hospital of Hebei Medical 
University 
Source: Hospital official website 
http://www.cthhmu.com/keshi/teseshow.php?infoid=21 
https://archive.is/vE7Jw 
河北医科大学第三医院科室介绍：肝胆外科 来源：医院官网

876. Dou Jian: Liver transplant “big operationplant /teseshow.php?infoid=21al of 
Source: Xinhua Health News 
http://news.xinhuanet.com/health/2013-09/25/c_125437818.htm 
https://web.archive.org/web/20160411213612/http://news.xinhuanet.com/health/2013-
09/25/c_125437818.htm 
窦剑：肝移植“大手术”不大 器官移植渐行渐近 来源：新华网2013年09月25日

http://www.hb2h.com/extranet/dept/overview/info.htm?did=1162&p=1
https://archive.is/8bzbm
http://www.xxgwkzz.net/editors/introduction/id/404
https://archive.is/AU69H
http://hebei.hebnews.cn/2011-05/20/content_2026711_2.htm
https://archive.is/Zbh0U
http://www.cthhmu.com/about/index.php?id=1
https://archive.is/l6XeX
http://www.cthhmu.com/jigou/shownews.php?id=2263&classid=38
https://archive.is/QE3yV
http://www.cthhmu.com/keshi/teseshow.php?infoid=21
https://archive.is/vE7Jw
http://www.cthhmu.com/zhuanjia/zjshow.php?infoid=139&classid=58
https://archive.is/KsgS6
http://www.cthhmu.com/about/index.php?id=1
https://archive.is/l6XeX
http://www.cthhmu.com/keshi/teseshow.php?infoid=21
https://archive.is/vE7Jw
http://news.xinhuanet.com/health/2013-09/25/c_125437818.htm
https://web.archive.org/web/20160411213612/http://news.xinhuanet.com/health/2013-09/25/c_125437818.htm
https://web.archive.org/web/20160411213612/http://news.xinhuanet.com/health/2013-09/25/c_125437818.htm
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877. Medical Specialty - Urologic Surgery department of the Third Affiliated Hospital of Hebei Medical 
University 
Source: Hospital official website 
http://www.cthhmu.com/keshi/guke.php?id=59&classid=41 
https://archive.is/vLP33 
河北医科大学第三医院领先技术与特色医疗 来源：医院官网

878. Expert: Li Wenping- Urologic Surgery department of the Third Affiliated Hospital of Hebei Medical 
University 
Source: Hospital official website 
http://www.cthhmu.com/keshi/zjshow.php?infoid=143&id= 
https://archive.is/0jKsw 
河北医科大学第三医院泌尿外科专家李文平 来源：医院官网

879. Expert: Guo Yaoxian- Urologic Surgery department of the Third Affiliated Hospital of Hebei Medical 
University 
Source: Hospital official website 
http://www.cthhmu.com/keshi/zjshow.php?infoid=142&id= 
https://archive.is/AnGYO 
河北医科大学第三医院泌尿外科专家郭跃先 来源：医院官网

880. The Second Hospital of Dalian Medical University carried out deep cooperation, speed up diversified 
development 
Source: official web site of the Second Hospital of Dalian Medical University, Oct. 31st, 2012 
http://www.shdmu.com/detail.php?id=2514 
https://archive.is/jozd8 
大医二院开展深度合作，提速多元化发展  来源： 大医二院文化建设部  2012年10月31日

881. Introduction to the leaders of General Surgery of the Second Hospital of Dalian Medical University – 
Tian Xiaofeng 
Source: official web site of department of education of Liaoning Province, Sept 19th, 2012 
http://www.lnein.gov.cn/Xkpt/Htm/?2296.html 
https://archive.is/xKDfG 
大连医科大学外科学（普外）学科带头人简介—田晓峰  来源： 辽宁省教育厅官网  2012年09月19日

882. Wang Liming - committed to clinical research of Hepatobiliary Surgery 
Source: Dalian Evening News June 5th, 2012 
http://www.shdmu.com/detail.php?id=1714&type=science 
https://archive.is/50yTH 
王立明致力于肝胆外科临床研究  来源：《大连晚报》  2012年06月05日

883. Labor Camps and Detention Centres Around Expose Shady Deal-Organ Plotting 
http://www.minghui.org/mh/articles/2006/4/18/125534.html 
http://web.archive.org/web/20160229181035/http://www.minghui.org/mh/articles/2006/4/18/125534.
html 
各地劳教所看守所黑幕曝光（图谋器官） 【明慧网】Apr 18, 2006

884. The Slaughter: Mass Killings: Organ Harvesting, and Chinaui.org/mh/articles/2006/4/18/125534.
html/12553 Amherst: Prometheus Books, 2014, pp.297-303  Author: Ethan Gutmann,

885. Introduction to feature departments of the Second Hospital of Dalian Medical University 
http://dl.sina.com.cn/health/jkzx/2013-09-26/21084773_5.html 
https://archive.is/82zid 
大连医科大学附属第二医院特色科室介绍(5)

886. Introduction Hao Fengrong of the Second Hospital of Dalian Medical University 
http://haofengrong.u.yynet.cn/intro.php 
https://archive.is/PBF0P 
大连医科大学附属第二医院 - 眼科  郝凤荣

887. Introduction Lei Xiaojun of the Second Hospital of Dalian Medical University 
http://www.yihu.com/doctor/ln/AD70AE4D82FD4F6B91BCC73A47CB3977.shtml?sn=710093555 
https://archive.is/WuRGN 
大连医科大学附属第二医院 - 眼科  雷晓军

http://www.cthhmu.com/keshi/guke.php?id=59&classid=41
https://archive.is/vLP33
http://www.cthhmu.com/keshi/zjshow.php?infoid=143&id
https://archive.is/0jKsw
http://www.cthhmu.com/keshi/zjshow.php?infoid=142&id
https://archive.is/AnGYO
http://www.shdmu.com/detail.php?id=2514
https://archive.is/jozd8
http://www.lnein.gov.cn/Xkpt/Htm/?2296.html
https://archive.is/xKDfG
http://www.shdmu.com/detail.php?id=1714&type=science
https://archive.is/50yTH
http://www.minghui.org/mh/articles/2006/4/18/125534.html
http://web.archive.org/web/20160229181035/http://www.minghui.org/mh/articles/2006/4/18/125534.html
http://web.archive.org/web/20160229181035/http://www.minghui.org/mh/articles/2006/4/18/125534.html
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888. TEDA International Hospital of Cardiovascular Surgery Source: Baidu Encyclopedia 
http://baike.baidu.com/view/81826.htm 
http://archive.is/BZiWf 
泰达国际心血管病医院 来源：百度百科

889. TEDA International Hospital of Cardiovascular Surgery 
Source: Hospital official website 
http:/www.tedaich.com/8690.html [original link is no longer accessible, archived as below] 
http://web.archive.org/web/20150324065740/http:/www.tedaich.com/8690.html 
泰达国际心血管医院心脏大血管外科 来源：医院官网

890. Present Liu Xiaocheng of TEDA International Hospital of Cardiovascular Surgery 
Source: Hospital official website 
http://www.tedaich.com/zhuanjia-zt/yuanzhang  [original link is no longer accessible, archived as below] 
http://web.archive.org/web/20110102075512/http://www.tedaich.com/zhuanjia-zt/yuanzhang 
泰达国际心血管医院心脏大血管外科：刘晓程院长 来源：医院官网

891. Introduction to specialist Liu Zhigang from TEDA International Hospital 
Source: Hospital official website 
http://www.tedaich.com/President/YZC.aspx 
https://web.archive.org/web/20160410152544/http://www.tedaich.com/President/YZC.aspx 
泰达医院专家介绍：刘志刚 来源：医院官网

892. Introduction to specialist Chen Tienan from TEDA International Hospital 
Source: Hospital official website 
http://www.tedaich.com/Content.aspx?Type=Doc&HosNo=2 
http://web.archive.org/web/20160410154106/http://www.tedaich.com/Content.aspx?Type=Doc&HosNo=2 
泰达医院专家介绍：陈铁男 来源：医院官网

893. Introduction to specialist Guo Zhipeng from TEDA International Hospital 
http://www.tedaich.com/Content.aspx?Type=Doc&HosNo=9 
https://web.archive.org/web/20160607112742/http://www.tedaich.com/Content.aspx?Type=Doc&HosNo=9 
泰达医院专家介绍：郭志鹏

894. TEDA International Hospital of Cardiovascular Surgery: heart transplant technology fills gap in our 
city 
Sohu News / Source: Tianjin Daily August 7, 2006 
http://news.sohu.com/20060807/n244655919.shtml 
https://archive.is/q5EVO 
泰达国际心血管医院：心脏移植术填补本市空白  来源：天津日报网北方经济时报  2006年08月07日

895. Brief Introduction to No. 281 Hospital of Beijing Military Region  Source: Hospital 
official website 
http://www.pla281.com/about.php 
https://archive.is/CTHoR 
北京军区第281医院简介 来源：医院官网

896. The Kidney Transplant Centre of No. 281 Hospital of Beijing Military Region  Source: Hospital 
official website 
http://www.pla281.com/tszk_szyzzx.php 
https://archive.is/4lWz4 
北京军区第281医院肾脏移植中心 来源：医院官网

897. Coordination and Management of 313 cases of bulk kidney transplantation surgeries 
Source:《Chinese Journal of Convalescent Medicine 》 Vol. 17, 2008, Issue 01, Page 8-9 
http://www.zhuichaguoji.org/cn/images/medicalarticles/128.pdf 
313 例成批同种异体肾移植手术配合的组织与管理 文章来源：《中国疗养医学》2008年17卷01期 8-9页

898. The Kidney Transplant Centre of No. 281 Hospital of Beijing Military Region  Source: Hospital 
official website 
http://www.pla281.com/tszk_szyzzx.php 
https://archive.is/4lWz4 
北京军区第281医院肾脏移植中心 来源：医院官网

http://baike.baidu.com/view/81826.htm
http://archive.is/BZiWf
http://web.archive.org/web/20150324065740/http:/www.tedaich.com/8690.html
http://www.tedaich.com/zhuanjia-zt/yuanzhang
http://web.archive.org/web/20110102075512/http://www.tedaich.com/zhuanjia-zt/yuanzhang
http://www.tedaich.com/President/YZC.aspx
https://web.archive.org/web/20160410152544/http://www.tedaich.com/President/YZC.aspx
http://www.tedaich.com/Content.aspx?Type=Doc&HosNo=2
http://web.archive.org/web/20160410154106/http://www.tedaich.com/Content.aspx?Type=Doc&HosNo=2
http://www.tedaich.com/Content.aspx?Type=Doc&HosNo=9
https://web.archive.org/save/http://www.tedaich.com/Content.aspx?Type=Doc&HosNo=9
http://news.sohu.com/20060807/n244655919.shtml
https://archive.is/q5EVO
http://www.pla281.com/about.php
https://archive.is/CTHoR
http://www.pla281.com/tszk_szyzzx.php
https://archive.is/4lWz4
http://www.zhuichaguoji.org/cn/images/medicalarticles/128.pdf
http://www.pla281.com/tszk_szyzzx.php
https://archive.is/4lWz4
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899. Introduction to Kidney Transplant Expert Yang Guangting of PLA No. 281 Hospital 
Source: Hospital official website 
http://www.pla281.com/zhuanjia.php?btype=%C4%DA%C8%DD%B6%AF%CC%AC&type=%D7%A8%BC%D
2%B7%E7%B2%C9&id=15 
https://archive.is/BBuH9 
解放军281医院肾移植专家杨广庭 来源：医院官网

900. Introduction to Kidney Transplant expert Pei Xiangke of PLA No. 281 Hospital 
Source: Hospital official website 
http://www.pla281.com/zhuanjia.php?btype=%C4%DA%C8%DD%B6%AF%CC%AC&type=%D7%A8%BC%D
2%B7%E7%B2%C9&id=38 
https://archive.is/XPSua 
解放军281医院肾移植专家裴向克 来源：医院官网

901. Report on Two Cases of Artery Embolization in Renal Transplants 
Source: MEDICAL JOURNAL OF NATIONAL DEFENDING FORCES IN NORTH CHINA, 2004 Feb Issue 
http://www.zhuichaguoji.org/cn/images/medicalarticles/130.pdf 
“移植肾动脉栓塞二例报告”作者：姜伟, 杨广庭, 马秉刚, 刘彦斌, 祖强, 赵红旗 
(解放军281医院泌尿外科,河北,秦皇岛,066105) 来源：《华北国防医药》2004年2月第16卷1期 41-41页 4

902. Brief Introduction to The First Affiliated Hospital of Shanxi Medical University 
http://www.sydyy.net.cn/News_View.asp?NewsID=102&lm=77&lm2=98 
https://web.archive.org/web/20160120223956/http://www.sydyy.net.cn/News_View.
asp?NewsID=102&lm=77&lm2=98 
山西医科大学第一医院简介

903. Brief history of First Affiliated Hospital of Shanxi Medical University 
Source: official web site of First Affiliated Hospital of Shanxi Medical University 
http://www.sydyy.net.cn/News_View.asp?NewsID=690&lm=77&lm2=97 
https://archive.is/l0DNl 
山西医科大学第一医院发展简史  来源：山西医科大学第一医院官方网站

904. National Key Development Program in Clinical Medicine – Department of Urology, First Affiliated 
Hospital of Shanxi Medical University Source: Hospital official website 
http://www.sydyy.net.cn/News_View.asp?NewsID=3374&lm=80&lm2=107 
https://archive.is/G1LJ5 
山西医科大学第一医院国家临床重点专科建设项目—泌尿外科 来源： 医院官网

905. Shanxi‘s first pancreas-kidney transplant carried out successfully 
Source: Family Doctor Newspaper  Oct. 1, 2001 
http://html.jthysh.com/html/html_text.asp?id=21169  [link no longer accessible, see archive below] 
https://archive.is/vMgPn 
山西首例胰肾联合移植手术获成功 来源：家庭医生报  2001年10月1日

906. Interview with Orthopedics Professor Liu Qiang of First Affiliated Hospital of Shanxi Medical 
University 
Source: Publicity Department of the Hospital, May 17th, 2007 
http://www.sydyy.cn/0zgjy/NewsShow.aspx?NID=68FDAD96FCC0AB1B 
https://archive.is/7HpCh 
栉风沐雨 搏击医海记山西医科大学第一医院骨科刘强教授 
来源：山西医科大学第一医院宣传部  2007年5月17日

907. Shining Surgical Table – Introduction to Bao Minsheng, Doctor of First Hospital of Shanxi Medical 
University 
Source: Hospital official website 
http://www.sydyy.net.cn/News_View.asp?NewsID=276&lm=116&lm2=175 
https://archive.is/Fz0Sm 
医师介绍：闪光的手术台—鲍民生  来源：山西医科大学第一医院官方网站

908. Interview with Orthopedics Professor Liu Qiang of First Affiliated Hospital of Shanxi Medical 
University 
Source: Publicity Department of the Hospital, May 17th, 2007 
http://www.sydyy.cn/0zgjy/NewsShow.aspx?NID=68FDAD96FCC0AB1B 

http://www.pla281.com/zhuanjia.php?btype=%C4%DA%C8%DD%B6%AF%CC%AC&type=%D7%A8%BC%D2%B7%E7%B2%C9&id=15
http://www.pla281.com/zhuanjia.php?btype=%C4%DA%C8%DD%B6%AF%CC%AC&type=%D7%A8%BC%D2%B7%E7%B2%C9&id=15
https://archive.is/BBuH9
http://www.pla281.com/zhuanjia.php?btype=%C4%DA%C8%DD%B6%AF%CC%AC&type=%D7%A8%BC%D2%B7%E7%B2%C9&id=38
http://www.pla281.com/zhuanjia.php?btype=%C4%DA%C8%DD%B6%AF%CC%AC&type=%D7%A8%BC%D2%B7%E7%B2%C9&id=38
https://archive.is/XPSua
http://www.zhuichaguoji.org/cn/images/medicalarticles/130.pdf
http://www.sydyy.net.cn/News_View.asp?NewsID=102&lm=77&lm2=98
https://web.archive.org/web/20160120223956/http://www.sydyy.net.cn/News_View.asp?NewsID=102&lm=77&lm2=98
https://web.archive.org/web/20160120223956/http://www.sydyy.net.cn/News_View.asp?NewsID=102&lm=77&lm2=98
http://www.sydyy.net.cn/News_View.asp?NewsID=690&lm=77&lm2=97
https://archive.is/Fz0Sm
http://www.sydyy.net.cn/News_View.asp?NewsID=3374&lm=80&lm2=107
https://archive.is/G1LJ5
http://html.jthysh.com/html/html_text.asp?id=21169
https://archive.is/vMgPn
http://www.sydyy.cn/0zgjy/NewsShow.aspx?NID=68FDAD96FCC0AB1B
https://archive.is/7HpCh
http://www.sydyy.net.cn/News_View.asp?NewsID=276&lm=116&lm2=175
https://archive.is/Fz0Sm
http://www.sydyy.cn/0zgjy/NewsShow.aspx?NID=68FDAD96FCC0AB1B
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https://archive.is/7HpCh 
栉风沐雨 搏击医海记山西医科大学第一医院骨科刘强教授 
来源：山西医科大学第一医院宣传部  2007年5月17日

909. National Key Development Program in Clinical Medicine – Department of General Surgery, First 
Affiliated Hospital of Shanxi Medical University Source: Hospital official website 
http://www.sydyy.net.cn/News_View.asp?NewsID=3388&lm=&lm2=107 
https://archive.is/nRP3X 
山西医科大学第一医院国家临床重点专科建设项目—普通外科   来源：医院官网

910. Interview with Orthopedics Professor Liu Qiang of First Affiliated Hospital of Shanxi Medical 
University 
Source: Publicity Department of the Hospital, May 17th, 2007 
http://www.sydyy.cn/0zgjy/NewsShow.aspx?NID=68FDAD96FCC0AB1B 
https://archive.is/7HpCh 
栉风沐雨 搏击医海记山西医科大学第一医院骨科刘强教授 
来源：山西医科大学第一医院宣传部  2007年5月17日

911. Building an Elite Team with Great Strength – Introduction to Liang Zhixing, Doctor of First Hospital of 
Shanxi Medical University Source: Official website of the Hospital, May 28th, 2012 
http://www.sydyy.net.cn/News_View.asp?NewsID=271&lm=80&lm2=176 
http://archive.is/pCHhI 
带出精英集体 打造团队实力 造团梁智星 来源：医院官网名医风采  2012年5月28日

912. The First Affiliated Hospital of Inner Mongolia Medical College－Baidu Encyclopedia 
http://baike.baidu.com/view/2523784.htm 
https://archive.is/W2Cy3 
内蒙古医学院附属第一医院－百度百科

913. The Heart and great vessels Surgery Department at the First Affiliated Hospital of Inner Mongolia 
Medical College 
http://www.nmgfy.com/KsAbout.aspx?id=962473fc-f838-4bd5-bea5-ff78981bf9cf&type=1 
https://archive.is/YxTib 
内蒙古医学院附属第一医院心脏大血管外科简介

914. The First Affiliated Hospital of Inner Mongolia Medical College－Baidu Encyclopedia 
http://baike.baidu.com/view/2523784.htm 
https://archive.is/W2Cy3 
内蒙古医学院附属第一医院－百度百科

915. The Heart and great vessels Surgery Department at the First Affiliated Hospital of Inner Mongolia 
Medical College 
http://www.nmgfy.com/KsAbout.aspx?id=962473fc-f838-4bd5-bea5-ff78981bf9cf&type=1 
https://archive.is/YxTib 
内蒙古医学院附属第一医院心脏大血管外科简介

916. Meng Xingkai -  the Surgery academic leader at the First Affiliated Hospital of Inner Mongolia Medical 
College 
http://www.mmnmgqw.org.cn/memberdetail.php?did=12&oid=28&nid=270 
https://archive.is/nCWXa 
内蒙古医科大学外科临床学科带头人孟兴凯

917. Medical service price list of the First Affiliated Hospital of Inner Mongolia Medical College 
http://www.nmgfy.com/AboutGuide.aspx?type=jggs 
http://www.nmgfy.com/Upload/flash/20151215%E6%8F%90%E4%BE%9B%E5%85%AC%E7%A4%BA%E
6%94%B6%E8%B4%B9%E9%A1%B9%E7%9B%AE.swf 
https://archive.is/8uPYk (pricelist cannot be achieved properly, achieved to the local server) 
内蒙古医科大学附属医院医疗服务项目价格表 - 《内蒙古自治区医疗服务项目价格（试行）2012版》

918. Brief Introduction to The Ansteel Group Hospital 
http://www.agzyy.com.cn/about/about1.asp 
http://web.archive.org/web/20150525234307/http://www.agzyy.com.cn/about/about1.asp 
鞍钢集团总医院简介

https://archive.is/7HpCh
http://www.sydyy.net.cn/News_View.asp?NewsID=3388&lm=&lm2=107
https://archive.is/nRP3X
http://www.sydyy.cn/0zgjy/NewsShow.aspx?NID=68FDAD96FCC0AB1B
https://archive.is/7HpCh
http://www.sydyy.net.cn/News_View.asp?NewsID=271&lm=80&lm2=176
https://archive.is/7HpCh
http://baike.baidu.com/view/2523784.htm
http://baike.baidu.com/view/2523784.htm
http://www.nmgfy.com/AboutGuide.aspx?type=jggs
http://www.nmgfy.com/Upload/flash/20151215%E6%8F%90%E4%BE%9B%E5%85%AC%E7%A4%BA%E6%94%B6%E8%B4%B9%E9%A1%B9%E7%9B%AE.swf
http://www.nmgfy.com/Upload/flash/20151215%E6%8F%90%E4%BE%9B%E5%85%AC%E7%A4%BA%E6%94%B6%E8%B4%B9%E9%A1%B9%E7%9B%AE.swf
https://archive.is/8uPYk
http://www.agzyy.com.cn/about/about1.asp
http://web.archive.org/web/20150525234307/http://www.agzyy.com.cn/about/about1.asp
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919. Brief Introduction to The Department of Urologic Surgery of the Ansteel Group Hospital 
http://www.agzyy.com.cn/about/newscontent.asp?lsh=434 
http://web.archive.org/web/20160121004915/http:/www.agzyy.com.cn/about/newscontent.asp?lsh=434 
鞍钢集团总医院泌尿外科简介

920. Brief Introduction to The Department of Urologic Surgery of the Ansteel Group Hospital 
http://www.agzyy.com.cn/about/newscontent.asp?lsh=796 
https://archive.is/wULhZ 
鞍钢集团总医院普通外科简介

921. The First Liver Transplant in Anshan Succeeded 
http://news.sina.com.cn/s/2005-05-27/15186007519s.shtml 
https://archive.is/xWTkP 
鞍山首例肝脏移植手术成功

922. Good Doctors Online-Brief Introduction of Ansteel General Hospital 
http://www.haodf.com/hospital/DE4rO-XCoLU0i2EXx47TZMZ31t/jieshao.htm 
https://archive.is/U1VnI 
好大夫在线：鞍钢总医院介绍

923. Brief Introduction to Chi Shuping, the director of the Department of Urologic Surgery of the Ansteel 
Group Hospital 
http://www.yihu.com/doctor/ln/7BE50655B56E44A9866A2A42951D546D.shtml?deptId=63380 
https://web.archive.org/web/20160321062053/http://www.yihu.com/doctor/ln/7BE50655B56E44A9866A2
A42951D546D.shtml?deptId=63380 
鞍钢集团总医院普通外科迟树平

924. Investigation report to CCP Organ Harvesting from Living Falun Gong Practitioners  WOIPFG 
http://www.zhuichaguoji.org/sites/default/files/record/2006/04/699-guan_yu_zhong_guo_da_lu_ge_di_.pdf 
《追查国际》关于中国大陆各地活体摘取法轮功学员器官的调查报告  2006年4月16日

925. “Report on the Investigation of Several Major Hospitals in Anshan City and Shenyang City in Liaoning 
Province Regarding Illegal Organ Harvesting (Part 1).s Minghui.org July 2, 2006. 
http://en.minghui.org/emh/articles/2006/7/2/75030.html 
关于辽宁鞍山, 沈阳几大医院参与器官移植的调查报告

926. Introduction to Shanxi Provincial People‘s Hospital 
Source: China Latitude and Longitude,   dated:   August 22, 2003 
http://www.huaxia.com/sh/dyzn/yy/qg/00099582.html 
http://archive.is/7xl5B 
山西省人民医院简介 华夏经纬网 August 22, 2003

927. Our liver transplant technology leads Shanxi Provincial 
http://www.sxsrmyy.com/ss/tindex.asp?id=6228 
https://archive.is/FqIV0 
我院肝移植技术领跑全省

928. Introduction to the leaders of Shanxi Provincial People‘s 
http://www.sxws.cn/hos/home/SecondaryGK.aspx?UnitID=33501&set=3 
http://archive.is/axYse 
山西省人民医院领导介绍

929. Interview with Xu Jun, the Vice President of Shanxi Provincial People‘s Hospital 
Xinhua Net Health Information January 16, 2014 
http://news.xinhuanet.com/health/2014-01/16/c_125997535_2.htm 
http://archive.is/6hwDx 
山西省人民医院副院长普外科主任徐钧专访 新华网健康信息 2014年01月16日

930. Brief Introduction to Dalian Friendship Hospital 
http://www.dlyyyy.com/about.html 
http://archive.is/q9xsI 
大连友谊医院简介

http://www.agzyy.com.cn/about/newscontent.asp?lsh=434
http://web.archive.org/web/20160121004915/http:/www.agzyy.com.cn/about/newscontent.asp?lsh=434
http://www.agzyy.com.cn/about/newscontent.asp?lsh=796
http://news.sina.com.cn/s/2005-05-27/15186007519s.shtml
http://www.haodf.com/hospital/DE4rO-XCoLU0i2EXx47TZMZ31t/jieshao.htm
http://www.yihu.com/doctor/ln/7BE50655B56E44A9866A2A42951D546D.shtml?deptId=63380
https://web.archive.org/web/20160321062053/http://www.yihu.com/doctor/ln/7BE50655B56E44A9866A2A42951D546D.shtml?deptId=63380
https://web.archive.org/web/20160321062053/http://www.yihu.com/doctor/ln/7BE50655B56E44A9866A2A42951D546D.shtml?deptId=63380
http://www.zhuichaguoji.org/sites/default/files/record/2006/04/699-guan_yu_zhong_guo_da_lu_ge_di_.pdf
http://en.minghui.org/emh/articles/2006/7/2/75030.html
http://archive.is/7xl5B
http://www.sxsrmyy.com/ss/tindex.asp?id=6228
http://archive.is/axYse
http://archive.is/6hwDx
http://www.dlyyyy.com/about.html
http://web.archive.org/web/20151020090131/http://www.dlyyyy.com/about.html
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931. Liver Transplantation and Kidney Transplantation Give Life Another Chance 
Source: Dalian News Net  2006-09-27 
http://www.dlxww.com/gb/daliandaily/2006-09/27/content_1508203.htm 
https://archive.is/6luDb 
肝移植, 肾移植，让生命再现朝阳－大连新闻网 2006-09-27

932. Liver Transplantation and Kidney Transplantation Give Life Another Chance 
Source: Dalian News Net  2006-09-27 
http://www.dlxww.com/gb/daliandaily/2006-09/27/content_1508203.htm 
https://archive.is/6luDb 
肝移植, 肾移植，让生命再现朝阳－大连新闻网 2006-09-27

933. Liver Transplantation and Kidney Transplantation Give Life Another Chance 
Source: Dalian News Net  2006-09-27 
http://www.dlxww.com/gb/daliandaily/2006-09/27/content_1508203.htm 
https://archive.is/6luDb 
肝移植, 肾移植，让生命再现朝阳－大连新闻网 2006-09-27

934. Brief Introduction to The No.463 Hospital of the People‘s Liberation Army 
http://guahao.health.sina.com/kandian/280954 (original link removed, archived from google cache) 
http://archive.is/bC3gW 
解放军463 医院简介

935. Introduction to the Urologic Surgery Department of PLA No. 463 Hospital 
http://www.shenyang463.com/yyjj/ 
https://archive.is/6mohv 
中国人民解放军第463医院（泌尿外科）医院简介

936. The PLA No. 463 Hospital, lvse.com 
http://www.lvse.com/site/463-cn-5518.html 
https://archive.is/Lecsn 
中国人民解放军第四六三医院绿色网

937. No.463 Hospital of People‘s Liberation Army – The Department of Urologic Surgery 
http://www.463.cn/show.php?mesid=67 
http://web.archive.org/web/20160121010735/http://www.463.cn/show.php?mesid=67 
解放军463 医院泌尿外科

938. The General Surgery Department of Shenyang No. 463 Hospital 
http://www.463.cn/show.php?mesid=63 
https://archive.is/pLRDE 
沈阳463医院普外科

939. PLA No. 463 Hospital Establishes the Largest Eye Bank in Northeastern China, Chinaeye.com 
http://jinshi.chinaeye.com/content/10818/ 
http://web.archive.org/web/20121219191228/http://jinshi.chinaeye.com/content/10818/ 
解放军463医院建立东北地区最大的角膜库, 康华眼科网

940. Chief surgeon Guo Hongxin of the urologic surgery department of PLA No. 463 Hospital 
http://463.hos.999120.net/hospital/Doctor.aspx?DoctorID=97029 
http://archive.is/199jg 
郭宏欣主任医师沈阳军区463医院泌尿科

941. Introduction of Director Guo Hongxin of the urologic surgery department of PLA No. 463 Hospital 
http://www.lngamma463.com/zhuanti/zj-ghx/ 
http://archive.is/5tMA6 
解放军第四六三医院泌尿外科主任郭宏欣介绍

942. Introduction of doctor Shi Qixin at PLA No. 463 Hospital 
http://m.463mn.com/myzj/144.html 
http://archive.is/LRABO 
沈阳解放军463医院石歧兴介绍

http://www.dlxww.com/gb/daliandaily/2006-09/27/content_1508203.htm
https://archive.is/6luDb
http://www.dlxww.com/gb/daliandaily/2006-09/27/content_1508203.htm
https://archive.is/6luDb
http://www.dlxww.com/gb/daliandaily/2006-09/27/content_1508203.htm
https://archive.is/6luDb
http://guahao.health.sina.com/kandian/280954%20(original
http://web.archive.org/web/20160121010735/http://www.463.cn/show.php?mesid=67
https://archive.is/pLRDE
http://www.jlltrcw.com/zjfc/69.html
http://www.lngamma463.com/zhuanti/zj-ghx/
http://archive.is/5tMA6
http://m.463mn.com/myzj/144.html
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943. Brief Introduction to The First Affiliated Hospital of Jilin University 
Source: The First Affiliated Hospital of Jilin University official web site 
http://www.jdyy.cn/index.php/yygk/info/id/4.html 
https://web.archive.org/web/20160117152429/http://www.jdyy.cn/index.php/yygk/info/id/4.html 
吉林大学第一医院简介

944. Brief Introduction to The First Affiliated Hospital of Jilin University 
Source: The First Affiliated Hospital of Jilin University official web site 
http://www.jdyy.cn/index.php/yygk/info/id/4.html 
https://web.archive.org/web/20160117152429/http://www.jdyy.cn/index.php/yygk/info/id/4.html 
吉林大学第一医院简介

945. PhD Advisor (Urologic Surgery) of The First Affiliated Hospital of Jilin University, 
Source: The First Affiliated Hospital of Jilin University official web site 
http://www.jdyy.cn/index.php/yjsjy/doctor/id/3456.html 
https://web.archive.org/web/20150322063753/http://jdyy.cn/index.php/yjsjy/doctor/id/3456.html 
吉林大学第一医院外科学博导（泌尿外）傅耀文

946. Unit Two of Urologic Surgery Department of the First Affiliated Hospital of Jilin University, 
Source: The First Affiliated Hospital of Jilin University official web site 
http://jdyy.cn/index.php/keshi/about/id/16.html 
https://web.archive.org/web/20160326151910/http://jdyy.cn/index.php/keshi/about/id/16.html 
吉林大学第一医院泌尿外二科

947. FuYaowen,   Source: Jilin Jilin Celebrity 
http://mr699.cn/html/13413.html 
https://archive.is/v3Xxl 
傅耀文 吉林名人网

948. Unit Two of Urologic Surgery Department of the First Affiliated Hospital of Jilin University 
Source: The First Affiliated Hospital of Jilin University official web site 
http://jdyy.cn/index.php/keshi/about/id/16.html 
https://web.archive.org/web/20160326151910/http://jdyy.cn/index.php/keshi/about/id/16.html 
吉林大学第一医院泌尿外二科

949. Unit One of Urologic Surgery Department of the First Affiliated Hospital of Jilin University, 
Source: The First Affiliated Hospital of Jilin University official web site 
http://www.jdyy.cn/index.php/keshi/about/id/1.html 
https://web.archive.org/web/20150406043538/http://jdyy.cn/index.php/keshi/about/id/1.html 
吉林大学第一医院泌尿外一科

950. Unit One of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery Department of the First Affiliated Hospital of Jilin 
University, 
Source: The First Affiliated Hospital of Jilin University official web site 
http://www.gdywk.com/nry.asp?id=1 
https://web.archive.org/web/20160326153852/http://www.gdywk.com/nry.asp?id=1 
吉林大学第一医院肝胆胰外一科

951. Unit Two of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery Department of the First Affiliated Hospital of Jilin 
University, 
Source: The First Affiliated Hospital of Jilin University official web site 
http://www.jdyygdywk.com/single.asp?gid=1 
https://web.archive.org/web/20160326154601/http://www.jdyygdywk.com/single.asp?gid=1 
吉林大学第一医院肝胆胰外二科

952. Underground Organ Transplant Centre at The First Affiliated Hospital of Jilin University, Epoch Times, 
June 11, 2013 
http://www.epochtimes.com/gb/6/11/13/n1519905.htm 
https://web.archive.org/web/20160313162612/http://www.epochtimes.com/gb/6/11/13/n1519905.htm 
吉林大学第一医院的地下器官移植中心 林大纪元

http://www.jdyy.cn/index.php/yygk/info/id/4.html
https://web.archive.org/web/20160117152429/http://www.jdyy.cn/index.php/yygk/info/id/4.html
http://www.jdyy.cn/index.php/yygk/info/id/4.html
https://web.archive.org/web/20160117152429/http://www.jdyy.cn/index.php/yygk/info/id/4.html
http://www.jdyy.cn/index.php/yjsjy/doctor/id/3456.html
https://web.archive.org/web/20150322063753/http://jdyy.cn/index.php/yjsjy/doctor/id/3456.html
http://jdyy.cn/index.php/keshi/about/id/16.html
https://web.archive.org/web/20160326151910/http://jdyy.cn/index.php/keshi/about/id/16.html
http://mr699.cn/html/13413.html
http://jdyy.cn/index.php/keshi/about/id/16.html
https://web.archive.org/web/20160326151910/http://jdyy.cn/index.php/keshi/about/id/16.html
http://www.jdyy.cn/index.php/keshi/about/id/1.html
https://web.archive.org/web/20150406043538/http://jdyy.cn/index.php/keshi/about/id/1.html
http://www.gdywk.com/nry.asp?id=1
https://web.archive.org/web/20160326153852/http://www.gdywk.com/nry.asp?id=1
http://www.jdyygdywk.com/single.asp?gid=1
https://web.archive.org/web/20160326154601/http://www.jdyygdywk.com/single.asp?gid=1
http://www.epochtimes.com/gb/6/11/13/n1519905.htm
https://web.archive.org/web/20160313162612/http://www.epochtimes.com/gb/6/11/13/n1519905.htm
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953. Introduction to Nanjing First Hospital 
http://www.njsdyyy.com/benyuanjieshao/ 
https://web.archive.org/web/20160423211210/http://www.njsdyyy.com/benyuanjieshao/ 
南京市第一医院介绍

954. Brief Introduction to Nanjing First Hospital, Medical Information Network 
http://www.chinamedicalinfor.com/hospital/119 
https://web.archive.org/web/20160312232356/http://www.chinamedicalinfor.com/hospital/119 
南京市第一医院简介- 医疗情报网

955. Introduction to Nanjing First Hospital 
http://www.njsdyyy.com/benyuanjieshao/ 
https://web.archive.org/web/20160423211210/http://www.njsdyyy.com/benyuanjieshao/ 
南京市第一医院介绍

956. First Affiliated Hospital of Nanjing Medical University, Cardiothoracic Surgery Department – Good 
Doctors Online 
http://www.haodf.com/faculty/DE4rO-XCoLUEQ5dgRinOCoXXJe/jieshao.htm 
http://archive.is/sQ9X2 
南京医科大学第一附属医院心胸外科介绍 - 好大夫在线

957. Nanjing First Hospital Successfully completed “2nd Heart” Transplantation for A Patient 
http://www.njdaily.cn/2014/0107/719635.shtml 
http://archive.is/pAG8k 
南京市一院成功完成“二次”心脏移植手术

958. Nanjing First Hospital Successfully completed “2nd Heart” Transplantation for A Patient 
http://www.njdaily.cn/2014/0107/719635.shtml 
http://archive.is/pAG8k 
南京市一院成功完成“二次”心脏移植手术

959. Nanjing First Hospital Successfully completed heart transplantation for two patients simultaneously 
Source: People Net Dated: June 23, 2014 
http://sh.people.com.cn/n/2014/0623/c134810-21489150.html 
https://archive.is/tVE35 
南京医生同时为两病人“换心”成功 来源：人民网 日期：2014年06月23日

960. Doctor: ChenXin of  Nanjing First Hospital 
http://zhouhz.yl016.84684.net/zxdt/23592.html 
https://archive.is/Csl1d 
南京市第一医院陈鑫 主任医师 教授 简介

961. ChenXin: Bring new hope to the critically ill patients 
http://www.jsjjw.cn/tongyong/renwen/2013-10/17/content_282270.htm 
https://archive.is/43qbV 
陈鑫： 为危重患者提供“心”的希望

962. Brief Introduction to Baogang Hospital  (needs to go to the brief introduction tab) 
http://bg2.nilaiwowang.cn/yygk.asp 
https://web.archive.org/web/20160607101708/http://bg2.nilaiwowang.cn/yygk.asp 
包钢医院简介

963. Introduction to Baogang Hospital－Baike.com 
http://www.baike.com/wiki/包钢职工医院 
https://archive.is/NLha3 
包钢职工医院－互动百科

964. Brief Introduction to Baogang Hospital  (needs to go to the brief introduction tab) 
http://bg2.nilaiwowang.cn/yygk.asp 
https://web.archive.org/web/20160607101708/http://bg2.nilaiwowang.cn/yygk.asp 
包钢医院简介

http://sh.people.com.cn/n/2014/0623/c134810-21489150.html
http://zhouhz.yl016.84684.net/zxdt/23592.html
http://www.jsjjw.cn/tongyong/renwen/2013-10/17/content_282270.htm
http://www.baike.com/wiki/包钢职工医院
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965. Introduction to the Department of General Surgery of Baogang Hospital 
Source: official web site of Baogang Hospital: bg2.nilaiwowang.cn 
http://bg2.nilaiwowang.cn/ksts_l.asp?Ufo=11 
https://archive.is/pQaKr 
包钢职工医院科室介绍—普通外科

966. Introduction to Liu Zhizhong of the Urology Department of Baogang Hospital 
http://www.baoganghospital.cn/zjtj_l.asp?Ufo=83 
https://archive.is/9MsDi 
包钢职工医院专家介绍—泌尿外科 刘致中

967. Introduction to the Department of Ophthalmology of Baogang Hospital 
http://bg2.nilaiwowang.cn/ksts_l.asp?Ufo=22 
https://archive.is/x5OSQ 
包钢职工医院科室介绍—眼科

968. Brief Introduction to the First Affiliated Hospital of Harbin Medical University 
http://www.54dr.com/news/201309/101079.html 
https://web.archive.org/web/20151203101720/http://www.54dr.com/news/201309/101079.html 
哈尔滨医科大学附一院简介

969. Introduction to the General Surgery Department at the First Affiliated Hospital of Harbin Medical 
University 
http://www.haodf.com/faculty/DE4rO-XCoLUOzdTXx47TZMZ31t/jieshao.htm 
https://web.archive.org/web/20160313163458/http://www.haodf.com/faculty/DE4rO-
XCoLUOzdTXx47TZMZ31t/jieshao.htm 
哈尔滨医科大学附一院普外科介绍

970. Introduction to the Ophthalmology Department at the First Affiliated Hospital of Harbin Medical 
University 
http://www.hydyk.com/web/detail/,P=0,ID=S8R26V97H0O76569.shtml 
https://archive.is/RYrj5 
哈尔滨医科大学附一院眼科医院介绍

971. Introduction to Liuping, the dean of the Cornea Hospital affiliated with the Harbin Medical University 
http://www.hydyk.com/web/detail/,P=0,ID=H44V591O14Y21H99.shtml 
https://archive.is/ZfiVQ 
哈医大一院眼科医院院长刘平简介

972. Brief Introduction to the Second Affiliated Hospital of Harbin Medical University 
http://www.hrbmush.edu.cn/system/2013/09/16/000715856.shtml 
https://web.archive.org/web/20150705092342/http://www.hrbmush.edu.cn/
system/2013/09/16/000715856.shtml 
哈尔滨医科大学附属第二医院简介

973. 

974. The longest survival patient in China after heart transplant died. 
http://news.sohu.com/20101120/n277783660.shtml 
https://archive.is/rglT4 
我国心脏移植术后存活时间最长“换心人”病逝

975. The 2nd affiliated hospital of Harbin medical university successfully performed a second heart 
transplant on the same patient, a rare surgery in the world 
http://news.my399.com/system/2012095/000445088.html 
https://archive.is/YV8XA 
哈尔滨医大二院成功完成世界罕见“二次心脏移植手术”

976. The 2nd affiliated hospital of Harbin medical university successfully performed the first multi-organ 
transplant 
http://www.my399.com/node_3032/content_1677824.htm 
https://archive.is/WzUTm 
哈医大二院完成多器官同时移植 

http://bg2.nilaiwowang.cn/ksts_l.asp?Ufo=11
https://web.archive.org/web/20151203101720/http://www.54dr.com/news/201309/101079.html
http://www.haodf.com/faculty/DE4rO-XCoLUOzdTXx47TZMZ31t/jieshao.htm
https://web.archive.org/web/20160313163458/http://www.haodf.com/faculty/DE4rO-XCoLUOzdTXx47TZMZ31t/jieshao.htm
https://web.archive.org/web/20160313163458/http://www.haodf.com/faculty/DE4rO-XCoLUOzdTXx47TZMZ31t/jieshao.htm
http://www.hydyk.com/web/detail/,P=0,ID=S8R26V97H0O76569.shtml
https://archive.is/RYrj5
http://www.hydyk.com/web/detail/,P=0,ID=H44V591O14Y21H99.shtml
https://archive.is/ZfiVQ
http://news.sohu.com/20101120/n277783660.shtml
https://archive.is/rglT4
http://news.my399.com/system/2012095/000445088.html
http://www.my399.com/node_3032/content_1677824.htm
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http://www.hrbmu.edu.cn/xq/zjjj/hdn.html 
https://archive.is/56lNe 
韩德恩教授著名普外科专家

977. 

978. Overview of Changhai Hospital Affiliated with the Second Military Medical University 
http://www.chhospital.com.cn/index.php?r=site/survey 
https://archive.is/2ZajB 
上海长海医院概况

979. The Urology Surgery Department at Changhai Hospital: Kidney Transplantation 
http://www.chhospital.com.cn/index.php?r=department/chardetail&dep_id=3751&char_id=16 
https://archive.is/HMDZP 
长海医院泌尿外科：肾脏移植

980. The medical specialties of Changhai Hospital: kidney transplant 
http://www.chhospital.com.cn/dept/dept4/special/special4.htm 
https://web.archive.org/web/20080510054453/http://www.chhospital.com.cn/dept/dept4/special/special4.
htm 
长海医院特色医疗：肾脏移植

981. Zeng Li, director of organ transplantation centre, Changhai Hospital affiliated with Second Military 
Medical University 
http://www.chhospital.com.cn/index.php?r=doctor&doc_id=484 
https://archive.is/hSSFT 
第二军医大学长海医院器官移植中心主任:曾力

982. Zhu Youhua, from organ transplantation centre of Changhai Hospital affiliated with Second Military 
Medical      University 
http://zyouh.u.yynet.cn/intro.php 
https://archive.is/ol67I 
第二军医大学长征医院器官移植中心朱有华

983. Zhu Youhua, organ transplantation centre, Changhai Hospital affiliated with Second Military Medical 
University 
http://www.chhospital.com.cn/index.php?r=doctor/detail&doc_id=483 
https://archive.is/Dly2t 
第二军医大学长征医院器官移植中心，朱有华

984. Renowned Nephrology Expert Li Baochun in Shanghai Jumps to His Death, May 24, 2007 
Sina News / Source: Yangtse Evening Post 
http://news.sina.com.cn/s/2007-05-24/074213063190.shtml 
https://web.archive.org/web/20160126025827/http://news.sina.com.cn/s/2007-05-24/074213063190.shtml 
上海著名肾脏病学专家李保春跳楼身亡－新浪新闻

985. Brief Introduction to Zhongshan People‘s Hospital - Interactive Encyclopedia 
http://www.baike.com/wiki/中山市人民医院 
https://web.archive.org/web/20160124012944/http://www.baike.com/wiki/中山市人民医院 
中山市人民医院简介互动百科

986. The Organ Transplant Centre at Zhongshan People‘s Hospital 
http:/www.zsph.com/Department.action?m=getDept&depSn=148dcfda-0554-4c 
https://archive.is/krYyU 
中山医院器官移植中心

987. Organ Transplant History of Zhongshan People‘s Hospital 
http:/www.zsph.com/archives.action?id=4,171 
https:/archive.is/5Ooif 
中人民医院器官移植工作开展大事记

http://www.hrbmu.edu.cn/xq/zjjj/hdn.html
http://www.chhospital.com.cn/index.php?r=site/survey
https://archive.is/2ZajB
http://www.chhospital.com.cn/index.php?r=department/chardetail&dep_id=3751&char_id=16
http://www.chhospital.com.cn/dept/dept4/special/special4.htm
https://web.archive.org/web/20080510054453/http://www.chhospital.com.cn/dept/dept4/special/special4.htm
https://web.archive.org/web/20080510054453/http://www.chhospital.com.cn/dept/dept4/special/special4.htm
http://www.chhospital.com.cn/index.php?r=doctor&doc_id=484
https://archive.is/hSSFT
http://zyouh.u.yynet.cn/intro.php
https://archive.is/ol67I
http://www.chhospital.com.cn/index.php?r=doctor/detail&doc_id=483
https://archive.is/Dly2t
http://news.sina.com.cn/s/2007-05-24/074213063190.shtml
https://web.archive.org/web/20160126025827/http://news.sina.com.cn/s/2007-05-24/074213063190.shtml
http://www.baike.com/wiki/中山市人民医院
https://web.archive.org/web/20160124012944/http://www.baike.com/wiki/中山市人民医院
http://www.zsph.com/Department.action?m=getDept&depSn=148dcfda-0554-4c
https://archive.is/krYyU
http://www.zsph.com/archives.action?id=4,171
https://archive.is/5Ooif
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988. The Organ Transplant Centre at Zhongshan People‘s Hospital 
http://www.zsph.com/Department.action?m=getDept&depSn=148dcfda-0554-4c 
https://archive.is/krYyU 
中山院器官移植中心

989. Three organ transplants conducted simultaneously for the first time 
http://www.zsph.com/archives.action?id=3394 
https://archive.is/Dj2r4 
三大器官移植首次同时进行，柳叶刀尖上演“生死转换”

990. Brief Introduction to the Hepatobiliary Surgery Department at Zhongshan People‘s Hospital 
http://www.zsph.com/Department.action?m=getDept&depSn=deb61bc5-0723-46 
https://archive.is/3D7pq 
中山医院肝胆外科简介

991. Relying on the power of our specialists Zhongshan Medical Organ Transplant Professional Committee 
established 
http://www.zsph.com/archives.action?id=3245 
https://archive.is/1Adjh 
依托我院专家力量 中山市医学会器官移植专业委员会成立

992. The Organ Transplant Centre at Zhongshan People‘s Hospital 
http://www.zsph.com/Department.action?m=getDept&depSn=148dcfda-0554-4c 
https://archive.is/krYyU 
中山医院器官移植中心

993. Introduction to the Ophthalmology Department at Zhongshan People‘s Hospital 
http://www.zsph.com/Department.action?m=getDept&depSn=fb297cea-ced6-46 
https://archive.is/aboCH 
中山人民医院医院眼科医疗中心

994. Overview of People‘s Liberation Army No. 81 Hospital 
http://www.81yy.com/page.php?cate=217183 
(the content of this page changed, refer to the archived page) 
https://web.archive.org/web/20160125192432/http://www.81yy.com/page.php?cate=217183 
第八一医院概况

995. Overview of PLA Liver Centre at People‘s Liberation Army No. 81 Hospital 
http://www.81.cn/zghjy/2015-04/09/content_6435894.htm 
https://archive.is/GFkTN 
八一医院：全军肝病中心

996. Overview of PLA Liver Centre at People‘s Liberation Army No. 81 Hospital 
http://www.81.cn/zghjy/2015-04/09/content_6435894_2.htm 
https://archive.is/p7ewk 
八一医院：全军肝病中心

997. The Surgical Oncology Department of People‘s Liberation Army No. 81 Hospital 
http://www.81.cn/zghjy/2015-01/13/content_6306834.htm 
https://web.archive.org/web/20160313061458/http://www.81.cn/zghjy/2015-01/13/content_6306834.htm 
中国人民解放军第八一医院：肿瘤外科

998. Brief introduction to Wang Xuan: the director of the liver transplant centre: at PLA No. 81 hospital 
http://wangxuan7.81yy.com/ask.php?ctrl=one&id=180595 
https://archive.is/apMpJ 
解放军八一医院医生简介：肝移植中心主任王轩

999. The liver transplant technology at People‘s Liberation Army No. 81 Hospital 
http://www.81yy.com/news.php?id=10666 
https://archive.is/HtLcq 
第八一医院肿瘤外科特色技术之二肝移植技术

http://www.zsph.com/Department.action?m=getDept&depSn=148dcfda-0554-4c
https://archive.is/krYyU
http://www.zsph.com/archives.action?id=3394
https://archive.is/Dj2r4
http://www.zsph.com/Department.action?m=getDept&depSn=deb61bc5-0723-46
https://archive.is/3D7pq
http://www.zsph.com/archives.action?id=3245
https://archive.is/1Adjh
http://www.zsph.com/Department.action?m=getDept&depSn=148dcfda-0554-4c
https://archive.is/krYyU
http://www.zsph.com/Department.action?m=getDept&depSn=fb297cea-ced6-46
https://archive.is/aboCH
http://www.81yy.com/page.php?cate=217183
https://web.archive.org/web/20160125192432/http://www.81yy.com/page.php?cate=217183
http://www.81.cn/zghjy/2015-04/09/content_6435894.htm
https://archive.is/GFkTN
http://www.81.cn/zghjy/2015-04/09/content_6435894_2.htm
https://archive.is/p7ewk
http://www.81.cn/zghjy/2015-01/13/content_6306834.htm
https://web.archive.org/web/20160313061458/http://www.81.cn/zghjy/2015-01/13/content_6306834.htm
http://wangxuan7.81yy.com/ask.php?ctrl=one&id=180595
https://archive.is/apMpJ
http://www.81yy.com/news.php?id=10666
https://archive.is/HtLcq
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1000. Exclusive interview with director Wang Xuan regarding the cure of liver cancer – Nanjing Morning 
News 
http://www.81yy.com/news.php?id=10782 
https://archive.is/OaV8z 
南京晨报王轩主任专访：不同阶段肝癌的相应治疗

1001. Brief Introduction to Anhui Provincial Hospital 
http://www.ahslyy.com.cn/web/Content.aspx?chn=253&id=16 
https://web.archive.org/web/20160125062332/http://www.ahslyy.com.cn/web/Content.
aspx?chn=253&id=16 
安徽省立医院简介

1002. Liu Hongtao, Anhui Provincial Hospital General Surgery, Urology, Organ Transplant In-Patient Ward 
Source: Headline Today toutiao.com…August 11, 2015 
http:/toutiao.com/a5334274081/ 
https://archive.is/TN47T 
安省立医院普外科,泌尿外科器官移植病房刘洪涛  来源：今日头条  2015年8月11日

1003. Brief Introduction to the Liver Transplant Centre at the First Affiliated Hospital of Anhui Medical 
University 
http://qgyz.ayfy.com/data/23169/detail.php?thisid=1 
https://web.archive.org/web/20160125045813/http://qgyz.ayfy.com/data/23169/detail.php?thisid=1 
安徽医科大学第一附属医院肝移植中心简介

1004. Introduction to Geng Xiaoping, the director of the Liver Transplant Centre at the First Affiliated 
Hospital of Anhui Medical University 
http://qgyz.ayfy.com/data/23169/detail.php?thisid=2 
https://archive.is/xEIbu 
安徽医科大学第一附属医院肝移植中心耿小平

1005. Expert Zhao Hongchuan of General Surgery Department at the First Affiliated Hospital of Anhui 
Medical University 
http://qgyz.ayfy.com/data/23169/detail.php?thisid=4 
https://archive.is/znMck 
安徽医科大学第一附属医院专家：赵红川

1006. Hospitalization process (liver transplant note) 
http://qgyz.ayfy.com/data/23169/detail.php?thisid=11 
https://archive.is/PdH6y 
住院流程(肝移植注意事项)   来源：安徽医科大学第一附属医院肝移植中心

1007. Introduction to the Liver Transplant Centre at the First Affiliated Hospital of Anhui Medical University 
http://qgyz.ayfy.com/data/23169/detail.php?thisid=1 
https://archive.is/feIrH 
安徽医科大学第一附属医院科室介绍：肝移植中心

1008. Organ Transplant Centre held the first Conference of Friends of liver transplant in Anhui Province   
http://www.ayfy.com/menhuweb/show.php?itemid=3335 
https://archive.is/bcycy 
器官移植中心举办安徽省第一届肝友大会

1009. Our hospital’s transplant centre patented a patient follow-up software 
http://www.ayfy.com/menhuweb/show.php?itemid=5089 
https://archive.is/5J20V 
我院器官移植中心发明随访软件获国家专利

1010. Introduction to the urological surgery department at the First Affiliated Hospital of Anhui Medical 
University 
http://mnwk.ayfy.com/page/html/company.php 
https://archive.is/bvH2e 
安徽医科大学第一附属医院科室介绍：泌尿外科

http://www.81yy.com/news.php?id=10782
https://archive.is/OaV8z
http://www.ahslyy.com.cn/web/Content.aspx?chn=253&id=16
https://web.archive.org/web/20160125062332/http://www.ahslyy.com.cn/web/Content.aspx?chn=253&id=16
https://web.archive.org/web/20160125062332/http://www.ahslyy.com.cn/web/Content.aspx?chn=253&id=16
http://toutiao.com/a5334274081/
https://archive.is/TN47T
http://qgyz.ayfy.com/data/23169/detail.php?thisid=1
https://web.archive.org/web/20160125045813/http://qgyz.ayfy.com/data/23169/detail.php?thisid=1
http://qgyz.ayfy.com/data/23169/detail.php?thisid=2
https://archive.is/xEIbu
http://qgyz.ayfy.com/data/23169/detail.php?thisid=4
https://archive.is/znMck
http://qgyz.ayfy.com/data/23169/detail.php?thisid=11
https://archive.is/PdH6y
http://qgyz.ayfy.com/data/23169/detail.php?thisid=1
https://archive.is/feIrH
http://www.ayfy.com/menhuweb/show.php?itemid=3335
https://archive.is/bcycy
http://www.ayfy.com/menhuweb/show.php?itemid=5089
https://archive.is/5J20V
http://mnwk.ayfy.com/page/html/company.php
https://archive.is/bvH2e
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1011. Introduction to Fujian Provincial Hospital, Source: Baidu Encyclopedia 
http://baike.baidu.com/view/1193574.htm 
https://archive.is/3L0pB 
福建省立医院介绍, 来源：百度百科

1012. Fujian Provincial Hospital service price searching result 
http://www.fjsl.com.cn/Price.asp?key=%D2%C6%D6%B2&Flag=0 
https://archive.is/ptEuh 
福建省立医院收费项目价格查询结果

1013. Fujian Provincial Hospital service price searching result 
http://www.fjsl.com.cn/Price.asp?key=%D2%C6%D6%B2&Flag=0 
https://archive.is/ptEuh 
福建省立医院收费项目价格查询结果

1014. Fujian Provincial Hospital service price searching result 
http://www.fjsl.com.cn/Price.asp?key=%D2%C6%D6%B2&Flag=0 
https://archive.is/nayfY 
福建省立医院收费项目价格查询结果

1015. Fujian Provincial Hospital service price searching result 
http://www.fjsl.com.cn/Price.asp?key=%D2%C6%D6%B2&Flag=0 
https://archive.is/7b8x7 
福建省立医院收费项目价格查询结果

1016. Department of urological surgery at Fujian Provincial Hospital 
Source: Good doctors Online:  haodf.com 
http://www.haodf.com/faculty/DE4rO-XCoLUIjrtTQgjgKEL-rP/jieshao.htm 
https://archive.is/CZQID 
福建省立医院泌尿外科  来源：好大夫在线

1017. Yan Maolin, Department of hepatobiliary surgery at Fujian Provincial Hospital 
http://www.fjsl.com.cn/Doctor/Content.asp?dr_id=395 
https://web.archive.org/web/20160125051157/http://www.fjsl.com.cn/Doctor/Content.asp?dr_id=395 
福建省立医院肝胆外科严茂林

1018. Brief Introduction to The First Affiliated Hospital of Xiamen University 
http://www.xmfh.com.cn/index.php?m=page&a=index&hcid=36 
https://web.archive.org/web/20160125053519/http://www.xmfh.com.cn/index.
php?m=page&a=index&hcid=36 
厦门大学附属第一医院简介

1019. Over 20 Allogeneic Liver Transplantations Successfully Completed in 5 Years, Department of 
Hepatopancreatobiliary Vascular Surgery at The First Affiliated Hospital of Xiamen University Creates Repeated 
Successes with Great Talents 
http://www.xmfh.com.cn/index.php?m=base&a=show&hcid=42&id=1146 
https://web.archive.org/web/20160125053808/http://www.xmfh.com.cn/index.php?m=base&a=show&hcid=
42&id=1146 
5年成功完成20多例同种异体肝移植   市第一医院肝胆胰血管外科人才集聚，屡创佳绩

1020. 2014 trainees pamphlets for resident recruit standardization training 
http://www.xmfh.com.cn/index.php?m=base&a=show&hcid=88&id=110 
https://archive.is/o05m6 
2014年招收住院医师规范化培训学员简章

1021. Xiamen First Hospital Breakthrough: two cases of liver transplantation in one day 
http://www.hbver.com/Article/gyhjqt/gyz/200308/1969.html 
https://archive.is/qsRYE 
厦门第一医院新突破:一天两例肝移植  来源：厦门晚报  2003-8-12

1022. Xiamen First Hospital carried out more than 20 cases liver transplants in 5 years 
http://www.xmfh.com.cn/index.php?m=base&a=show&hcid=42&id=1146 
https://archive.is/W5piN 
5年成功完成20多例同种异体肝移植 市第一医院肝胆胰血管外科人才集聚，屡创佳绩

http://baike.baidu.com/view/1193574.htm
https://archive.is/3L0pB
https://archive.is/nayfY
https://archive.is/7b8x7
http://www.haodf.com/faculty/DE4rO-XCoLUIjrtTQgjgKEL-rP/jieshao.htm
https://web.archive.org/web/20160125050901/http://www.haodf.com/faculty/DE4rO-XCoLUIjrtTQgjgKEL-rP/jieshao.htm
http://www.fjsl.com.cn/Doctor/Content.asp?dr_id=395
https://web.archive.org/web/20160125051157/http://www.fjsl.com.cn/Doctor/Content.asp?dr_id=395
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1023. Brief Introduction to Jiangxi Provincial People‘s Hospital 
http://www.jxsrmyy.cn/article/about/introduce.html 
https://web.archive.org/web/20160125184550/http://www.jxsrmyy.cn/article/about/introduce.html 
江西省人民医院简介

1024. Brief Introduction to Jiangxi Provincial People‘s Hospital, China Health Network 
http://www.chealth.org.cn/mon/hospitals/article/MG143028649.html 
https://web.archive.org/web/20160313073217/http://www.chealth.org.cn/mon/hospitals/article/
MG143028649.html 
江西省人民医院简介- 中国公众健康网

1025. Jiangxi Provincial People‘s Hospital Department of Organ Transplantation 
Jiangxi Provincial People‘s Hospital 
http://www.jxsrmyy.cn/article/keshi/waike/2012/0721/116.html 
https://web.archive.org/web/20160125055057/http://www.jxsrmyy.cn/article/keshi/waike/2012/0721/116.
html 
江西省人民医院器官移植科

1026. Organ transplantation department included into Jiangxi leading medical discipline construction 
project list 
http://ww.jxsrmyy.cn/news/Hospitalnews/2013/0216/1660.html 
https://archive.is/k5GV8 
器官移植科列入江西省医学领先学科建设计划项目

1027. Organ transplantation has become an important means to treat patients with severe liver and kidney 
diseases 
http://ww.jxsrmyy.cn/news/mediafocus/2015/0126/4860.html 
https://archive.is/Ao7y5 
器官移植术成为救治肝肾重症病人的重要手段   日期：2015-01-19 15:12    信息来源:江西日报  作者：沈毅轩

1028. Department of Organ Transplantation carried out 6 organ transplants within 19 hours 
http://ww.jxsrmyy.cn/article/publication/di2015nian05qi/di06ban_keshido/2015/0818/5737.html 
https://archive.is/9AZTg 
器官移植科19小时成功完成6例器官移植手术  2015-06-02 15:37    来源:宣传科    作者：罗昭淦

1029. Twelve transplant patients got newborn on New Year‘s Eve 
http://ww.jxsrmyy.cn/news/Hospitalnews/2014/0130/3401.html 
https://archive.is/TlCz9 
12位移植患者大年三十获新生  日期：2014-01-30 15:43    信息来源:宣传科   作者：罗昭淦

1030. Three transplant patients got newborn on the Lantern Festival Night 
http://ww.jxsrmyy.cn/news/Hospitalnews/2014/0215/3463.html 
https://archive.is/CzorU 
元宵夜三名移植患者获新生 医护人员加班过节  2014-02-15 15:19    信息来源:宣传科    作者：罗昭淦

1031. Our Hospital completed one rescue liver transplantation 
http://ww.jxsrmyy.cn/news/Hospitalnews/2014/0214/3462.html 
https://archive.is/XJlJ8 
我院完成一例抢救性肝移植  2014-02-14 17:58    信息来源:宣传科    作者：罗昭

1032. The official opening of the new ward for Organ Transplantation department 
http://ww.jxsrmyy.cn/article/publication/di2013_11qi/di03ban_zonghexinw/2013/1209/3202.html 
https://archive.is/umVHQ 
器官移植科新病区正式启用  日期：2013-12-09 16:51    信息来源:移植科    作者：胡丽芳

1033. Li Xinchang, director of department of organ transplantation, Jiangxi Provincial People‘s Hospital - 
http://www.jxsrmyy.cn/article/zhuangjia/waike/qiguanyizhike/5413.html 
https://web.archive.org/web/20150815025419/http://jxsrmyy.cn/article/zhuangjia/waike/
qiguanyizhike/5413.html 
江西省人民医院器官移植科主任李新长

http://www.jxsrmyy.cn/article/about/introduce.html
https://web.archive.org/web/20160125184550/http:/www.jxsrmyy.cn/article/about/introduce.html
http://www.chealth.org.cn/mon/hospitals/article/MG143028649.html
https://web.archive.org/web/20160313073217/http:/www.chealth.org.cn/mon/hospitals/article/MG143028649.html
https://web.archive.org/web/20160313073217/http:/www.chealth.org.cn/mon/hospitals/article/MG143028649.html
http://www.jxsrmyy.cn/article/keshi/waike/2012/0721/116.html
https://web.archive.org/web/20160125055057/http://www.jxsrmyy.cn/article/keshi/waike/2012/0721/116.html
https://web.archive.org/web/20160125055057/http://www.jxsrmyy.cn/article/keshi/waike/2012/0721/116.html
http://ww.jxsrmyy.cn/news/Hospitalnews/2013/0216/1660.html
https://archive.is/k5GV8
http://ww.jxsrmyy.cn/news/mediafocus/2015/0126/4860.html
https://archive.is/Ao7y5
http://ww.jxsrmyy.cn/article/publication/di2015nian05qi/di06ban_keshido/2015/0818/5737.html
https://archive.is/9AZTg
http://ww.jxsrmyy.cn/news/Hospitalnews/2014/0130/3401.html
https://archive.is/TlCz9
http://ww.jxsrmyy.cn/news/Hospitalnews/2014/0215/3463.html
https://archive.is/CzorU
http://ww.jxsrmyy.cn/news/Hospitalnews/2014/0214/3462.html
https://archive.is/XJlJ8
http://ww.jxsrmyy.cn/article/publication/di2013_11qi/di03ban_zonghexinw/2013/1209/3202.html
https://archive.is/umVHQ
http://www.jxsrmyy.cn/article/zhuangjia/waike/qiguanyizhike/5413.html
https://web.archive.org/web/20150815025419/http://jxsrmyy.cn/article/zhuangjia/waike/qiguanyizhike/5413.html
https://web.archive.org/web/20150815025419/http://jxsrmyy.cn/article/zhuangjia/waike/qiguanyizhike/5413.html
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1034. Introduction to Cui Hua from ophthalmology department of Jiangxi Provincial People’s Hospital 
http://www.haodf.com/doctor/DE4r08xQdKSLuDmwaozM21bXlzuR.htm?%3E.htm 
https://archive.is/ZVW4U 
江西省人民医院眼科中心崔华大夫简介

1035. Brief Introduction to The First Affiliated Hospital of Nanchang University 
http://www.cdyfy.com/gw.htm 
https://web.archive.org/web/20160125055459/http://www.cdyfy.com/gw.htm 
南昌大学第一附属医院简介

1036. Department of Organ Transplantation at the First Affiliated Hospital of Nanchang University 
http://www.cdyfy.com/ksjs/ksjs.asp?kscode1=0208 
https://web.archive.org/web/20160125060010/http://www.cdyfy.com/ksjs/ksjs.asp?kscode1=0208 
南昌大学第一附属器官移植科

1037. The list of master’s advisors at the Medicine School of Nanchang University 
http://www.doc88.com/p-084374050234.html 
https://archive.is/WxULS 
南昌大学医学院硕士生导师情况表

1038. Department of Organ Transplantation at the First Affiliated Hospital of Nanchang University 
http://www.cdyfy.com/ksjs/ksjs.asp?kscode1=0208 
https://web.archive.org/web/20160125060010/http://www.cdyfy.com/ksjs/ksjs.asp?kscode1=0208 
南昌大学第一附属器官移植科

1039. Brief Introduction to Weifang Peoples’ Hospital 
http://www.wfph.cn/html/4/column_4_1.html 
http://archive.is/ARsBb 
潍坊市人民医院简介

1040. Weifang launches “Hospital director online”, interview with the People’s Hospital director 
http://weifang.dzwww.com/wfxwn/201305/t20130516_8389971.htm 
https://archive.is/KMiqS 
潍坊"院长在线"启动 人民医院院长做客访谈

1041. The Department of Urologic Surgery at Weifang People’s Hospital 
http://www.wfph.cn/html/843/2009/20090415211000734821050/20090415211000734821050_1.html 
https://archive.is/2bx3Y 
潍坊市人民医院泌尿外科

1042. Brief Introduction to Lu Hongkai, director of Weifang Peoples’ Hospital 
http://www.wfph.cn/html/8/column_8_1.html 
https://archive.is/RKqYh 
潍坊市人民医院院长卢洪凯简介

1043. Liu Ludong, director of urologic surgery department 
http://www.wfph.cn/cms/webapp/preview.jsp?ColumnID=847&TID=20090423113046888163581 
https://archive.is/oOSf7 
潍坊市人民医院泌尿外科主任医师— 刘鲁东

1044. The Clinical Application of Modified Donor Liver Procurement in the Procedure of Orthotopic Liver 
Transplantation 
ActaAcademiaeMedicinaeWeifang, 2007, Vol. 29, Issue 3, p.253-255 
Authors: Chunyou Li, Weibao Ding, Sen Li, GuanyiZhuang 
http://eng.oversea.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?recid=&FileName=MAKE200703028&DbName=cjfd2007&
DbCode=CJFD 
http://archive.is/qquWo 
改良式供肝获取在原位肝移植中的临床应用,《潍坊医学院学报》2007年29卷03期 253-255页, 作者：李春友, 丁
维宝, 李森, 庄冠一(潍坊医学院附属潍坊市人民医院肝胆外科,山东,潍坊,261041)

1045. Brief Introduction to Guizhou Provincial People‘s Hospital 
http://www.5055.cn/Category_1427/Index.aspx 
https://archive.is/xI1Yf 
贵州省人民医院简介

http://www.haodf.com/doctor/DE4r08xQdKSLuDmwaozM21bXlzuR.htm?%3E.htm
https://archive.is/ZVW4U
http://www.cdyfy.com/gw.htm
https://web.archive.org/web/20160125055459/http://www.cdyfy.com/gw.htm
http://www.cdyfy.com/ksjs/ksjs.asp?kscode1=0208
https://web.archive.org/web/20160125060010/http://www.cdyfy.com/ksjs/ksjs.asp?kscode1=0208
http://www.doc88.com/p-084374050234.html
https://archive.is/WxULS
http://www.cdyfy.com/ksjs/ksjs.asp?kscode1=0208
https://web.archive.org/web/20160125060010/http://www.cdyfy.com/ksjs/ksjs.asp?kscode1=0208
http://www.wfph.cn/html/4/column_4_1.html
http://archive.is/ARsBb
http://weifang.dzwww.com/wfxwn/201305/t20130516_8389971.htm
http://www.wfph.cn/html/843/2009/20090415211000734821050/20090415211000734821050_1.html
https://archive.is/2bx3Y
http://www.wfph.cn/html/8/column_8_1.html
http://www.wfph.cn/cms/webapp/preview.jsp?ColumnID=847&TID=20090423113046888163581
https://archive.is/oOSf7
http://eng.oversea.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?recid=&FileName=MAKE200703028&DbName=cjfd2007&DbCode=CJFD
http://eng.oversea.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?recid=&FileName=MAKE200703028&DbName=cjfd2007&DbCode=CJFD
http://archive.is/qquWo
http://www.5055.cn/Category_1427/Index.aspx
https://archive.is/xI1Yf
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1046. Our hospital conducted the first liver transplant successfully 
http://book.5055.cn/Item/32.aspx 
https://archive.is/xOmlG 
我院施行首例肝移植手术获得成功

1047. The Department of Hepatobiliary Surgery at Guizhou Provincial People‘s Hospital 
http://www.5055.cn/Category_342/Index.aspx 
https://web.archive.org/web/20160123153130/http://www.5055.cn/Category_342/Index.aspx 
贵州省人民医院肝胆外科

1048. The Department Hepatobiliary Surgery at Guizhou Provincial People‘s Hospital 
http://www.5055.cn/Category_342/Index.aspx 
https://web.archive.org/web/20160123153130/http://www.5055.cn/Category_342/Index.aspx 
贵州省人民医院肝胆外科

1049. Specialist Huang Jianzhao from The Department of  Hepatobiliary Surgery at Guizhou Provincial 
People‘s Hospital 
http://www.5055.cn/Item/13731.aspx 
https://archive.is/iLzvX 
http://baike.baidu.com/view/9494159.htm 
https://archive.is/g2S21 
贵州省人民医院肝胆外科专家黄建钊

1050. The Department Hepatobiliary Surgery at Guizhou Provincial People‘s Hospital– haodf.com 
http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLFCUmLgzM21bXlzuR/jieshao.htm 
http://archive.is/wn1Fq 
贵州省人民医院肝胆外科－好大夫在线

1051. Saving life, no regrets - A report about Standing Committee Zhang Zhongmin of Nanming District 
CPPCC 
(Chinese People‘s Political Consultative Committee) 
http://www.gzzxb.com/pages/ShowBook.aspx?ID=2AE071FE-2CA3-45A5-BAEF-E863732A2FD8 
https://archive.is/67HzK 
救死扶伤无怨无悔——记南明区政协常委张忠民

1052. Specialist Fan Wei from The Department of Hepatobiliary Surgery at Guizhou Provincial People‘s 
Hospital 
http://www.gzzxb.org.cn/pages/ShowBook.aspx?ID=2AE071FE-2CA3-45A5-BAEF-E863732A2FD8 
https://archive.is/kIpJI 
贵州省人民医院肝胆外科专家范伟

1053. Medical service price adjustment list at Guizhou Provincial People‘s Hospital– haodf.com 
www.5055.cn/UploadFiles/hzfw/2016/1/201601180927542284.xls 
贵州省人民医院医疗服务价格调整表

1054. 2009 Sponsored Funds for  Guizhou Provincial People‘s Hospital 
http://book.5055.cn/Item/2013.aspx 
https://archive.is/v2vX0 
贵州省人民医院2009年度获资助基金

1055. Guizhou Provincial People‘s Hospital- Cardiac Surgical Department Branch at Bijie Inaugurated 
http://news.bjsyqw.com/2015/0810/43357.shtml 
https://archive.is/s7XAZ 
贵州省人民医院毕节分院心脏外科挂牌成立

1056. The Department of Ophthalmology at Guizhou Provincial People‘s Hospital 
http://www.5055.cn/Category_234/Index.aspx 
https://archive.is/hOT0g 
贵州省人民医院眼科

1057. Brief Introduction to Hainan Provincial Nongken General Hospital 
http://www.nkhospital.com.cn/v2008/pages.php?alias=yygk 
https://web.archive.org/web/20160124010540/http://www.nkhospital.com.cn/v2008/pages.php?alias=yygk 
海南省农垦总局医院简介

http://book.5055.cn/Item/32.aspx
https://archive.is/xOmlG
http://www.5055.cn/Category_342/Index.aspx
https://web.archive.org/web/20160123153130/http://www.5055.cn/Category_342/Index.aspx
http://www.5055.cn/Category_342/Index.aspx
https://web.archive.org/web/20160123153130/http://www.5055.cn/Category_342/Index.aspx
http://www.5055.cn/Item/13731.aspx
https://archive.is/iLzvX
http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLFCUmLgzM21bXlzuR/jieshao.htm
http://archive.is/wn1Fq
http://www.gzzxb.com/pages/ShowBook.aspx?ID=2AE071FE-2CA3-45A5-BAEF-E863732A2FD8
https://archive.is/67HzK
http://www.gzzxb.org.cn/pages/ShowBook.aspx?ID=2AE071FE-2CA3-45A5-BAEF-E863732A2FD8
https://archive.is/kIpJI
http://www.5055.cn/UploadFiles/hzfw/2016/1/201601180927542284.xls
http://book.5055.cn/Item/2013.aspx
https://archive.is/v2vX0
http://news.bjsyqw.com/2015/0810/43357.shtml
https://archive.is/s7XAZ
http://www.5055.cn/Category_234/Index.aspx
https://archive.is/hOT0g
http://www.nkhospital.com.cn/v2008/pages.php?alias=yygk
https://web.archive.org/web/20160124010540/http://www.nkhospital.com.cn/v2008/pages.php?alias=yygk
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1058. Living donor kidney transplant- Continuation of the family lifeline 
http://www.nkhospital.com.cn/v2008/details.php?id=393 
https://archive.is/kQvL5 
活体肾移植手术延续亲情的命脉

1059. Brief Introduction to the department of urological surgery at Hainan Provincial Nongken General 
Hospital 
http://www.nkhospital.com.cn/v2008/details.php?id=107 
https://web.archive.org/web/20160124030112/http://www.nkhospital.com.cn/v2008/details.php?id=107 
农垦医院泌尿外科简介

1060. Professor Xiao Jingzhu from Hainan Provincial Nongken General Hospital 
http://bbs.tianya.cn/post-hn-24996-1.shtml 
https://archive.is/pZWlv 
大器早成的肖劲逐教授

1061. Xiao Jingzhu from Hainan Provincial Nongken General Hospital 
http://baike.baidu.com/view/3407066.htm 
https://archive.is/6xC8S 
肖劲逐海南省农垦总局医院  来源：百度百科

1062. Introduction to Xiao Jinzhu, president of Hainan Provincial Nongken General Hospital 
http://www.hnyhyj.com/guwen/?guwen_70.html 
https://archive.is/uZWgv 
海南省农垦总医院院长肖劲逐介绍

1063. Department of kidney transplantation and nephrology at Zhengzhou No. 7 People‘s Hospital 
http://www.zzsqy.com.cn/OfficeDescription-3.html 
https://archive.is/Q0kgX 
郑州市第七人民医院肾移植肾内科介绍

1064. No. 7  People‘s Hospital of Zhengzhou City conducted more than 2,000 kidney transplants 
http://baike.baidu.com/view/1868324.htm 
https://archive.is/ZfWv0 
郑州市第七人民医院肾移植手术2000余例

1065. Introduction to the Department of Kidney Transplantation and Nephrology at Zhengzhou No. 7 
People‘s Hospital 
http://www.zzsqy.com.cn/OfficeDescription-3.html 
https://archive.is/Q0kgX 
郑州市七人民医院肾移植肾内科介绍

1066. Department of Kidney Transplantation and Nephrology at Zhengzhou No. 7 People‘s Hospital - 
Current situation 
http://www.zzsqy.com.cn/OfficeNewsDetail-38.html 
https://archive.is/Srlbv 
郑州市第七人民医院肾移植肾内科  科室动态

1067. Department of Kidney Transplantation and Nephrology at Zhengzhou No. 7 People‘s Hospital 
http://www.zzsqy.com.cn/OfficeDescription-3.html 
https://archive.is/Q0kgX 
郑州市第七人民医院肾移植肾内科介绍

1068. Department of Kidney Transplantation and Nephrology at Zhengzhou No. 7 People‘s Hospital - 
Current situation 
http://www.zzsqy.com.cn/OfficeNewsDetail-38.html 
https://archive.is/Srlbv 
郑州市第七人民医院肾移植肾内科  科室动态

1069. Department of Kidney Transplantation and Nephrology at Zhengzhou No. 7 People‘s Hospital - Wang, 
Changan, 
Source: Zhengzhou No. 7 People‘s Hospital, Dated: May 29, 2014 

http://www.nkhospital.com.cn/v2008/details.php?id=393
https://archive.is/kQvL5
http://www.nkhospital.com.cn/v2008/details.php?id=107
https://web.archive.org/web/20160124030112/http://www.nkhospital.com.cn/v2008/details.php?id=107
http://bbs.tianya.cn/post-hn-24996-1.shtml
https://archive.is/pZWlv
http://baike.baidu.com/view/3407066.htm
https://archive.is/6xC8S
http://www.hnyhyj.com/guwen/?guwen_70.html
http://www.zzsqy.com.cn/OfficeDescription-3.html
https://archive.is/Q0kgX
http://www.zzsqy.com.cn/Office-3.html
http://baike.baidu.com/view/1868324.htm
https://archive.is/ZfWv0
http://www.zzsqy.com.cn/OfficeDescription-3.html
https://archive.is/Q0kgX
http://www.zzsqy.com.cn/OfficeNewsDetail-38.html
https://archive.is/Srlbv
http://www.zzsqy.com.cn/Office-3.html
http://www.zzsqy.com.cn/OfficeDescription-3.html
https://archive.is/Q0kgX
http://www.zzsqy.com.cn/Office-3.html
http://www.zzsqy.com.cn/OfficeNewsDetail-38.html
https://archive.is/Srlbv
http://www.zzsqy.com.cn/Office-3.html
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http://www.zzsqy.com.cn/Doctor-27.html 
https://archive.is/CxwkB 
郑州市第七人民医院肾移植肾内科王长安, 来源：郑州市七人民医院, 日期：5/29/2014

1070. Department of Urological Surgery at Zhengzhou No. 7 People‘s Hospital - Han, Lin 
http://www.51etong.com/s/ysdq/dq17541.shtml 
https://archive.is/816Go 
韩林（郑州市第七人民医院）泌尿外科,  来源：郑州市七人民医院, 日期：4/27/2016

1071. Brief Introduction to Dongfeng General Hospital 
http://www.dfmhp.com.cn/a/yiyuangaikuang/ 
https://archive.is/SJ31x 
东风总医院简介

1072. Organ Transplant and Brest Surgery Department 
http://www.dfmhp.com.cn/a/keshidaohang/shoushukeshi/qiguanyizhi/ 
https://archive.is/ZkHcG 
器官移植乳腺外科, 来源：东风总医院

1073. „ Organ Transplant“ of General Hospital Awarded First „Shiyan Business Card“ Title, 
Source: Dongfeng General Hospital 
http://www.dfmhp.com.cn/a/dongfengyilin/yiyuanyaowen/2011/1102/7158.html 
https://archive.is/WUH4j 
总医院“器官移植”荣获首届“十堰名片”称号，来源：东风总医院

1074. „Organ Transplant“ of General Hospital Awarded First „Shiyan Business Card“ Title, 
Source: Dongfeng General Hospital 
http://www.dfmhp.com.cn/a/dongfengyilin/yiyuanyaowen/2011/1102/7158.html 
https://archive.is/WUH4j 
总医院“器官移植”荣获首届“十堰名片”称号，来源：东风总医院

1075. Brief Introduction to the Department of Urologic Surgery at Dongfeng General Hospital, 
Source: Dongfeng General Hospital 
http://www.dfmhp.com.cn/a/keshidaohang/shoushukeshi/miniaoke/ 
https://archive.is/UE8Mc 
东风公司总医院泌尿外科简介，来源：东风总医院

1076. Dong Feng General Hospital Has Successfully Completed Over 400 Cases of Organ Transplant 
Source: 10yan.com (Shiyan Evening News) 
http://syrb.10yan.com/html/20101228/170270.html 
http://archive.is/uVgBQ 
东风总医院已成功移植器官400余例，来源：秦楚网讯（十堰晚报）

1077. Organ Transplantation Breast Surgery 
http://www.dfmhp.com.cn/a/keshidaohang/shoushukeshi/qiguanyizhi/ 
https://archive.is/ZkHcG 
器官移植乳腺外科

1078. The City’s “Business Card” Ensures our Safety and Good Health 
Source: Dongfeng General Hospital 
http://www.dfmhp.com.cn/a/dongfengyilin/xingyedongtai/2010/1229/6064.html 
http://archive.is/ujOs8 
熠熠明珠耀车城 城市名片保安康, 来源：东风总医院

1079. Woman donated her Kidney to Save Her Brother 
Source: 10yan.com (Shiyan Evening News) 
http://www.10yan.com/html/News/tbbd/2010-11/27/09202642.html 
http://archive.is/sFHjJ 
姐姐捐肾救弟演绎至爱亲情, 来源：秦楚网讯（十堰晚报）

http://www.zzsqy.com.cn/Doctor-27.html
https://archive.is/CxwkB
http://www.51etong.com/s/ysdq/dq17541.shtml
https://archive.is/816Go
http://syrb.10yan.com/html/20101228/170270.html
http://www.dfmhp.com.cn/a/dongfengyilin/xingyedongtai/2010/1229/6064.html
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1080. 45 Organ Transplant Completed in Shiyan Last Year 
Source: 10yan.com (Shiyan Evening News) 
http://www.10yan.com/2016/0109/272311.shtml 
http://archive.is/EAbjl 
十堰去年共完成45例器官移植手术，来源：秦楚网讯（十堰晚报）

1081.  
Chenzhou No. 1 People‘s Hospital 
https://www.linkedin.com/company/%E6%B9%96%E5%8D%97%E7%9C%81%E9%83%B4%E5%B7%9E
%E5%B8%82%E7%AC%AC%E4%B8%80%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%8C%BB%E9%99%A2 
https://archive.is/ryxa2 
郴州市第一人民医院－- Linkedin

1082. Chenzhou No. 1 People‘s Hospital - A+ Medical Encyclopedia 
http://www.a-hospital.com/w/郴州市第一人民医院 
https://web.archive.org/web/20160124021852/http://www.a-hospital.com/w/郴州市第一人民医院 
郴州市第一人民医院－- A+医学百科

1083. Department of Hepatobiliary Surgery at People’s Hospital of Wuhan University 
http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLPhXG19sHYQ8uQGIO.htm 
https://archive.is/PD7dF 
郴州市第一人民医院肝胆外科   来源：好大夫

1084. Department of Cardiothoracic Surgery at People’s Hospital of Wuhan University 
http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLPhXG5tdX6gWDmEzh/jieshao.htm 
https://archive.is/5Jff3 
郴州市第一人民医院胸心外科   来源：好大夫

1085. Doctor:  Chen Shanqun, The Urology Surgery Department of Chenzhou First People‘s Hospital     
Medical Market 
http://chenzhou.yiliao.ganji.com/yisheng/99372_detail.html 
https://archive.is/hD6xl 
郴州市第一人民医院泌尿外科 - 陈善群       来源：赶集医疗

1086. 2015 Hunan Organ Transplantation Director Forum was held in Chenzhou 
http://qgyz.hnma.org.cn/InfoShow.asp?id=42 
https://archive.is/R3eGN 
2015湖南器官移植主任论坛在郴州召开

1087. Chenzhou First People‘s Hospital 
http://baike.so.com/doc/5621168-5833785.html 
https://archive.is/Nr4RK 
郴州市第一人民医院   来源：互动百科

1088. “Investigation Lead: At the No.2 Hospital in Guangxi, ‘Ten Days after the Blood Work is Done, There 
Will Be a Kidney Available for You.’” Minghui.org. January 24, 2007. 
http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/1/24/82001.html 
调查线索：湖南郴州医院活体眼角膜移植多

1089. No. 401 Hospital of Jinan Military Command 
http://guahao.qingdaonews.com/GhYiyuan/more/id/1056.html 
https://archive.is/NRfvw 
济南军区第401医院

1090. Specialties of the Department of Urologic Surgery at No. 401 Hospital of Jinan Military Command 
http://mingyi.qingdaonews.com/content/2012-11/13/content_9489208.htm 
https://archive.is/izpaI 
解放军第401医院泌尿外科特色－青岛新闻网

1091. Yang Guangrong, Dean of  PLA No.401 Hospital, interviewed by Qingdao news 
http://www.qingdaonews.com/content/2006-08/11/content_7659945.htm 
http://archive.is/Mu0Jm 
青岛401医院院长方光荣做客院长在线–青岛新闻网

http://www.10yan.com/2016/0109/272311.shtml
https://www.linkedin.com/company/%E6%B9%96%E5%8D%97%E7%9C%81%E9%83%B4%E5%B7%9E%E5%B8%82%E7%AC%AC%E4%B8%80%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%8C%BB%E9%99%A2
https://www.linkedin.com/company/%E6%B9%96%E5%8D%97%E7%9C%81%E9%83%B4%E5%B7%9E%E5%B8%82%E7%AC%AC%E4%B8%80%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%8C%BB%E9%99%A2
https://archive.is/ryxa2
http://www.a-hospital.com/w/郴州市第一人民医院
https://web.archive.org/web/20160124021852/http:/www.a-hospital.com/w/郴州市第一人民医院
http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLPhXG19sHYQ8uQGIO.htm
https://archive.is/PD7dF
http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLPhXG5tdX6gWDmEzh/jieshao.htm
https://archive.is/5Jff3
http://chenzhou.yiliao.ganji.com/yisheng/99372_detail.html
https://archive.is/hD6xl
http://qgyz.hnma.org.cn/InfoShow.asp?id=42
https://archive.is/R3eGN
http://baike.so.com/doc/5621168-5833785.html
https://archive.is/Nr4RK
http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/1/24/82001.html
http://guahao.qingdaonews.com/GhYiyuan/more/id/1056.html
https://archive.is/NRfvw
http://mingyi.qingdaonews.com/content/2012-11/13/content_9489208.htm
https://archive.is/izpaI
http://www.qingdaonews.com/content/2006-08/11/content_7659945.htm
http://archive.is/Mu0Jm
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1092. Introduction to Dr. Yuan Weisheng, director of Hepatobiliary Surgery Department of the Liver 
Transplantation Centre at No.401 Hospital of Jinan Military Command 
http://www.guahao.com/expert/957cffb3-c720-11e1-913c-5cf9dd2e7135000 
http://archive.is/T0gFy 
济南军区第401医院肝移植中心肝胆外科主任袁伟升介绍

1093. Brief Introduction to Doctor Yang Shizhong at No. 401 Hospital of Jinan Military Command 
http://www.haodf.com/doctor/DE4r0Fy0C9LuSkZQDJreFjG0pMy6P-9em.htm 
https://web.archive.org/web/20160405141532/http://www.haodf.com/doctor/
DE4r0Fy0C9LuSkZQDJreFjG0pMy6P-9em.htm 
解放军第401医院肝胆外科杨世忠大夫简介

1094. Brief Introduction to The First Affiliated Hospital of Henan University of Traditional Chinese Medicine 
http://www.hnzhy.com/OneArticle-18.html 
https://archive.is/9spFJ 
河南中医学院第一附属医院简介

1095. Introduction to  department of kidney transplantation of the First Affiliated    Hospital of Henan 
University of Traditional Chinese Medicine 
http://z.xywy.com/yiyuankeshijieshao-hnzhy-shenyizhike.htm 
https://archive.is/mg4Sp 
河南中医学院第一附属医院肾移植科介绍

1096. Introduction to the Department of Urology at The First Affiliated Hospital of Henan University of 
Traditional Chinese Medicine 
http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLBwWgOaHzEWhYkCqt/jieshao.htm 
https://archive.is/ajhd4 
河南中医学院第一附属医院泌尿外科介绍

1097. The kidney transplantation department at the First Affiliated Hospital of Henan University of 
Traditional Chinese Medicine 
http://www.hnzhy.com/NewsDetail-34.html 
https://archive.is/IxroZ 
《大河报》肾移植科

1098. Wang, Guangce,  department of kidney transplantation at the First Affiliated Hospital of Henan 
University of 
Traditional Chinese Medicine -– Hudong Baike 
http://www.baike.com/wiki/%E7%8E%8B%E5%85%89%E7%AD%96 
http://archive.is/eDUBZ 
河南中医学院第一附属医院肾移植科王光策互动百科

1099. 2014 Henan Chinese Medicine Societies nephropathy branch general meeting and conference notice 
http://www.hnzhy.com/NewsDetail-2272.html 
https://web.archive.org/web/20160629063821/http://www.hnzhy.com/NewsDetail-2272.html 
2014年河南省中医药学会中医肾病分会换届会暨学术会议通知

1100. Analysis of Effect Factors on Kidney Retransplantation (50 cases) 
Source: Journal of Medical Forum  Vol. 27   No. 14   JULY 2006 
http://www.cqvip.com/read/read.aspx?id=22684593 
https://web.archive.org/web/20160420052858/http://www.cqvip.com/read/read.aspx?id=22684593 
《再次肾移植影响因素探讨（附50例报告）》   《医药论坛杂志》2006年7月  第27卷  第14期

1101. Analysis of Effect Factors on Second Kidney Transplantation 
Source: Journal of Clinic Research  Vol. 24   No. 7   JULY 2007 
http://www.cqvip.com/read/read.aspx?id=25989785 
http://web.archive.org/web/20160608034517/http://www.cqvip.com/read/read.aspx?id=25989785 
《二次肾移植的效果及影响因素》   《医学临床研究》2007年7月  第24卷   第7期

1102. Brief Introduction to Taian City Central Hospital 
http://www.taishanyy.com/yyjj/index_13.aspx 
http://archive.is/DbfVc 
泰安市中心医院简介

http://www.guahao.com/expert/957cffb3-c720-11e1-913c-5cf9dd2e7135000
http://www.hnzhy.com/OneArticle-18.html
https://archive.is/9spFJ
http://z.xywy.com/yiyuankeshijieshao-hnzhy-shenyizhike.htm
https://archive.is/mg4Sp
http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLBwWgOaHzEWhYkCqt/jieshao.htm
https://archive.is/ajhd4
http://www.hnzhy.com/NewsDetail-34.html
https://archive.is/IxroZ
http://www.baike.com/wiki/%E7%8E%8B%E5%85%89%E7%AD%96
http://archive.is/eDUBZ
http://www.cqvip.com/read/read.aspx?id=22684593
http://www.cqvip.com/read/read.aspx?id=25989785
http://www.taishanyy.com/yyjj/index_13.aspx
http://archive.is/DbfVc
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1103. Introduction to Taian City Central Hospital 
http://www.yz-bbs.com/l-hospital/huadong/shandongsheng/cf58a9ad9a27bff8663b194ff83cf45e.html 
https://archive.is/u9q4y 
泰安市中心医院

1104. The Department of Urologic Surgery at Taian City Central Hospital 
http://www.taishanyy.com/zdks/info_22.aspx?itemid=1619&expert=4916,4915,4914,4913,4912,4911 
https://archive.is/bVpCU 
泰安市中心医院泌尿外科

1105. Taian‘s first successful liver transplant surgery 
http://www.100md.com/html/DirDu/2002/10/24/75/71/10.htm 
http://archive.is/0ZSmz 
“泰安首例肝移植术获成功”

1106. Blood Medical Department at Taian City Central Hospital 
http://www.taishanyy.com/zdks/info_22.aspx?itemid=1612&expert=4886,4885,4884,4883,4882 
https://archive.is/M0K6i 
泰安市中心医院血液内科

1107. Zhao Yongwei: The director of Department of Urologic Surgery at Taian City Central Hospital 
http://www.haodf.com/doctor/DE4r08xQdKSLFhILvYSdpUn-8HdJ.htm 
https://archive.is/ZmQVz 
泰安市中心医院泌尿外科主任医师赵永伟  来源：好大夫在线

1108. The Department of ophthalmology at Taian City Central Hospital 
http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLBDzFJBFq-tVG1BZ1.htm 
https://web.archive.org/web/20160314062406/http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLBDzFJBFq-
tVG1BZ1/jieshao.htm 
泰安市中心医院眼科

1109. Yiyang Central Hospital Baidu Encyclopedia 
http://baike.baidu.com/view/1915144.htm 
https://archive.is/coaYF 
益阳市中心医院百度百科

1110. Yiyang Central Hospital Interactive Encyclopedia 
http://www.baike.com/wiki/益阳市中心医院 
https://web.archive.org/web/20160124021134/http://www.baike.com/wiki/益阳市中心医院 
益阳市中心医院互动百科

1111. Kidney Transplantation Centre at Yiyang People‘s Hospital 
http://www.yych.cn/departmentdirectory/depinfo_567350EC-3F03-4113-98C5-D210232B7E20.html 
https://archive.is/Sujmc 
益阳市中心医院 - 科室导航：肾移植中心

1112. Yiyang People‘s Hospital overview 
http://www.yych.cn/onhospital/overview.html 
https://web.archive.org/web/20130205065139/http://yych.cn/onhospital/overview.html 
益阳市中心医院

1113. Yiyang Central Hospital — Department pilot: Kidney transplant centre 
http://www.yych.cn/departmentdirectory/depinfo_567350EC-3F03-4113-98C5-D210232B7E20.html 
https://archive.is/Sujmc 
益阳市中心医院互动百科

1114. Department of Kidney Transplantation at Yiyang People‘s Hospital haodf.com 
http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLBg0GU2Y2Krrpb6FW/jieshao.htm 
http://archive.is/69gDL 
益阳市人民医院肾移植科 好大夫在线

http://www.taishanyy.com/zdks/info_22.aspx?itemid=1619&expert=4916,4915,4914,4913,4912,4911
https://archive.is/bVpCU
http://www.100md.com/html/DirDu/2002/10/24/75/71/10.htm
http://archive.is/0ZSmz
http://www.taishanyy.com/zdks/info_22.aspx?itemid=1612&expert=4886,4885,4884,4883,4882
http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLBDzFJBFq-tVG1BZ1.htm
https://web.archive.org/web/20160314062406/http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLBDzFJBFq-tVG1BZ1/jieshao.htm
https://web.archive.org/web/20160314062406/http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLBDzFJBFq-tVG1BZ1/jieshao.htm
http://baike.baidu.com/view/1915144.htm
https://archive.is/coaYF
http://www.baike.com/wiki/益阳市中心医院
https://web.archive.org/web/20160124021134/http://www.baike.com/wiki/益阳市中心医院
http://www.yych.cn/departmentdirectory/depinfo_567350EC-3F03-4113-98C5-D210232B7E20.html
https://archive.is/Sujmc
http://www.yych.cn/onhospital/overview.html
https://web.archive.org/web/20130205065139/http://yych.cn/onhospital/overview.html
http://www.yych.cn/departmentdirectory/depinfo_567350EC-3F03-4113-98C5-D210232B7E20.html
https://archive.is/Sujmc
http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLBg0GU2Y2Krrpb6FW/jieshao.htm
http://archive.is/69gDL
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1115. Kidney Transplantation Centre at Yiyang People‘s Hospital 
http://www.yych.cn/departmentdirectory/depinfo_567350EC-3F03-4113-98C5-D210232B7E20.html 
https://archive.is/Sujmc 
益阳市中心医院 - 科室导航：肾移植中心

1116. Yiyang Central Hospital — Department pilot: Kidney transplant centre 
http://www.yych.cn/departmentdirectory/depinfo_567350EC-3F03-4113-98C5-D210232B7E20.html 
https://archive.is/Sujmc 
益阳市中心医院互动百科

1117. Kidney Transplantation Centre at Yiyang People‘s Hospital 
http://www.yych.cn/departmentdirectory/depinfo_567350EC-3F03-4113-98C5-D210232B7E20.html 
https://archive.is/Sujmc 
益阳市中心医院 - 科室导航：肾移植中心

1118. Brief Introduction to Zhongnan Hospital of Wuhan University, 
http://www.znhospital.com:8580/About.aspx?id=11 
https://archive.is/6q8Yb 
武汉大学中南医院简介，来源：武汉大学中南医院

1119. Introduction to the Zhongnan Hospital of Wuhan University 
http://www.znhospital.com/yyjj.jhtml 
http://archive.is/ga4IF 
武汉大学中南医院介绍

1120. Liver and Gallbladder Disease Research Institute at Zhongnan Hospital of Wuhan University 
http://www.znhospital.com:8580/DoctorDetail.aspx?did=28 
http://archive.is/xIAwW 
武汉大学中南医院肝胆疾病研究院，来源：武汉大学中南医院

1121. Liver and Gallbladder Disease Research Institute at Zhongnan Hospital of Wuhan University 
Source: Zhongnan Hospital of Wuhan University 
http://www.znhospital.com:8580/DoctorDetail.aspx?did=28 
https://archive.is/xIAwW 
武汉大学中南医院肝胆疾病研究院，来源：武汉大学中南医院

1122. Huang Jiefu: Zhongnan Hospital Has Become the Benchmark in Domestic Chinese Organ Transplant 
Field 
http://www.znhospital.com:8580/journalnewsdetails.aspx?newsid=543&fid=2 
https://archive.is/wncrT 
黄洁夫：中南医院已成为国内器官移植领域的标杆

1123. A 26-Year-Old Man Became ‘Starch Man’ Because of a Hereditary Disease, First Time Appeared in past 
10 years in Hubei 
http://news.cnhubei.com/xw/jk/201507/t3308686.shtml 
http://archive.is/R81en 
26岁男子患家族病成“淀粉人”湖北近10年首现此病

1124. A Rare Case of „Starch Man“ Appeared in Hubei, He Turned the Corner After Liver Transplantation 
http://www.39yst.com/xinwen/288854.shtml 
http://archive.is/TLmUG 
湖北省发现罕见“淀粉人” 肝移植后转危为安

1125. Brief Introduction to Qinghai Provincial People‘s Hospital 
http://www.qhsrmyy.com/hospital/introduce.asp 
http://web.archive.org/web/20160312165836/http://www.qhsrmyy.com/hospital/introduce.asp 
青海省人民医院简介

1126. Introduction to The Department of General Surgery at Qinghai Provincial People‘s Hospital   source: 
99 Health Net 
http://jz.99.com.cn/dept/156883.html 
http://web.archive.org/web/20160312180304/http://jz.99.com.cn/dept/156883.html 
青海省人民医院普外科介绍来源：99健康网

http://www.yych.cn/departmentdirectory/depinfo_567350EC-3F03-4113-98C5-D210232B7E20.html
https://archive.is/Sujmc
http://www.yych.cn/departmentdirectory/depinfo_567350EC-3F03-4113-98C5-D210232B7E20.html
https://archive.is/Sujmc
http://www.znhospital.com/yyjj.jhtml
http://www.znhospital.com:8580/DoctorDetail.aspx?did=28
http://news.cnhubei.com/xw/jk/201507/t3308686.shtml
http://www.39yst.com/xinwen/288854.shtml
http://www.qhsrmyy.com/hospital/introduce.asp
http://web.archive.org/web/20160312165836/http://www.qhsrmyy.com/hospital/introduce.asp
http://jz.99.com.cn/dept/156883.html
http://web.archive.org/web/20160312180304/http://jz.99.com.cn/dept/156883.html
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1127. The Department of General Surgery at Qinghai Provincial People‘s Hospital 
http://www.qhsrmyy.com/section/sections.asp?id=7&ssearch=&page= 
http://archive.is/AniVq 
青海省人民医院普外科

1128. Clinical application of allogeneic kidney transplantation  Source: cqvip.com 
http://ahu.ss.cqvip.com/zlf/articles/article_detail.aspx?id=CG00110524 
https://archive.is/CcHi8 
同种异体肾移植的临床应用来源：智立方

1129. The Department of Urologic Surgery at Qinghai Provincial People‘s Hospital 
http://www.qhsrmyy.com/section/sections.asp?id=5 
https://web.archive.org/web/20160123215124/http://www.qhsrmyy.com/section/sections.asp?id=5 
青海省人民医院泌尿外科

1130. The Department of General Surgery at Qinghai Provincial People‘s Hospital 
http://yiyuan.office371.com/hospital/2723/category/58275.html 
https://archive.is/MwCCX 
青海省人民医院普外科

1131. Brief Introduction to Guizhou Provincial People‘s Hospital 
http://www.5055.cn/Category_1427/Index.aspx 
https://archive.is/xI1Yf 
贵州省人民医院简介

1132. Our hospital conducted the first liver transplant successfully 
http://book.5055.cn/Item/32.aspx 
https://archive.is/xOmlG 
我院施行首例肝移植手术获得成功

1133. Brief Introduction to Guizhou Provincial People‘s Hospital 
http://www.5055.cn/Category_1427/Index.aspx 
https://archive.is/xI1Yf 
贵州省人民医院简介

1134. The Department Hepatobiliary Surgery at Guizhou Provincial People‘s Hospital 
http://www.5055.cn/Category_342/Index.aspx 
https://web.archive.org/web/20160123153130/http://www.5055.cn/Category_342/Index.aspx 
贵州省人民医院肝胆外科

1135. Specialist Huang Jianzhao from The Department of  Hepatobiliary Surgery at Guizhou Provincial 
People‘s Hospital 
http://www.5055.cn/Item/13731.aspx 
https://archive.is/iLzvX 
贵州省人民医院肝胆外科专家黄建钊

1136. The Department Hepatobiliary Surgery at Guizhou Provincial People‘s Hospital– haodf.com 
http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLFCUmLgzM21bXlzuR/jieshao.htm 
https://web.archive.org/web/20160123153158/http://www.haodf.com/faculty/
DE4r08xQdKSLFCUmLgzM21bXlzuR/jieshao.htm 
贵州省人民医院肝胆外科－好大夫在线

1137. Saving life, no regrets - A report about Standing Committee Zhang Zhongmin of Nanming District 
CPPCC 
(Chinese People‘s Political Consultative Committee) 
http://www.gzzxb.com/pages/ShowBook.aspx?ID=2AE071FE-2CA3-45A5-BAEF-E863732A2FD8 
https://archive.is/67HzK 
救死扶伤无怨无悔——记南明区政协常委张忠民

1138. Specialist Fan Wei from The Department of Hepatobiliary Surgery at Guizhou Provincial People‘s 
Hospital 
http://www.gzzxb.org.cn/pages/ShowBook.aspx?ID=2AE071FE-2CA3-45A5-BAEF-E863732A2FD8 
https://archive.is/kIpJI 
贵州省人民医院肝胆外科专家范伟

http://www.qhsrmyy.com/section/sections.asp?id=7&ssearch=&page
http://archive.is/AniVq
http://ahu.ss.cqvip.com/zlf/articles/article_detail.aspx?id=CG00110524
https://archive.is/CcHi8
http://www.qhsrmyy.com/section/sections.asp?id=5
https://web.archive.org/web/20160123215124/http://www.qhsrmyy.com/section/sections.asp?id=5
http://yiyuan.office371.com/hospital/2723/category/58275.html
https://archive.is/MwCCX
http://www.5055.cn/Category_1427/Index.aspx
https://archive.is/xI1Yf
http://book.5055.cn/Item/32.aspx
https://archive.is/xOmlG
http://www.5055.cn/Category_1427/Index.aspx
https://archive.is/xI1Yf
http://www.5055.cn/Category_342/Index.aspx
https://web.archive.org/web/20160123153130/http://www.5055.cn/Category_342/Index.aspx
http://www.5055.cn/Item/13731.aspx
https://archive.is/iLzvX
http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLFCUmLgzM21bXlzuR/jieshao.htm
https://web.archive.org/web/20160123153158/http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLFCUmLgzM21bXlzuR/jieshao.htm
https://web.archive.org/web/20160123153158/http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLFCUmLgzM21bXlzuR/jieshao.htm
http://www.gzzxb.com/pages/ShowBook.aspx?ID=2AE071FE-2CA3-45A5-BAEF-E863732A2FD8
https://archive.is/67HzK
http://www.gzzxb.org.cn/pages/ShowBook.aspx?ID=2AE071FE-2CA3-45A5-BAEF-E863732A2FD8
https://archive.is/kIpJI
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1139. Medical service price adjustment list at Guizhou Provincial People‘s Hospital– haodf.com 
www.5055.cn/UploadFiles/hzfw/2016/1/201601180927542284.xls  (need backup the excel file into the 
server) 
贵州省人民医院医疗服务价格调整表

1140. 2009 Sponsored Funds for  Guizhou Provincial People‘s Hospital 
http://book.5055.cn/Item/2013.aspx 
https://archive.is/v2vX0 
贵州省人民医院2009年度获资助基金

1141. Guizhou Provincial People‘s Hospital- Cardiac Surgical Department Branch at Bijie Inaugurated 
http://news.bjsyqw.com/2015/0810/43357.shtml 
https://archive.is/s7XAZ 
贵州省人民医院毕节分院心脏外科挂牌成立

1142. The Department of Ophthalmology at Guizhou Provincial People‘s Hospital 
http://www.5055.cn/Category_234/Index.aspx 
https://archive.is/hOT0g 
贵州省人民医院眼科

1143. Brief Introduction to No. 474 Hospital of Lanzhou Military Command 
http://64459.54114.com 
https://web.archive.org/web/20160123223459/http://64459.54114.com 
兰州军区第474医院简介

1144. The Blood Purification Centre for Organ Transplantation at No. 474 Hospital of Lanzhou Military 
Command 
http://fz.jz.99.com.cn/dept/141167.html 
https://archive.is/lzryu 
兰州军区第474医院器官移植血液净化中心

1145. The Blood Purification Centre for Organ Transplantation at No. 474 Hospital of Lanzhou Military 
Command 
http://fz.jz.99.com.cn/dept/141167.html 
https://archive.is/lzryu 
兰州军区第474医院器官移植血液净化中心

1146. Introduction to No. 474 Hospital of Lanzhou Military Command 
http://xj.yiliao.ganji.com/yyxiangqing/660455251.html 
https://archive.is/2FfzA 
中国人民解放军第474医院  来源：赶集网

1147. Introduction to Expert Li Lin from No. 474 Hospital of Lanzhou Military Command 
http://www.junjian99.com/SearchSystem/zjInfo.aspx?s_id=1781 
https://archive.is/GgCwQ 
中国人民解放军第474医院专家李林  来源：君健网

1148. Introduction to Expert Li Baojiang from No. 474 Hospital of Lanzhou Military Command 
http://www.junjian99.com/SearchSystem/zjInfo.aspx?s_id=1784 
https://archive.is/Dg7io 
中国人民解放军第474医院专家李保江  来源：君健网

1149. Brief Introduction to Hainan General Hospital 
http://www.phhp.com.cn/view2.php?xuh=1021 
https://web.archive.org/web/20160124010836/http://www.phhp.com.cn/view2.php?xuh=1021 
海南省人民医院简介

1150. Department of Hepatobiliary-Pancreatic Surgery and Organ Transplant Surgery at Hainan General 
Hospital 
http://www.phhp.com.cn/view2.php?xuh=15948 
https://web.archive.org/web/20160124010759/http://www.phhp.com.cn/view2.php?xuh=15948 
海南省人民医院肝胆胰, 器官移植外科

http://www.5055.cn/UploadFiles/hzfw/2016/1/201601180927542284.xls
http://book.5055.cn/Item/2013.aspx
https://archive.is/v2vX0
http://news.bjsyqw.com/2015/0810/43357.shtml
https://archive.is/s7XAZ
http://www.5055.cn/Category_234/Index.aspx
https://archive.is/hOT0g
http://64459.54114.com
https://web.archive.org/web/20160123223459/http://64459.54114.com
https://archive.is/lzryu%20
https://archive.is/lzryu%20
http://xj.yiliao.ganji.com/yyxiangqing/660455251.html
https://archive.is/2FfzA
http://www.junjian99.com/SearchSystem/zjInfo.aspx?s_id=1781
https://archive.is/GgCwQ
http://www.junjian99.com/SearchSystem/zjInfo.aspx?s_id=1784
https://archive.is/Dg7io
http://www.phhp.com.cn/view2.php?xuh=1021
https://web.archive.org/web/20160124010836/http://www.phhp.com.cn/view2.php?xuh=1021
http://www.phhp.com.cn/view2.php?xuh=15948
https://web.archive.org/web/20160124010759/http://www.phhp.com.cn/view2.php?xuh=15948
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1151. Benevolence, Expertise, and Demeanor - Introduction to Doctor Li, Zhuori of Hainan General Hospital 
http://www.hpmda.com/wzxwym/youxiuyishishiji/2012-06-07/113.html 
https://archive.is/Aau2T 
仁心精术 大家风范—海南省人民医院李灼日医师 来源：海南省医师协会网

1152. Hepatobiliary Surgery Expert: Li, Zhuori 
http://www.phhp.com.cn/view2.php?xuh=1179 
https://archive.is/787xN 
肝胆外科专家:李灼日

1153. Our Hospital’s Multidisciplinary Team Successfully Saved Patients with Multiple Organ Failures 
http://www.phhp.com.cn/view1.php?xuh=18667 
https://web.archive.org/web/20160124010608/http://www.phhp.com.cn/view1.php?xuh=18667 
我院多学科联合成功救治全身多器官衰竭患者

1154. Introduction to the First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University 
http://www.hospital-cqmu.com/index.php?file=about 
https://web.archive.org/web/20150712183441/http://www.hospital-cqmu.com/index.php?file=about 
重庆医科大学附属第一医院简介

1155. Chongqing Organ Transplantation Centre at the First Affiliated Hospital of Chongqing Medical 
University 
http://www.hospital-cqmu.com/index.php?file=list&smid=247&wid=57590 
https://archive.is/cwU5J 
重庆医科大学附属第一医院重庆市器官移植中心

1156. Events History of the First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University 
http://www.hospital-cqmu.com/index.php?file=about&smid=11 
https://archive.is/0PTu0 
重庆医科大学附属第一医院大事记

1157. The largest stem cell transplantation ward of Chongqing City settled in our hospital 
http://www.hospital-cqmu.com/index.php?file=news&smid=24&wid=60018 
https://archive.is/s6s8g 
重庆市规模,最大干细胞移植病房落户我院

1158. Price list of treatments at the First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University 
http://www.hospital-cqmu.com/files.upload/20120827_1022373125/20120823112753-%E9%87%8D%E5%
8C%BB%E4%B8%80%E9%99%A2%E4%B8%8A%E7%BD%91%E5%85%AC%E7%A4%BA%E7%89%A9%
E4%BB%B7%E9%A1%B9%E7%9B%AE.pdf 
(It couldn’t be archived properly, please refer to downloaded pdf file) 
重庆一院上网公示物价项目重庆市物价局 重庆市卫生局 关于印发《重庆市医疗服务价格 （试行）》的通知 二 
00 四年三月二十六日

1159. The Hepatobiliary Surgery Department of the First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University 
http://www.hospital-cqmu.com/index.php?file=keshi&smid=139 
https://web.archive.org/web/20150712183632/http://www.hospital-cqmu.com/index.
php?file=keshi&smid=139 
重庆医科大学附属第一医院肝胆外科

1160. Introduction to Specialist Du Chengyou of the First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University 
http://www.hospital-cqmu.com/index.php?file=keshi&smid=139&wid=64356 
https://archive.is/9ifsW 
重庆医科大学附属第一医院专家介绍：杜成友

1161. Introduction to Specialist Huang Ping of the First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University 
http://www.hospital-cqmu.com/index.php?file=keshi&smid=139&wid=64354 
https://archive.is/eKo6I 
重庆医科大学附属第一医院专家介绍：黄平

http://www.hpmda.com/wzxwym/youxiuyishishiji/2012-06-07/113.html
https://archive.is/Aau2T
http://www.phhp.com.cn/view2.php?xuh=1179
https://archive.is/787xN
http://www.phhp.com.cn/view1.php?xuh=18667
https://web.archive.org/web/20160124010608/http://www.phhp.com.cn/view1.php?xuh=18667
http://www.hospital-cqmu.com/index.php?file=about
https://web.archive.org/web/20150712183441/http://www.hospital-cqmu.com/index.php?file=about
http://www.hospital-cqmu.com/index.php?file=list&smid=247&wid=57590
https://archive.is/cwU5J
http://www.hospital-cqmu.com/index.php?file=about&smid=11
https://archive.is/0PTu0
http://www.hospital-cqmu.com/index.php?file=news&smid=24&wid=60018
https://archive.is/s6s8g
http://www.hospital-cqmu.com/files.upload/20120827_1022373125/20120823112753-%E9%87%8D%E5%8C%BB%E4%B8%80%E9%99%A2%E4%B8%8A%E7%BD%91%E5%85%AC%E7%A4%BA%E7%89%A9%E4%BB%B7%E9%A1%B9%E7%9B%AE.pdf
http://www.hospital-cqmu.com/files.upload/20120827_1022373125/20120823112753-%E9%87%8D%E5%8C%BB%E4%B8%80%E9%99%A2%E4%B8%8A%E7%BD%91%E5%85%AC%E7%A4%BA%E7%89%A9%E4%BB%B7%E9%A1%B9%E7%9B%AE.pdf
http://www.hospital-cqmu.com/files.upload/20120827_1022373125/20120823112753-%E9%87%8D%E5%8C%BB%E4%B8%80%E9%99%A2%E4%B8%8A%E7%BD%91%E5%85%AC%E7%A4%BA%E7%89%A9%E4%BB%B7%E9%A1%B9%E7%9B%AE.pdf
http://www.hospital-cqmu.com/index.php?file=keshi&smid=139
https://web.archive.org/web/20150712183632/http://www.hospital-cqmu.com/index.php?file=keshi&smid=139
https://web.archive.org/web/20150712183632/http://www.hospital-cqmu.com/index.php?file=keshi&smid=139
http://www.hospital-cqmu.com/index.php?file=keshi&smid=139&wid=64356
https://archive.is/9ifsW
http://www.hospital-cqmu.com/index.php?file=keshi&smid=139&wid=64354
https://archive.is/eKo6I
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1162. Introduction to the General Surgery Department of the First Affiliated Hospital of Chongqing Medical 
University 
http://www.hospital-cqmu.com/index.php?file=list&smid=249&wid=64109 
https://archive.is/0Ef2R 
重庆医科大学附属第一医院科室介绍：重庆市普通外科（含肝胰小肠移植）

1163. Observing Different bile duct reconstruction suture anastomosis of biliary complications 
Source: Laboratory Medicine and Clinic  December 2015, Vol. 12, No. 24,  page 3748-3750 
https://archive.is/ZpAil 
不同胆管重建缝合方法胆道吻合口并发症观察  《检验医学与临床》2015年12月第12卷 第24期3748-3750

1164. The Urologic Surgery Department of the First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University 
http://www.hospital-cqmu.com/index.php?file=keshi&smid=136 
https://web.archive.org/web/20150712183625/http://www.hospital-cqmu.com/index.
php?file=keshi&smid=136 
重庆医科大学附属第一医院泌尿外科

1165. The Ophthalmology Department of the First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University 
http://old.hospital-cqmu.com/yk/ksjs.jsp?id=190 
https://web.archive.org/web/20160109150033/http://old.hospital-cqmu.com/yk/ksjs.jsp?id=190 
重庆医科大学附属第一医院眼科

1166. Brief Introduction to Sichuan Provincial People‘s Hospital 
http://www.samsph.com/introduce/13/1/ 
https://web.archive.org/web/20160123151804/http://www.samsph.com/introduce/13/1/ 
四川省人民医院简介

1167. The Organ Transplant Centre at Sichuan Provincial People‘s Hospital 
http://www.samsph.com/qgyzzx_intro/409/1/ 
https://web.archive.org/web/20160123151915/http://www.samsph.com/qgyzzx_intro/409/1/ 
四川省人民医院器官移植中心

1168. The Organ Transplant Centre at Sichuan Provincial People‘s Hospital 
http://www.samsph.com/qgyzzx_intro/409/1/ 
https://web.archive.org/web/20160123151915/http://www.samsph.com/qgyzzx_intro/409/1/ 
四川省人民医院器官移植中心

1169. Vice President of Sichuan Provincial People‘s Hospital and Director of Organ Transplant Centre - Deng 
Shaoping 
http://www.scrcgz.com/show-21-20-1.html 
https://archive.is/77s1Z 
四川省人民医院副院长, 器官移植研究所所长邓绍平

1170. The Organ Transplant Centre at Sichuan Provincial People‘s Hospital - Yang, Hongji 
http://www.samsph.com/experts/735/862/1/fakeid/38/ 
https://archive.is/jAJ9C 
四川省人民医院器官移植中心杨洪吉

1171. Sichuan Academy of Medical Sciences & Sichuan Provincial People’s Hospital- Huang, Xiaolun 
http://www.samsph.com/tech_sub_sczdsys/148/122/1/ 
https://web.archive.org/web/20160311025247/http://www.samsph.com/tech_sub_sczdsys/148/122/1/ 
器官移植转化医学四川省重点实验室学科骨干黄孝伦

1172. Brief Introduction to Liaocheng People’s Hospital 
http://www.lchospital.cn/yiyuangaikuang/liaochengyiyuan/index.html 
https://archive.is/YjC5y 
聊城市人民医院简介

1173. The Department of Hepatobiliary Surgery at Liaocheng People’s Hospital 
http://www.lchospital.cn/keshi/linchuang/waike/gandan/jianjie.html 
https://archive.is/lyUpa 
聊城市人民医院肝胆外科

http://www.hospital-cqmu.com/index.php?file=list&smid=249&wid=64109
https://archive.is/0Ef2R
https://archive.is/ZpAil
http://www.hospital-cqmu.com/index.php?file=keshi&smid=136
https://web.archive.org/web/20150712183625/http://www.hospital-cqmu.com/index.php?file=keshi&smid=136
https://web.archive.org/web/20150712183625/http://www.hospital-cqmu.com/index.php?file=keshi&smid=136
http://old.hospital-cqmu.com/yk/ksjs.jsp?id=190
https://web.archive.org/web/20160109150033/http://old.hospital-cqmu.com/yk/ksjs.jsp?id=190
http://www.samsph.com/introduce/13/1/
https://web.archive.org/web/20160123151804/http://www.samsph.com/introduce/13/1/
http://www.samsph.com/qgyzzx_intro/409/1/
https://web.archive.org/web/20160123151915/http://www.samsph.com/qgyzzx_intro/409/1/
http://www.samsph.com/qgyzzx_intro/409/1/
https://web.archive.org/web/20160123151915/http://www.samsph.com/qgyzzx_intro/409/1/
http://www.scrcgz.com/show-21-20-1.html
https://archive.is/77s1Z
http://www.samsph.com/experts/735/862/1/fakeid/38/
https://archive.is/jAJ9C
http://www.samsph.com/tech_sub_sczdsys/148/122/1/
https://web.archive.org/web/20160311025247/http://www.samsph.com/tech_sub_sczdsys/148/122/1/
http://www.lchospital.cn/yiyuangaikuang/liaochengyiyuan/index.html
https://archive.is/YjC5y
http://www.lchospital.cn/keshi/linchuang/waike/gandan/jianjie.html
https://archive.is/lyUpa
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1174. The Department of Cardiac Surgery at Liaocheng People’s Hospital 
http://www.lchospital.cn/keshi/linchuang/waike/xinzang/jianjie.html 
https://archive.is/RscSG 
聊城市人民医院心脏外科

1175. Collaborative Care - Creating a Miracle of Life 
http://www.lchospital.cn/hushi/fengcai/1632.html 
https://archive.is/nlvmc 
医护协作 共创生命奇迹

1176. The Department of Cardiac Surgery at Liaocheng People’s Hospital 
http://www.transplantation.org.cn/zxinxinwen/2009-08/3840.htm 
https://archive.is/YPi6s 
“爱心卫士”铸就“放心工程”——记聊城市人民医院心外科  2009-08-06  聊城新闻网

1177. Willing to shed sweat for organ transplant 
http://www.lchospital.cn/hushi/fengcai/1609.html 
https://archive.is/Ke14L 
甘洒汗水为移植   2007-03-05 11:42:32

1178. Collaboration between doctors and nurses creates miracles of life 
http://www.lchospital.cn/hushi/fengcai/1632.html 
https://archive.is/nlvmc 
医护协作 共创生命奇迹   2008-04-10 15:54:49

1179. The Department of Cardiac Surgery at Liaocheng People’s Hospital 
http://www.lchospital.cn/keshi/linchuang/waike/xinzang/jianjie.html 
https://archive.is/RscSG 
聊城市人民医院科室介绍心脏外科

1180. The Liver Transplant Surgery Department of the PLA No. 458 Hospital 
http://www.458hospital.com/department/67.html 
https://archive.is/DE5Dn 
解放军第四五八医院肝胆外科

1181. Medical story behind the lens (2016/1/4) 
http://www.qikan.com.cn/article/slzk20161306.html 
https://archive.is/EUQ9a 
镜头背后的医学故事 (2016/1/4)

1182. The Liver Disease Department of the PLA No. 458 Hospital 
http://www.medste.gd.cn/Html/dip/Class985/Class1033/16530320070427091500.html 
https://archive.is/hRWZC 
解放军第四五八医院肝病中心

1183. Searching for Organ Transplantation Centers in Guangzhou 
http://laihokming.blogspot.com/2013/09/blog-post_8263.html 
https://archive.is/MpRn5 
广州器官移植中心 大搜查

1184. The Liver Transplant Surgery Department of the PLA No. 458 Hospital 
http://www.458hospital.com/department/67.html 
https://archive.is/DE5Dn 
解放军第四五八医院肝胆外科

1185. The Liver Transplant Surgery Department of the PLA No. 458 Hospital 
http://www.458hospital.com/department/67.html 
https://archive.is/DE5Dn 
解放军第四五八医院肝胆外科

1186. Medical story behind the lens (2016/1/4) 
http://www.qikan.com.cn/article/slzk20161306.html 
https://archive.is/EUQ9a 
镜头背后的医学故事 (2016/1/4)

http://www.lchospital.cn/keshi/linchuang/waike/xinzang/jianjie.html
https://archive.is/RscSG
http://www.lchospital.cn/hushi/fengcai/1632.html
https://archive.is/nlvmc
http://www.transplantation.org.cn/zxinxinwen/2009-08/3840.htm
https://archive.is/YPi6s
http://www.lchospital.cn/hushi/fengcai/1609.html
https://web.archive.org/web/20160420062923/http://www.lchospital.cn/hushi/fengcai/1609.html
http://www.lchospital.cn/hushi/fengcai/1632.html
https://archive.is/nlvmc
http://www.lchospital.cn/keshi/linchuang/waike/xinzang/jianjie.html
https://archive.is/RscSG
http://www.458hospital.com/department/67.html
https://archive.is/DE5Dn
http://www.medste.gd.cn/Html/dip/Class985/Class1033/16530320070427091500.html
https://archive.is/hRWZC
http://laihokming.blogspot.com/2013/09/blog-post_8263.html
https://archive.is/MpRn5
http://www.458hospital.com/department/67.html
https://archive.is/DE5Dn
http://www.458hospital.com/department/67.html
https://archive.is/DE5Dn
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1187. The Urological Surgery Department at the PLA No. 458 Hospital 
http://www.16kang.com/keshi-34709/ 
https://archive.is/UcJ19 
中国人民解放军四五八医院  泌尿外科

1188. Kidney Transplantation - The PLA No. 458 Hospital 
Source: Online appointment registration, Dated: 2015/2/22 
http://www.ruizhipak.com/guangzhou/6594.html 
https://archive.is/yBzRW 
解放军第四五八医院    【网上挂号 预约挂号】(2015/2/22)

1189. Organ Harvesting Atrocities Against Falun Gong -- Investigation Leads from China‘s Guangzhou City – 
A Comprehensive Report  Minghui.org  April 4, 2012 
http://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/8/234649.html 
调查线索：广州中共系统活摘法轮功学员器官《明慧网》  January 8, 2011

1190. Director of the Ophthalmology Department of Guangzhou Air Force Hospital, Professor Jing Lianxi‘s 
Visit to Our Hospital 
May 21, 2011 
http://www.pr021.com/news/1571.html 
https://web.archive.org/web/20160109143436/http://www.pr021.com/news/1571.html 
广州空军医院眼科主任景连喜教授莅临我院交流考察”  2011年5月21日

1191. Brief Introduction to The People‘s Hospital of Guangxi Zhuang Autonomous Region 
http://www.gxhospital.com/about.asp?id=1 
https://archive.is/JhP5J 
广西壮族自治区人民医院简介

1192. The continuation of life needs your help – please support organ donation 
http://www.gxhospital.com/news_detail.asp?id=6215 
https://archive.is/bsSzB 
生命的延续需要您的关怀与奉献请支持器官捐献

1193. The project Experimental and clinical application of heart transplantation reached the international 
advanced level 
http://www.gxhospital.com/article_detail.asp?id=912 
https://archive.is/5Hxmk 
我院《心脏移植实验和临床应用研究》达国际先进水平

1194. Brief Introduction to the Department of Cardiovascular Surgery / Thoracic Surgery at The People‘s 
Hospital of Guangxi 
Zhuang Autonomous Region 
http://www.gxhospital.com/department.asp?did=18 
https://archive.is/q0Qd5 
广西人民医院心血管外科·胸部外科简介

1195. Brief Introduction to the Department of Urologic Surgery at The People‘s Hospital of Guangxi Zhuang 
Autonomous Region 
http://www.gxhospital.com/department.asp?did=16 
https://archive.is/nz77E 
广西人民医院泌尿外科简介

1196. Department of Hepatobiliary Surgery at The People‘s Hospital of Guangxi Zhuang Autonomous Region 
http://www.gxhospital.com/department.asp?did=15 
https://archive.is/cG0q0 
广西壮族自治区人民医院肝胆腺体外科

1197. Guangxi Eye Centre – Cornea Transplant 
http://www.gxhospital.com/article_detail.asp?id=330 
https://archive.is/9y1oV 
广西眼科中心角膜移植

http://www.16kang.com/keshi-34709/
https://archive.is/UcJ19
http://www.ruizhipak.com/guangzhou/6594.html
https://archive.is/yBzRW
http://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/8/234649.html
http://www.pr021.com/news/1571.html
https://web.archive.org/web/20160109143436/http://www.pr021.com/news/1571.html
http://www.gxhospital.com/about.asp?id=1
https://archive.is/JhP5J
http://www.gxhospital.com/news_detail.asp?id=6215
https://archive.is/bsSzB
http://www.gxhospital.com/article_detail.asp?id=912
https://archive.is/5Hxmk
http://www.gxhospital.com/department.asp?did=18
https://archive.is/q0Qd5
http://www.gxhospital.com/department.asp?did=16
http://www.gxhospital.com/department.asp?did=15
https://archive.is/cG0q0
http://www.gxhospital.com/article_detail.asp?id=330
https://archive.is/9y1oV
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1198. Brief Introduction to First People‘s Hospital of Yunnan Province 
http://www.ypfph.com/deskAction.do?method=news&newsId=4028e5a636ffb6a0013763145d180025&flag= 
https://archive.is/sxazQ 
云南省第一人民医院简介

1199. Brief Introduction to First People‘s Hospital of Yunnan Province 
http://www.ypfph.com/deskAction.do?method=news&newsId=4028e5a636ffb6a0013763145d180025&flag= 
https://archive.is/sxazQ 
云南省第一人民医院简介

1200. The Department of Organ Transplantation at First People‘s Hospital of Yunnan Province 
http://www.transplantation.org.cn/ZYunNanSheng1RenMin/2014-01/6947.htm 
https://archive.is/oh2Xs 
云南省第一人民医院器官移植科

1201. Adult piggyback orthotopic liver transplantation - a report of 8 cases 
Source: Digestive Surgery , 2002, vol., No. 5 P365 ~ 367;  Author: Mo Yiwo, Fu Dezhuang, et… 
http://journal.9med.net/upload/pdf/147/3063/162828_6397.pdf 
成人原位背驼式肝移植 - 附8例报告 
来源：《消化外科杂志》2002年第一卷第5期 P365~367； 作者：莫一我, 傅德庄等

1202. Early pulmonary infection following orthotopic liver transplantation in 55 cases 
Source: Journal of Clinical Rehabilitative Tissue Engineering Research  April 29, 2008  Vol. 12  No. 18 
http://www.cqvip.com/qk/80481b/200818/27276545.html 
https://archive.is/ZjdTw 
原位肝移植术后早期肺部感染55例分析   《中国组织工程研究与临床康复》2008年4月29日 第12卷第18期

1203. Early pulmonary infection following orthotopic liver transplantation in 55 cases 
Source: Journal of Kunming Medical University  2008, (4): 89-92 
http://www.cqvip.com/qk/91182x/200804/28287668.html 
https://archive.is/BIKWK 
肝移植胆道重建方法的临床近期疗效观察   《昆明医学院学报》2008, (4): 89-92

1204. Early pulmonary infection following orthotopic liver transplantation in 55 cases 
Source: Journal of Kunming Medical University 2010, (6): 84-88 
http://www.ahkjwx.cn:81/article/detail.aspx?id=34349484 
https://archive.is/Bx98a 
肝移植术后早期急性排斥反应的微透析监测   《昆明医学院学报》2010, (6): 84-88

1205. The Department of Organ Transplantation at First People‘s Hospital of Yunnan Province 
http://www.transplantation.org.cn/ZYunNanSheng1RenMin/2014-01/6947.htm 
https://archive.is/oh2Xs 
云南省第一人民医院器官移植科

1206. The Department of Organ Transplantation at First People‘s Hospital of Yunnan Province 
http://www.transplantation.org.cn/ZYunNanSheng1RenMin/2014-01/6947.htm 
https://archive.is/oh2Xs 
云南省第一人民医院器官移植科

1207. The Department of Organ Transplantation at First People‘s Hospital of Yunnan Province 
http://www.transplantation.org.cn/ZYunNanSheng1RenMin/2014-01/6947.htm 
https://archive.is/oh2Xs 
云南省第一人民医院器官移植科

1208. The Department of Organ Transplantation at First People‘s Hospital of Yunnan Province 
http://www.transplantation.org.cn/ZYunNanSheng1RenMin/2014-01/6947.htm 
https://archive.is/oh2Xs 
云南省第一人民医院器官移植科

1209. 50 cases of live donor kidney transplant nursing experience   Source: Journal of Kunming Medical 
University  2008, (5): 219-220 
http://www.cqvip.com/qk/91182x/200805/28729397.html 
https://archive.is/V9QF1 
50例活体供肾肾移植护理体会   《昆明医学院学报》2008, (5): 219-220

http://www.ypfph.com/deskAction.do?method=news&newsId=4028e5a636ffb6a0013763145d180025&flag
http://www.ypfph.com/deskAction.do?method=news&newsId=4028e5a636ffb6a0013763145d180025&flag
http://www.transplantation.org.cn/ZYunNanSheng1RenMin/2014-01/6947.htm
https://archive.is/oh2Xs
http://journal.9med.net/upload/pdf/147/3063/162828_6397.pdf
http://www.cqvip.com/qk/80481b/200818/27276545.html
http://www.cqvip.com/qk/91182x/200804/28287668.html
http://www.ahkjwx.cn:81/article/detail.aspx?id=34349484
https://archive.is/Bx98a
http://www.transplantation.org.cn/ZYunNanSheng1RenMin/2014-01/6947.htm
https://archive.is/oh2Xs
http://www.transplantation.org.cn/ZYunNanSheng1RenMin/2014-01/6947.htm
https://archive.is/oh2Xs
http://www.transplantation.org.cn/ZYunNanSheng1RenMin/2014-01/6947.htm
https://archive.is/oh2Xs
http://www.transplantation.org.cn/ZYunNanSheng1RenMin/2014-01/6947.htm
https://archive.is/oh2Xs
http://www.cqvip.com/qk/91182x/200805/28729397.html
https://archive.is/V9QF1
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1210. Fungal and virus infection following kidney transplantation 
Source: Journal of Clinical Rehabilitative Tissue Engineering Research, 2009, Vol.18, P3585-3588 
http://www.cqvip.com/qk/80481b/200918/30236075.html 
https://archive.is/V4ygJ 
肾移植后的真菌和病毒感染   《中国组织工程研究与临床康复》2009年  第18期  3585-3588页共4页

1211. Introduction to Cardiothoracic Surgery Department at First People‘s Hospital of Yunnan Province 
http://www.ypfph.com/deskAction.do?method=news&newsId=4028e5a63343da1701335773a1c80006&flag= 
https://archive.is/PCarf 
云南省第一人民医院胸心外科简介

1212. Cardiothoracic Surgery Department at First People‘s Hospital of Yunnan Province achieved new level 
http://www.ypfph.com/deskAction.do?method=news&newsId=4028e5a63f0e0f3a013f9d7adf490052 
https://archive.is/Peuvs 
胸心外科心脏病诊治水平走上新台阶

1213. Brief Introduction to Ruikang Hospital Affiliated with Guangxi University of Chinese Medicine 
http://www.gxrkyy.com/Item/97.aspx 
https://web.archive.org/web/20160124025628/http://www.gxrkyy.com/Item/97.aspx 
广西中医学院附属瑞康医院简介

1214. Guangxi Integrative Urology Academic Annual Meeting held in Ruikang Hospital 
http://www.gxrkyy.com/Item/1646.aspx 
https://archive.is/Yf0Mm 
广西中西医结合泌尿外科学术年会会议在瑞康医院召开

1215. Department of Organ Transplantation at Ruikang Hospital haodf.com 
http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLPvNSM-pF9fQsVXyf/jieshao.htm 
https://web.archive.org/web/20160124011814/http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLPvNSM-
pF9fQsVXyf/jieshao.htm 
瑞康医院器官移植科好大夫在线

1216. Clinic Features and Expertise of Department of Organ Transplantation at Ruikang Hospital Affiliated 
with Guangxi University of Chinese Medicine 
http://www.gxrkyy.com/Item/192.aspx 
https://archive.is/GbZsu 
器官移植泌尿外科诊疗特色及专长

1217. Brief Introduction to Ruikang Hospital Affiliated with Guangxi University of Chinese Medicine 
http://3g.gxrkyy.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=1 
https://archive.is/5wANu 
广西中医大学附属瑞康医院医院概况

1218. The vice president Gao Hongjun at Ruikang Hospital Affiliated with Guangxi University of Chinese 
Medicine 
http://www.gxrkyy.com/Item/3753.aspx 
https://archive.is/HFRla 
瑞康医院现任领导副院长高宏君

1219. Profile of Gu Xinwei from the Organ Transplant Department 
Source: Ruikang Hospital Newspaper special edition for Endoscopic magazine 
http://www.gxrkyy.com/mag/2014.06_w/b03_guxinwei.html 
https://archive.is/EC41k 
器官移植科顾新伟   瑞康医院报2014年6月内镜微创专刊

1220. Profile of Doctor Lin Minzhuan from Ruikang Hospital      etong-online.com 
http://www.51etong.com/s/ysdq/dq37918.shtml 
https://web.archive.org/web/20160124011753/http://www.51etong.com/s/ysdq/dq37918.shtml 
瑞康医院林民专   医通网

1221. Brief Introduction to Ruikang Hospital Affiliated with Guangxi University of Chinese Medicine 
http://www.gxrkyy.com/Item/97.aspx 
https://web.archive.org/web/20160124025628/http://www.gxrkyy.com/Item/97.aspx 
广西中医学院附属瑞康医院简介

http://www.cqvip.com/qk/80481b/200918/30236075.html
https://archive.is/V4ygJ
http://www.ypfph.com/deskAction.do?method=news&newsId=4028e5a63343da1701335773a1c80006&flag
https://archive.is/PCarf
http://www.ypfph.com/deskAction.do?method=news&newsId=4028e5a63f0e0f3a013f9d7adf490052
https://archive.is/Peuvs
http://www.gxrkyy.com/Item/97.aspx
https://web.archive.org/web/20160124025628/http://www.gxrkyy.com/Item/97.aspx
http://www.gxrkyy.com/Item/1646.aspx
https://archive.is/Yf0Mm
http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLPvNSM-pF9fQsVXyf/jieshao.htm
https://web.archive.org/web/20160124011814/http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLPvNSM-pF9fQsVXyf/jieshao.htm
https://web.archive.org/web/20160124011814/http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLPvNSM-pF9fQsVXyf/jieshao.htm
http://www.gxrkyy.com/Item/192.aspx
https://archive.is/GbZsu
http://3g.gxrkyy.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=1
https://archive.is/5wANu
http://www.gxrkyy.com/Item/3753.aspx
https://archive.is/HFRla
http://www.51etong.com/s/ysdq/dq37918.shtml
https://web.archive.org/web/20160124011753/http://www.51etong.com/s/ysdq/dq37918.shtml
http://www.gxrkyy.com/Item/97.aspx
https://web.archive.org/web/20160124025628/http://www.gxrkyy.com/Item/97.aspx
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1222. Brief Introduction to the Affiliated Hospital of Guiyang Medical University 
http://www.gmcah.com/danPage.aspx?id=97 
https://archive.is/UmQ89 
贵阳医学院第一附属医院简介

1223. The Department of Hepatobiliary Surgery at the Affiliated Hospital of Guiyang Medical University 
http://www.gmcah.com/keShiJieShao.aspx?id=37 
https://archive.is/POf1D 
贵阳医学院第一附属医院肝胆外科

1224. The Department of Urological Surgery at the Affiliated Hospital of Guiyang Medical University 
http://www.gmcah.com/keShiJieShao.aspx?id=28 
https://archive.is/MKS7H 
贵阳医学院第一附属医院泌尿外科

1225. The People‘s Hospital of Tibet Autonomous Region  Source: ChinaCulture.org 
http://www.chinaculture.org/gb/cn_zgwh/2004-06/28/content_54099.htm 
https://archive.is/xViHt 
西藏自治区人民医院    来源：中国文化网

1226. Autonomous Region People‘s Hospital - Tibet Autonomous Region 
http://baike.baidu.com/view/2063418.htm 
https://archive.is/OKmGc 
自治区人民医院西藏自治区

1227. Tibet People‘s Hospital - Baidu Encyclopedia 
http://baike.baidu.com/view/1767291.htm 
https://archive.is/yo8Ub 
西藏自治区人民医院－百度百科

1228. The world‘s highest region‘s first orthotopic liver transplantation carried out successfully 
Source: Xinhua Net  15/12/2002  reporter Qun Sang and Qiu Lihua 
http://tech.sina.com.cn/roll/2002-12-15/1445156004.shtml 
https://archive.is/Btat1 
世界海拔最高地区首例原位异体肝脏移植手术成功  新华网  2002年12月15日 记者群桑, 裘立华

1229. Interview with Tang Jinhai - Tibet‘s first liver transplant surgeon 
Source: Tibet News Net  12/2/2003  Zhang Qi 
http://old.chinatibetnews.com/yiliao/2003-02/12/content_8575.htm 
https://archive.is/69lOn 
访西藏首次肝移植手术主刀唐金海  中国西藏新闻网  2002年2月12日 张琪

1230. Interview with Tang Jinhai - Tibet‘s first liver transplant surgeon 
Source: Tibet News Net  12/2/2003  Zhang Qi 
https://archive.is/69lOn 
访西藏首次肝移植手术主刀唐金海  中国西藏新闻网  2002年2月12日 张琪

1231. Interview with Tang Jinhai - Tibet‘s first liver transplant surgeon 
Source: Tibet News Net  12/2/2003  Zhang Qi 
http://old.chinatibetnews.com/yiliao/2003-02/12/content_8575.htm 
https://archive.is/69lOn 
访西藏首次肝移植手术主刀唐金海  中国西藏新闻网  2002年2月12日 张琪

1232. Brief Introduction to the First Affiliated Hospital of Kunming Medical University 
http://www.ydyy.cn/ArticleDetail-1.aspx 
https://archive.is/bY4cn 
昆明医科大学第一附属医院简介

1233. The Department of Organ Transplantation at the First Affiliated Hospital of Kunming Medical 
University 
http://www.ydyy.cn/DepartmentDetail-9.aspx 
https://web.archive.org/web/20160123175259/http://www.ydyy.cn/DepartmentDetail-9.aspx 
昆明医科大学第一附属医院器官移植科

http://www.gmcah.com/danPage.aspx?id=97
https://archive.is/UmQ89
http://www.gmcah.com/keShiJieShao.aspx?id=37
https://archive.is/POf1D
http://www.gmcah.com/keShiJieShao.aspx?id=28
https://archive.is/MKS7H
http://baike.baidu.com/view/1767291.htm
https://archive.is/yo8Ub
http://www.ydyy.cn/ArticleDetail-1.aspx
https://archive.is/bY4cn
http://www.ydyy.cn/DepartmentDetail-9.aspx
https://web.archive.org/web/20160123175259/http://www.ydyy.cn/DepartmentDetail-9.aspx
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1234. The Department of Organ Transplantation at the First Affiliated Hospital of Kunming Medical 
University 
http://www.ydyy.cn/DepartmentDetail-9.aspx 
https://web.archive.org/web/20160123175259/http://www.ydyy.cn/DepartmentDetail-9.aspx 
昆明医科大学第一附属医院器官移植科

1235. The Department of Organ Transplantation at the First Affiliated Hospital of Kunming Medical 
University 
http://www.ydyy.cn/DepartmentDetail-9.aspx 
https://web.archive.org/web/20160123175259/http://www.ydyy.cn/DepartmentDetail-9.aspx 
昆明医科大学第一附属医院器官移植科

1236. Brief Introduction to the Affiliated Hospital of Zunyi Medical College 
http://www.zmchospital.com.cn/about/?ID=1 
https://web.archive.org/web/20160123153838/http://www.zmchospital.com.cn/about/?ID=1 
遵义医学院附属医院简介

1237. Introduction to the all departments at the Affiliated Hospital of Zunyi Medical College 
http://www.zmchospital.com.cn/office/List.asp 
https://archive.is/8erkY 
科室介绍遵义医学院附属医院

1238. The Organ Transplantation Team at the Affiliated Hospital of Zunyi Medical College 
http://www.zmchospital.com.cn/Article/Show.asp?ID=30 
https://web.archive.org/web/20160123154325/http://www.zmchospital.com.cn/Article/Show.asp?ID=30 
遵义医学院附属医院器官移植组

1239. The Department of Urologic Surgery at the Affiliated Hospital of Zunyi Medical College 
http://www.zmchospital.com.cn/Office/Show.asp?ID=97 
https://archive.is/xHgu9 
遵义医学院附属医院泌尿外科

1240. Introduction to Kidney Disease Rheumatology department at the Affiliated Hospital of Zunyi Medical 
College 
http://www.zmchospital.com.cn/article/show.asp?id=3358 
https://archive.is/YReIm 
牢记重托 不辱使命遵义医科大学附属医院肾内科

1241. The Organ Transplantation Team at the Affiliated Hospital of Zunyi Medical College 
http://www.zmchospital.com.cn/Article/Show.asp?ID=30 
https://web.archive.org/web/20160123154325/http://www.zmchospital.com.cn/Article/Show.asp?ID=30 
遵义医学院附属医院器官移植组

1242. Five liver transplant patients came together appreciating “angel” 
http://www.zmchospital.com.cn/Article/Show.asp?ID=114 
https://archive.is/uEapc 
五位换肝人相聚谢“天使”

1243. Brief Introduction to The First Hospital of Kunming City 
http://www.kmsdyrmyy.com/survey_show.aspx?id=37 
https://web.archive.org/web/20160123180402/http://www.kmsdyrmyy.com/survey_show.aspx?id=37 
昆明市第一人民医院简介

1244. The Department of Hepatobiliary Surgery of the First Hospital of Kunming 
http://www.calmette.cn/front/list/363.shtml 
https://web.archive.org/web/20160123180232/http://www.calmette.cn/front/list/363.shtml 
昆明市第一人民医院肝胆外科

1245. Li, Li-President of The First Hospital of Kunming - Baidu Encyclopedia 
http://baike.baidu.com/subview/38325/6407273.htm 
https://archive.is/MekmM 
昆明市第一人民医院院长李立－百度百科

http://www.ydyy.cn/DepartmentDetail-9.aspx
https://web.archive.org/web/20160123175259/http://www.ydyy.cn/DepartmentDetail-9.aspx
http://www.ydyy.cn/DepartmentDetail-9.aspx
https://web.archive.org/web/20160123175259/http://www.ydyy.cn/DepartmentDetail-9.aspx
http://www.zmchospital.com.cn/about/?ID=1
https://web.archive.org/web/20160123153838/http://www.zmchospital.com.cn/about/?ID=1
http://www.zmchospital.com.cn/office/List.asp
https://archive.is/8erkY
http://www.zmchospital.com.cn/Article/Show.asp?ID=30
https://web.archive.org/web/20160123154325/http://www.zmchospital.com.cn/Article/Show.asp?ID=30
http://www.zmchospital.com.cn/Office/Show.asp?ID=97
https://archive.is/xHgu9
http://www.zmchospital.com.cn/article/show.asp?id=3358
https://archive.is/YReIm
http://www.zmchospital.com.cn/Article/Show.asp?ID=30
https://web.archive.org/web/20160123154325/http://www.zmchospital.com.cn/Article/Show.asp?ID=30
http://www.zmchospital.com.cn/Article/Show.asp?ID=114
https://archive.is/uEapc
http://www.kmsdyrmyy.com/survey_show.aspx?id=37
https://web.archive.org/web/20160123180402/http://www.kmsdyrmyy.com/survey_show.aspx?id=37
http://www.calmette.cn/front/list/363.shtml
https://web.archive.org/web/20160123180232/http://www.calmette.cn/front/list/363.shtml
http://baike.baidu.com/subview/38325/6407273.htm
https://archive.is/MekmM


496

1246. Introduction to Li Li-President of The First Hospital of Kunming 
http://www.kmsdyrmyy.com/guide_show.aspx?id=57 
https://archive.is/7mDLn 
昆明第一人民医院院长李立介绍

1247. Doctor Ran Jianghua -  The First Hospital of Kunming 
http://www.haodf.com/doctor/DE4r0BCkuHzdugXJcthbpNCqpa7rv.htm 
http://archive.is/jGxIb 
昆明第一人民医院冉江华大夫

1248. The Third National OPO (Organ Procurement Organization) Transplant Centre Established in 
Kunming 
http://hep.cmt.com.cn/detail/340529.html 
https://archive.is/6vRU2 
全国第三家OPO移植中心在昆明成立

1249. Brief Introduction to Yan‘an Hospital of Kunming City 
http://www.kmyayy.com/aboutcontent.aspx?KindId=02050201 
https://web.archive.org/web/20160123180716/http://www.kmyayy.com/aboutcontent.
aspx?KindId=02050201 
昆明市延安医院医院简介

1250. Congratulations to the heart and great vessels surgery department ranked 13th in China on the list of 
best clinical departments of Yan‘an Hospital of Kunming City 
http://www.yayyxzwk.com/information/InformationDisplay.asp?newsid=135 
https://web.archive.org/web/20160501013901/http://yayyxzwk.com/Information/displaycont.
asp?newsid=135 
热烈祝贺昆明市延安医院心脏大血管外科位列中国最佳临床心脏外科第13名

1251. Yan‘an Hospital of Kunming City - Baidu Encyclopedia 
http://baike.baidu.com/view/1748705.htm 
https://archive.is/Dhz8w 
昆明市延安医院医院－百度百科

1252. Brief Introduction to Technological Features for  Heart Transplantation and Combined Heart-Lung 
Transplantation 
http://www.yayyxzwk.com/information/InformationDisplay.asp?NewsID=87     https://web.archive.org/
web/20160426202853/http://www.yayyxzwk.com/information/InformationDisplay.asp?NewsID=87 
心脏移植和心肺联合移植技术特色简介

1253. Introduction to the Department of Cardiac Vascular Surgery of Yan‘an Hospital in Kunming 
http://www.yayyxzwk.com/information/index.asp?classid=2 
https://web.archive.org/web/20160426203216/http://www.yayyxzwk.com/information/index.asp?classid=2 
昆明市延安医院心脏大血管外科科室介绍

1254. Department of Urologic Surgery, Yan‘an Hospital of Kunming City 
http://www.kmyayy.com/aboutcontent.aspx?KindId=02050401020601 
https://archive.is/k8cr8 
昆明市延安医院泌尿外科

1255. Introduction to Foreign Exchange and Cooperation of the Department of Cardiac Vascular Surgery at 
Yan‘an Hospital of Kunming City 
http://www.yayyxzwk.com/information/InformationDisplay.asp?NewsID=65 
https://web.archive.org/web/20160426203447/http://www.yayyxzwk.com/information/InformationDisplay.
asp?NewsID=65 
昆明市延安医院心脏大血管外科对外交流合作简介

1256. Introduction to the Department of Cardiac Vascular Surgery of Yan‘an Hospital in  Kunming City 
http://www.yayyxzwk.com/information/index.asp?classid=2 
https://web.archive.org/web/20160426203216/http://www.yayyxzwk.com/information/index.asp?classid= 
昆明市延安医院心脏大血管外科科室介绍

http://www.kmsdyrmyy.com/guide_show.aspx?id=57
https://archive.is/7mDLn
http://www.haodf.com/doctor/DE4r0BCkuHzdugXJcthbpNCqpa7rv.htm
http://archive.is/jGxIb
http://hep.cmt.com.cn/detail/340529.html
https://archive.is/6vRU2
http://www.kmyayy.com/aboutcontent.aspx?KindId=02050201
https://web.archive.org/web/20160123180716/http://www.kmyayy.com/aboutcontent.aspx?KindId=02050201
https://web.archive.org/web/20160123180716/http://www.kmyayy.com/aboutcontent.aspx?KindId=02050201
http://www.yayyxzwk.com/information/InformationDisplay.asp?newsid=135
https://web.archive.org/web/20160501013901/http://yayyxzwk.com/Information/displaycont.asp?newsid=135
https://web.archive.org/web/20160501013901/http://yayyxzwk.com/Information/displaycont.asp?newsid=135
http://baike.baidu.com/view/1748705.htm
https://archive.is/Dhz8w
http://www.yayyxzwk.com/information/InformationDisplay.asp?NewsID=87
https://web.archive.org/web/20160426202853/http://www.yayyxzwk.com/information/InformationDisplay.asp?NewsID=87
https://web.archive.org/web/20160426202853/http://www.yayyxzwk.com/information/InformationDisplay.asp?NewsID=87
http://www.yayyxzwk.com/information/index.asp?classid=2
https://web.archive.org/web/20160426203216/http://www.yayyxzwk.com/information/index.asp?classid=2
http://www.kmyayy.com/aboutcontent.aspx?KindId=02050401020601
https://archive.is/k8cr8
http://www.yayyxzwk.com/information/InformationDisplay.asp?NewsID=65
https://web.archive.org/web/20160426203447/http://www.yayyxzwk.com/information/InformationDisplay.asp?NewsID=65
https://web.archive.org/web/20160426203447/http://www.yayyxzwk.com/information/InformationDisplay.asp?NewsID=65
http://www.yayyxzwk.com/information/index.asp?classid=2
https://web.archive.org/web/20160426203216/http://www.yayyxzwk.com/information/index.asp?classid
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1257. Li, Yaxiong - Director of The Department of Heart and Great Vessel Surgery, Yan‘an Hospital of 
Kunming City 
http://www.yayyxzwk.com/Page/ZhuanJia/page.asp?ysid=2 
https://web.archive.org/web/20160310144250/http://www.yayyxzwk.com/Page/ZhuanJia/page.asp?ysid=2 
昆明市延安医院心脏大血管外科主任李亚雄

1258. Li, Yaxiong - Director of The Department of Heart and Great Vessel Surgery, Yan‘an Hospital of 
Kunming City 
http://www.yayyxzwk.com/Page/ZhuanJia/page.asp?ysid=2 
https://web.archive.org/web/20160310144250/http://www.yayyxzwk.com/Page/ZhuanJia/page.asp?ysid=2 
昆明市延安医院心脏大血管外科主任李亚雄

1259. Brief Introduction to Shaanxi Provincial People‘s Hospital 
http://www.spph-sx.com/yygk/yyjs.htm 
https://web.archive.org/web/20160608022239/http://www.spph-sx.com/yygk/yyjs.htm 
陕西省人民医院简介

1260. The Department of Kidney Transplant, Shaanxi Provincial People‘s Hospital 
http://www.spph-sx.com/info/1241/3718.htm 
https://web.archive.org/web/20160326181651/http://www.spph-sx.com/info/1241/3718.htm 
陕西省人民医院肾移植科

1261. Department of Kidney Transplantation, Shaanxi Provincial People‘s Hospital 
http://www.spph-sx.com/info/1241/3718.htm 
https://web.archive.org/web/20160326181651/http://www.spph-sx.com/info/1241/3718.htm 
陕西省人民医院肾移植科

1262. Department of Kidney Transplantation, Shaanxi Provincial People‘s Hospital 
http://www.spph-sx.com/info/1241/3718.htm 
https://archive.is/SlDyj 
陕西省人民医院肾移植科

1263. Department of Thoracic Surgery, Shaanxi Provincial People‘s Hospital 
http://www.spph-sx.com/info/1189/3641.htm 
https://web.archive.org/web/20160311145757/http://www.spph-sx.com/info/1189/3641.htm 
陕西省人民医院胸外科

1264. Department of Hepatobiliary Surgery, Shaanxi Provincial People‘s Hospital 
http://www.spph-sx.com/info/1205/3661.htm 
https://web.archive.org/web/20160326175821/http://www.spph-sx.com/info/1205/3661.htm 
陕西省人民医院肝胆外科

1265. Brief Introduction to Gansu Provincial Hospital 
http://www.gsyy.cn/list.aspx?id=047978768380 
https://web.archive.org/web/20160123213820/http://www.gsyy.cn/list.aspx?id=047978768380 
甘肃省人民医院简介

1266. Department of Urologic Surgery, The Gansu Provincial Hospital 
http://www.gsyy.cn/content.aspx?id=766005322649 
https://archive.is/T21UJ 
甘肃省人民医院泌尿外科

1267. The Gansu Provincial Hospital successfully carried out the first live kidney transplant 
http://www.jkb.com.cn/localnews/gansu/2013/0426/325703.html 
https://archive.is/j9kFa 
甘肃省人民医院成功移植首例亲属活体肾   健康报 2013年4月26日

1268. Department of Urologic Surgery, The Gansu Provincial Hospital 
http://www.gsyy.cn/content.aspx?id=766005322649 
https://web.archive.org/web/20160313044224/http://www.gsyy.cn/content.aspx?id=766005322649 
甘肃省人民医院泌尿外科

http://www.yayyxzwk.com/Page/ZhuanJia/page.asp?ysid=2
https://web.archive.org/web/20160310144250/http://www.yayyxzwk.com/Page/ZhuanJia/page.asp?ysid=2
http://www.yayyxzwk.com/Page/ZhuanJia/page.asp?ysid=2
https://web.archive.org/web/20160310144250/http://www.yayyxzwk.com/Page/ZhuanJia/page.asp?ysid=2
http://www.spph-sx.com/yygk/yyjs.htm
https://web.archive.org/save/http://www.spph-sx.com/yygk/yyjs.htm
http://www.spph-sx.com/info/1241/3718.htm
https://web.archive.org/web/20160326181651/http://www.spph-sx.com/info/1241/3718.htm
http://www.spph-sx.com/info/1241/3718.htm
https://archive.is/SlDyj
http://www.spph-sx.com/info/1189/3641.htm
https://web.archive.org/web/20160311145757/http://www.spph-sx.com/info/1189/3641.htm
http://www.gsyy.cn/list.aspx?id=047978768380
https://web.archive.org/web/20160123213820/http://www.gsyy.cn/list.aspx?id=047978768380
http://www.gsyy.cn/content.aspx?id=766005322649
https://archive.is/T21UJ
http://www.jkb.com.cn/localnews/gansu/2013/0426/325703.html
https://archive.is/j9kFa
http://www.gsyy.cn/content.aspx?id=766005322649
https://web.archive.org/web/20160313044224/http://www.gsyy.cn/content.aspx?id=766005322649
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1269. Department of Urologic Surgery, The Gansu Provincial Hospital 
http://www.gsyy.cn/content.aspx?id=766005322649 
https://archive.is/T21UJ 
甘肃省人民医院泌尿外科

1270. Introduction to doctor Chen Yirong from Department of Urologic Surgery, The Gansu Provincial 
Hospital 
http://www.gsyy.cn/content.aspx?id=169635543077 
https://archive.is/BBCfH 
甘肃省人民医院泌尿外科医师介绍：陈一戎

1271. Brief Introduction to the First Hospital of Lanzhou University 
http://www.ldyy.net.cn/ArticleDetail.aspx?ClassID=44&ArticleID=72 
https://web.archive.org/web/20160123214303/http://www.ldyy.net.cn/ArticleDetail.
aspx?ClassID=44&ArticleID=72 
兰州大学第一医院简介

1272. The Second Section of the Department of General Surgery at The First Hospital of Lanzhou University 
- Our Team 
http://www.ldyy.net.cn/keshiArticle.aspx?Id=286 
https://web.archive.org/web/20160123214250/http://www.ldyy.net.cn/keshiArticle.aspx?Id=286 
兰州大学第一医院普外二科－我们的团队

1273. The Second Section of the Department of General Surgery at the First Hospital of Lanzhou University - 
Technology and Research 
http://www.ldyy.net.cn/keshiArticle.aspx?Id=285 
https://web.archive.org/web/20160123214454/http://www.ldyy.net.cn/keshiArticle.aspx?Id=285 
兰州大学第一医院普外二科－技术与科研

1274. Brief Introduction to Professor Li Xun 
http://gms.lzu.edu.cn/graduate/portaltutor/tutorDetail.do?teacherId=106267 
https://archive.is/O6Gsw 
兰州大学李汛导师简介

1275. Brief Introduction to Professor Li Xun 
http://gms.lzu.edu.cn/graduate/portaltutor/tutorDetail.do?teacherId=106267 
https://archive.is/O6Gsw 
兰州大学李汛导师简介

1276. Brief Introduction to Lanzhou University Second Hospital 
http://www.ldey.cn/Category_231/Index.aspx 
https://web.archive.org/web/20160123214518/http://www.ldey.cn/Category_231/Index.aspx 
兰州大学第二医院简介

1277. The First Section of the Department of General Surgery at Lanzhou University Second Hospital 
http://www.ldey.cn/Category_1208/Index.aspx 
https://web.archive.org/web/20160123214552/http://www.ldey.cn/Category_1208/Index.aspx 
兰州大学第二医院普外一科

1278. Li Yumin - Dean of Lanzhou University Second Hospital, Director of Hepatobiliary Surgery 
http://www.ldey.cn/Item/11017.aspx 
https://web.archive.org/web/20150513015737/http://www.ldey.cn/Item/11017.aspx 
李玉民兰大二院院长, 肝胆外科主任

1279. Clinical Medical Centre of the Department of Urologic Surgery at Lanzhou University Second Hospital 
http://www.ldey.cn/Category_1298/Index.aspx 
https://web.archive.org/web/20160123214648/http://www.ldey.cn/Category_1298/Index.aspx 
兰州大学第二医院泌尿外科临床医学中心

1280. The First Section of the Department of Urologic Surgery at Lanzhou University Second Hospital 
http://www.ldey.cn/Category_1212/Index.aspx 
https://web.archive.org/web/20160123214717/http://www.ldey.cn/Category_1212/Index.aspx 
兰州大学第二医院泌尿外一科

http://www.gsyy.cn/content.aspx?id=766005322649
https://archive.is/T21UJ
http://www.gsyy.cn/content.aspx?id=169635543077
https://archive.is/BBCfH
http://www.ldyy.net.cn/ArticleDetail.aspx?ClassID=44&ArticleID=72
https://web.archive.org/web/20160123214303/http://www.ldyy.net.cn/ArticleDetail.aspx?ClassID=44&ArticleID=72
https://web.archive.org/web/20160123214303/http://www.ldyy.net.cn/ArticleDetail.aspx?ClassID=44&ArticleID=72
http://www.ldyy.net.cn/keshiArticle.aspx?Id=286
https://web.archive.org/web/20160123214250/http://www.ldyy.net.cn/keshiArticle.aspx?Id=286
http://www.ldyy.net.cn/keshiArticle.aspx?Id=285
https://web.archive.org/web/20160123214454/http://www.ldyy.net.cn/keshiArticle.aspx?Id=285
http://gms.lzu.edu.cn/graduate/portaltutor/tutorDetail.do?teacherId=106267
https://archive.is/O6Gsw
http://www.ldey.cn/Category_231/Index.aspx
https://web.archive.org/web/20160123214518/http://www.ldey.cn/Category_231/Index.aspx
http://www.ldey.cn/Category_1208/Index.aspx
https://web.archive.org/web/20160123214552/http://www.ldey.cn/Category_1208/Index.aspx
http://www.ldey.cn/Item/11017.aspx
https://web.archive.org/web/20150513015737/http://www.ldey.cn/Item/11017.aspx
http://www.ldey.cn/Category_1298/Index.aspx
https://web.archive.org/web/20160123214648/http://www.ldey.cn/Category_1298/Index.aspx
http://www.ldey.cn/Category_1212/Index.aspx
https://web.archive.org/web/20160123214717/http://www.ldey.cn/Category_1212/Index.aspx
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1281. Introduction to Expert Yang Li from Department of Urologic Surgery at Lanzhou University Second 
Hospital 
http://www.yiyuan1200.com/yy3257/Item/15777.aspx 
http://archive.is/TlZPV 
兰州大学第二医院科室专家杨立

1282. Lanzhou University Second Hospital finished the second DCD transplant, one donor survived five 
http://szlzdx.taoyatao.com/firm/V0/Topic.aspx?topicid=92925 
https://archive.is/bUltQ 
兰大二院完成甘肃省第二例DCD供体器官移植 一供体使五人重生

1283. Gansu Provincial Ophthalmological Clinical Centre at Lanzhou University Second Hospital 
http://www.ldey.cn/Category_1219/Index.aspx 
https://web.archive.org/web/20160123214749/http://www.ldey.cn/Category_1219/Index.aspx 
兰州大学第二医院甘肃省眼科临床医学中心

1284. Great Achievements from Dedication and a New Chapter from Harmony 
http://news.xinhuanet.com/mil/2009-10/10/content_12205069_1.htm 
http://archive.is/VoacN 
敬业厚德写辉煌和谐创新谱新篇－新华网 2009年10月10日 10:38:29

1285. Great Achievements from Dedication and a New Chapter from Harmony 
http://news.xinhuanet.com/mil/2009-10/10/content_12205069_1.htm 
http://archive.is/VoacN 
敬业厚德写辉煌和谐创新谱新篇－新华网 2009年10月10日 10:38:29

1286. Great Achievements from Dedication and a New Chapter from Harmony 2009-10-10 Xinhuanet 
http://news.xinhuanet.com/mil/2009-10/10/content_12205069_1.htm 
http://archive.is/VoacN 
敬业厚德写辉煌和谐创新谱新篇－新华网 2009年10月10日

1287. Urologic Surgery Centre at the at the Lanzhou General Hospital of Lanzhou Military Region 
Source: China.com, 2012-01-17 
http://news.china.com.cn/rollnews/2012-01/17/content_12315137.htm 
http://archive.is/JghS9 
兰州军区总医院泌尿外科中心 2012-01-17 来源： 人民网  
Wang Yangmin, Director of the Department of Urologic Surgery at the Lanzhou General Hospital of Lanzhou 
Military Region 
Source: International Alliance of Urolithiasis 
http://www.iau.club/showmember.asp?id=2904 
http://archive.is/xj2qr 
兰州军区兰州总院泌尿外科中心主任王养民  来源： 国际尿石症联盟

1288. Great Achievements from Dedication and a New Chapter from Harmony 
http://news.xinhuanet.com/mil/2009-10/10/content_12205069_2.htm 
https://web.archive.org/web/20160506153535/http://news.xinhuanet.com/mil/2009-10/10/
content_12205069_2.htm 
敬业厚德写辉煌和谐创新谱新篇－新华网 2009年10月10日 10:38:29

1289. Dr. Bai Hai, Director of the PLA Blood Disease Centre at the Lanzhou General Hospital of Lanzhou 
Military Region 
http://gansu.gansudaily.com.cn/system/2010/04/21/011527789.shtml 
http://archive.is/ycsg5 
兰州军区兰州总医院血液科, 全军血液病中心主任, 医学博士 主任医师 白海

1290. Brief Introduction to Qinghai University Affiliated Hospital 
http://www.qhuah.com/yiyuangaikuang/ 
https://web.archive.org/web/20160123215234/http://www.qhuah.com/yiyuangaikuang/ 
青海大学附属医院简介

http://www.ldey.cn/Category_1212/Index.aspx
https://web.archive.org/web/20160123214717/http://www.ldey.cn/Category_1212/Index.aspx
http://www.ldey.cn/Category_1219/Index.aspx
https://web.archive.org/web/20160123214749/http://www.ldey.cn/Category_1219/Index.aspx
http://news.xinhuanet.com/mil/2009-10/10/content_12205069_1.htm
http://archive.is/VoacN
http://news.xinhuanet.com/mil/2009-10/10/content_12205069_1.htm
http://news.xinhuanet.com/mil/2009-10/10/content_12205069_1.htm
http://news.china.com.cn/rollnews/2012-01/17/content_12315137.htm
http://archive.is/JghS9
http://www.iau.club/showmember.asp?id=2904
http://news.xinhuanet.com/mil/2009-10/10/content_12205069_2.htm
http://gansu.gansudaily.com.cn/system/2010/04/21/011527789.shtml
http://www.qhuah.com/yiyuangaikuang/
https://web.archive.org/web/20160123215234/http://www.qhuah.com/yiyuangaikuang/
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1291. The development history of the Department of Urologic Surgery at Qinghai University Affiliated 
Hospital 
http://www.qhuah.com/keshidaohang/shoushukeshi/mywk/ 
https://web.archive.org/web/20160123215251/http://www.qhuah.com/keshidaohang/shoushukeshi/mywk/ 
青海大学附属医院泌尿外科发展史

1292. The development history of the Department of Urologic Surgery at Qinghai University Affiliated 
Hospital 
http://www.qhuah.com/keshidaohang/shoushukeshi/mywk/ 
https://archive.is/Y9k22 
青海大学附属医院泌尿外科发展史

1293. The Department of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery at Qinghai University Affiliated Hospital - 
Good Doctors Online 
http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLugEx166N34PvWMSU/jieshao.htm 
https://web.archive.org/web/20160123215418/http:/www.haodf.com/faculty/
DE4r08xQdKSLugEx166N34PvWMSU/jieshao.htm 
青海大学附属医院肝胆胰外科－好大夫在线

1294. The personal web site of doctor Jing, Hongen  (on haodf.com) 
http://hongenjing.haodf.com/api/index/ajaxdoctorintro?uname=hongenjing 
http://archive.is/4b3lK 
景鸿恩个人网站来源：好大夫在线

1295. The Department of Ophthalmology at Qinghai University Affiliated Hospital 
http://www.haodf.com/faculty/DE4rO-XCoLUak8fYw1mnSzFYx4/jieshao.htm 
https://web.archive.org/web/20160123221925/http://www.haodf.com/faculty/DE4rO-
XCoLUak8fYw1mnSzFYx4/jieshao.htm 
青海大学附属医院眼科－好大夫在线

1296. Brief Introduction to Ningxia People’s Hospital 
http://www.nxrmyy.com/yiyuangailan/yiyuanjianjie/ 
https://archive.is/rToIZ 
宁夏回族自治区人民医院简介

1297. The Department of Urologic Surgery at Ningxia People’s Hospital 
http://www.nxrmyy.com/keshidaohang/waikexitong/miniaowaike/ 
https://archive.is/KdB9w 
宁夏回族自治区人民医院泌尿外科

1298. Introduction to Ningxia People’s Hospital 
http://www.baike.com/wiki/%E5%AE%81%E5%A4%8F%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%8C%BB%E9%9
9%A2 
https://archive.is/5lZZR 
宁夏人民医院介绍  互动百科

1299. Introduction to Ningxia People’s Hospital 
http://www.baike.com/wiki/%E5%AE%81%E5%A4%8F%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%8C%BB%E9%9
9%A2 
https://archive.is/5lZZR 
宁夏人民医院介绍  互动百科

1300. Keratoplasty at Ningxia People’s Hospital 
http://boke.qeqeqe.com/24942/viewspace-4635.html 
https://archive.is/Enhvs 
宁夏人民医院角膜移植术  来源：求医网/医院大全

1301. Introduction to the Eye Hospital of Ningxia People’s Hospital 
http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLuglg0lFq-tVG1BZ1/jieshao.htm 
https://archive.is/FhsIw 
宁夏人民医院眼科医院介绍  来源：好大夫在线

http://www.qhuah.com/keshidaohang/shoushukeshi/mywk/
https://web.archive.org/web/20160123215251/http://www.qhuah.com/keshidaohang/shoushukeshi/mywk/
http://www.qhuah.com/keshidaohang/shoushukeshi/mywk/
https://archive.is/Y9k22
http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLugEx166N34PvWMSU/jieshao.htm
https://web.archive.org/web/20160123215418/http:/www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLugEx166N34PvWMSU/jieshao.htm
https://web.archive.org/web/20160123215418/http:/www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLugEx166N34PvWMSU/jieshao.htm
http://hongenjing.haodf.com/api/index/ajaxdoctorintro?uname=hongenjing
https://web.archive.org/web/20160312020052/http://hongenjing.haodf.com/api/index/ajaxdoctorintro?uname=hongenjing
http://www.haodf.com/faculty/DE4rO-XCoLUak8fYw1mnSzFYx4/jieshao.htm
https://web.archive.org/web/20160123221925/http://www.haodf.com/faculty/DE4rO-XCoLUak8fYw1mnSzFYx4/jieshao.htm
https://web.archive.org/web/20160123221925/http://www.haodf.com/faculty/DE4rO-XCoLUak8fYw1mnSzFYx4/jieshao.htm
http://www.nxrmyy.com/yiyuangailan/yiyuanjianjie/
https://archive.is/rToIZ
http://www.nxrmyy.com/keshidaohang/waikexitong/miniaowaike/
http://web.archive.org/web/20160311223242/http://www.nxrmyy.com/keshidaohang/waikexitong/miniaowaike/
http://www.baike.com/wiki/%E5%AE%81%E5%A4%8F%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%8C%BB%E9%99%A2
http://www.baike.com/wiki/%E5%AE%81%E5%A4%8F%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%8C%BB%E9%99%A2
https://archive.is/5lZZR
http://www.baike.com/wiki/%E5%AE%81%E5%A4%8F%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%8C%BB%E9%99%A2
http://www.baike.com/wiki/%E5%AE%81%E5%A4%8F%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%8C%BB%E9%99%A2
https://archive.is/5lZZR
http://boke.qeqeqe.com/24942/viewspace-4635.html
https://archive.is/Enhvs
http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLuglg0lFq-tVG1BZ1/jieshao.htm
https://archive.is/FhsIw
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1302. The Department of Urologic Surgery at Ningxia People’s Hospital 
http://www.nxrmyy.com/keshidaohang/waikexitong/miniaowaike/ 
https://archive.is/KdB9w 
宁夏回族自治区人民医院泌尿外科

1303. The Department of Nephrology at Ningxia People’s Hospital 
http://www.nxrmyy.com/keshidaohang/menzhenkeshi/snk1/ 
https://archive.is/MmjAs 
宁夏回族自治区人民医院肾内科

1304. The Department of Urologic Surgery at Ningxia People’s Hospital 
http://www.transplantation.org.cn/ZNingXiaHuiZurenmin/2013-12/6924.htm 
https://archive.is/7OZW2 
宁夏回族自治区人民医院泌尿外科  中国器官移植网

1305. Brief Introduction to Ningxia Medical University General Hospital (Affiliated Hospital of Ningxia 
Medical University) 
http://www.nyfy.com.cn/class.asp?classid=11 
https://web.archive.org/web/20160123222302/http://www.nyfy.com.cn/class.asp?classid=11 
宁夏医科大学总医院简介

1306. The Department of Hepatobiliary Surgery at the Affiliated Hospital of Ningxia Medical University 
http://www.nyfy.com.cn/showks.asp?Classid=61 
https://web.archive.org/web/20160123222433/http://www.nyfy.com.cn/showks.asp?Classid=61 
宁夏回族自治区医学院附属医院肝胆外科

1307. Introduction to expert Yu Songning at the Affiliated Hospital of Ningxia Medical University 
http://www.nyfy.com.cn/showzj.asp?ID=2760 
https://archive.is/MV0f4 
宁夏医科大学总医院专家介绍：于松宁

1308. Prevention and treatment of biliary complications after liver transplantation 
Source: Journal of Ningxia Medical College   March 2005  Yu Songning, Bu Yang 
http://www.chemdrug.com/article/7/260/1296863.html 
https://archive.is/1lfFX (It cannot be archieved properly) 
PDF: http://www.cqvip.com/read/read.aspx?id=16033528 
肝移植术后胆道并发症的防治  来源：《宁夏医学院学报》 2005年03期   作者：于松宁  卜阳

1309. The Department of Urology at the Affiliated Hospital of Ningxia Medical University 
http://www.nyfy.com.cn/deptInfo/articledetail.asp?deptId=54&id=4365 
https://archive.is/Zeabt 
宁夏医科大学总医院泌尿外科

1310. The Department of Ophthalmology at the Affiliated Hospital of Ningxia Medical University 
http://nyfy.com.cn/deptInfo/articleDetail.asp?deptId=9&id=261 
https://archive.is/W64GZ 
宁夏医科大学总医院眼科：我科现已成功开展以下特色医疗项目  2007-07-30

1311. The Department of Ophthalmology at the Affiliated Hospital of Ningxia Medical University 
http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLeDNTNQsHYQ8uQGIO/jieshao.htm 
https://archive.is/2VPTa 
宁夏医科大学总医院眼科   来源：好大夫在线

1312. Brief Introduction to People’s Hospital of Xinjiang Uygur Autonomous Region 
http://www.xjrmyy.com/about/info/14081255.html 
https://web.archive.org/web/20160123222730/http://www.xjrmyy.com/about/info/14081255.html 
新疆维吾尔自治区人民医院简介

1313. Autonomous Region People‘s Hospital - Uigur Autonomous Region 
http://baike.baidu.com/view/2063418.htm 
https://archive.is/OKmGc 
自治区人民医院新疆维自治区

http://www.nxrmyy.com/keshidaohang/waikexitong/miniaowaike/
http://web.archive.org/web/20160311223242/http://www.nxrmyy.com/keshidaohang/waikexitong/miniaowaike/
http://www.nxrmyy.com/keshidaohang/menzhenkeshi/snk1/
https://archive.is/MmjAs
http://www.transplantation.org.cn/ZNingXiaHuiZurenmin/2013-12/6924.htm
https://archive.is/7OZW2
http://www.nyfy.com.cn/class.asp?classid=11
https://web.archive.org/web/20160123222302/http://www.nyfy.com.cn/class.asp?classid=11
http://www.nyfy.com.cn/showks.asp?Classid=61
https://web.archive.org/web/20160123222433/http://www.nyfy.com.cn/showks.asp?Classid=61
http://www.nyfy.com.cn/showzj.asp?ID=2760
https://archive.is/MV0f4
http://www.chemdrug.com/article/7/260/1296863.html
https://archive.is/1lfFX
http://www.cqvip.com/read/read.aspx?id=16033528
http://www.nyfy.com.cn/deptInfo/articledetail.asp?deptId=54&id=4365
https://archive.is/Zeabt
http://nyfy.com.cn/deptInfo/articleDetail.asp?deptId=9&id=261
https://archive.is/W64GZ
http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLeDNTNQsHYQ8uQGIO/jieshao.htm
https://archive.is/2VPTa
http://www.xjrmyy.com/about/info/14081255.html
https://web.archive.org/web/20160123222730/http://www.xjrmyy.com/about/info/14081255.html
http://baike.baidu.com/view/2063418.htm
https://archive.is/OKmGc
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1314. Hepatobiliary Vascular Surgery Department of People’s Hospital of Xinjiang Uygur Autonomous 
Region 
http://www.xjrmyy.com/department/info/14/1008081117.html 
https://archive.is/HD7CQ 
新疆维吾尔自治区人民医院肝胆血管外科

1315. Chen Lundai: Hepatobiliary Vascular Surgery Department of People’s Hospital of Xinjiang Uygur 
Autonomous Region 
http://www.xjrmyy.com/expert/info/14/120604695.html 
https://archive.is/WIikU 
新疆维吾尔自治区人民医院肝胆血管外科：陈伦牮

1316. Wang Qing: Urology Department of People’s Hospital of Xinjiang Uygur Autonomous Region 
http://wangqing81.u.yynet.cn/ask 
https://archive.is/YBFpc 
新疆人民医院泌尿科：汪清  来源：医元网的汪清个人网页

1317. People’s Hospital of Xinjiang Uygur Autonomous Region carried out a kidney transplantation 
Source: Xinjiang News web site  2015-11-06 
http://www.xj.chinanews.com/html/V63/2015/11/06/57625405803.htm 
https://archive.is/HAAGE 
自治区人民医院成功实施一例同种异体肾移植手术  来源：新疆新闻网  2015年11月06日

1318. Feature Clinic of People’s Hospital of Xinjiang Uygur Autonomous Region: Heart Transplantation 
http://www.xjrmyyxzwk.com/plus/list.php?tid=50 
https://archive.is/XW1R9 
新疆维吾尔自治区人民医院特色诊疗：心脏移植

1319. Heart Surgery Department of People’s Hospital of Xinjiang Uygur Autonomous Region 
http://www.xjrmyy.com/department/info/14/1008081159.html 
https://archive.is/Z84d4 
新疆维吾尔自治区人民医院心外科

1320. Ophthalmology of People’s Hospital of Xinjiang Uygur Autonomous Region: Heart Transplantation 
http://www.xjrmyy.com/department/info/14/1008081163.html 
https://archive.is/9f3I3 
新疆维吾尔自治区人民医院眼科

1321. „A Case Study of Orthotopic Heart Transplantation“, Xinjiang Medical Journal. Vol. 34, No. 2, page 126-
128, 
Authors: Tang Henian, Zhang Zonggang, Gao Wei, Guo Yongzhong, Zhao Qiang, Xiao Dong, Zhang Xiumin 
http://eng.oversea.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?QueryID=0&CurRec=1&DbCode=CJFD&dbname=CJFD200
4&filename=XJYI200402086 
https://web.archive.org/web/20160312200756/http://eng.oversea.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?QueryID
=0&CurRec=1&DbCode=CJFD&dbname=CJFD2004&filename=XJYI200402086 
《新疆医学》 2004年34卷02期 126-128页 

“原位同种心脏移植1例” 作者：唐和年, 张总刚, 高伟, 郭永忠, 赵强, 肖东, 张秀敏

1322. The Department of Thoracic Surgery at People’s Hospital of Xinjiang Uygur Autonomous Region 
http://www.xjrmyy.com/department/info/14/1008081160.html 
https://web.archive.org/web/20160331015127/http://www.xjrmyy.com/department/info/14/1008081160.
html 
新疆维吾尔自治区人民医院胸外科

1323. WOIPFG Releases List of 7371 Medical Personnel from 765 Non-Military Medical Institutions 
Suspected of Harvesting Organs from Living Falun Gong Practitioners 
http://www.zhuichaguoji.org/node/45858 
http://www.upholdjustice.org/node/351

1324. WOIPFG Releases List of 2098 Medical Personnel in 100 People’s Libertion Armyand Armed Police 
Hospitals Suspected of Live Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners 
http://www.zhuichaguoji.org/node/45100 
《追查国际发布中共765家非军队系统医疗机构涉嫌活摘法轮功学员器官的7371名医务人员的追查名单》 
《追查国际发布中共军队和武警系统100家医院涉嫌活摘法轮功学员器官的2098名医务人员的追查名单》

http://www.xjrmyy.com/department/info/14/1008081117.html
https://archive.is/HD7CQ
http://www.xjrmyy.com/expert/info/14/120604695.html
https://archive.is/WIikU
http://wangqing81.u.yynet.cn/ask
https://archive.is/YBFpc
http://www.xj.chinanews.com/html/V63/2015/11/06/57625405803.htm
https://archive.is/HAAGE
http://www.xjrmyyxzwk.com/plus/list.php?tid=50
https://archive.is/XW1R9
http://www.xjrmyy.com/department/info/14/1008081159.html
https://archive.is/Z84d4
http://www.xjrmyy.com/department/info/14/1008081163.html
https://archive.is/9f3I3
http://eng.oversea.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?QueryID=0&CurRec=1&DbCode=CJFD&dbname=CJFD2004&filename=XJYI200402086
http://eng.oversea.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?QueryID=0&CurRec=1&DbCode=CJFD&dbname=CJFD2004&filename=XJYI200402086
https://web.archive.org/web/20160312200756/http://eng.oversea.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?QueryID=0&CurRec=1&DbCode=CJFD&dbname=CJFD2004&filename=XJYI200402086
https://web.archive.org/web/20160312200756/http://eng.oversea.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?QueryID=0&CurRec=1&DbCode=CJFD&dbname=CJFD2004&filename=XJYI200402086
http://www.xjrmyy.com/department/info/14/1008081160.html
https://web.archive.org/web/20160331015127/http://www.xjrmyy.com/department/info/14/1008081160.html
https://web.archive.org/web/20160331015127/http://www.xjrmyy.com/department/info/14/1008081160.html
http://www.zhuichaguoji.org/node/45858
http://www.zhuichaguoji.org/node/45100
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1325. Offer 20 organ transplants for free 
Source: Sina Net    Apr 28, 2006 
http://news.sina.com.cn/w/2006-04-28/08008809252s.shtml 
http://web.archive.org/web/20160122183140/http://news.sina.com.cn/w/2006-04-28/08008809252s.shtml 
免费进行20例器官移植手术  《新浪新闻中心》2006年04月28日

1326. Department of Hepatobiliary Surgery, Hunan Provincial People‘s Hospital 
http://www.haodf.com/faculty/DE4rO-XCoLUIQr8wWkcw-2p57V/jieshao.htm 
https://web.archive.org/web/20150408055457/http://www.haodf.com/faculty/DE4rO-XCoLUIQr8wWkcw-
2p57V/jieshao.htm 
湖南省人民医院肝胆外科

1327. Hunan Provincial People‘s Hospital - Department of Hepatobiliary Surgery Fruitful, Renowned 
Nationwide 
http://www.hnsrmyy.com/Special.asp?s_id=1634 
https://web.archive.org/web/20141205175739/http://www.hnsrmyy.com/Special.asp?s_id=1634 
湖南省人民医院- 肝胆外科  硕果累累 享誉国内

1328. YunNan Kidney Disease Hospital 
Source: people.cn    Health channel       May 21, 2014 
http://health.people.com.cn/n/2014/0521/c241939-25046620.html 
https://web.archive.org/web/20150318092817/http://health.people.com.cn/n/2014/0521/c241939-
25046620.html 
云南肾脏病医院    来源：人民网健康卫生频道    2014年05月21日

1329. YunNan Kunming Kidney Disease Hospital - Overview 
http://tag.120ask.com/yiyuan/ynkmszbyy/info.html 
https://archive.is/v7DNL 
云南昆明肾脏病医院概况

1330. YunNan Kidney Disease Hospital—a branch of the Yunnan Province Organ Transplant Centre 
http://www.minghui.org/mh/article_images/2008-9-5-kunming-kidney-02.jpg 
云南肾脏病医院云南省器官移植中心分部

1331. YunNan Kidney Disease Hospital 
http://www.fehorizonhealthcare-inv.com/contents/7/8.html 
https://archive.is/vmoTt 
云南肾脏病医院

1332. YunNan Kidney Disease Hospital—a branch of the Yunnan Province Organ Transplant Centre 
http://www.minghui.org/mh/article_images/2008-9-5-kunming-kidney-02.jpg 
云南肾脏病医院云南省器官移植中心分部

1333. Clinical Studies in Highly Sensitized Recipients with Renal Transplantation 
Source: Laboratory Medicine and Clinic Vol 5, No. 07, 2008, p.396-398 
Authors: Shuai Li, Guo Cuihua, Yuan Xiaopeng, Gao Wei 
http://www.chemdrug.com/article/7/626/3126124.html 
https://web.archive.org/web/20160117020742/http://www.chemdrug.com/article/7/626/3126124.html 
http://www.zhuichaguoji.org/cn/images/nationalcriminalreports/6201.pdf 
http://www.zhuichaguoji.org/cn/images/nationalcriminalreports/6202.pdf 
http://www.zhuichaguoji.org/cn/images/nationalcriminalreports/6203.pdf 
《检验医学与临床》  2008年5卷07期 396-398页（英文期刊名LABORATORY MEDICINE AND CLINIC） 
高度致敏受者行肾移植术的临床研究   作者：帅莉, 郭翠华, 袁小鹏, 高伟

1334. Kunming Kidney Disease Hospital - Expert 
http://img.epochtimes.com/i6/605182029151667.jpg 
https://archive.is/nCyWD 
云南昆明肾脏病医院专家

1335. Personal Webpage of Guan Delin 
http://iask.fh21.com.cn/zx-1218680-1.html 
(It can not be archived properly and has been saved in the local server) 
官德林个人网站

http://health.people.com.cn/n/2014/0521/c241939-25046620.html
https://web.archive.org/web/20150318092817/http://health.people.com.cn/n/2014/0521/c241939-25046620.html
https://web.archive.org/web/20150318092817/http://health.people.com.cn/n/2014/0521/c241939-25046620.html
https://web.archive.org/web/20160117020742/http://www.chemdrug.com/article/7/626/3126124.html
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1336. Introduction to Guangdong Dongguan City Taiping People‘s Hospital 
http://www.dgtpyy.com/about.asp 
https://web.archive.org/web/20150401104936/http://www.dgtpyy.com/About.asp 
广东省东莞市太平人民医院介绍

1337. Dongguan People‘s Hospital is eligible for qualifications  of pilot organ transplants    sun0769.com   
July 21, 2011 
http://news.sun0769.com/dg/headnews/201107/t20110721_1064273.shtml 
https://archive.is/RlcL4 
东莞市人民医院获器官移植试点资质   来源：阳光东坑   2011-07-21

1338. Urgent! Letters from Readers Pouring in to Uncover Mainland Chinese Hospitals Busy with Silencing 
Witnesses 
Source: renminbao.com  April 17, 2006 
http://www.renminbao.com/rmb/articles/2006/4/17/40113.html 
十万紧急！读者纷纷来信揭露大陆医院忙灭口（图） 《人民报》 2006年4月17日

1339. Investigative leads: The renal transplant hospitals that actively attract customers in the Southeast 
Asian   September 12, 2008 
http://www.minghui.org/mh/articles/2008/9/12/185395.html 
调查线索：在东南亚活跃招揽客户的大陆肾移植医院   明慧网   2008年9月12日

1340. Introduction of Li Jie of Guangdong Dongguan City Taiping People‘s Hospital 
http://www.dgtpyy.com/zhuanjia_Detailed.asp?id=149 
https://web.archive.org/web/20160117013634/http://www.dgtpyy.com/zhuanjia_Detailed.asp?id=149 
广东省东莞市太平人民医院李杰简介

1341. Guangdong Dongguan City Taiping People‘s Hospital Performed 40 Transplant in one Month - Medical 
fax 
Source: People Net         May 18, 2001 
http://people.com.cn/BIG5/paper53/3380/432082.html 
https://archive.is/ereER 
廣東東莞太平人民醫院一個月做腎移植手朮40例医学传真   来源：人民网     2001年05月18日

1342. Diary Notes of a Patient from Singapore after his Surgery at the Humen Taiping Hospital, Guangdong 
Province  Investigation into Organ Harvesting: Kidney Transplant Hospitals Actively Recruiting Customers in 
Southeast Asia, and Other Leads     September 21, 2008 
http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2008/9/21/100822.html

1343. Birds-eye view of Xi’an High-Tech District Hospital 
http://www.gxyy.net/aboutpc-8.html 
http://web.archive.org/web/20160327022950/http://gxyy.net/aboutpc-8.html 
西安高新医院鸟瞰图

1344. Xi‘an High-tech hospitals have a large number of  organ sources for transplant 
Source: Epoch Times       September 14, 2006 
www.epochtimes.com/gb/6/9/14/n1454351.htm 
西安高新医院有大量来源供做器官移植       大纪元新闻网 2006年9月14日

1345. A Decade Urology Surgery Department - - 10 years of memories 
Dated: 2012-09-05 
http://www.gxyy.net/ksnewsshow-1886.html 
https://archive.is/thn12 
十年泌尿外科――10年记忆     2012-09-05

1346. Guangzhou Economic and Technology Development Zone Hospital 
Source: Baidu Encyclopedia 
http://baike.baidu.com/view/166822.htm 
https://archive.is/M3u68 
广州经济技术开发区医院

http://news.sun0769.com/dg/headnews/201107/t20110721_1064273.shtml
http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2008/9/21/100822.html
http://web.archive.org/web/20160327022950/http://gxyy.net/aboutpc-8.html
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1347. Lin Minzhuan - Organ Transplant Department  at Guangzhou Economic and Technology Development 
Zone Hospital 
http://ysk.99.com.cn/ys/introduction/190094.html 
http://web.archive.org/web/20160615142911/http://ysk.99.com.cn/ys/introduction/190094.html 
林民专广州经济技术开发区医院 _器官移植

1348. Lin Minzhuan - Organ Transplant Department at the 3rd Affiliated Hospital of Guangzhou Medical 
University 
Source: Physician Assistant 
http://yyk.39.net/doctor/278657_detail.html 
https://archive.is/bGypu 
林民专广州医科大学附属第三医院_器官移植科_   就医助手

1349. Kunming Forensic Hospital   Baidu Encyclopedia 
http://baike.baidu.com/view/187111.htm 
https://archive.is/fqLsJ 
《百度百科》昆明法医院

1350. Lethal Injection: 12 Years Still and Change 
Source: emagazine: People‘s Public Security  Sep 15, 2009    Zhou Qiong 
http://www.cpd.com.cn/gb/newspaper/2009-09/15/content_1205779.htm 
https://archive.is/nHUPz 
注射死刑：12年的静止与变化   电子版 《人民公安》   2009年09月15日 周 琼

1351. Expert Profile: Shuai Li  Forensic Science Identification Centre at Kunming Forensic Hospital 
http://www.kmfyy.com/zjjj_xx.asp?ID=159 
https://web.archive.org/web/20160117020447/http://www.kmfyy.com/zjjj_xx.asp?ID=159 
《昆明法医院司法鉴定中心》专家简介 帅莉

1352. Clinical Studies in Highly Sensitized Recipients with Renal Transplantation 
Source: Laboratory Medicine and Clinic Vol 5, No. 07, 2008, p.396-398   Shuai Li, Guo Cuihua, Yuan Xiaopeng, Gao 
Wei 
http://www.chemdrug.com/article/7/626/3126124.html 
https://web.archive.org/web/20160117020742/http://www.chemdrug.com/article/7/626/3126124.html 
《检验医学与临床》  2008年5卷07期 396-398页（英文期刊名LABORATORY MEDICINE AND CLINIC） 

“高度致敏受者行肾移植术的临床研究”作者：帅莉, 郭翠华, 袁小鹏, 高伟

1353. Friendship - A Paved Road of Life 
Plateau Magazine   December 6, 2006   Na Wencui 
http://www.yslzc.com/zazhi/gy/disanqi/200612/11305.html 
https://archive.is/kYy3E 
《高原杂志》 2006-12-6，作者：纳文翠

1354. Introduction to Kunming Forensic Hospital 
http://forensic.xjtu.edu.cn/zdxk/12jiaoyu05jidi.htm 
https://web.archive.org/web/20160117021031/http://forensic.xjtu.edu.cn/zdxk/12jiaoyu05jidi.htm 
昆明法医院简介

1355. Gongyi City Chinese Medicine Hospital   Interactive Encyclopedia 
http://www.baike.com/wiki/%E5%B7%A9%E4%B9%89%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BB%E9%9
9%A2 
http://archive.is/dMfQb 
巩义市中医院    互动百科

1356. Li Hongdao - Expert at West Hebei Renal Transplant Center 
http://www.gykidney.cn/zjjj.asp 
http://www.zhuichaguoji.org/sites/default/files/report/2015/59389_218.png 
《中国豫西肾病肾移植中心》 “专家介绍-- 李宏道”

1357. Introduction of Weifang Rende Hospital 
http://www.chinarende.com/jianjie.htm 
https://web.archive.org/web/20071222151242/http://www.chinarende.com/jianjie.htm 
潍坊仁德医院简介

http://ysk.99.com.cn/ys/introduction/190094.html
https://archive.is/fqLsJ
https://archive.is/nHUPz
http://www.kmfyy.com/zjjj_xx.asp?ID=159
https://web.archive.org/web/20160117020447/http://www.kmfyy.com/zjjj_xx.asp?ID=159
https://web.archive.org/web/20160117020742/http://www.chemdrug.com/article/7/626/3126124.html
https://archive.is/kYy3E
http://forensic.xjtu.edu.cn/zdxk/12jiaoyu05jidi.htm
https://web.archive.org/web/20160117021031/http://forensic.xjtu.edu.cn/zdxk/12jiaoyu05jidi.htm
http://www.baike.com/wiki/%E5%B7%A9%E4%B9%89%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BB%E9%99%A2
http://www.baike.com/wiki/%E5%B7%A9%E4%B9%89%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BB%E9%99%A2
http://www.gykidney.cn/zjjj.asp
http://www.zhuichaguoji.org/sites/default/files/report/2015/59389_218.png
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1358. The application of HLA tissue matching in PRA-positive recipients of renal transplantation ACTA 
ACADEMIAE MEDICINAE WEIFANG   2004 Vol.26 Edition 06 page.437-438 2004 
Authors: Song Botao, Liu Zhongjian, Wang Chunyan from Weifang Rende Hospital 
http://www.doc88.com/p-19130074348.html 
http://www.zhuichaguoji.org/cn/images/medicalarticles/220.pdf 
“HLA组织配型在PRA阳性受者肾移植中的应用”    《潍坊医学院学报》2004年26卷06期 437-438页 
宋波涛, 刘宗健, 王春彦(潍坊仁德医院,山东,潍坊,261041)

1359. Weifang Rende Hospital  Expert  Liu  Zhongjian 
http://www.chinarende.com/zhuanjia.htm 
https://web.archive.org/web/20070723022042/http://www.chinarende.com/zhuanjia.htm 
潍坊仁德医院刘宗健简历

1360. Expert - Li Dayue - Organ Transplant Centre of Qidu Hospital 
http://lidayue.u.yynet.cn/intro.php 
http://archive.is/V3MhA 
专家介绍 - 李大跃 - 齐都医院器官移植中心

1361. Introduction to Qidu Hospital, Baidu Encyclopedia 
http://baike.baidu.com/view/3731422.htm 
http://archive.is/w3Ft2 
齐都医院

1362. Investigation Lead: The Privately-owned Rende Hospital in Weifang City in Shandong Province 
Has Performed Many Kidney Transplants   Minghui.org   August 29, 2006 
http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/8/29/77447.html 
http://www.minghui.org/mh/articles/2006/8/23/136076.html 
《明慧网》调查线索：潍坊个体医院——仁德医院大量做肾移植

1363. Cornea Donations Severely Inadequate 
Source: People‘s Daily   June 7, 2012 
http://paper.people.com.cn/rmrb//html/2012-06/07/nw.D110000renmrb_20120607_6-13.htm 
https://archive.is/YfOnh 
2012年06月07日《 人民日报 》《角膜捐献严重不足》

1364. Zhongshan University Ophthalmic Centre Cornea Specialist 
http://www.gzzoc.com/ylfw/lcks/jmbk/ 
https://archive.is/HBiFH 
《中山大学中山眼科中心》角膜病专科

1365. Introduction to the Cornea Hospital affiliated to the Harbin Medical University 
http://www.hydyk.com/web/detail/,P=0,ID=S8R26V97H0O76569.shtml 
https://archive.is/RYrj5 
哈尔滨医科大学附一院眼科医院介绍

1366. Introduction to Liuping, the dean of the Cornea Hospital affiliated to the Harbin Medical University 
http://www.hydyk.com/web/detail/,P=0,ID=H44V591O14Y21H99.shtml 
https://archive.is/ZfiVQ 
哈医大一院眼科医院院长刘平简介

1367. Introduction to the Department of Cornea Treatment at the Weifang Medical School Affiliated Hospital 
http://www.wyfy.cn/public3.asp?BigID=12&SmallID=166 
https://web.archive.org/web/*/http://www.wyfy.cn/public3.asp?BigID=12&SmallID=166 
潍坊医学院附属医院眼科简介

1368. Thesis Title: Statistical Analysis of 898 Cases of Reserved Keratoplasty 
China National Knowledge Network       Yang Lianzhou; Li Guiren; Wang Jie 
http://www.nklib.com:8003/KCMS/detail/detail.aspx?filename=MAKE199203015&dbcode=CJFD&dbname=CJ
FD1992 
https://web.archive.org/web/20160117023101/http://www.nklib.com:8003/KCMS/detail/detail.aspx?filenam
e=MAKE199203015&dbcode=CJFD&dbname=CJFD1992 
论文题目：预约角膜移植手术898例统计分析   《中国知网》   杨连洲； 李贵仁； 王杰；

http://www.doc88.com/p-19130074348.html
http://www.zhuichaguoji.org/cn/images/medicalarticles/220.pdf
http://www.chinarende.com/zhuanjia.htm
https://web.archive.org/web/20070723022042/http://www.chinarende.com/zhuanjia.htm
http://lidayue.u.yynet.cn/intro.php
http://archive.is/V3MhA
http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/8/29/77447.html
http://www.wyfy.cn/public3.asp?BigID=12&SmallID=166
https://web.archive.org/web/*/http://www.wyfy.cn/public3.asp?BigID=12&SmallID=166
http://www.nklib.com:8003/KCMS/detail/detail.aspx?filename=MAKE199203015&dbcode=CJFD&dbname=CJFD1992
http://www.nklib.com:8003/KCMS/detail/detail.aspx?filename=MAKE199203015&dbcode=CJFD&dbname=CJFD1992
https://web.archive.org/web/20160117023101/http://www.nklib.com:8003/KCMS/detail/detail.aspx?filename=MAKE199203015&dbcode=CJFD&dbname=CJFD1992
https://web.archive.org/web/20160117023101/http://www.nklib.com:8003/KCMS/detail/detail.aspx?filename=MAKE199203015&dbcode=CJFD&dbname=CJFD1992
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1369. Introduction to the Cornea Treatment Centre at Weifang Eye Hospital 
http://www.wfeye.com/SpecDetail.asp?ID=4 
http://web.archive.org/web/20150317094511/http://www.wfeye.com/SpecDetail.asp?ID=4 
潍坊眼科医院角膜病治疗中心简介

1370. Expert in the Cornea Treatment Centre at Weifang Eye Hospital Zhang Shaobin 
http://www.wfeye.com/ExpertDetail.asp?ID=6 
http://web.archive.org/web/20150317081009/http://www.wfeye.com/ExpertDetail.asp?ID=6 
潍坊眼科医院角膜病治疗中心专家 张少斌

1371. Two Scientists in Shangdong Won One Million Award Respectively   Xinhua Net  April 23, 2008   Wang 
Haiying 
http://news.xinhuanet.com/newscenter/2008-04/23/content_8035518.htm 
http://web.archive.org/web/20160209210731/http://news.xinhuanet.com/newscenter/2008-04/23/
content_8035518.htm 
山东两位科学家分别获得100万元奖励 作者：王海鹰 来源：新华网 发布时间：2008-4-23

1372. Investigation Lead: No. 3 People’s Hospital in Dalian City Introduces a Patient to Shandong Province 
Eye Institute That is Busy with Cornea Transplants   Minghui.org   June 26, 2006 
http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/6/26/74833.html 
http://www.minghui.org/mh/articles/2006/6/17/130631p.html 
调查线索：大连第三人民医院引介, 山东眼科研究所忙于做眼角膜移植   《明慧网》

1373. Introduction to the Specialty of Cornea Transplant of the General Hospital of Shenyang Military 
http://www.syjqzyy.com/UI/ksjs/kstsjsShowNew.aspx?xid=433&id=85 
http://web.archive.org/web/20160209231259/http:/www.syjqzyy.com/UI/ksjs/kstsjsShowNew.
aspx?xid=433&id=85 
沈阳军区总医院- 特色技术角膜移植

1374. People‘s Liberation Army No. 463 Hospital LASIK Treatment Centre and Liaoning Province Red Cross 
Eye Bank Established at People‘s Liberation Army No. 463 Hospital 
http://www.zhuichaguoji.org/cn/images/nationalcriminalreports/794.pdf 
解放军第463医院激光近视治疗中心辽宁省红十字会眼库在解放军第463医院眼科建立  时间12-04-05

1375. Ophthalmology centre of The First Hospital of China Medical University 
http://eyebank.lnredcross.org.cn/news_view1.asp?id=53 
http://archive.is/oUKl9 
中国医科大学附属第一医院

1376. Hong Jing Baidu Encyclopedia 
http://baike.baidu.com/subview/316268/15852362.htm#viewPageContent 
http://archive.is/HuHis 
洪晶 （北京大学第三医院眼科医师）

1377. Hong Jing, Prof. at the China Medical University   Baidu Encyclopedia 
http://baike.baidu.com/subview/316268/10959424.htm 
http://archive.is/4bZVU 
洪晶 （中国医科大学教授）

1378. A confession in Bloody Harvest 
http://organharvestinvestigation.net/report0701/report20070131.htm#_Toc160145143

1379. Thesis Topic: Infectious Keratitis Following Keratoplasty 
Source: CHINESE JOURNAL OF OCULAR TRAUMA AND OCCUPATIONAL EYE DISEASE 
2008 Vol. 30, Edition 05 page 367-370   Liu Jinxing, Chen Yahoo, Lu Meehan 
http://www.zhuichaguoji.org/cn/images/medicalarticles/4701.pdf 
http://www.zhuichaguoji.org/cn/images/medicalarticles/4702.pdf 
http://www.zhuichaguoji.org/cn/images/medicalarticles/4703.pdf 
http://www.zhuichaguoji.org/cn/images/medicalarticles/4704.pdf 
论文题目：感染性角膜炎的角膜移植术 《眼外伤职业眼病杂志》2008年30卷05期 367-370页 
刘金星, 陈玉浩, 吕梅红(河南省职业病医院眼科,河南,郑州,450052)；

http://www.wfeye.com/SpecDetail.asp?ID=4
http://www.wfeye.com/ExpertDetail.asp?ID=6
http://web.archive.org/web/20150317081009/http://www.wfeye.com/ExpertDetail.asp?ID=6
http://web.archive.org/web/20160209210731/http://news.xinhuanet.com/newscenter/2008-04/23/content_8035518.htm
http://web.archive.org/web/20160209210731/http://news.xinhuanet.com/newscenter/2008-04/23/content_8035518.htm
http://www.minghui.org/mh/articles/2006/6/17/130631p.html
http://www.syjqzyy.com/UI/ksjs/kstsjsShowNew.aspx?xid=433&id=85
http://archive.is/oUKl9
http://archive.is/HuHis
http://archive.is/4bZVU
http://www.zhuichaguoji.org/cn/images/medicalarticles/4701.pdf
http://www.zhuichaguoji.org/cn/images/medicalarticles/4702.pdf
http://www.zhuichaguoji.org/cn/images/medicalarticles/4703.pdf
http://www.zhuichaguoji.org/cn/images/medicalarticles/4704.pdf
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1380. Thesis Topic: 52 Penetrating Keratoplasty Clinical Reports 
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1432. Completing 5 Liver Transplants in 17 Hours Without Sleep or Rest Chinese Organ Transplantation, 
Source: Southeast Express March 10, 2014 Author: Shuping Huang 
http://www.chinanews.com/tp/2014/03-03/5903781.shtml 
https://archive.is/DpyDl 
“17小时不眠不休完成5台肝移植手术”  日期：2014-03-10   来源：东南快报 作者：黄淑平

1433. “Completing 1 Liver Transplant, 6 Kidney Transplants, and 8 Cornea Transplants in the Same Day.” 
Xiangya Hospital of Centre-south University. June 3, 2005. 
http://www1.renminbao.com/rmb/article_images/2006-5-30-changsha06.jpg 
同一天完成1台肝移植6台肾移植8台角膜移植  中南大学湘雅医院 2005-6-3

1434. “This Hospital Completed 7 Heart, Liver, and Kidney Transplants in One Day.” 
Xiangya Hospital of Centre-south University. September 3, 2005. 
http://www1.renminbao.com/rmb/article_images/2006-5-30-changsha05.jpg 
我院一天完成7台换心肝肾手术 中南大学湘雅医院 2005-9-3

1435. “Our Hospital Created a new record again for transplant operation” 
Xiangya Hospital of Centre-south University. May 14, 2006. 
http://www.zhuichaguoji.org/cn/images/nationalcriminalreports/250.jpg 
https://archive.is/P31MJ 
我院再创器官移植手术新纪录 中南大学湘雅医院 2006-5-14

1436. “Developing Toward an Ideal Transplantation Kingdom–Hospital President Huang Zufa Comments on 
Development of Transplantation.” The Third Xiangya Hospital of Central South University News. Issue 9, May 
2006. 
Original link is no longer accessible. Please refer its archive. 
www.xy3yy.com/nyygj/yb09-21.html 
http://web.archive.org/web/20070105023111/http://www.xy3yy.com/nyygj/yb09-21.html 
向着移植医学的理想王国进发—黄祖发院长纵论移植医学发展   中南大学湘雅三医院院报第九期 2006-05

1437. The Department of Organ Transplantation at the First Affiliated Hospital of Kunming Medical 
University 
http://www.ydyy.cn/DepartmentDetail-9.aspx 
https://web.archive.org/web/20160123175259/http://www.ydyy.cn/DepartmentDetail-9.aspx 
昆明医科大学第一附属医院器官移植科

1438. Fuzhou General Hospital carried out 3 liver transplant operations simultaneously and successfully 
http://www.zhuichaguoji.org/cn/images/nationalcriminalreports/226.png 
https://archive.is/wSkDv 
福州总院首次同时开展三台肝移植手术获成功     2006-03-25 12:04:20 新华网福建频道

1439. A team from Fuzhou General Hospital carried out 5 transplant operations within 17 hours 
http://news.fznews.com.cn/shehui/2014-3-6/201436GBnLApFSxx103423.shtml 
https://archive.is/wmebj 
福州总院有个“牛人”团队17小时完成5台手术  2014-03-06 10:33:00 作者：黄淑平 来源：东南快报

1440. People‘s Liberation Army No. 181 Hospital Completes 8 Organ Transplants in One Day 
http://www.gltvs.com/dianbo/201212/20121230183408c577781284c149d2_6.shtml 
https://archive.is/Frk2y 
解放军第181医院一天完成八台器官移植手术 来源：桂视网

1441. Investigative leads: The Most Kidney Transplant Surgeries Were up to 21 Operations  in one day 
in Beijing Chaoyang Hospital 
http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/7/29/76109.html 
http://www.minghui.org/mh/articles/2006/7/14/132998.html#2006-7-13-xs-1 
调查线索：北京朝阳医院肾移植手术最多一天达21台  明慧网14/07/2006

1442. Kidney Transplants in One Day at Second People‘s Hospital of Shanxi Province on August 15 (2006) 
http://www.minghui.org/mh/articles/2006/9/11/137584.html 
https://archive.is/8zrPi 
《明慧网》山西省第二人民医院8月15日一天做肾移植11例

https://archive.is/DpyDl
http://www1.renminbao.com/rmb/article_images/2006-5-30-changsha06.jpg
http://www1.renminbao.com/rmb/article_images/2006-5-30-changsha05.jpg
http://www.xy3yy.com/nyygj/yb09-21.html
http://web.archive.org/web/20070105023111/http://www.xy3yy.com/nyygj/yb09-21.html
http://www.ydyy.cn/DepartmentDetail-9.aspx
https://web.archive.org/web/20160123175259/http://www.ydyy.cn/DepartmentDetail-9.aspx
http://www.gltvs.com/dianbo/201212/20121230183408c577781284c149d2_6.shtml
https://archive.is/Frk2y
http://www.minghui.org/mh/articles/2006/9/11/137584.html
https://archive.is/8zrPi
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1443. Chen Jingyu: Ten Years of Tempering Creates a Mythic Story in Transplant Field, Healthcare Media 
http://www.cn-healthcare.com/article/20140724/content-458901-all.html 
http://web.archive.org/web/20160123203459/http://www.cn-healthcare.com/article/20140724/content-
458901-all.html 
陈静瑜肺腑之言：十年磨砺打造移植界神话

1444. Department of Cardiovascular Surgery at Union Hospital of Tongji Medical College of 
Huazhong University of Science & Technology, 
http://www.whuh.com/Depart_content.php?class=1&sections_id=83 
https://web.archive.org/web/20160312122008/http://www.whuh.com/Depart_content.
php?class=1&sections_id=83 
华中科技大学附属协和医院- 心血管外科，来源：华中科技大学附属协和医院

1445. Sun Yat-Sen Cardiovascular Hospital of Shenzhen: conducted two heart transplant within 6 hours 
http://news.sina.com.cn/c/2003-10-29/09371014898s.shtml 
https://web.archive.org/web/20160410093721/http://news.sina.com.cn/c/2003-10-29/09371014898s.shtml 
深圳孙逸仙心血管医院：6小时移植两心脏  来源：南方日报

1446. Organ Harvesting Atrocities Against Falun Gong -- Investigation Leads from China‘s Guangzhou City – 
A Comprehensive Report. Minghui.org. April 4, 2012 
http://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/8/234649.html 
调查线索：广州中共系统活摘法轮功学员器官《明慧网》January 8, 2011

1447. China, the New Vibrant Organ Transplant Centre, organ sources “abundant” 
(Original title: Investigation into foreigners’ organ transplant tourism to China)   China’s liver transplant network 
http://news.163.com/06/0327/13/2D7OI3310001124T.html 
https://archive.is/1XbCU 
大陆成全球器官移植新兴中心 器官来源“丰富“   来源: 中国肝肾移植网  （原标题：外国人赴华移植器官调查）

1448. Beyond the Dark Veil of China’s Organ Trade Source:Phoenix Weekly Dated:September 24, 
2013 
http://www.51fenghuang.com/news/shehui/2412.html 
https://archive.is/B36qx 
中国人体器官买卖的黑幕   《凤凰周刊》2013-9-24

1449. The medical specialties of Changhai Hospital: kidney transplant 
http://www.chhospital.com.cn/dept/dept4/special/special4.htm 
https://web.archive.org/web/20080510054453/http://www.chhospital.com.cn/dept/dept4/special/special4.
htm 
长海医院特色医疗：肾脏移植

1450. United States Renal Data System 
http://www.usrds.org/2015/view/v2_07.aspx

1451. Organ Transplant Waiting Times Rise Fast Guardian July 4, 2011 
http://www.theguardian.com/society/2011/jul/04/organ-transplant-waiting-times-rise

1452. “Application for Liver Transplantation” of China’s Second Military University Changzheng Hospital 
http://www.transorgan.com/apply.asp 
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.transorgan.com%2Fapply.asp&x=15&y=8 
《第二军医大学长征医院》“肝移植申请”

1453. Prognostic Effects and Treatments of Severe Hepatitis Cases 
Journal of Clinical Surgery  Volume 14, Issue 6, June 2006 Fu Zhiren and Ma Jun 
http://www.zhuichaguoji.org/sites/default/files/files/report/2015/06/48090_image044.png 
重型肝炎急诊肝移植的预后影响因素及处理 《 临床外科杂志》2006年6月第14卷6期     傅志仁, 马钧

1454. The Number of Organ Transplant Reached Record High 
Organ Transplant Research Institute of Changzheng Hospital of People‘s Liberation Army  May 1, 2005 
http://www.minghui.org/mh/article_images/2006-6-15-shanghai-yizhi-02.jpg 
本中心移植数再创新高 第二军医大学长征医院解放军器官移植研究所    May 1, 2005

http://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/8/234649.html
http://www.usrds.org/2015/view/v2_07.aspx
http://www.theguardian.com/society/2011/jul/04/organ-transplant-waiting-times-rise
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.transorgan.com%2Fapply.asp&x=15&y
http://www.zhuichaguoji.org/sites/default/files/files/report/2015/06/48090_image044.png
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1455. China Liver Transplant Registry’s 2006 Annual Report China Liver Transplant Registry 
http://www.slideserve.com/lerato/2006 
http://web.archive.org/web/20160216043257/http://www.slideserve.com/lerato/2006 
《中国肝移植注册2006年度报告》 来源：中国肝移植注册网

1456. Clinical Evaluation of Emergency Liver Transplantation for Treating End-Stage Liver Diseases 
Chinese Medical Journal   2005 Volume 85 page.49 3460-3463 Wang Weilin and Zheng Shusen 
http://zhyxzz.yiigle.com/CN112137200549/124960.htm 
https://archive.is/J6ITv 
急诊肝移植治疗良性终末期肝病的临床分析《中华医学杂志》2005年85卷49期 3460-3463页

1457. The Second Affiliated Hospital of Harbin Medical University successfully completed 
the world‘s rare „second heart transplant.“ 
http://news.my399.com/system/2012095/000445088.html 
https://archive.is/YV8XA 
哈尔滨医大二院成功完成世界罕见“二次心脏移植手术”

1458. The Second Affiliated Hospital of Hebei Medical University conducted first heart transplant 
successfully 
http://hebei.hebnews.cn/2011-05/20/content_2026711_2.htm 
https://archive.is/Zbh0U 
医大二院成功实施首例儿童心脏移植手术  来源：河北新闻网  2011-5-20

1459. A drunk woman  caught liver failure  Got second life via liver transplant in six hours 
Source: Shenyang Daily Group North hotline,  dated 2003-10-19 
http://www.hbver.com/Article/gyhjqt/gyz/200310/2147.html 
https://archive.is/V6CL9 
一女子酒后肝衰竭 6小时换肝拣条命   来源：沈报集团北方热线   2003-10-19

1460. Report about two cases of renal artery embolization 
《MEDICAL JOURNAL OF NATIONAL DEFENDING FORCES IN NORTH CHINA 》2004 Vol. 16 No. 1 Page 41 

http://www.zhuichaguoji.org/cn/images/medicalarticles/130.pdf 
移植肾动脉栓塞二例报告       《华北国防医药》2004年16卷01期 41-41页 
作者：姜伟, 杨广庭, 马秉刚, 刘彦斌, 祖强, 赵红旗(解放军281医院泌尿外科,河北,秦皇岛,066105)

1461. Brief Introduction to No. 281 Hospital of Beijing Military Region 
http://www.pla281.com/about.php 
https://archive.is/CTHoR 
北京军区第281医院简介

1462. Coordination and Management of 313 cases of bulk kidney transplantation surgeries 
Source:《Chinese Journal of Convalescent Medicine 》 Vol. 17, 2008, Issue 01, Page 8-9 
http://www.zhuichaguoji.org/cn/images/medicalarticles/128.pdf 
313 例成批同种异体肾移植手术配合的组织与管理 来源：《中国疗养医学》2008年17卷01期 8-9页

1463. China International Transplantation Network Assistance Centre (CITNAC) Online Question and 
Answers 
http://zoukiishoku.com/cn/wenda/index.htm 
http://web.archive.org/web/20041023183012/http://zoukiishoku.com/cn/jueding/index.htm 
国际移植(中国)网络支援中心在线回答

1464. Three Heart Transplants Performed by Two Changchun Hospitals With Donors Unknown 
http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/4/25/72405.html 
《长春两家医院三例心脏移植手术供体来源可疑》【明慧网】

1465. Nanjing First Hospital Successfully completed heart transplantation for two patients simultaneously 
Source: People Net Dated: June 23, 2014 
http://sh.people.com.cn/n/2014/0623/c134810-21489150.html 
https://archive.is/tVE35 
南京医生同时为两病人“换心”成功  来源：人民网  日期：2014年06月23日

http://www.slideserve.com/lerato/2006
https://archive.is/J6ITv
http://news.my399.com/system/2012095/000445088.html
http://www.pla281.com/about.php
https://archive.is/CTHoR
http://www.zhuichaguoji.org/cn/images/medicalarticles/128.pdf
http://zoukiishoku.com/cn/wenda/index.htm
http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/4/25/72405.html
http://sh.people.com.cn/n/2014/0623/c134810-21489150.html
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1466. Investigation Leads: Waiting Time for Matched Organs Still Very Short in China 
http://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/26/调查线索中共仍在经营活体器官移植库-298157.html 
https://archive.is/IMqfG 
http://en.minghui.org/html/articles/2014/9/28/3480.html 
调查线索：中共仍在经营活体器官移植库－明慧网

1467. ‚Japanese Flock to China for Organ Transplants‘, The Asia-Pacific Journal, Japan Focus-Clifford Coonan, 
David McNeill, Vol. 4, Issue 4, No. 0, April 2, 2006, 
http://www.japanfocus.org/-Clifford-Coonan/1818/article.html 
https://archive.is/atE1p

1468. “BLOODY HARVEST - Revised Report into Allegations of Organ Harvesting  of Falun Gong Practitioners 
in China.” 
David Matas, Esq. and Hon. David Kilgour, Esq. ,  31 January 2007. 
http://organharvestinvestigation.net/report0701/report20070131.htm

1469. „The high price of illness in China“, Louisa Lim, BBC News, Beijing, 2006/03/02 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4763312.stm

1470. YunNan Kunming Kidney Disease Hospital - Overview 
http://tag.120ask.com/yiyuan/ynkmszbyy/info.html 
https://archive.is/v7DNL 
云南昆明肾脏病医院概况

1471. YunNan Kidney Disease Hospital—a branch of the Yunnan Province Organ Transplant Centre 
http://www.minghui.org/mh/article_images/2008-9-5-kunming-kidney-02.jpg 
云南肾脏病医院云南省器官移植中心分部

1472. YunNan Kidney Disease Hospital—a branch of the Yunnan Province Organ Transplant Centre 
http://www.minghui.org/mh/article_images/2008-9-5-kunming-kidney-02.jpg 
云南肾脏病医院云南省器官移植中心分部

1473. The world‘s highest region‘s first orthotopic liver transplantation carried out successfully 
Source: Xinhua Net  15/12/2002  reporter Qun Sang and Qiu Lihua 
http://news.sohu.com/03/61/news204996103.shtml 
https://archive.is/Btat1 
世界海拔最高地区首例原位异体肝脏移植手术成功  新华网  2002年12月15日 记者群桑, 裘立华

1474. Interview with Tang Jinhai - Tibet‘s first liver transplant surgeon 
Source: Tibet News Net  12/2/2003  Zhang Qi 
http://old.chinatibetnews.com/yiliao/2003-02/12/content_8575.htm 
https://archive.is/69lOn 
访西藏首次肝移植手术主刀唐金海  中国西藏新闻网  2002年2月12日 张琪

1475. Huang Jiefu recalled for the first time to participate in transplant organs from executed prisoners, 
disclose the truth, supported by CHINESE COMMUNIST PARTY  Central Committee 
Source: Phoenix TV   January 12th, 2015 
http://phtv.ifeng.com/a/20150112/40940402_0.shtml 
https://archive.is/qKzmB 
《凤凰卫视》：黄洁夫回忆首次参与死囚器官移植披露真相, 获中央支持 2015年1月12日

1476. Organ source transformed, however the number of transplant rises up instead of falling downing 
Source: Beijing Youth Daily  October 15th, 2015 
http://epaper.ynet.com/html/2015-10/19/content_159772.htm 
https://archive.is/T3N0y 
黄洁夫：器官来源转型 移植数不降反升   《北京青年报》  2015年10月15日

1477. “China to have more organ transplantation hospitals.” 
China Daily. Source: Xinhua. May 15, 2016. 
http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-05/15/content_25287057.htm 
https://archive.is/JYZSB

http://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/26/调查线索-中共仍在经营活体器官移植库-298157.html
https://archive.is/IMqfG
http://en.minghui.org/html/articles/2014/9/28/3480.html
http://www.japanfocus.org/-Clifford-Coonan/1818/article.html
http://organharvestinvestigation.net/report0701/report20070131.htm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4763312.stm
http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-05/15/content_25287057.htm
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1478. Department of Kidney Transplantation and Nephrology at Zhengzhou No. 7 People‘s Hospital - 
Current situation 
http://www.zzsqy.com.cn/OfficeNewsDetail-38.html 
https://archive.is/Srlbv 
郑州市第七人民医院肾移植肾内科  科室动态

1479. Department of Kidney Transplantation and Nephrology at Zhengzhou No. 7 People‘s Hospital 
http://www.zzsqy.com.cn/OfficeDescription-3.html 
https://archive.is/Q0kgX 
郑州市第七人民医院肾移植肾内科介绍

1480. The Blood Purification Centre for Organ Transplantation at No. 474 Hospital of Lanzhou Military 
Command 
http://hospital.shuangyouyiliao.com/kszx/xyk/3493.html 
https://web.archive.org/web/20160123223558/http:/hospital.shuangyouyiliao.com/kszx/xyk/3493.html 
兰州军区第474医院器官移植血液净化中心

1481. Introduction to the Department of Urology, First Affiliated Hospital of Soochow University 
http://www3.sdfyy.cn/mnwk/index.htm 
https://archive.is/VSjOJ 
苏州大学附属第一医院泌尿外科（含肾移植中心）简介

1482. Suzhou is short of kidney supply, 300-500 people waiting for a kidney 
Source: People’s Daily Online – Jiangsu Window  November 11th, 2012 
http://js.people.com.cn/html/2012/11/12/183109.html 
https://archive.is/PG1dM 
苏州肾源供应紧张 300至500人等待一个肾  人民网 - 江苏视窗 2012-11-12

1483. Training experience at the Affiliated Hospital of Zunyi Medical College 
http://www.0575fy.com/html/2012/83_0820/3679.html 
https://archive.is/fTJl9 
遵义医学院附属医院进修之体会

1484. The Department of Urologic Surgery at the Affiliated Hospital of Zunyi Medical College 
http://www.zmchospital.com.cn/Office/Show.asp?ID=97 
https://archive.is/xHgu9 
遵义医学院附属医院泌尿外科

1485. Introduction to Department of General Surgery of Tianjin Medical University General Hospital 
http://www.tjmugh.com.cn/info/content1.asp?infoId=2180 
https://archive.is/Rzuou 
天津医科大学总医院普通外科专业

1486. Introduction to Department of Lung Cancer Surgery of Tianjin Medical University General Hospital 
http://www.tjmugh.com.cn/info/content1.asp?infoId=2191 
https://web.archive.org/web/20160516235129/http://www.tjmugh.com.cn/info/content1.asp?infoId=2191 
天津医科大学总医院肺部肿瘤外科

1487. Introduction to Urologic Department of Tianjin Medical University General Hospital 
http://www.tjmugh.com.cn/info/content1.asp?infoId=2176 
https://archive.is/vWyLb 
天津医科大学总医院泌尿外科专业

1488. Introduction to Ophthalmology Department of Tianjin Medical University General Hospital 
http://www.tjmugh.com.cn/info/content1.asp?infoId=2190 
https://archive.is/99nQ9 
天津医科大学总医院眼科专业

1489. Introduction to Tianjin Medical University General Hospital 
http://p.mztj.cn/jigoufenyuan/tianjinhexi/lvsezhuanzhen/2013/0503/479.html 
http://archive.is/266d8 
天津医科大学总医院介绍

http://www.zzsqy.com.cn/OfficeNewsDetail-38.html
https://archive.is/Srlbv
http://www.zzsqy.com.cn/Office-3.html
http://www.zzsqy.com.cn/OfficeDescription-3.html
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http://hospital.shuangyouyiliao.com/kszx/xyk/3493.html
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http://www.zmchospital.com.cn/Office/Show.asp?ID=97
https://archive.is/xHgu9
https://archive.is/99nQ9
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1490. Introduction to Thoracic Surgery Department of Tianjin Medical University General Hospital 
http://www.tjmugh.com.cn/info/content1.asp?infoId=2188 
https://archive.is/jcQpW 
天津医科大学总医院胸外科

1491. Guizhou Provincial People‘s Hospital 
http://www.zwbk.org/MyLemmaShow.aspx?lid=166894 
https://web.archive.org/web/20160604190350/http://www.zwbk.org/MyLemmaShow.aspx?lid=166894 
贵州省人民医院简介

1492. Guizhou Provincial People‘s Hospital of Hepatobiliary Surgery 
http://www.jianke.com/hospital/hospital-category/826074-720  
https://web.archive.org/web/20160524204954/http://www.jianke.com/hospital/hospital-
category/826074-720 
贵州省人民医院 肝胆外科

1493. „Exploring Xiangya Organ Transplantation: Thousands of People Waiting for Surgery; Most Are 
Young.” 
Source: Sanxiang City News. Sina. November 10, 2012. 
http://hunan.sina.com.cn/news/s/2012-11-10/095024769.html 
https://archive.is/dmgjS 
探秘湘雅器官移植:上千人等待手术 多是年轻人

1494. Xi’an Jiaotong University First Affiliated Hospital Has Performed Over 4,000 Kidney Transplants; 
Longest Survival 35 Years.     China News,  April 17, 2015 
http://www.chinanews.com/jk/2015/04-17/7216205.shtml 
https://archive.is/WLEQa 
西安交大一附院肾移植超4000例   最长存活35年

1495. Liu, Yongxiao. “The Journey of a Healthy Liver.” People.cn. January 20, 2011. Third Edition. 
http://paper.people.com.cn/jksb/html/2011-01/20/content_728278.htm 
https://archive.is/w95TU 
一只健康肝的旅行

1496. “The Road of Organ Transplantation in China.” Dooland.com. Source: Oriental Outlook. September 27, 
2013. 
http://www.dooland.com/magazine/article_303295.html 
http://archive.is/U7wHH 
中国器官移植之路

1497. “Thousands of People Waiting for Kidney Transplants; Only 17 Donors This Year.” Jindongqu.cn. 
October 14, 2014. 
http://jdnews.zjol.com.cn/jdnews/system/2014/10/14/018553511.shtml 
https://archive.is/3T2Ei 
等待肾移植有上千人 今年捐的供体才17例

1498. The Urology Surgery Department at Shanghai Renji Hospital 
http://renji.h.yynet.cn/departments.php?section_id=605 
https://archive.is/qNzPt 
上海仁济医院 - 泌尿外科

1499. The Urology Surgery Department at Shanghai Renji Hospital 
http://yyk.familydoctor.com.cn/2/schedule_81/ 
https://archive.is/I9G5d 
上海仁济医院泌尿外科

1500. Shanghai Renji Hospital conducted up to 120 surgeries a day    Source: Wenhui Daily,  Dated:  March 3, 
2016 
http://sh.people.com.cn/n2/2016/0303/c134768-27853288.html 
https://archive.is/xNtPY 
仁济医院一日最多做120台手术  科主任"放手"让新人上 2016年03月03日08:45    来源：文汇报

http://www.jianke.com/hospital/hospital-category/826074-720
http://archive.is/U7wHH
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1501. Looking at the Stars-Biography of Xia Qiang, Winner of the Ninth Chinese Physician Award, Director of 
the Liver Surgery 
Department at Renji Hospital Shanghai Jiao Tong University School of Medicine July 4, 2014 
http://zixun.mingyizhudao.com/a/2774.shtml 
https://archive.is/f0gDz 
仰望星空——记第九届中国医师奖得主, 附属仁济医院肝脏外科主任夏强  2014-07-04 

1502. Department of Anesthesiology at Renji Hospital Affiliated with Shanghai Jiaotong University School of 
Medicine 
http://www.jianke.com/hospital/hospital-category/911863-601 
https://archive.is/UORjo 
上海交通大学医学院附属仁济医院 麻醉科

1503. Introduction to the Liver Transplant Centre at Renji Hospital Affiliated with 
Shanghai Jiaotong University School of Medicine 
http://www.transplantation.org.cn/ZJiaoTongDaXueYiXueYuanFuShuRenJiYiYuanKuaiXun/2011-03/5506.htm 
https://archive.is/759ji 
交通大学医学院附属仁济医院肝移植中心简介

1504. The liver transplant team of Organ Transplant Centre at Shanghai Renji Hospital     Dated: 2007-06-28 
http://www.transplantation.org.cn/ZJiaoTongDaXueYiXueYuanFuShuRenJanDui/2007-06/1587.htm         
https://archive.is/lSOw2 
上海仁济医院器官移植中心肝移植团队     [日期：2007-06-28]

1505. Looking at the Stars-Biography of Xia Qiang, Winner of the Ninth Chinese Physician Award, Director of 
the Liver Surgery 
Department at Renji Hospital Shanghai Jiao Tong University School of Medicine July 4, 2014 
http://www2.shsmu.edu.cn/default.php?mod=article&do=detail&tid=354467 
https://archive.is/f0gDz 
仰望星空——记第九届中国医师奖得主, 附属仁济医院肝脏外科主任夏强  2014-07-04 

1506. The project of Novartis transplant demonstration centre started in Renji Hospital         April 2, 2015 
http://www.novartis.com.cn/cat/85/show/871.html 
https://archive.is/3k7vc 
诺华制药移植示范中心项目在上海交通大学医学院附属仁济医院启动    2015-04-02

1507. The best kidney transplant centre in Beijing - People Liberation Army No. 307 Hospital 
http://www.ourbank.com.cn/niaoduz/11376.html 
https://web.archive.org/web/20160325062054/http://www.ourbank.com.cn/niaoduz/11376.html 
北京最好的肾脏移植中心丨解放军307肾移植中心

1508. Introduction to People’s Liberation Army No. 307 Hospital    November  20, 2014 
http://blog.sina.com.cn/s/blog_76483dbd0102v5ey.html 
https://archive.is/a1TGY 
解放军307医院介绍    2014-11-20

1509. Long Yan: Inside Story of China‘s Pillaging of Human Organs (Part I) Epoch Times 
http://tw.epochtimes.com/gb/6/10/19/n1491866.htm 
https://archive.is/YxY22 
龙延：中国盗取人体器官黑幕（上）

1510. Chinese Journal of Digestive Surgery  Chinese Baike Interactive Encyclopedia 
http://www.baike.com/wiki/%E3%80%8A%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E6%B6%88%E5%8C%96%E5%A4
%96%E7%A7%91%E6%9D%82%E5%BF%97%E3%80%8B 
https://archive.is/EN9az 
《中华消化外科杂志》

1511. Introduction to the Hepatobiliary Surgery Department of the People Liberation Army Navy General 
Hospital 
Source: Navy General Hospital Hepatobiliary Surgery Department, 2002-2012 
http://www.hjganai.com/zttj/ganyizhi/185.html [retrieved March 9, 2015. Link not accessible as of Feb. 2016] 
https://web.archive.org/web/20150309062549/http://www.hjganai.com/zttj/ganyizhi/185.html 
海军总医院肝胆外科简介2002-2012

https://archive.is/f0gDz
http://www.jianke.com/hospital/hospital-category/911863-601
http://www.transplantation.org.cn/ZJiaoTongDaXueYiXueYuanFuShuRenJiYiYuanKuaiXun/2011-03/5506.htm
http://www.transplantation.org.cn/ZJiaoTongDaXueYiXueYuanFuShuRenJanDui/2007-06/1587.htm
https://archive.is/f0gDz
http://www.novartis.com.cn/cat/85/show/871.html
http://www.ourbank.com.cn/niaoduz/11376.html
https://archive.is/YxY22
http://www.hjganai.com/zttj/ganyizhi/185.html
https://web.archive.org/web/20150309062549/http://www.hjganai.com/zttj/ganyizhi/185.html
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1512. The People Liberation Army Navy General Hospital‘s new medical building completed 
http://www.cse.org.cn/html/news/hospital/20091218/4063.html 
https://archive.is/PhUbh 
http://wenku.baidu.com/view/92ca486758fafab069dc02d8.html?fr=zhidao 
海军总医院新医疗大楼落成    日期：2009-12-18 10:49来源：中国卫生

1513. The Liver Disease Department of the People’s Liberation Army No. 458 Hospital 
http://www.medste.gd.cn/Html/dip/Class985/Class1033/16530320070427091500.html 
https://archive.is/hRWZC 
解放军第四五八医院肝病中心

1514. “Relying on the market to protect the battlefield,” said Zhang Cong from People’s Liberation Army No. 
452 Hospital 
http://news.sohu.com/20090112/n261710745.shtml 
https://archive.is/5rsNd 
解放军452医院院长张聪：依托市场保障“战场”

1515. Liver transplant move to a new era 
http://www.hbver.com/Article/gyhjqt/gyz/200505/3770.html 
https://archive.is/4OpEg 
肝移植走向新时代     2005-5-10    张荔子   文章来源：健康报

1516. The Kidney transplant Department of the Third Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University 
http://www.zssy.com.cn/Home/Detail/GanZangWaiKe?colType=10&colID=10145&pageIndex=1 
https://archive.is/1lwit 
中山大学附属第三医院肝脏移植中心

1517. Wuhan Union Hospital surgical ward building 
http://photo.zhulong.com/proj/detail34951.html 
https://web.archive.org/web/20160524003714/http://photo.zhulong.com/proj/detail34951.html 
武汉协和医院外科病房大楼

1518. Wuhan Union Hospital surgical ward building project 
http://cnki.scstl.org/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SNAD000001339279&dbcode=SNAD&dbname=SNAD 
https://archive.is/w9xoD 
武汉市协和医院外科病房大楼工程

1519. Introduction to the Urologic Surgery Department of Union Hospital affiliated with Tongji Medical 
College 
- Subject Characteristics 
http://www.whuh.com/Depart_content.php?class=1&sections_id=25 
https://web.archive.org/web/20160312120607/http://www.whuh.com/Depart_content.
php?class=1&sections_id=25 
华中科技大学同济医学院附属协和医院泌尿外科学科特色

1520. The Union Hospital „reinstalled“ 4 hearts within 22 minutes,   Wuhan Evening,   June 25, 2013 
http://whwb.cjn.cn/html/2013-06/25/content_5179875.htm 
https://web.archive.org/web/20160613035243/http://whwb.cjn.cn/html/2013-06/25/content_5179875.htm 
协和医院22分钟内“重装”4颗心     武汉晚报， 2015年6月25日

1521. Department of Cardiovascular Surgery at Union Hospital of Tongji Medical College of 
Huazhong University of Science & Technology, 
Source: Union Hospital of Tongji Medical College of Huazhong University of Science & Technology 
http://www.whuh.com/Depart_content.php?class=1&sections_id=83 
https://web.archive.org/web/20160312122008/http://www.whuh.com/Depart_content.
php?class=1&sections_id=83 
华中科技大学附属协和医院- 心血管外科，来源：华中科技大学附属协和医院

1522. Introduction to the  Organ Transplant Centre at Peking University Third Hospital 
http://www.eightbridge.com/livertx/old/Press.htm 
https://archive.is/seCuM 
北京大学第三医院器官移植中心简介

https://archive.is/5rsNd
http://whwb.cjn.cn/html/2013-06/25/content_5179875.htm


521

1523. Liver transplant hospitals Introduction: Peking University First Hospital - Surgical Department - liver 
transplant 
Source: GoodDoctor.com    Dated:  February 25, 2009 
http://med.haoyisheng.com/09/0225/310006734.html 
https://web.archive.org/web/20160225205619/http://med.haoyisheng.com/09/0225/310006734.html 
介绍一些肝移植医院 - 北京大学第一医院外科 - 肝脏移植简介   来源： 好医生   2009年02月25日

1524. The new surgery building put into operation at Peking University Third Hospital 
http://news.sina.com.cn/c/2005-12-10/00437668473s.shtml 
https://archive.is/eyhdc 
北医三院新外科病房搬迁

1525. Introduction to the  Organ Transplant Centre at Peking University Third Hospital 
http://www.eightbridge.com/livertx/old/Press.htm 
https://archive.is/seCuM 
北京大学第三医院器官移植中心简介

1526. Sharing System Moves Chinese Organ Transplantation into the Public Welfare Era 
China Economic Weekly, 2013, Issue 34  Liu, Yanqing 
http://paper.people.com.cn/zgjjzk/html/2013-09/06/content_1295101.htm 
https://web.archive.org/web/20160116163206/http://paper.people.com.cn/zgjjzk/html/2013-09/06/
content_1295101.htm 
共享系统推动中国器官移植进入公益化时代 《中国经济周刊》2013年第34期  刘砚青

1527. Brief Introduction of the Organ Transplantation Centre of the No. 309 Hospital of the People‘s 
Liberation Army 
http://www.309yy.com/_Dept/View.aspx?id=3323 
http://web.archive.org/web/20140417235354/http://www.309yy.com/_Dept/View.aspx?id=3323 
解放军第309医院器官移植中心简介 发表时间：2010-11-17

1528. Entering the Well-Known Specialty Center of the People‘s Liberation Army: The Organ 
Transplantation Center of the No. 309 
Hospital of the People‘s Liberation Army   Xinhua Military - Xinhua Net   February 28, 2012 
http://news.xinhuanet.com/mil/2012-02/28/c_122763047.htm 
https://archive.is/wLAPm 
走进全军知名专科中心：解放军第309医院器官移植中心2012年02月28日

1529.  
Zhongshan Hospital partnered with world’s largest organ transplant institute, bringing its organ transplantation 
to a higher level 
http://www.biosino.org/news-2003/200312/03121008.htm 
https://archive.is/QGm9Z 
中山医院与世界最大器官移植机构携手 器官移植更上一层楼

1530. Introduction to Fudan University Organ Transplant Centre 
http://www.transplantation.com.cn/About.Asp 
https://web.archive.org/web/20140726202428/http://www.transplantation.com.cn/About.Asp 
复旦大学器官移植中心简介

1531. Introduction to Fudan University Zhongshan Hospital Liver Surgery 
http://www.zs-hospital.sh.cn/keshi/detail.aspx?id=100001093&cid=150&kid=218 
https://web.archive.org/web/20160128222634/http://www.zs-hospital.sh.cn/keshi/detail.aspx?id=10000109
3&cid=150&kid=218 
复旦大学中山医院肝外科简介

1532. “Triple Happiness’ at Union Hospital Cardiac Surgery Department.” Fujian Medical University Union 
Hospital. 
http://www.fjxiehe.com/menunews_html/00198/200712/200712/20071218120207.htm 
http://web.archive.org/web/20080501040831/http://www.fjxiehe.com/menunews_html/00198/200712/20
0712/20071218120207.htm 
协和医院心外科“三喜临门”

https://archive.is/wLAPm
https://archive.is/QGm9Z
https://web.archive.org/web/20160128222634/http://www.zs-hospital.sh.cn/keshi/detail.aspx?id=100001093&cid=150&kid=218
https://web.archive.org/web/20160128222634/http://www.zs-hospital.sh.cn/keshi/detail.aspx?id=100001093&cid=150&kid=218
http://www.fjxiehe.com/menunews_html/00198/200712/200712/20071218120207.htm
http://web.archive.org/web/20080501040831/http://www.fjxiehe.com/menunews_html/00198/200712/200712/20071218120207.htm
http://web.archive.org/web/20080501040831/http://www.fjxiehe.com/menunews_html/00198/200712/200712/20071218120207.htm
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1533. “Union Hospital Affiliated with Fujian Medical University Integrated Surgery Building.” Archcy.com. 
September 25, 2012. 
http://www.archcy.com/focus/hospital%20/f43f29009f4febee 
https://web.archive.org/web/20150329063442/http://www.archcy.com/focus/hospital%20/
f43f29009f4febee 
福建医科大学附属协和医院外科病房综合楼

1534. “Our Hospital Holds Celebration Event for Official Opening of Integrated Surgery Building.” 
Fujian Medical University Union Hospital. 
http://www.fjxiehe.com/menunews_html/00198/200907/200907/20090728083925.htm 
https://web.archive.org/web/20160529082818/http://www.fjxiehe.com/menunews_html/00198/200907/20
0907/20090728083925.htm 
我院隆重举行外科病房综合大楼正式启用庆典活动

1535. Introduction to the Nephrology Department of the Affiliated Hospital of 
the Logistics University of People’s Armed Police Force 
Source: Medical Network / Medical guide 
http://jiuyi.ewsos.com/yiyuan/keshijieshao-ShenBingKe459960 
https://web.archive.org/web/20160412000315/http://jiuyi.ewsos.com/yiyuan/keshijieshao-
ShenBingKe459960 
武警后勤学院附属医院肾病科简介 来源：医网 / 就医指南

1536. Expert Li hui from the Nephrology Department of the Affiliated Hospital of 
the Logistics University of People’s Armed Police Force Source: yynet.cn 
http://lihui385.u.yynet.cn/intro.php 
https://archive.is/Y4lSt 
武警后勤学院附属医院肾病科专家介绍李辉简介 来源：医元网

1537. Introduction to the Affiliated Hospital of the Logistics University of People’s Armed Police Force 
Source: Medical Encyclopedia A-hospital.com 
http://www.a-hospital.com/w/天津市武警医学院附属医院 
https://archive.is/fPJre 
天津市武警医学院附属医院 来源：医学百科

1538. Buildings and the Masters – Analysis on the scientific development for talented personnel at the 
Affiliated Hospital of the Logistics University of People’s Armed Police Force’s 
http://cxnews.zjol.com.cn/cxnews/system/2011/03/24/013525364.shtml 
http://web.archive.org/web/20160605002329/http://cxnews.zjol.com.cn/cxnews/
system/2011/03/24/013525364.shtml 
大楼与大师——武警医学院附属医院用人才支撑科学发展新闻分析之一

1539. Interview with the Dean Li Yuming of Affiliated Hospital of Armed Police Medical College 
http://news.163.com/10/0904/09/6FNOSCKP00014AED.html 
https://archive.is/yriD2 
专访武警医学院附属医院院长李玉明

1540. Great Achievements from Dedication and a New Chapter from Harmony 2009-10-10 Xinhuanet 
http://news.xinhuanet.com/mil/2009-10/10/content_12205069_2.htm 
https://web.archive.org/web/20160506153535/http://news.xinhuanet.com/mil/2009-10/10/
content_12205069_2.htm 
敬业厚德写辉煌和谐创新谱新篇－新华网 2009年10月10日

1541. Great Achievements from Dedication and a New Chapter from Harmony 
http://news.xinhuanet.com/mil/2009-10/10/content_12205069_2.htm 
https://web.archive.org/web/20160506153535/http://news.xinhuanet.com/mil/2009-10/10/
content_12205069_2.htm 
敬业厚德写辉煌和谐创新谱新篇－新华网 2009年10月10日 10:38:29

1542. Dr. Bai Hai, Director of the People’s Liberation Army Blood Disease Centre at the Lanzhou General 
Hospital of Lanzhou Military Region 
http://gansu.gansudaily.com.cn/system/2010/04/21/011527789.shtml 
http://archive.is/ycsg5 
兰州军区兰州总医院血液科, 全军血液病中心主任, 医学博士 主任医师 白海

http://www.archcy.com/focus/hospital%20/f43f29009f4febee
https://web.archive.org/web/20150329063442/http://www.archcy.com/focus/hospital%20/f43f29009f4febee
https://web.archive.org/web/20150329063442/http://www.archcy.com/focus/hospital%20/f43f29009f4febee
http://www.fjxiehe.com/menunews_html/00198/200907/200907/20090728083925.htm
https://web.archive.org/web/20160529082818/http://www.fjxiehe.com/menunews_html/00198/200907/200907/20090728083925.htm
https://web.archive.org/web/20160529082818/http://www.fjxiehe.com/menunews_html/00198/200907/200907/20090728083925.htm
https://archive.is/fPJre
http://news.xinhuanet.com/mil/2009-10/10/content_12205069_2.htm
http://news.xinhuanet.com/mil/2009-10/10/content_12205069_2.htm
http://gansu.gansudaily.com.cn/system/2010/04/21/011527789.shtml
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1543. Great Achievements from Dedication and a New Chapter from Harmony 
http://news.xinhuanet.com/mil/2009-10/10/content_12205069_1.htm 
https://web.archive.org/web/20160123214819/http://news.xinhuanet.com/mil/2009-10/10/
content_12205069_1.htm 
敬业厚德写辉煌和谐创新谱新篇－新华网 2009年10月10日

1544. The Urology Surgery Department at the First Affiliated Hospital of Jinan University 
http://www.medste.gd.cn/Html/dip/sywztjs/zkjj/zdzk/25491620090318121000.html 
https://archive.is/6FQjZ 
暨南大学附属第一医院泌尿外科

1545. The Organ Transplant Centre at the First Affiliated Hospital of Jinan University 
http://www.medste.gd.cn/Html/dip/sywztjs/zkjj/zdzk/25491620090318121000.html 
https://archive.is/XwUBT 
暨南大学附属第一医院器官移植中心  好大夫在线

1546. The New Ward Building Put into Operation Day  at the First Affiliated Hospital of Jinan University 
http://photo.familydoctor.com.cn/social/201212/9252712182938.html 
https://archive.is/YUwih 
暨南大学附属第一医院新住院大楼于公开日活动

1547. The new ward building put into operation on  Dec. 9, 2012 at the First Affiliated Hospital of Jinan 
University 
http://zl.39.net/zt/kfr/kfr/#a4 
https://web.archive.org/web/20160419210027/http://zl.39.net/zt/kfr/kfr/ 
暨南大学附属第一医院新住院大楼于2012年12月9日开放

1548. Brief Introduction to The First Affiliated Hospital of Jinan University 
http://jd.jnu.edu.cn/yxsz/yxsz2014/default.asp?see=clg&id=30 
https://web.archive.org/web/20160124012643/http://jd.jnu.edu.cn/yxsz/yxsz2014/default.
asp?see=clg&id=30 
暨南大学附属第一医院简介

1549. Yiyang Central Hospital Interactive Encyclopedia 
http://www.baike.com/wiki/益阳市中心医院 
https://web.archive.org/web/20160124021134/http://www.baike.com/wiki/益阳市中心医院 
益阳市中心医院互动百科

1550. Kidney Transplantation Centre at Yiyang People‘s Hospital 
http://www.yych.cn/departmentdirectory/depinfo_567350EC-3F03-4113-98C5-D210232B7E20.html 
https://archive.is/Sujmc 
益阳市中心医院 - 科室导航：肾移植中心

1551. Yiyang People‘s Hospital overview 
http://yych.cn/onhospital/overview.html 
https://web.archive.org/web/20130205065139/http://yych.cn/onhospital/overview.html 
益阳市中心医院

1552. Introduction to the Department of Organ Transplantation at No. 303 Hospital of Guangzhou Military 
Command 
http://www.transplantation.org.cn/ZGuangZhouJunQuDi303YiYuanKuaiXun/2011-02/5209.htm 
https://web.archive.org/web/20160124025836/http://www.transplantation.org.cn/ZGuangZhouJunQuDi303Y
iYuanKuaiXun/2011-02/5209.htm 
广州军区第303医院器官移植科简介来源：中国器官移植网

1553. Introduction to the Department of Organ Transplantation at No. 303 Hospital of Guangzhou Military 
Command 
http://www.transplantation.org.cn/ZGuangZhouJunQuDi303YiYuanKuaiXun/2011-02/5209.htm 
https://archive.is/wYt9F 
广州军区第303医院器官移植科简介来源：中国器官移植网

http://news.xinhuanet.com/mil/2009-10/10/content_12205069_1.htm
https://web.archive.org/web/20160123214819/http://news.xinhuanet.com/mil/2009-10/10/content_12205069_1.htm
https://web.archive.org/web/20160123214819/http://news.xinhuanet.com/mil/2009-10/10/content_12205069_1.htm
http://jd.jnu.edu.cn/yxsz/yxsz2014/default.asp?see=clg&id=30
https://web.archive.org/web/20160124012643/http://jd.jnu.edu.cn/yxsz/yxsz2014/default.asp?see=clg&id=30
https://web.archive.org/web/20160124012643/http://jd.jnu.edu.cn/yxsz/yxsz2014/default.asp?see=clg&id=30
http://www.baike.com/wiki/益阳市中心医院
https://web.archive.org/web/20160124021134/http://www.baike.com/wiki/益阳市中心医院
https://archive.is/Sujmc
https://web.archive.org/web/20130205065139/http://yych.cn/onhospital/overview.html
http://www.transplantation.org.cn/ZGuangZhouJunQuDi303YiYuanKuaiXun/2011-02/5209.htm
https://web.archive.org/web/20160124025836/http://www.transplantation.org.cn/ZGuangZhouJunQuDi303YiYuanKuaiXun/2011-02/5209.htm
https://web.archive.org/web/20160124025836/http://www.transplantation.org.cn/ZGuangZhouJunQuDi303YiYuanKuaiXun/2011-02/5209.htm
http://www.transplantation.org.cn/ZGuangZhouJunQuDi303YiYuanKuaiXun/2011-02/5209.htm
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1554. The Appearance of Master’s Advisors at Guangxi Medical University 
http://210.36.48.20/infor/Dsjs.aspx?dsdm=95321001 
https://web.archive.org/web/20160313033643/http://210.36.48.20/infor/Dsjs.aspx?dsdm=95321001 
广西医科大学研究生导师风采

1555. National clinical specialist focus – Surgery Department of First Affiliated Hospital of Shanxi Medical 
University 
Source: official web site of First Affiliated Hospital of Shanxi Medical University 
http://www.sydyy.net.cn/News_View.asp?NewsID=3388&lm=&lm2=107 
https://archive.is/nRP3X 
山西医科大学第一医院国家临床重点专科建设项目—普通外科        来源：山西医科大学第一医院官方网站

1556. The Heart and great vessels Surgery Department at the First Affiliated Hospital of Inner Mongolia 
Medical College 
http://www.nmgfy.com/KsAbout.aspx?id=962473fc-f838-4bd5-bea5-ff78981bf9cf&type=1 
https://archive.is/YxTib 
内蒙古医学院附属第一医院心脏大血管外科简介

1557. The First Affiliated Hospital of Inner Mongolia Medical College－Baidu Encyclopedia 
http://baike.baidu.com/view/2523784.htm 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Ahttp%3A%2F%2Fbaike.baidu.
com%2Fview%2F2523784.htm 
https://archive.is/W2Cy3 
内蒙古医学院附属第一医院－百度百科

1558. Introduction to the Affiliated Hospital of Inner Mongolia Medical College 
http://www.baike.com/ipadwiki/%E5%86%85%E8%92%99%E5%8F%A4%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E9
%99%A2%E9%99%84%E5%B1%9E%E5%8C%BB%E9%99%A2 
https://archive.is/7d8AP 
内蒙古医学院附属医院 医院简介

1559. The Third Hospital Affiliated with the Second Military Medical College (Dongfang Hepatobiliary 
Surgery Hospital) 
started trial running, dated October 17, 2015 
http://www.ehbh.cn/news.php?cate=2665&id=13197 
https://web.archive.org/web/20160131060323/http://www.ehbh.cn/news.php?cate=2665&id=13197 
第二军医大学第三附属医院（东方肝胆外科医院）在安亭开诊试运行   2015-10-17

1560. Changzheng Hospital Pudong New Branch held the ground-breaking ceremony 
http://jinqiao.pudong.gov.cn/jq_zxdt/2009-11-16/Detail_280561.htm 
http://web.archive.org/web/20110210230352/http://jinqiao.pudong.gov.cn/jq_zxdt/2009-11-16/
Detail_280561.htm 
长征医院浦东新院举行奠基仪式

1561. Shanghai Dongfang Hepatobiliary Surgery Hospital, Anting Branch 
http://www.yamashitasekkei.co.jp/works/list/shanghaiehshospital.html 
https://archive.is/M0HVJ 
上海東方肝胆外科医院安亭院区

1562. Rendering of Changzheng Hospital Pudong New campus 
http://www.smmu.edu.cn/_s2/02/bd/c1a701/page5.psp 
https://archive.is/iQuhC 
长征医院浦东新院效果图

1563. Ward Building Group at Fuzhou General Hospital is expected to be completed in 2014 
http://www.fjsen.com/d/2011-05/19/content_4588740.htm 
https://archive.is/1bsBi 
福州总院“病房大楼群”动工   预计2014年竣工

1564. Recruit Postdoctoral Profile of Fuzhou General Hospital of Nanjing Military Region 
http://zhaopin.100zp.com/html/fzzyy/ 
https://archive.is/8lBSw 
南京军区福州总医院博士后招收简介

http://210.36.48.20/infor/Dsjs.aspx?dsdm=95321001 https://web.archive.org/web/20160313033643/http://210.36.48.20/infor/Dsjs.aspx?dsdm=95321001
http://210.36.48.20/infor/Dsjs.aspx?dsdm=95321001 https://web.archive.org/web/20160313033643/http://210.36.48.20/infor/Dsjs.aspx?dsdm=95321001
http://www.sydyy.net.cn/News_View.asp?NewsID=3388&lm=&lm2=107
https://archive.is/nRP3X
http://baike.baidu.com/view/2523784.htm
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Ahttp%3A%2F%2Fbaike.baidu.com%2Fview%2F2523784.htm
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Ahttp%3A%2F%2Fbaike.baidu.com%2Fview%2F2523784.htm
https://web.archive.org/web/20160131060323/http://www.ehbh.cn/news.php?cate=2665&id=13197
http://www.yamashitasekkei.co.jp/works/list/shanghaiehshospital.html
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1565. The Second Xiangya Hospital - Expert Profile - Peng, Longkai 
http://www.xyeyy.com/Pages/MZB/ZjIntro.aspx?staffid=503 
https://archive.is/bCwpK 
湘雅附二院专家介绍彭龙开

1566. „Time of Dragons Soaring and Tigers Leaping - Kidney Transplantation Department of 
Organ Transplantation Centre, Second Xiangya Hospital of Central South University“ 
„Hunan Online - Public Health Edition“ October 21, 2005 
http://hunan.voc.com.cn/content/2005-10/21/content_3479431.htm 
https://archive.is/xlZWE 
龙腾虎跃正当时―记中南大学湘雅二医院器官移植中心肾移植科”《湖南在线大众卫生报版》2005年10月21
日

1567. “Our Hospital’s Cadaveric Kidney Transplant Numbers Greatly Exceed Last Year’s.” 
Qilu Hospital. December 26, 2010.       www.qiluhospital.com 
http://www.qiluhospital.com/site57/ksxw/15301.shtml 
https://archive.is/67ofi 
我院尸体肾移植数目大幅超越去年

1568. Shen Zhongyang - Baidu Encyclopedia 
http://baike.baidu.com/view/1577731.htm 
https://archive.is/gXqoe 
沈中阳_百度百科

1569. “Shen Zhongyang: Hope of Transplants, Strengthening Life.” Source: Guangming Daily. January 27, 
2011. 13th Edition. 
http://epaper.gmw.cn/gmrb/html/2011-01/27/nw.D110000gmrb_20110127_1-13.htm 
https://web.archive.org/web/20160513050439/http://epaper.gmw.cn/gmrb/html/2011-01/27/
nw.D110000gmrb_20110127_1-13.htm 
沈中阳：移植希望，让生命坚强     来源：《 光明日报 》（ 2011年01月27日   13 版）

1570. Investigation on tens of thousands of foreigners going to China for organ transplants, 
China has become the world’s organ transplant centre Phoenix Weekly  2006-02-22 
http://web.archive.org/web/20100611090330/http://news.ifeng.com/phoenix
tv/83932384042418176/20060222/751049.shtml 
数万外国人赴华移植器官调查   大陆成全球器官移植新兴中心  来源：《凤凰周刊》 日期：2006-02-22    谌彦辉

1571. Bring the hope of life by transplant tast.org.cn 1/5/2015 
http://www.tast.org.cn/2015/1-5/15151628325.html 
https://archive.is/vbxy4 
用移植带来生命的希望 天津市科学技术协会 1/5/2015

1572. „Organ Transplant“ of General Hospital Awarded First „Shiyan Business Card“ Title 
Source: Dongfeng General Hospital 
http://www.dfmhp.com.cn/a/dongfengyilin/yiyuanyaowen/2011/1102/7158.html 
https://archive.is/WUH4j 
总医院“器官移植”荣获首届“十堰名片”称号，来源：东风总医院

1573. „Organ Transplant“ of General Hospital Awarded First „Shiyan Business Card“ Title, 
Source: Dongfeng General Hospital 
http://www.dfmhp.com.cn/a/dongfengyilin/yiyuanyaowen/2011/1102/7158.html 
https://archive.is/WUH4j 
总医院“器官移植”荣获首届“十堰名片”称号，来源：东风总医院

1574. Climbing the peak of transplantation, continue the wonderfulness of life 
http://www.dfmhp.com.cn/a/dongfengyilin/xingyedongtai/2010/1222/3020.html 
https://archive.is/DATK4 
攀登移植之巅 延续生命精彩

1575. Organ Transplantation Breast Surgery 
http://www.dfmhp.com.cn/a/keshidaohang/shoushukeshi/qiguanyizhi/ 
https://archive.is/ZkHcG 
器官移植乳腺外科

http://www.xyeyy.com/Pages/MZB/ZjIntro.aspx?staffid=503
https://archive.is/bCwpK
http://hunan.voc.com.cn/content/2005-10/21/content_3479431.htm
https://archive.is/xlZWE
http://epaper.gmw.cn/gmrb/html/2011-01/27/nw.D110000gmrb_20110127_1-13.htm
http://web.archive.org/web/20100611090330/http:/news.ifeng.com/phoenixtv/83932384042418176/20060222/751049.shtml
http://web.archive.org/web/20100611090330/http:/news.ifeng.com/phoenixtv/83932384042418176/20060222/751049.shtml
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1576. Climbing the peak of transplantation, continue the wonderfulness of life 
http://www.dfmhp.com.cn/a/dongfengyilin/xingyedongtai/2010/1222/3020.html 
https://archive.is/DATK4 
攀登移植之巅 延续生命精彩

1577. Notice from the Ministry of Health regarding starting cardiac death organ donation transplant 
experimental work 
http://www.moh.gov.cn/zwgkzt/s9968/201104/51516.shtml 
https://archive.is/8h3IW 
卫生部办公厅关于启动心脏死亡捐献器官移植试点工作的通知 2011-04-26

1578. List of Hospitals Approved to Carry Out Human Organ Transplantation 
National Health and Family Planning Commission of the People‘s Republic of China 
The following archive was captured on 2014-01-07. 
http://web.archive.org/web/20140107075300/http://www.moh.gov.cn/zhuzhan/sjcx/201308/1ef2115e6ce8
4414b28bcc4b608d0910.shtml 
已批准开展人体器官移植项目的医院名单, 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会,

1579. Brief of the development of Foshan First People‘s Hospital  2012-11-01 
https://web.archive.org/web/20121101155540/http://www.fshospital.org.cn/CN/about/index.asp 
https://archive.is/QtM0B 
佛山市第一人民医院发展简介   2012-11-01

1580. They make „moving“ Puppetry 
http://www.fshospital.org.cn/cn/infosystem/document/new8712.htm 
https://archive.is/wn7XG 
他们让“感动”流芳 《佛山市第一人民医院》 2005-1-6

1581. The peak day for transplantation: two liver transplants and six kidney transplants carrying out 
simultaneously 
http://zplcwyq.fsyyy.com/ArticleDetail.aspx?lcids=0&id=105880&Columnid=14 
https://archive.is/7nFCh 
移值高峰日：2台肝移植6台肾移植同时施行. 2005-03-04

1582. Urologic Department carried out seven kidney transplants simultaneously 
http://www.fsyyy.com/ArticleDetail.aspx?lcids=0&id=121172&Columnid=275 
https://archive.is/UxAum 
泌尿外科同时完成7台肾移植手术  《佛山市第一人民医院》 2006-01-02

1583. China Calls to Halt Organ Transplant Tourism   infzm.com  December 20, 2007 
http://www.infzm.com/content/9556 
https://archive.is/js308 
中国叫停“器官移植旅游” 《南方周末》发自天津  2007-12-18

1584. Oriental Organ Transplant Centre Put into Use Yesterday Chinese 
Organ Transplant Website / Source: Tianjin Daily Website – Daily News September 5, 2006 
http://news.sina.com.cn/c/2006-09-02/09019916538s.shtml 
https://archive.is/PC0hS 
东方器官移植中心昨天投入使用 [2006-09-05] 来源：天津日报网每日新报 -徐杨

1585. “Previous Hard Work Sees Renewed Glory Today – Well-Known Transplant Specialist Professor Shen 
Zhongyang.” 
Chinese Journal of Integrated Traditional and Western Medicine in Intensive and Critical 
Care. February 2006. http://www.cccm-em120.com/zhongxiyiguokan/cccm/pdf/2006-
2/1%E6%98%94%E6%97%A5%E6%8B%BC%E6%90%8F%E8%BF%9B%E5%8F%96%20%E4%BB%8A
%E6%97%A5%E9%87%8D%E5%BB%BA%E8%BE%89%E7%85%8C%E2%80%94%E2%80%94%E8%
91%97%E5%90%8D%E7%A7%BB%E6%A4%8D%E5%AD%A6%E4%B8%93%E5%AE%B6%E6%B2%88%
E4%B8%AD%E9%98%B3%E6%95%99%E6%8E%88.pdf 
https://web.archive.org/save/_embed/http://www.cccm-em120.com/zhongxiyiguokan/cccm/pdf/2006-
2/1%E6%98%94%E6%97%A5%E6%8B%BC%E6%90%8F%E8%BF%9B%E5%8F%96%20%E4%BB%8A
%E6%97%A5%E9%87%8D%E5%BB%BA%E8%BE%89%E7%85%8C%E2%80%94%E2%80%94%E8%
91%97%E5%90%8D%E7%A7%BB%E6%A4%8D%E5%AD%A6%E4%B8%93%E5%AE%B6%E6%B2%88%
E4%B8%AD%E9%98%B3%E6%95%99%E6%8E%88.pdf 
昔日拼搏进取 今日重建辉煌 - 著名移植学专家沈中阳教授  《中国中西医结合急救杂志》 2006年第二期

http://www.moh.gov.cn/zwgkzt/s9968/201104/51516.shtml
https://archive.is/8h3IW
http://web.archive.org/web/20140107075300/http://www.moh.gov.cn/zhuzhan/sjcx/201308/1ef2115e6ce84414b28bcc4b608d0910.shtml
http://web.archive.org/web/20140107075300/http://www.moh.gov.cn/zhuzhan/sjcx/201308/1ef2115e6ce84414b28bcc4b608d0910.shtml
https://web.archive.org/web/20121101155540/http://www.fshospital.org.cn/CN/about/index.asp
http://zplcwyq.fsyyy.com/ArticleDetail.aspx?lcids=0&id=105880&Columnid=14
https://archive.is/js308
https://archive.is/PC0hS
https://web.archive.org/save/_embed/http://www.cccm-em120.com/zhongxiyiguokan/cccm/pdf/2006-2/1%E6%98%94%E6%97%A5%E6%8B%BC%E6%90%8F%E8%BF%9B%E5%8F%96%20%E4%BB%8A%E6%97%A5%E9%87%8D%E5%BB%BA%E8%BE%89%E7%85%8C%E2%80%94%E2%80%94%E8%91%97%E5%90%8D%E7%A7%BB%E6%A4%8D%E5%AD%A6%E4%B8%93%E5%AE%B6%E6%B2%88%E4%B8%AD%E9%98%B3%E6%95%99%E6%8E%88.pdf
https://web.archive.org/save/_embed/http://www.cccm-em120.com/zhongxiyiguokan/cccm/pdf/2006-2/1%E6%98%94%E6%97%A5%E6%8B%BC%E6%90%8F%E8%BF%9B%E5%8F%96%20%E4%BB%8A%E6%97%A5%E9%87%8D%E5%BB%BA%E8%BE%89%E7%85%8C%E2%80%94%E2%80%94%E8%91%97%E5%90%8D%E7%A7%BB%E6%A4%8D%E5%AD%A6%E4%B8%93%E5%AE%B6%E6%B2%88%E4%B8%AD%E9%98%B3%E6%95%99%E6%8E%88.pdf
https://web.archive.org/save/_embed/http://www.cccm-em120.com/zhongxiyiguokan/cccm/pdf/2006-2/1%E6%98%94%E6%97%A5%E6%8B%BC%E6%90%8F%E8%BF%9B%E5%8F%96%20%E4%BB%8A%E6%97%A5%E9%87%8D%E5%BB%BA%E8%BE%89%E7%85%8C%E2%80%94%E2%80%94%E8%91%97%E5%90%8D%E7%A7%BB%E6%A4%8D%E5%AD%A6%E4%B8%93%E5%AE%B6%E6%B2%88%E4%B8%AD%E9%98%B3%E6%95%99%E6%8E%88.pdf
https://web.archive.org/save/_embed/http://www.cccm-em120.com/zhongxiyiguokan/cccm/pdf/2006-2/1%E6%98%94%E6%97%A5%E6%8B%BC%E6%90%8F%E8%BF%9B%E5%8F%96%20%E4%BB%8A%E6%97%A5%E9%87%8D%E5%BB%BA%E8%BE%89%E7%85%8C%E2%80%94%E2%80%94%E8%91%97%E5%90%8D%E7%A7%BB%E6%A4%8D%E5%AD%A6%E4%B8%93%E5%AE%B6%E6%B2%88%E4%B8%AD%E9%98%B3%E6%95%99%E6%8E%88.pdf
https://web.archive.org/save/_embed/http://www.cccm-em120.com/zhongxiyiguokan/cccm/pdf/2006-2/1%E6%98%94%E6%97%A5%E6%8B%BC%E6%90%8F%E8%BF%9B%E5%8F%96%20%E4%BB%8A%E6%97%A5%E9%87%8D%E5%BB%BA%E8%BE%89%E7%85%8C%E2%80%94%E2%80%94%E8%91%97%E5%90%8D%E7%A7%BB%E6%A4%8D%E5%AD%A6%E4%B8%93%E5%AE%B6%E6%B2%88%E4%B8%AD%E9%98%B3%E6%95%99%E6%8E%88.pdf
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1586. Tianjin First Centre Hospital   enorth.com.cn   June 25, 2014 
http://news.enorth.com.cn/system/2014/06/25/011973313.shtml 
https://archive.is/H1D8F 
天津市第一中心医院北方网-2014-06-25

1587. Introduction of Liver Transplantation Centre at The First Affiliated Hospital of Zhejiang University 
http://www.transplantation.org.cn/ZheJiangDaXueFuShuDiYiYiYuanKuaiXun/2011-02/5400.htm 
https://archive.is/j0gn7 
浙江大学附属第一医院肝移植中心简介

1588. “Domestic Online Organ Transplant Resources.” 
Source: Hbver.com. June 10, 2004. Source: Health News. 
http://www.hbver.com/Article/gyhjqt/gyz/200406/2864.html 
https://archive.is/0wq7x 
国内的网上器官移植资源    健康报   2004-6-2

1589. Introduction to organ transplant department and Nephrology Department 
of the Affiliated Hospital of the Medical College of Chinese People’s Armed Police Forces 
Source: Medical Network / Medical guide 
http://www.wj120.cn/a/shenyizhike/keshijianjie/     https://archive.is/YXc3N 
http://www.wj120.cn/a/shennake/keshijianjie/     https://archive.is/YEtZr 
武警后勤学院附属医院器官移植科与肾病科简介

1590. Xinhua Hospital - Liver Transplant Department 
http://med.xinhuamed.com.cn/DepartmentDetail-59.aspx 
https://archive.is/y4MGU 
新华医院肝移植科

1591. National public hospital doctors recommended list - kidney transplant surgeon - Zhu Huacheng    120 
Knowing 
http://m.120bst.com/top/hunan/shenyizhi/238942.html 
https://archive.is/CAGD9 
全国公立医院医生推荐榜 - 肾移植医生 - 朱华臣       “120百事通”

1592. Liver Transplant Registry, Queen Mary Hospital, The University of Hong Kong, Hong Kong 
https://www.cltr.org/pages/stateinfo/stateinfo_info_detail.jsp?id=6292&objId=10&number=12&curPage=2&is
All=0

1593. Kidney Transplant Registry 
www.csrkt.org 
http://web.archive.org/web/20111204083111/http://www.csrkt.org/

1594. Heart Transplant Registry, People’s Liberation Army No. 309 Hospital, Beijing, 
effective from April 2010, Fuwai Cardiovascular Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing 
www.cotr.cn 
http://archive.is/hbvEr

1595. Lung Transplant Registry 
www.cotr.cn, effective from April 2010, Wuxi People‘s Hospital, Wuxi 
https://archive.is/hbvEr

1596. Who can solve the difficulties in organ donation in China?    Source: Economic Observer,   dated: April 
6, 2011 
http://www.shenyounet.com/?action-viewnews-itemid-3936 
https://archive.is/jR3ZG 
中国器官捐献之困谁人能解？   来源：经济观察报     2011年4月06日

1597. Who can solve the difficulties in organ donation in China?    Source: Economic Observer,   dated: April 
6, 2011 
http://www.shenyounet.com/?action-viewnews-itemid-3936 
https://archive.is/jR3ZG 
中国器官捐献之困谁人能解？   来源：经济观察报     2011年4月06日

https://archive.is/H1D8F
http://www.transplantation.org.cn/ZheJiangDaXueFuShuDiYiYiYuanKuaiXun/2011-02/5400.htm
https://archive.is/j0gn7
http://www.hbver.com/Article/gyhjqt/gyz/200406/2864.html
https://archive.is/0wq7x
http://www.cotr.cn
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1598. Wu Mengchao: Medical Ethics Are More Important Than Techniques; It Is Most Important for Doctors 
to Learn to Be Human 
http://politics.people.com.cn/GB/1026/4134662.html 
https://archive.is/2NZpt 
吴孟超: 医德比医术更重要 医生最重要是学会做人 人民网   2006年02月23日

1599. Liver and kidney transplant at Peking University People’s Hospital 
http://www.pkuph.cn/cn/tesezhenliaoxiangmu/2444.html 
https://web.archive.org/web/20150218203812/http://www.pkuph.cn/cn/tesezhenliaoxiangmu/2444.html 
北京大学人民医院 - 肝肾移植

1600. Expert: organs from executed prisoners sources reduce will increase patients waiting for treatment 
http://news.xinhuanet.com/legal/2013-09/03/c_125305093.htm 
https://archive.is/BvIUm 
专家：死囚器官来源减少将使等待救治患者增多 《新华网》2013年09月03日  来源：中国经济周刊

1601. Peking University People‘s Hospital, Kidney transplantation, July 16, 2014 
http://www.pkuph.cn/cn/tesezhenliaoxiangmu/2444.html 
https://archive.is/GVWk1 
北京大学人民医院肝肾移植 【2014-07-16】

1602. Military doctor reveal the CHINESE COMMUNIST PARTY  stealing and selling organs of Falun Gong  
EpochTimes    April 30, 2006 
http://www.epochtimes.com/gb/6/4/30/n1303902.htm 
军医披露中共盗卖法轮功器官官方流程    大纪元 2006年4月30日

1603. “Liver transplantation and liver cancer research innovation team.” Jiangsu Province Hospital. March 
27, 2012. 
http://www.jsph.net/art/2012/3/27/art_803_6484.html 
http://archive.is/6p4eR 
肝脏移植及肝癌研究创新团队 2012-03-27

1604. Jiangsu Province Hospital (liver transplantation, kidney transplantation and heart transplantation) 
http://www.organdonation.org.cn/show.aspx?id=5814&cid=424 
https://archive.is/JLweq 
江苏省人民医院（肝移植, 肾移植, 心脏移植）

1605. Liver Transplantation Centre at Jiangsu Province Hospital 
Source: Yangzi Evening News  August 9th, 2013 
http://www.hbver.com/Article/gyhjqt/gyz/200308/1981.html 
https://archive.is/tA7OH 
江苏省人民医院肝脏移植中心    2003-8-9     文章来源：扬子晚报

1606. “Living Relative Donor Kidney Transplants.” Foshan First People’s Hospital. July 27, 2005. 
http://www.fshospital.org.cn/ArticleDetail.aspx?id=113120&Columnid=22 
https://archive.is/PWGdZ 
活体亲属肾移植

1607. Academician Zheng Shusen: Current Status and Prospects of Liver Transplantation in China. 
Source: meeting.dxy.cn.    June 8th , 2014. 
http://meeting.dxy.cn/article/4519?trace=related 
https://archive.is/eOsc9 
郑树森院士：我国肝移植现状与展望

1608. Beijing’s largest organ trading case defendant: Donor relatives almost are all false 
http://news.sohu.com/20120326/n338931624.shtml 
https://archive.is/JBEUp 
北京最大器官买卖案被告：供体几乎都是假亲属

1609. Huang Jiefu: Zhongnan Hospital Has Become the Benchmark in Domestic Chinese Organ Transplant 
Field 
http://www.znhospital.com:8580/journalnewsdetails.aspx?newsid=543&fid=2 
https://archive.is/wncrT 
黄洁夫：中南医院已成为国内器官移植领域的标杆

http://www.pkuph.cn/cn/tesezhenliaoxiangmu/2444.html
http://www.jsph.net/art/2012/3/27/art_803_6484.html
http://www.fshospital.org.cn/ArticleDetail.aspx?id=113120&Columnid=22
http://meeting.dxy.cn/article/4519?trace=related
http://news.sohu.com/20120326/n338931624.shtml
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1610. Institute of hepatobiliary disease at Wuhan University 
http://www.znhospital.com:8580/DoctorDetail.aspx?did=28 
https://archive.is/xIAwW 
武汉大学肝胆疾病研究院

1611. Liver and Gallbladder Disease Research Institute at Zhongnan Hospital of Wuhan University 
http://www.znhospital.com:8580/DoctorDetail.aspx?did=28 
http://archive.is/xIAwW 
武汉大学中南医院肝胆疾病研究院，来源：武汉大学中南医院

1612. Dead Child Donated Organs that Saved Three  Lives 
Source: Legal Evening News  2006-09-10 
http://www.fawan.com/Item/7396.aspx 
http://web.archive.org/web/20160305201053/http://www.fawan.com/Item/7396.aspx 
辞世患儿捐器官 挽救仨生命  法制晚报 2006年09月10日  作者：姚奕

1613. The Way of Legalizing Organ Donation,   Huang Jiefu: Stop the use of organs from executed prisoners 
starting next year 
Source: First Financial Daily   December 3rd , 2014       Author:  Zhang, Liuchang 
http://www.yicai.com/news/2014/12/4048091.html 
https://archive.is/dYCVt 
器官捐献的法治化之路 黄洁夫：明年起停止死囚器官使用   《第一财经日报》    作者：张流常   日期：2014-12-03

1614. Notice from the Ministry of Health regarding starting cardiac death organ donation transplant 
experimental work 
http://www.moh.gov.cn/zwgkzt/s9968/201104/51516.shtml 
http://web.archive.org/web/20160213033326/http://www.moh.gov.cn/zwgkzt/s9968/201104/51516.shtml 
卫生部办公厅关于启动心脏死亡捐献器官移植试点工作的通知 2011-04-26

1615. Chinese organ donation pilot expanded to 21 provinces and cities 
http://china.caixin.com/2011-07-04/100275532.html 
http://archive.is/kbwOO 
中国器官捐献试点, 扩大至21个省市  2011年07月04日 来源于 财新网

1616. Health and Family Planning Commission: May Replace the Executed Prisoners’ Organs with Donors’ 
Organs 
Source: Beijing News     Dated: 2013-8-15 
http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2013/8/281323.shtm 
https://archive.is/KD4Ey 
卫计委：器官捐献两年内取代死囚供体   来源：新京报    发布时间：2013-8-15

1617. Notice from the Ministry of Health regarding starting cardiac death organ donation transplant 
experimental work 
http://www.moh.gov.cn/zwgkzt/s9968/201104/51516.shtml 
https://archive.is/8h3IW 
卫生部办公厅关于启动心脏死亡捐献器官移植试点工作的通知 2011-04-26

1618. Notice from the Ministry of Health regarding starting cardiac death organ donation transplant 
experimental work 
http://www.moh.gov.cn/zwgkzt/s9968/201104/51516.shtml 
https://archive.is/8h3IW 
卫生部办公厅关于启动心脏死亡捐献器官移植试点工作的通知 2011-04-26

1619. Ministry of Health: Two Years Later, Organ Transplantation Will No Longer Depend on Executed 
Prisoners 
Source: china.com.cn Beijing Morning News  March 5, 2013 
http://news.163.com/13/0305/02/8P60BFLF0001124J.html 
https://archive.is/rPPNz 
卫生部：两年后器官移植不再依赖死刑犯 北京晨报  2013年3月5日

1620. Organ Donation Pilot Program did not Solve the Dilemma of the Supply and Demand Disparity After 
Two Year Trial 
Source: New Beijing Paper March 26, 2012 

http://www.znhospital.com:8580/DoctorDetail.aspx?did=28
http://www.znhospital.com:8580/DoctorDetail.aspx?did=28
http://www.moh.gov.cn/zwgkzt/s9968/201104/51516.shtml
http://china.caixin.com/2011-07-04/100275532.html
http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2013/8/281323.shtm
http://www.moh.gov.cn/zwgkzt/s9968/201104/51516.shtml
https://archive.is/8h3IW
http://www.moh.gov.cn/zwgkzt/s9968/201104/51516.shtml
https://archive.is/8h3IW
http://news.163.com/13/0305/02/8P60BFLF0001124J.html
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http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2012/3/261753.shtm 
https://archive.is/fL2bJ 
我国器官捐献试点两年未破供求悬殊困局 作者：吴鹏 底东娜 来源：新京报 发布时间：2012-3-26

1621. One donor supply six organs, making six acceptor rebirth, one of the few transplant operations 
national wide 
http://news.gxnews.com.cn/staticpages/20130109/newgx50eca3b5-6746649.shtml 
https://archive.is/KdarZ 
1人供6个器官让6人重生 移植手术在全国为数不多

1622. Tongji Hospital of Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology- 
Department of Organ Transplantation 
http://www.tjh.com.cn/Section/IndexIntro.aspx?title=%E5%99%A8%E5%AE%98%E7%A7%BB%E6%A4%
8D 
https://archive.is/vjUgO 
华中科技大学附属同济医院科室器官移植

1623. Tongji Hospital of Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology - 
Department of Organ Transplantation 
http://www.tjh.com.cn/Section/IndexIntro.aspx?title=%E5%99%A8%E5%AE%98%E7%A7%BB%E6%A4%
8D 
https://archive.is/vjUgO 
华中科技大学附属同济医院科室器官移植

1624. Bring each patient the most attentive service with our love and patience – 
Introduction to The  Organ Transplant Department at Tongji Hospital of Tongji Medical College 
http://www.tjh.com.cn/zdzk/qiguan.html 
https://archive.is/vFRDQ 
用我们的爱心和耐心带给每位患者最贴心的服务 ---- 器官移植科简介

1625. A Kidney Harvesting Gang Runs Wild in Wuhan, Female University Students Killed and Dumped, 
Family Members of Victims Beaten While Presenting a Petition, 
Source: SINA Global News, Dated: November 30, 2011 
http://dailynews.sina.com/gb/news/int/kwongwah/20111130/01082957519.html 
https://web.archive.org/web/20160118161434/http://dailynews.sina.com/gb/news/int/
kwongwah/20111130/01082957519.html 
割肾党横行武汉 女大学生遇害弃尸 家属大学请愿被殴”，来源：《新浪全球新闻》，日期：11/30/2011

1626. Introduction to The Department of Urologic Surgery of General Hospital of Shenyang Military Region 
http://www.syjqzyy.com/UI/ksjs/ksjsShowNew.aspx?type=泌尿外科&id=121 
https://archive.is/FCF2D 
沈阳军区总医院泌尿外科介绍

1627. The Progress of Clinical Renal Homotransplantation in China 
Medical Journal of the Chinese People‘s Armed Police Forces, June 2004, 15 (6) 
By: Yu Lixin , Southern Medical University Organ Transplantation Centre 
http://qikan.9med.net/upload/pdf/160/1653/98377_3634.pdf 
https://web.archive.org/web/20160131013506/http://qikan.9med.net/upload/pdf/160/1653/98377_3634.
pdf 
我国临床同种肾脏移植进展 《武警医学》2004年6月15卷6期   作者：广州南方医院器官移植中心主任于立新

1628. Brief introduction to Wang Xuan: the director of the liver transplant centre: at People’s Liberation 
Army No. 81 hospital 
http://wangxuan7.81yy.com/ask.php?ctrl=one&id=180595 
https://archive.is/apMpJ 
解放军八一医院医生简介：肝移植中心主任王轩咨询

1629. The liver transplant technology at People‘s Liberation Army No. 81 Hospital 
http://www.81yy.com/news.php?id=10666 
https://archive.is/HtLcq 
第八一医院肿瘤外科特色技术之二肝移植技术

https://archive.is/fL2bJ
file:///C:/Users/bilbo/Desktop/       http://news.gxnews.com.cn/staticpages/20130109/newgx50eca3b5-6746649.shtml
http://www.tjh.com.cn/Section/IndexIntro.aspx?title=%E5%99%A8%E5%AE%98%E7%A7%BB%E6%A4%8D
http://www.tjh.com.cn/Section/IndexIntro.aspx?title=%E5%99%A8%E5%AE%98%E7%A7%BB%E6%A4%8D
https://archive.is/vjUgO
http://www.tjh.com.cn/Section/IndexIntro.aspx?title=%E5%99%A8%E5%AE%98%E7%A7%BB%E6%A4%8D
http://www.tjh.com.cn/Section/IndexIntro.aspx?title=%E5%99%A8%E5%AE%98%E7%A7%BB%E6%A4%8D
https://archive.is/vjUgO
http://www.tjh.com.cn/zdzk/qiguan.html
http://www.syjqzyy.com/UI/ksjs/ksjsShowNew.aspx?type=泌尿外科&id=121
http://qikan.9med.net/upload/pdf/160/1653/98377_3634.pdf
https://web.archive.org/web/20160131013506/http://qikan.9med.net/upload/pdf/160/1653/98377_3634.pdf
https://web.archive.org/web/20160131013506/http://qikan.9med.net/upload/pdf/160/1653/98377_3634.pdf
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1630. Exclusive interview with director Wang Xuan regarding the cure of liver cancer 
http://www.81yy.com/news.php?id=10782 
https://archive.is/OaV8z 
南京晨报王轩主任专访：不同阶段肝癌的相应治疗

1631. Bring the hope of life by transplantation 
Source: Tianjin Association of Science and Technology  tast.org.cn  1/5/2015 
http://www.tast.org.cn/2015/1-5/15151628325.html 
http://web.archive.org/web/20150329030610/http://www.tast.org.cn/2015/1-5/15151628325.html 
用移植带来生命的希望 天津市科学技术协会 1/5/2015

1632. Brief Introduction of the Oriental Organ Transplant Centre 
http://ootc.net/CenterContent.aspx?newsID=51 
https://archive.is/bJ7kL 
东方器官移植中心简介

1633. Oriental Organ Transplant Centre Put into Use Yesterday 
Source: Tianjin Daily News Online – Daily News, September 5th , 2006,  Xu Yang 
http://news.sina.com.cn/c/2006-09-02/09019916538s.shtml 
https://archive.is/PC0hS 
东方器官移植中心昨天投入使用  《中国器官移植网》     [2006-09-05]    来源：天津日报网每日新报 -徐杨

1634. “Previous Hard Work Sees Renewed Glory Today – Well-Known Transplant Specialist Professor Shen 
Zhongyang.” 
Chinese Journal of Integrated Traditional and Western Medicine in Intensive and Critical 
Care. February 2006. http://www.cccm-em120.com/zhongxiyiguokan/cccm/pdf/2006-
2/1%E6%98%94%E6%97%A5%E6%8B%BC%E6%90%8F%E8%BF%9B%E5%8F%96%20%E4%BB%8A
%E6%97%A5%E9%87%8D%E5%BB%BA%E8%BE%89%E7%85%8C%E2%80%94%E2%80%94%E8%
91%97%E5%90%8D%E7%A7%BB%E6%A4%8D%E5%AD%A6%E4%B8%93%E5%AE%B6%E6%B2%88%
E4%B8%AD%E9%98%B3%E6%95%99%E6%8E%88.pdf 
https://web.archive.org/save/_embed/http://www.cccm-em120.com/zhongxiyiguokan/cccm/pdf/2006-
2/1%E6%98%94%E6%97%A5%E6%8B%BC%E6%90%8F%E8%BF%9B%E5%8F%96%20%E4%BB%8A
%E6%97%A5%E9%87%8D%E5%BB%BA%E8%BE%89%E7%85%8C%E2%80%94%E2%80%94%E8%
91%97%E5%90%8D%E7%A7%BB%E6%A4%8D%E5%AD%A6%E4%B8%93%E5%AE%B6%E6%B2%88%
E4%B8%AD%E9%98%B3%E6%95%99%E6%8E%88.pdf 
昔日拼搏进取 今日重建辉煌 - 著名移植学专家沈中阳教授  《中国中西医结合急救杂志》 2006年第二期

1635. Oriental Organ Transplant Centre Put into Use Yesterday 
Source: Tianjin Daily News Online – Daily News, September 5th , 2006,  Xu Yang 
http://news.sina.com.cn/c/2006-09-02/09019916538s.shtml 
https://archive.is/PC0hS 
东方器官移植中心昨天投入使用  《中国器官移植网》     [2006-09-05]    来源：天津日报网每日新报 -徐杨

1636. The Oriental Organ Transplant Centre 
original pages deleted, this is an archived copy 
http://web.archive.org/web/20060104005901/http://www.ootc.net/AboutUS/ootc_intro.aspx 
天津东方器官移植中心网站，原网页被删 , 来源：国际互联网档案中心

1637. Tianjin First Central Hospital renovation project    Source: China Construction Transformation 
Network    October 21, 2009 
http://www.chinabrn.cn/material_detail.aspx?id=358 
https://archive.is/yAz3W 
天津市第一中心医院改造项目  2009-10-21来源： 中国建筑改造网

1638. Tianjin First Centre Hospital 
Source:  enorth.com.cn June 25th , 2014 
http://news.enorth.com.cn/system/2014/06/25/011973313.shtml 
https://archive.is/H1D8F 
天津市第一中心医院   北方网   2014-06-25

1639. A research project conducted by He YongJin has passed the appraisal,   August, 2015 
http://www.tj-fch.com/sitecn/magazineInfo.aspx?id=7813&cid=7792 
https://archive.is/m0n8T 
疼痛科贺永进主任开展一项课题研究通过验收   2015年8月

https://web.archive.org/save/_embed/http://www.cccm-em120.com/zhongxiyiguokan/cccm/pdf/2006-2/1%E6%98%94%E6%97%A5%E6%8B%BC%E6%90%8F%E8%BF%9B%E5%8F%96%20%E4%BB%8A%E6%97%A5%E9%87%8D%E5%BB%BA%E8%BE%89%E7%85%8C%E2%80%94%E2%80%94%E8%91%97%E5%90%8D%E7%A7%BB%E6%A4%8D%E5%AD%A6%E4%B8%93%E5%AE%B6%E6%B2%88%E4%B8%AD%E9%98%B3%E6%95%99%E6%8E%88.pdf
https://web.archive.org/save/_embed/http://www.cccm-em120.com/zhongxiyiguokan/cccm/pdf/2006-2/1%E6%98%94%E6%97%A5%E6%8B%BC%E6%90%8F%E8%BF%9B%E5%8F%96%20%E4%BB%8A%E6%97%A5%E9%87%8D%E5%BB%BA%E8%BE%89%E7%85%8C%E2%80%94%E2%80%94%E8%91%97%E5%90%8D%E7%A7%BB%E6%A4%8D%E5%AD%A6%E4%B8%93%E5%AE%B6%E6%B2%88%E4%B8%AD%E9%98%B3%E6%95%99%E6%8E%88.pdf
https://web.archive.org/save/_embed/http://www.cccm-em120.com/zhongxiyiguokan/cccm/pdf/2006-2/1%E6%98%94%E6%97%A5%E6%8B%BC%E6%90%8F%E8%BF%9B%E5%8F%96%20%E4%BB%8A%E6%97%A5%E9%87%8D%E5%BB%BA%E8%BE%89%E7%85%8C%E2%80%94%E2%80%94%E8%91%97%E5%90%8D%E7%A7%BB%E6%A4%8D%E5%AD%A6%E4%B8%93%E5%AE%B6%E6%B2%88%E4%B8%AD%E9%98%B3%E6%95%99%E6%8E%88.pdf
https://web.archive.org/save/_embed/http://www.cccm-em120.com/zhongxiyiguokan/cccm/pdf/2006-2/1%E6%98%94%E6%97%A5%E6%8B%BC%E6%90%8F%E8%BF%9B%E5%8F%96%20%E4%BB%8A%E6%97%A5%E9%87%8D%E5%BB%BA%E8%BE%89%E7%85%8C%E2%80%94%E2%80%94%E8%91%97%E5%90%8D%E7%A7%BB%E6%A4%8D%E5%AD%A6%E4%B8%93%E5%AE%B6%E6%B2%88%E4%B8%AD%E9%98%B3%E6%95%99%E6%8E%88.pdf
https://web.archive.org/save/_embed/http://www.cccm-em120.com/zhongxiyiguokan/cccm/pdf/2006-2/1%E6%98%94%E6%97%A5%E6%8B%BC%E6%90%8F%E8%BF%9B%E5%8F%96%20%E4%BB%8A%E6%97%A5%E9%87%8D%E5%BB%BA%E8%BE%89%E7%85%8C%E2%80%94%E2%80%94%E8%91%97%E5%90%8D%E7%A7%BB%E6%A4%8D%E5%AD%A6%E4%B8%93%E5%AE%B6%E6%B2%88%E4%B8%AD%E9%98%B3%E6%95%99%E6%8E%88.pdf
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1640. Brief Introduction of the Oriental Organ Transplant Centre 
http://ootc.net/CenterContent.aspx?newsID=51 
https://archive.is/bJ7kL 
东方器官移植中心简介

1641. Who can solve the difficulties in organ donation in China?    Source: Economic Observer,   dated: April 
6, 2011 
http://www.shenyounet.com/?action-viewnews-itemid-3936 
https://archive.is/jR3ZG 
中国器官捐献之困谁人能解？   来源：经济观察报     2011年4月06日

1642. Pioneer first: Shen Zhongyang promote voluntary organ donation legislation 
Source: China Science and Technology Daily, dated: December 10th , 2014 
http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2014-12/10/content_286091.htm?div=-1 
https://archive.is/CEEQ9 
先驱先行：沈中阳推动自愿捐献器官立法       科技日报   2014-12-10

1643. Shen Zhongyang - Baidu Encyclopedia 
http://baike.baidu.com/view/1577731.htm 
https://archive.is/gXqoe 
沈中阳_百度百科

1644. Bring the hope of life by transplantation 
Source: Tianjin Association of Science and Technology  tast.org.cn  1/5/2015 
http://www.tast.org.cn/2015/1-5/15151628325.html 
https://archive.is/vbxy4 
用移植带来生命的希望  天津市科学技术协会 1/5/2015

1645. Biography of Zhu Zhijun, Vice President of Tianjin First Central Hospital  Tianjin ENORTH NETNEWS 
http://news.enorth.com.cn/system/2011/08/09/007096368.shtml 
http://web.archive.org/web/20151228010601/http://news.enorth.com.cn/system/2011/08/09/007096368.
shtml 
天津市第一中心医院副院长朱志军简历 《北方网》

1646. Cai Jinzhen, Division of Liver Transplantation, Tianjin First Central Hospital  haodf.com 
http://400.haodf.com/haodf/caijz 
http://web.archive.org/web/20150316195400/http://400.haodf.com/haodf/caijz 
天津市第一中心医院_肝移植外科蔡金贞- 好大夫在线

1647. Precautions and Related Issues Analysis of Quick Liver Extraction 
Source:  Tianjin Medical Journal p.793-794, Volume 37, Issue 9, 2009 
Authors: Cheng Litian, Shen Zhongyang, Zhu Zhijun, Zheng Hong, Deng Yonglin, Pan Cheng, Zang Yunjin 
http://www.zhuichaguoji.org/cn/images/nationalcriminalreports/488.pdf 
https://web.archive.org/web/20160116183241/http://www.zhuichaguoji.org/cn/images/
nationalcriminalreports/488.pdf 
“供肝快速切取术中应注意的相关问题分析”《天津医药》2009年37卷09期 793-794页 
作者：陈立天, 沈中阳, 朱志军, 郑虹, 邓永林, 潘澄, 臧运金

1648. Song Wenli, Division of Liver Transplantation, Tianjin First Central Hospital  Guahao.com 
http://www.guahao.com/expert/0db3c13d-ef80-4901-a234-512ae0f7b466000?hospDeptId=b55dd752-
651b-4e06-88b6-bf61d43ba3ec000&hospitalId=c6b99af3-7ac3-403c-bc5c-346fd03d358e000 http://web.
archive.org/web/20160123052832/http://www.guahao.com/expert/0db3c13d-ef80-4901-a234-512ae0f7b
466000?hospDeptId=b55dd752-651b-4e06-88b6-bf61d43ba3ec000&hospitalId=c6b99af3-7ac3-403c-bc5c-
346fd03d358e000 
天津市第一中心医院 - 肝移植外科 - 宋文利  挂号网

1649. Mo Chunbai, Division of Liver Transplantation, Tianjin First Central Hospital  Guahao.com 
http://www.guahao.com/expert/0040fb37-4d35-44c4-8481-3912ce723108000?hospDeptId=b55dd752-651b-
4e06-88b6-bf61d43ba3ec000&hospitalId=c6b99af3-7ac3-403c-bc5c-346fd03d358e000 
http://web.archive.org/web/20160123052944/http://www.guahao.com/expert/0040fb37-4d35-44c4-8481-
3912ce723108000?hospDeptId=b55dd752-651b-4e06-88b6-bf61d43ba3ec000&hospitalId=c6b99af3-7ac3-
403c-bc5c-346fd03d358e000 
天津市第一中心医院_肾移植外科莫春柏 挂号网
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1650. Gao Wei, Division of Liver Transplantation, Tianjin First Central Hospital  haodf.com 
http://400.haodf.com/haodf/gggwei 
http://web.archive.org/web/20140122083953/http://400.haodf.com/haodf/gggwei 
天津市第一中心医院 - 肝移植外科 - 高伟     好大夫在线

1651. “Previous Hard Work Sees Renewed Glory Today – Well-Known Transplant Specialist Professor Shen 
Zhongyang.” 
Chinese Journal of Integrated Traditional and Western Medicine in Intensive and Critical 
Care. February 2006. http://www.cccm-em120.com/zhongxiyiguokan/cccm/pdf/2006-
2/1%E6%98%94%E6%97%A5%E6%8B%BC%E6%90%8F%E8%BF%9B%E5%8F%96%20%E4%BB%8A
%E6%97%A5%E9%87%8D%E5%BB%BA%E8%BE%89%E7%85%8C%E2%80%94%E2%80%94%E8%
91%97%E5%90%8D%E7%A7%BB%E6%A4%8D%E5%AD%A6%E4%B8%93%E5%AE%B6%E6%B2%88%
E4%B8%AD%E9%98%B3%E6%95%99%E6%8E%88.pdf 
https://web.archive.org/save/_embed/http://www.cccm-em120.com/zhongxiyiguokan/cccm/pdf/2006-
2/1%E6%98%94%E6%97%A5%E6%8B%BC%E6%90%8F%E8%BF%9B%E5%8F%96%20%E4%BB%8A
%E6%97%A5%E9%87%8D%E5%BB%BA%E8%BE%89%E7%85%8C%E2%80%94%E2%80%94%E8%
91%97%E5%90%8D%E7%A7%BB%E6%A4%8D%E5%AD%A6%E4%B8%93%E5%AE%B6%E6%B2%88%
E4%B8%AD%E9%98%B3%E6%95%99%E6%8E%88.pdf 
昔日拼搏进取 今日重建辉煌 - 著名移植学专家沈中阳教授  《中国中西医结合急救杂志》 2006年第二期

1652. Brief Introduction to First People‘s Hospital of Yunnan Province 
http://www.ypfph.com/deskAction.do?method=news&newsId=4028e5a636ffb6a0013763145d180025&flag= 
https://archive.is/sxazQ 
云南省第一人民医院简介

1653. The Department of Organ Transplantation at First People‘s Hospital of Yunnan Province 
http://www.transplantation.org.cn/ZYunNanSheng1RenMin/2014-01/6947.htm 
https://archive.is/oh2Xs 
云南省第一人民医院器官移植科

1654. Adult piggyback orthotopic liver transplantation - a report of 8 cases 
Source: Digestive Surgery , 2002, vol., No. 5 P365 ~ 367;  Author: Mok Iwait 
http://journal.9med.net/upload/pdf/147/3063/162828_6397.pdf 
http://web.archive.org/web/20160430210209/http://journal.9med.net/upload/pdf/147/3063/162828_6397.
pdf 
成人原位背驼式肝移植 - 附8例报告   来源：《消化外科杂志》2002年第一卷第5期 P365~367； 作者：莫一我等

1655. Early pulmonary infection following orthotopic liver transplantation in 55 cases 
Source: Journal of Clinical Rehabilitative Tissue Engineering Research  April 29, 2008  Vol. 12  No. 18 
http://www.cqvip.com/qk/80481b/200818/27276545.html  /  http://www.cqvip.com/read/read.
aspx?id=27276545 
https://archive.is/ZjdTw 
原位肝移植术后早期肺部感染55例分析   《中国组织工程研究与临床康复》2008年4月29日 第12卷第18期

1656. Early pulmonary infection following orthotopic liver transplantation in 55 cases 
Source: Journal of Kunming Medical University  2008, (4): 89-92 
http://www.cqvip.com/qk/91182x/200804/28287668.html  /  http://www.cqvip.com/read/read.
aspx?id=28287668 
https://archive.is/BIKWK 
肝移植胆道重建方法的临床近期疗效观察   《昆明医学院学报》2008, (4): 89-92

1657. Early pulmonary infection following orthotopic liver transplantation in 55 cases 
Source: Journal of Kunming Medical University  2010, (6): 84-88 
http://www.ahkjwx.cn:81/article/detail.aspx?id=34349484 
https://archive.is/Bx98a 
肝移植术后早期急性排斥反应的微透析监测   《昆明医学院学报》2010, (6): 84-88

1658. The Department of Organ Transplantation at First People‘s Hospital of Yunnan Province 
http://www.transplantation.org.cn/ZYunNanSheng1RenMin/2014-01/6947.htm 
https://web.archive.org/web/20160123175043/http://www.transplantation.org.cn/
ZYunNanSheng1RenMin/2014- 01/6947.htm 
成人原位背驼式肝移植 - 附8例报告   来源：《消化外科杂志》2002年第一卷第5期 P365~367； 作者：莫一我等

https://web.archive.org/save/_embed/http://www.cccm-em120.com/zhongxiyiguokan/cccm/pdf/2006-2/1%E6%98%94%E6%97%A5%E6%8B%BC%E6%90%8F%E8%BF%9B%E5%8F%96%20%E4%BB%8A%E6%97%A5%E9%87%8D%E5%BB%BA%E8%BE%89%E7%85%8C%E2%80%94%E2%80%94%E8%91%97%E5%90%8D%E7%A7%BB%E6%A4%8D%E5%AD%A6%E4%B8%93%E5%AE%B6%E6%B2%88%E4%B8%AD%E9%98%B3%E6%95%99%E6%8E%88.pdf
https://web.archive.org/save/_embed/http://www.cccm-em120.com/zhongxiyiguokan/cccm/pdf/2006-2/1%E6%98%94%E6%97%A5%E6%8B%BC%E6%90%8F%E8%BF%9B%E5%8F%96%20%E4%BB%8A%E6%97%A5%E9%87%8D%E5%BB%BA%E8%BE%89%E7%85%8C%E2%80%94%E2%80%94%E8%91%97%E5%90%8D%E7%A7%BB%E6%A4%8D%E5%AD%A6%E4%B8%93%E5%AE%B6%E6%B2%88%E4%B8%AD%E9%98%B3%E6%95%99%E6%8E%88.pdf
https://web.archive.org/save/_embed/http://www.cccm-em120.com/zhongxiyiguokan/cccm/pdf/2006-2/1%E6%98%94%E6%97%A5%E6%8B%BC%E6%90%8F%E8%BF%9B%E5%8F%96%20%E4%BB%8A%E6%97%A5%E9%87%8D%E5%BB%BA%E8%BE%89%E7%85%8C%E2%80%94%E2%80%94%E8%91%97%E5%90%8D%E7%A7%BB%E6%A4%8D%E5%AD%A6%E4%B8%93%E5%AE%B6%E6%B2%88%E4%B8%AD%E9%98%B3%E6%95%99%E6%8E%88.pdf
https://web.archive.org/save/_embed/http://www.cccm-em120.com/zhongxiyiguokan/cccm/pdf/2006-2/1%E6%98%94%E6%97%A5%E6%8B%BC%E6%90%8F%E8%BF%9B%E5%8F%96%20%E4%BB%8A%E6%97%A5%E9%87%8D%E5%BB%BA%E8%BE%89%E7%85%8C%E2%80%94%E2%80%94%E8%91%97%E5%90%8D%E7%A7%BB%E6%A4%8D%E5%AD%A6%E4%B8%93%E5%AE%B6%E6%B2%88%E4%B8%AD%E9%98%B3%E6%95%99%E6%8E%88.pdf
https://web.archive.org/save/_embed/http://www.cccm-em120.com/zhongxiyiguokan/cccm/pdf/2006-2/1%E6%98%94%E6%97%A5%E6%8B%BC%E6%90%8F%E8%BF%9B%E5%8F%96%20%E4%BB%8A%E6%97%A5%E9%87%8D%E5%BB%BA%E8%BE%89%E7%85%8C%E2%80%94%E2%80%94%E8%91%97%E5%90%8D%E7%A7%BB%E6%A4%8D%E5%AD%A6%E4%B8%93%E5%AE%B6%E6%B2%88%E4%B8%AD%E9%98%B3%E6%95%99%E6%8E%88.pdf
http://www.ypfph.com/deskAction.do?method=news&newsId=4028e5a636ffb6a0013763145d180025&flag
http://www.transplantation.org.cn/ZYunNanSheng1RenMin/2014-01/6947.htm
http://www.cqvip.com/qk/80481b/200818/27276545.html
http://www.cqvip.com/qk/91182x/200804/28287668.html
http://www.ahkjwx.cn:81/article/detail.aspx?id=34349484
http://www.transplantation.org.cn/ZYunNanSheng1RenMin/2014-01/6947.htm
https://web.archive.org/web/20160123175043/http://www.transplantation.org.cn/ZYunNanSheng1RenMin/2014-%2001/6947.htm
https://web.archive.org/web/20160123175043/http://www.transplantation.org.cn/ZYunNanSheng1RenMin/2014-%2001/6947.htm
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1659. 50 cases of live donor kidney transplant nursing experience 
Source: Journal of Kunming Medical University  2008, (5): 219-220 
http://www.cqvip.com/qk/91182x/200805/28729397.html 
https://archive.is/V9QF1 
50例活体供肾肾移植护理体会   《昆明医学院学报》2008, (5): 219-220

1660. Fungal and virus infection following kidney transplantation 
Source: Journal of Clinical Rehabilitative Tissue Engineering Research  April 30, 2009,  Vol. 13, No. 18 
http://www.cqvip.com/qk/80481b/200918/30236075.html 
https://archive.is/V4ygJ 
肾移植后的真菌和病毒感染   《中国组织工程研究与临床康复》2009年4月30日 第13卷  第18期

1661. Department of kidney transplantation and nephrology at Zhengzhou No. 7 People‘s Hospital 
http://www.zzsqy.com.cn/OfficeDescription-3.html 
https://archive.is/Q0kgX 
郑州市第七人民医院肾移植肾内科介绍

1662. Department of Kidney Transplantation and Nephrology at Zhengzhou No. 7 People‘s Hospital 
http://www.zzsqy.com.cn/OfficeDescription-3.html 
https://archive.is/Q0kgX 
郑州市第七人民医院肾移植肾内科介绍

1663. Department of Kidney Transplantation and Nephrology at Zhengzhou No. 7 People‘s Hospital - 
Current situation 
http://www.zzsqy.com.cn/OfficeNewsDetail-38.html 
https://archive.is/Srlbv 
郑州市第七人民医院肾移植肾内科  科室动态

1664. The Department of Urologic Surgery at Jinan Military General Hospital 
http://www.jnjqzyy.cn/htm/MNWK/ 
http://web.archive.org/web/20130605100623/http://www.jnjqzyy.cn/htm/MNWK/ 
济南军区总医院泌尿外科

1665. Organ transplantation is the renewal of life and health management help “Second Life” 
http://www.transplantation.org.cn/zshenmeiti/2012-06/6192.htm 
https://web.archive.org/web/20160419181358/http://www.transplantation.org.cn/
zshenmeiti/2012-06/6192.htm 
器官移植为生命续约 健康管理助力“第二生命”  2012-06-13

1666. Guangdong Provincial Organ Transplantation Research Centre 
Source:  Centre News,   Dated: February 23rd , 2006 
https://web.archive.org/web/20070806054714/http://www.organtransplantation.cn/newsdetail.asp?id=57 
广东省器官移植研究中心—中山大学肝脏移植中心     “中心新闻”   23/02/2006

1667. Chen Guihua from the Liver Transplant Centre at the Third Affiliated Hospital of Sun Yat-sen 
University 
http://chengh.u.yynet.cn/intro.php 
https://archive.is/IUM7W 
中山大学附属第三医院 -肝脏移植中心陈规划

1668. Guangdong Provincial Organ Transplantation Research Centre 
Source: Centre News,   Dated: February 23, 2006 
https://web.archive.org/web/20070806054714/http://www.organtransplantation.cn/newsdetail.asp?id=57 
广东省器官移植研究中心—中山大学肝脏移植中心     “中心新闻”   23/02/2006

1669. Medical story behind the lens (2016/1/4) 
https://www.douban.com/note/549566701/ 
https://archive.is/eoL1i 
镜头背后的医学故事 (2016/1/4)

1670. The Liver Disease Department of the People’s Liberation Army No. 458 Hospital 
http://www.medste.gd.cn/Html/dip/Class985/Class1033/16530320070427091500.html 
https://archive.is/hRWZC 
解放军第四五八医院肝病中心

http://www.zzsqy.com.cn/OfficeDescription-3.html
https://archive.is/Q0kgX
http://www.zzsqy.com.cn/Office-3.html
http://www.zzsqy.com.cn/OfficeDescription-3.html
https://archive.is/Q0kgX
http://www.zzsqy.com.cn/Office-3.html
http://www.zzsqy.com.cn/OfficeNewsDetail-38.html
https://archive.is/Srlbv
http://www.zzsqy.com.cn/Office-3.html
http://www.jnjqzyy.cn/htm/MNWK/
http://web.archive.org/web/20130605100623/http://www.jnjqzyy.cn/htm/MNWK/
https://web.archive.org/web/20070806054714/http://www.organtransplantation.cn/newsdetail.asp?id=57
https://web.archive.org/web/20070806054714/http://www.organtransplantation.cn/newsdetail.asp?id=57
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1671. Introduction to the Liver Transplant Centre at the First Affiliated Hospital of Anhui Medical University 
http://qgyz.ayfy.com/data/23169/detail.php?thisid=1 
https://archive.is/feIrH 
安徽医科大学第一附属医院科室介绍：肝移植中心

1672. Our hospital’s transplant centre created a following-up software get the national patent 
http://www.ayfy.com/menhuweb/show.php?itemid=5089 
https://archive.is/5J20V 
我院器官移植中心发明随访软件获国家专利

1673. Organ Transplant Centre held the first Conference of Friends of liver transplant in Anhui Province 
http://www.ayfy.com/menhuweb/show.php?itemid=3335 
https://archive.is/bcycy 
器官移植中心举办安徽省第一届肝友大会

1674. Brief Introduction to the Transplant Centre of West China Hospital of Sichuan University 
http://www.cd120.com/htmlylfwganyizhizhongxin/518.jhtml 
https://archive.is/rTETP 
四川大学华西医院肝移植中心简介  发布时间: 2004-09-02

1675. “Sichuan University West China Hospital Clean Surgery Department Engineering Design Document.” 
Wendang Net. 
http://www.wendangwang.com/doc/d50d8fdbe3e98b0dcc4e230 
https://web.archive.org/web/20160527062448/http://www.wendangwang.com/doc/
d50d8fdbe3e98b0dcc4e230e 
四川大学华西医院洁净手术部工程设计说明

1676. Introduction to the Kidney Transplant Centre of West China Hospital of Sichuan University 
http://www.cd120.com/htmlylfwshenzangyizhizhong/811.jhtml 
https://web.archive.org/web/20160527092103/http://www.cd120.com/htmlylfwshenzangyizhizhong/811.
jhtml 
 四川大学华西医院肾移植中心简介  发布时间: 2005-02-22

1677. Introduction to the Kidney Transplant Centre of West China Hospital of Sichuan University 
http://www.cd120.com/htmlzkjswaikexingkeshimini/66669.jhtml 
http://web.archive.org/web/20160605042730/http://www.cd120.com/htmlzkjswaikexingkeshimini/66669.
jhtml 
四川大学华西医院肾脏移植中心简介

1678. Introduction to the Kidney Transplant Centre of West China Hospital of Sichuan University 
http://www.xqhospital.com.cn/news/tsyl_new.asp?filename=300 
https://archive.is/Kb4py 
第三军医大学第二附属医院新桥医院特色医疗 - 肾移植

1679. „A Brief History of the Military Nephrology Centre Urology Surgery „ page 157 
《全军肾脏病中心泌尿外科简史》 157页

1680. Xinqiao Hospital, Second Affiliated Hospital, Third Military Medical University -  Kidney 
Transplantation 
http://www.xqhospital.com.cn/news/tsyl_new.asp?filename=300 
https://archive.is/Kb4py 
第三军医大学第二附属医院新桥医院特色医疗 - 肾移植

1681. Introduction to the Hepatobiliary Surgery Department of the People Liberation Army Navy General 
Hospital 
Source: Navy General Hospital Hepatobiliary Surgery Department, 2002-2012 
http://www.hjganai.com/zttj/ganyizhi/185.html  [retrieved March 9, 2015. Link not accessible as of Feb. 2016] 
https://web.archive.org/web/20150309062549/http://www.hjganai.com/zttj/ganyizhi/185.html 
海军总医院肝胆外科简介2002-2012

http://www.cd120.com/htmlylfwganyizhizhongxin/518.jhtml
http://www.wendangwang.com/doc/d50d8fdbe3e98b0dcc4e230
https://web.archive.org/web/20160527062448/http://www.wendangwang.com/doc/d50d8fdbe3e98b0dcc4e230e
https://web.archive.org/web/20160527062448/http://www.wendangwang.com/doc/d50d8fdbe3e98b0dcc4e230e
http://www.cd120.com/htmlzkjswaikexingkeshimini/66669.jhtml
http://web.archive.org/web/20160605042730/http://www.cd120.com/htmlzkjswaikexingkeshimini/66669.jhtml
http://web.archive.org/web/20160605042730/http://www.cd120.com/htmlzkjswaikexingkeshimini/66669.jhtml
http://www.xqhospital.com.cn/news/tsyl_new.asp?filename=300
http://www.hjganai.com/zttj/ganyizhi/185.html
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1682. „Huang Jiefu, the former Vice Minister of Health: I want to take the lead to bow to donors“ 
Source: Guangzhou Daily, Dayang Net, March 13, 2013. 
http://news.dayoo.com/guangzhou/201303/13/73437_29475945.htm 
https://archive.is/cNGOl 
卫生部原副部长黄洁夫:我要带头向捐献者鞠躬  《大洋网》2013年3月13日  来源：广州日报

1683. Introduction to the Urologic Departmental - Peking Union Medical College Hospital 
http://www.pumch.cn/Category_643/Index_1.aspx 
https://web.archive.org/web/20160322192741/http://www.pumch.cn/Category_643/Index_1.aspx 
泌尿外科- 北京协和医院

1684. Brief Introduction of the Urology Transplant Program at Fuzhou General Hospital of Nanjing Military 
Command 
(Posted as early as Feb.27, 2011, as reported in WOIPFG) 
http://cnfzzyy3.xm12.host.35.com/ksjs_show.asp?ArticleID_ks=16&classid_ks=19 
https://archive.is/gE3Vz 
南京军区福州总医院泌尿移植学科简介

1685. Tan Jianming‘s Advanced Accomplishments 
Source:  People‘s Daily Online 
http://health.people.com.cn/n/2014/0604/c385611-25104541.html 
https://archive.is/kfG6Q 
谭建明先进事迹 《人民网》

1686. Research Institute of the Division of Hepatobiliary at Fuzhou General Hospital of Nanjing Military 
Command 
http://www.fzzyy.com/zhognxinjieshao/jqgdwkzx/ 
http://archive.is/gg7ng 
南京军区肝胆外科研究所

1687. A team from Fuzhou General Hospital carried out 5 transplant operations within 17 hours 
http://news.fznews.com.cn/shehui/2014-3-6/201436GBnLApFSxx103423.shtml 
https://archive.is/wmebj 
福州总院有个“牛人”团队17小时完成5台手术 2014-03-06作者：黄淑平来源：东南快报

1688. Brief Introduction of the Urology Transplant Department at Fuzhou General Hospital of Nanjing 
Military Command 
(Posted as early as April 1, 2012, as reported in WOIPFG) 
http://cnfzzyy3.xm12.host.35.com/ksjs_show.asp?ArticleID_ks=16&classid_ks=19 
https://archive.is/gE3Vz 
南京军区福州总医院泌尿移植学科简介

1689. Brief Introduction of the Hepatobiliary Surgery department at Fuzhou General Hospital of Nanjing 
Military Command 
(posted as early as February 27, 2011, as reported by WOIPFG) 
http://cnfzzyy3.xm12.host.35.com/ksjs_show.asp?ArticleID_ks=19&classid_ks=22 
《南京军区福州总医院》肝胆外科简介

1690. Brief Introduction of the Hepatobiliary Surgery department at Fuzhou General Hospital of Nanjing 
Military Command 
(posted as early as February 27, 2011, as reported by WOIPFG) 
http://cnfzzyy3.xm12.host.35.com/ksjs_show.asp?ArticleID_ks=19&classid_ks=22 
http://archive.is/Y4ixp 
南京军区福州总医院肝胆外科简介

1691. Research Institute of the Division of Hepatobiliary at Fuzhou General Hospital of Nanjing Military 
Command 
http://www.fzzyy.com/zhognxinjieshao/jqgdwkzx/ 
http://archive.is/gg7ng 2016-01-31 
南京军区肝胆外科研究所

http://news.dayoo.com/guangzhou/201303/13/73437_29475945.htm
https://archive.is/kfG6Q
http://cnfzzyy3.xm12.host.35.com/ksjs_show.asp?ArticleID_ks=19&classid_ks=22
http://www.fzzyy.com/zhognxinjieshao/jqgdwkzx/
http://archive.is/gg7ng
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1692. Research Institute of the Division of Hepatobiliary at Fuzhou General Hospital of Nanjing Military 
Command 
http://www.fzzyy.com/zhognxinjieshao/jqgdwkzx/ 
http://archive.is/gg7ng 
南京军区肝胆外科研究所 2016-01-31

1693. Brief Introduction to the Third Affiliated Hospital of Hebei Medical University 
http://www.cthhmu.com/about/index.php?id=1 
https://archive.is/l6XeX 
河北医科大学第三医院简介

1694. Introduction to the Hepatobiliary surgery department of the Third Affiliated Hospital of Hebei Medical 
University 
http://www.cthhmu.com/keshi/gukejj.php 
https://archive.is/vE7Jw 
河北医科大学第三医院科室介绍：肝胆外科

1695. “Reasons and treatments of lung hypervolemia in patients after liver transplantation.” 
Source: Chinese Journal of Organ Transplantation. 2013, Volume 34, Issue 5. 
Authors: Zeng Qstdiang, Yuan Xiao-ye, Zhao Xin, Cao Jing-lin, Gao Qing-jun, Dou Jian. 
http://med.wanfangdata.com.cn/Paper/Detail/PeriodicalPaper_zhqgyz98201305010 
https://archive.is/YD1so 
肝移植术后早期肺血容量过高的原因及对策 《中华器官移植杂志》 2013年， 34卷， 005 期

1696. Dou Jian: Liver transplant “big operation” not big   Organ transplantation is coming 
http://news.xinhuanet.com/health/2013-09/25/c_125437818.htm 
https://web.archive.org/web/20160411213612/http://news.xinhuanet.com/health/2013-
09/25/c_125437818.htm 
窦剑：肝移植“大手术”不大 器官移植渐行渐近

1697. Hepatobiliary Surgery Centre of 302 Hospital, PLA 
http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLVirUX0Zu58TyeNG7/jieshao.htm 
http://archive.is/64NHg 
302医院肝胆外科中心

1698. Liu Zhenwen: Dashing on the Track of Liver Transplantation, Source: Doctor’s  Newspaper   Dec, 2014 
http://cme.zjwst.gov.cn/content/Detail.asp?id=3635 
https://archive.is/xCjjG 
刘振文：冲刺在肝移植的赛道上   来源：《医师报》

1699. Introduction to Shanxi Provincial People‘s Hospital        Source: China Latitude and Longitude,   dated:   
August 22, 2003 
http://www.huaxia.com/sh/dyzn/yy/qg/00099582.html 
https://web.archive.org/web/20160126182439/http://www.huaxia.com/sh/dyzn/yy/qg/00099582.html 
山西省人民医院简介 华夏经纬网 August 22, 2003

1700. Our liver transplant technology leads Shanxi Provincial 
http://www.sxsrmyy.com/ss/tindex.asp?id=6228 
https://archive.is/FqIV0 
我院肝移植技术领跑全省

1701. The Hepatobiliary and pancreatic surgery Department at the People’s Liberation Army No. 181 
Hospital 
http://www.gl181.com/tese.asp?id=86 
https://web.archive.org/web/20130730155725/http://www.gl181.com/tese.asp?id=86 
解放军第181医院肝胆胰外科

1702. People‘s Liberation Army No. 181 Hospital - People‘s Liberation Army Kidney Transplantation and 
Dialysis Centre 
http://www.gl181.com/szk/ 
https://web.archive.org/web/20141211001949/http://www.gl181.com/szk/ 
解放军181医院全军肾移植与透析治疗中心

http://med.wanfangdata.com.cn/Paper/Detail/PeriodicalPaper_zhqgyz98201305010
http://archive.is/64NHg
http://cme.zjwst.gov.cn/content/Detail.asp?id=3635
https://archive.is/xCjjG
http://www.sxsrmyy.com/ss/tindex.asp?id=6228
http://www.gl181.com/tese.asp?id=86
https://web.archive.org/web/20130730155725/http://www.gl181.com/tese.asp?id=86
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1703. Hepatobiliary Surgery Department in Beijing Chaoyang Hospital 
http://www.bjcyh.com.cn/departments/unfold-308-2.html 
https://archive.is/rUXxK 
北京朝阳医院 肝胆外科 

1704. Li Ning (President of Beijing YouAnHospital affiliated with Capital Medical University) – Baidu Baike 
Source: Baidu Encyclopedia, retrieved Jan. 17, 2016 
http://baike.baidu.com/subview/10670/9678796.htm; 
https://archive.is/09fzf 
李宁 （首都医科大学附属北京佑安医院院长）－ 百度百科 2016

1705. China Medical Doctor Award recipient, Li Ning has directed over 500 liver transplants 2010-11-12 
http://news.china.com.cn/txt/2010-11/12/content_21328362.htm 
http://archive.is/hGVjZ 
主持500余例肝移植手术 记中国医师奖获得者李宁  中国网  2010-11-12

1706. Doctor Li Ning, Beijing YouAnHospital, Capital Medicine University 
http://bjyah.com/Html/Doctors/Main/Detail_111.html 
http:/archive.is/UGP8x 
首都医科大学附属北京佑安医院 李宁

1707. Hua Xin  Hospital First Hospital of Tsinghua University 
http://health.sohu.com/20050803/n240219253.shtml 
https://archive.is/yx3SU 
清华大学第一附属医院专家名单

1708. Beijing Kidney Transplant Expert Guan Delin‘s Special Topic - Kidney Transplant Expert Professor 
Guan Delin 
http://www.boxun.com/forum/zongjiao/9529.shtml 《People‘s Daily》 ( 5th edition January 26, 1999 ) 
https://archive.is/qfugM 
北京肾移植专家管德林专题  京肾记肾移植专家管德林教授 《人民日报》(1999年01月26日第5版)

1709. Zhejiang Provincial People‘s Hospital Introduction and 2016 graduates plan to recruit 
Source: Beijing Union Medical College Graduate School website - Employment section 
http://graduate.pumc.edu.cn/jiuye/view/509.aspx 
https://archive.is/WSxIj 
浙江省人民医院简介及2016年应届毕业生拟招聘计划    来源：北京协和医学院研究生院网站就业栏目

1710. Introduction to Key disciplines: Cardiothoracic Surgery at Zhejiang Provincial People‘s Hospital 
http://www.hospitalstar.com/index.php/Index/newsContent/id/10776 
https://archive.is/nm6wX 
浙江省人民医院重点学科：心胸外科学

1711. Dilemma and Resolution Strategy for Sources of Liver Transplantation in China 
Journal of Medicine and Philosophy   May 2010, Volume 31, No. 5 
Authors: Puchao Yu, Chen Hong, Armed Police General Hospital 
http://www.docin.com/p-230290924.html 
https://archive.is/fEaF6 
《我国肝移植肝源的困局及其化解方略》- 作者：武警总医院 蒲朝煜，陈虹  《医学与哲学杂志》     2010年5月第

31卷第5期

1712. China liver transplant Situation and outlook 
Source:wjgnet.com,  dated:2006-04-108,  author: Chen Zhishui 
http://www.wjgnet.com/1009-3079/14/939.pdf 
https://web.archive.org/web/20110112052917/http://www.wjgnet.com/1009-3079/14/939.pdf 
陈知水：中国肝癌肝移植的现状与展望 《世界华人消化杂志》  2006-04-8

1713. China liver transplant Situation and Challenges 
Surgical  Rennovtion Forum Net 2015-08-13 
http://www.wkcx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=34127 
http://archive.is/fGffl 
郑树森：中国肝移植现状与挑战   来源：外科創新論壇網  2015-08-13

http://www.bjcyh.com.cn/departments/unfold-308-2.html
https://archive.is/rUXxK
http://baike.baidu.com/subview/10670/9678796.htm
http://news.china.com.cn/txt/2010-11/12/content_21328362.htm
http://bjyah.com/Html/Doctors/Main/Detail_111.html
http://www.boxun.com/forum/zongjiao/9529.shtml
https://archive.is/fEaF6
https://web.archive.org/web/20110112052917/http://www.wjgnet.com/1009-3079/14/939.pdf
http://archive.is/fGffl
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1714. „Gentlemen accumulate knowledge through studying, but hands-on experience is fundamental“ 
High Level Feast of Transplantation in China 
Source: The First Affiliated Hospital, Zhejiang University  August 11th , 2015 
http://www.zy91.com/zxxw/2509.jhtml 
http://web.archive.org/web/20160119052134/http://www.zy91.com/zxxw/2509.jhtml 
《“学以聚，行为本” 中国“移植”路上的高端盛宴》 【发布时间： 2015-08-11】 浙大附一院

1715. Hangzhou Standard of Liver Transplantation 
Today Morning Express  January 14, 2009 
http://www.transplantation.org.cn/zganxiwen/2009-01/3325.htm 
https://archive.is/DZ2h7 
《肝移植有了“杭州标准”》   [日期：2009-01-14]    【来源：今日早报】

1716. Winner of the State Science and Technology Prizes: Fan Jia Established the Shanghai Fudan Standard 
for Liver Transplant 
Source: CancerGuangdong Science Center  January 22nd, 2013 
http://gdsc.southcn.com/html/53/n-13753.html 
https://archive.is/huGUQ 
《国家科技奖获得者樊嘉:建立肝癌“上海复旦标准“》 【时间：2013年1月22日】 来源：广东科技中心

1717. Ministry Of Health: Only 1% of Those In Need Of Organ Transplants Got Opportunity 
Source: China Youth Daily  July 18th ,  2010 
http://medicine.people.com.cn/GB/12174147.html 
https://web.archive.org/web/20130406001943/http://medicine.people.com.cn/GB/12174147.html 
卫生部：仅1％需要者获器官移植机会  《中国青年报》2010年7月18日

1718. „Rainbow Club“ for liver transplant recipients was established in the Armed Police General Hospital 
Source: Armed Police General Hospital  dated: 2005-09-05 
http://www.transplantation.org.cn/WuJingZongYiYuanKuaiXun/2005-09/217.htm 
https://web.archive.org/web/20160227031623/http://www.transplantation.org.cn/WuJingZongYiYuanKuaiX
un/2005-09/217.htm 
肝移植受者“彩虹俱乐部” 在武警总医院成立    日期：2005-09-05 来源：武警总医院

1719. SPECIALARTICLE: The Global Burden of Liver Disease: The Major Impact of China 
Source: Hepatology, the official Journal of the American Association for the study of Liver Discease 
Authors: Fu-Sheng Wang, Jian-Gao Fan, etc.   Dated: December, 2014 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hep.27406/pdf

1720. Aproximately 500,000 Patients on Waiting List for Kidney Transplant Every Year in China, 
Only 5,000 Wishes Fulfilled Source: China News Service,     Dated:June 5, 2004 
http://www.china.com.cn/chinese/health/580006.htm 
https://archive.is/lFkXC 
《中国每年约50万患者等待肾移植 仅5000名如愿》    中新社2004年6月5日

1721. Solution to the gap between the supply and demand of human organs   Source: news.163.com 
http://news.163.com/special/reviews/humanorgan.html 
https://web.archive.org/web/20160227051453/http://news.163.com/special/reviews/humanorgan.html 
人体器官供需求解     来源：网易新闻

1722. The Union Hospital „reinstalled“ 4 hearts within 22 minutes,   Wuhan Evening,   June 25, 2013 
http://whwb.cjn.cn/html/2013-06/25/content_5179875.htm 
https://web.archive.org/web/20160613035243/http://whwb.cjn.cn/html/2013-06/25/content_5179875.htm 
协和医院22分钟内“重装”4颗心     武汉晚报， 2015年6月25日

1723. The Long Wait for a Transplant        The World Transplant Games Federation 
http://www.wtgf.org/page.asp?section=0001000100120014&sectionTitle=China

1724. Earnest Aspiration? First Eye Bank Alliance in China Almost Certain china.com June 3, 2014 
http://health.china.com/html/rwfb/wgk/201406/03-284486.html 
https://archive.is/EJYes 
望眼欲穿?全国首个眼库联盟呼之欲出   《中华网》  2014-06-03

http://www.zy91.com/zxxw/2509.jhtml
http://web.archive.org/web/20160119052134/http:/www.zy91.com/zxxw/2509.jhtml
https://archive.is/DZ2h7
https://archive.is/huGUQ
http://medicine.people.com.cn/GB/12174147.html
https://web.archive.org/web/20130406001943/http://medicine.people.com.cn/GB/12174147.html
https://archive.is/lFkXC
http://whwb.cjn.cn/html/2013-06/25/content_5179875.htm
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1725. Cornea Donations Severely Inadequate 
Source: People‘s Daily June 7, 2012 
http://paper.people.com.cn/rmrb//html/2012-06/07/nw.D110000renmrb_20120607_6-13.htm 
https://archive.is/YfOnh 
角膜捐献严重不足《 人民日报 》2012年06月07日

1726.	 . „Privatization and Its Discontents - The Evolving Chinese Health Care System“ 
David Blumenthal, M.D., M.P.P., and William Hsiao, Ph.D. N Engl J Med 2005; 
353:11651170 September 15, 2005 DOI: 10.1056/NEJMhpr051133 
http://www.pnhp.org/news/2005/november/lessons-for-u-s-from-chinas-health-care-privatization

1727. „Implementation of the International Covenant on Economic Social and Cultural Rights in the People‘s 
Republic of China“, 
April 14, 2005, paragraph 69, page 24.

1728. The Organ Transplant Center of People’s Liberation Army No. 309 Hospital 
http://www.309yizhi.com/webapp/center/intro.jsp 
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.309yizhi.
com%2Fwebapp%2Fcenter%2Fintro.jsp&x=0&y=0 
解放军第309医院器官移植中心

1729. The Fall of Zhou Yongkang Broke the Trade Chain of organs from executed prisoners 
WorldJournal.com    March 17, 2015 
http://www.worldjournal.com/2868003/article-%e5%91%a8%e6%b0%b8%e5%ba%b7%e8%90%bd%e9%
a6%ac-%e6%91%a7%e6%af%80%e6%ad%bb%e5%9b%9a%e5%99%a8%e5%ae%98%e4%ba%a4%e6%9
8%93%e9%8f%88/?ref=%E7%BA%BD%E7%BA%A6&npg=2# 
http://archive.is/igp2c 
周永康落馬 摧毀死囚器官交易鏈   世界新闻网   March 17, 2015

1730. The Difficulty of Legislation in Organ Transplantation Life Week，2006 Issue 13 / April 17, 2006   
Guo Na 
http://www.lifeweek.com.cn/2006/0417/14976.shtml 
https://archive.is/AXFtm 
器官移植立法之难         三联生活周刊2006年第13期       作者：郭娜    2006-04-17

1731. Standardization of Human Organ Transplantation 
Beijing Public Health Information Online   October 26th, 2007 
http://www.phic.org.cn/hangyexinxi/quanguoweisheng/200710/t20071026_31743.htm 
https://archive.is/H0q4a 
《北京公共卫生信息网》 人体器官移植亟待规范  时间：2007-10-26    

1732. Published Price List from China‘s International Transplantation Network 
http://web.archive.org/web/20060422143018/en.zoukiishoku.com/list/cost.htm 
中國國際移植網公開的價錢表

1733. China will officially launch organ transplant organ allocation and follow three major principles 
Xinhua News Agency 
http://news.xinhuanet.com/politics/2013-02/26/c_114810548.htm 
https://web.archive.org/web/20130301043710/http://news.xinhuanet.com/politics/2013-
02/26/c_114810548.htm 
我国将正式启动器官移植器官分配将遵从3大原则    新华网

1734. The Maze of Organ Donation 
Source:  infzm.com / Southern Weekend    March 26th , 2010 
http://news.163.com/10/0326/10/62MP5K0G00011SM9.html 
https://archive.is/hsCZG 
器官捐献迷宫  《南方周末》  2010年3月26日

1735. Military Doctor Discloses the CCP‘s Official Process of Stealing and Selling Falun Gong Organs 
Source: The Epoch Times 
http://www.epochtimes.com/gb/6/4/30/n1303902.htm 
军医披露中共盗卖法轮功器官官方流程   大纪元

http://www.pnhp.org/news/2005/november/lessons-for-u-s-from-chinas-health-care-privatization
http://www.309yizhi.com/webapp/center/intro.jsp
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http://www.worldjournal.com/2868003/article-%e5%91%a8%e6%b0%b8%e5%ba%b7%e8%90%bd%e9%a6%ac-%e6%91%a7%e6%af%80%e6%ad%bb%e5%9b%9a%e5%99%a8%e5%ae%98%e4%ba%a4%e6%98%93%e9%8f%88/?ref=%E7%BA%BD%E7%BA%A6&npg=2
http://www.worldjournal.com/2868003/article-%e5%91%a8%e6%b0%b8%e5%ba%b7%e8%90%bd%e9%a6%ac-%e6%91%a7%e6%af%80%e6%ad%bb%e5%9b%9a%e5%99%a8%e5%ae%98%e4%ba%a4%e6%98%93%e9%8f%88/?ref=%E7%BA%BD%E7%BA%A6&npg=2
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http://web.archive.org/web/20060422143018/en.zoukiishoku.com/list/cost.htm
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1736. General Logistics Department of People‘s Liberation Army is the core of organ harvesting mechanism 
Minghui Net, author: Jun Chen, Dated:  November 11, 2009 
http://en.minghui.org/html/articles/2012/5/2/133041.html 
http://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/11/212318.html 
解放军总后勤部是活摘器官的核心机构（图）   明慧网    作者：甄钧   2009年11月11日

1737. Strategies and Consideration for Organ Transplantation and Brain Death Legislation in Mainland 
China 
Chinese Journal of Evidence-Based Medicine, 2009 Vol. 9, Issue 4, p.400-407  Publisher: Rao Wei 
http://www.cjebm.org.cn/Upload/PaperUpLoad/71bfb8e4-6680-41b6-af85-f9ca97e2cee5.pdf 
https://web.archive.org/web/20160109154641/http://www.cjebm.org.cn/Upload/PaperUpLoad/71bfb8e4-
6680-41b6-af85-f9ca97e2cee5.pdf 
中国大陆“器官移植与脑死亡立法”的策略与思考，《中国循证医学杂志》 2009，9（4）：400～407页

1738. The continuation of wonderfulness of life through organ transplant 
http://www.hbver.com/Article/gyhjqt/gyz/200307/1891.html 
https://archive.is/IzOP3 
器官移植 延续生命的精彩  2003-7-28    文章来源：大众网－齐鲁晚报

1739. Labor Camps and Detention Centers Around Expose Shady Deal-Organ Plotting 
http://www.minghui.org/mh/articles/2006/4/18/125534.html 
http://web.archive.org/web/20160229181035/http://www.minghui.org/mh/articles/2006/4/18/125534.
html 
《各地劳教所看守所黑幕曝光（图谋器官）》 【明慧网】Apr 18, 2006

1740. The medical specialties of Changhai Hospital: kidney transplant 
http://www.chhospital.com.cn/dept/dept4/special/special4.htm 
https://web.archive.org/web/20080510054453/http://www.chhospital.com.cn/dept/dept4/special/special4.
htm 
长海医院特色医疗：肾脏移植

1741. Changde City First People‘s Hospital - Urology Surgery Department - 2nd Ward - specialist - Zhou 
Jianhui 
http://www.cdsyy.com/art/2010/10/6/art_21713_623966.html 
https://archive.is/OWHjM 
常德市第一人民医院－泌尿外科二病区专家介绍周建辉

1742. Investigation Leads: Waiting Time for Matched Organs Still Very Short in China 
http://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/26/调查线索中共仍在经营活体器官移植库-298157.html 
https://archive.is/IMqfG 
http://en.minghui.org/html/articles/2014/9/28/3480.html 
调查线索：中共仍在经营活体器官移植库－明慧网

1743. The difficult rebirth of a kidney transplant acceptor 
http://paper.people.com.cn/jksb/html/2015-11/16/content_1634947.htm 
https://archive.is/DNtRB 
换肾人的艰难重生 《 健康时报 》 记者 刘子晨（2015年11月16日

1744. Liver Transplant Surgery Self-Lowers „Social Status“, 
Source: Chutian Metropolis Daily, Dated: August 14, 2001 
http://www.hbver.com/Article/gyhjqt/gyz/200108/414.html 
https://archive.is/eWGks 
《肝移植手术自降“身价”》，来源：楚天都市报，日期：8/14/2001

1745. Wuhan Liver Transplantation created the low price record 
http://www.hbver.com/Article/gyhjqt/gyz/200108/644.html 
https://archive.is/vhN6l 
武汉肝移植创国内同类手术的最低价

1746. Liver transplant hospitals Introduction: Peking University First Hospital - Surgical Department - liver 
transplant 
Source: GoodDoctor.com    Dated:  Feburary 25, 2009 

http://en.minghui.org/html/articles/2012/5/2/133041.html
http://www.minghui.org/mh/articles/2006/4/18/125534.html
http://web.archive.org/web/20160229181035/http://www.minghui.org/mh/articles/2006/4/18/125534.html
http://web.archive.org/web/20160229181035/http://www.minghui.org/mh/articles/2006/4/18/125534.html
http://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/26/调查线索-中共仍在经营活体器官移植库-298157.html
https://archive.is/IMqfG
http://en.minghui.org/html/articles/2014/9/28/3480.html
http://paper.people.com.cn/jksb/html/2015-11/16/content_1634947.htm
http://www.hbver.com/Article/gyhjqt/gyz/200108/414.html
https://archive.is/eWGks
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http://med.haoyisheng.com/09/0225/310006734.html 
https://web.archive.org/web/20160225205619/http://med.haoyisheng.com/09/0225/310006734.html 
介绍一些肝移植医院 - 北京大学第一医院外科 - 肝脏移植简介   来源： 好医生   2009年02月25日

1747. Exclusive Interview: Professor Lu Shichun talking about liver transplantation 
http://www.transplantation.org.cn/YouAnYiYuanKuaiXun/2011-08/5864.htm 
https://archive.is/blbK8 
独家访谈——卢实春教授谈肝移植  来源：肝宝宝

1748. Department of Gallbladder Surgery at Union Hospital of Tongji Medical College of Huazhong 
University of Science 
& Technology, Source: Union Hospital of Tongji Medical College of Huazhong University of Science & Technology 
http://www.whuh.com/Depart_content.php?class=1&sections_id=15 
https://archive.is/9JngZ 
华中科技大学同济医学院附属协和医院肝胆外科，来源：华中科技大学附属协和医院

1749. Transplant cost-  The Fu Wai Cardiovascular Disease Center 
http://www.fuwaihospital.org/News/Articles/Index/1761 
http://archive.is/zPIbY 
中国医学科学院阜外医院移植费用

1750. Lung Transplantation Center at Shanghai Chest Hospital of Shanghai Jiao Tong University 
http://www.shxkyy.com/departmentsInfo.aspx?id=2551&cid=6 
http://archive.is/01KMX 
上海市交通大学附属胸科医院肺移植中心

1751. Exclusive: Revealing the Shocking Secrets Hidden in Medical University Affiliated Hospitals 
Source: Epoch Times 
http://www.epochtimes.com/gb/14/2/28/n4094048.htm 
曝隐藏在医科大学附属医院里惊天秘密   《大纪元时报》

1752. Appendix 5.  The Recipient Experience 
BLOODY HARVEST— Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China 
by David Matas, Esq. and Hon. David Kilgour, Esq., 31 January 2007 
http://organharvestinvestigation.net/report0701/report20070131.htm#_Toc158023098

1753. ‚Japanese Flock to China for Organ Transplants‘, The Asia-Pacific Journal, Japan Focus-Clifford Coonan, 
David McNeill, Vol. 4, Issue 4, No. 0, April 2, 2006, 
http://www.japanfocus.org/-Clifford-Coonan/1818/article.html 
https://archive.is/atE1p

1754. ‚Japanese Flock to China for Organ Transplants‘, The Asia-Pacific Journal, Japan Focus-Clifford Coonan, 
David McNeill, Vol. 4, Issue 4, No. 0, April 2, 2006, 
http://www.japanfocus.org/-Clifford-Coonan/1818/article.html 
https://archive.is/atE1p

1755. Liver Transplantation took 4 hours, Tongji Hospital created national record low price 
http://www.hbver.com/Article/gyhjqt/gyz/200212/1383.html 
https://archive.is/DVQZ4 
4小时换个肝费用跌破15万 同济医院创全国纪录   2002-12-20    作者：田巧萍    文章来源：武汉晚报

1756. Shanghai Transplantation technology at leading level all over the world 
http://www.hbver.com/Article/gyhjqt/gyz/200302/1344.html 
https://archive.is/3yN7K 
上海器官移植多项技术居世界领先地位   2003-2-2    文章来源：新华网

1757. Shanghai Transplantation technology at leading level all over the world 
http://www.hbver.com/Article/gyhjqt/gyz/200302/1359.html 
https://archive.is/vgOld 
肝移植如果四处“开花”   更新时间：2003-2-7    作者：金永红    文章来源：健康报

http://www.transplantation.org.cn/YouAnYiYuanKuaiXun/2011-08/5864.htm
http://www.fuwaihospital.org/News/Articles/Index/1761
http://www.shxkyy.com/departmentsInfo.aspx?id=2551&cid=6
http://www.epochtimes.com/b5/14/2/28/n4094048.htm%E7%8D%A8%E5%AE%B6-%E6%9B%9D%E9%9A%B1%E8%97%8F%E5%9C%A8%E9%86%AB%E7%A7%91%E5%A4%A7%E5%AD%B8%E9%99%84%E5%B1%AC%E9%86%AB%E9%99%A2%E8%A3%A1%E9%A9%9A%E5%A4%A9%E7%A7%98%E5%AF%86.html
http://www.japanfocus.org/-Clifford-Coonan/1818/article.html
http://www.japanfocus.org/-Clifford-Coonan/1818/article.html
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1758. Jiangsu Pronvince People‘s Hospital makes liver transplantation “big” 
http://www.hbver.com/Article/gyhjqt/gyz/200307/1752.html 
https://archive.is/2TveO 
江苏省人民医院肝移植做“大”了   2003-7-5    文章来源：扬子晚报

1759. Apply For Euthanasia After A Successful Liver Transplant 
http://www.hbver.com/Article/gyhjqt/gyz/200412/3351.html 
https://archive.is/JyZSI 
新生后的沉重：肝移植成功却申请安乐死  更新时间：2004-12-3    文章来源：健康报

1760. Can’t Afford To The Expensive Medicine After Transplant 
http://www.hbver.com/Article/gyhjqt/gyz/200411/3294.html 
https://archive.is/ozhRd 
无力承担术后昂贵费用 肝移植大学生面临停药  更新时间：2004-11-12    文章来源：沈阳晚报

1761. Understand Why The Ministry Of Health Restrict To Do Organ Transplant For Foreigners 
http://www.hbver.com/Article/gyhjqt/gyz/200902/6408.html 
https://archive.is/dFQ5n 
解读卫生部严限为外国人实施器官移植背后   2009-2-6    作者：姚忆江 徐    文章来源：南方周末

1762. Hubei Ranked the Country‘s Second Place in Organ Donation Amount     Experts called for 
incorporating 
Organ Transplantation into Health Insurance  Source: Sports Network  Dated: August 8, 2015 
http://news.cnhubei.com/xw/jk/201508/t3343169.shtml 
https://archive.is/oBIxB 
湖北器官捐献量全国第二    专家呼吁器官移植纳入大病医保    来源：荆楚网   2015-08-08

1763. Huang Jiefu recalled for the first time to participate in transplant organs from executed prisoners, 
disclose the truth, supported by CCP Central Committee 
Source: Phoenix TV   January 12th, 2015 
http://phtv.ifeng.com/a/20150112/40940402_0.shtml 
https://archive.is/qKzmB 
《凤凰卫视》：黄洁夫回忆首次参与死囚器官移植披露真相, 获中央支持 2015年1月12日

1764. Legal Loophole Facilitates Market for Human Kidneys, Illegal Sales Rampant in Shanghai Source: 
Xin‘an Evening News 
http://news.sina.com.cn/c/2004-01-14/15361586708s.shtml 
https://web.archive.org/web/20160127002103/http://news.sina.com.cn/c/2004-01-14/15361586708s.shtml 
上海非法卖肾猖獗 法律漏洞“成就”卖肾市场 来源：新浪网

1765. Prevention and treatment of hepatitis B and liver cancer - Interview to Dong Jiahong  reprint of 
Xinhua.Net 
http://www.btch.edu.cn/ksdh/wkb/gdywk/jkjy_gdwk/7499.htm 
https://web.archive.org/web/20160218174251/http://www.btch.edu.cn/ksdh/wkb/gdywk/jkjy_gdwk/7499.
htm 
乙肝和肝癌的防治董家鸿访谈     清华长庚医院肝胆胰外科网页     转自新华网

1766. “Relying on the market to protect the battlefield,” said Zhang Cong from PLA No. 452 Hospital 
http://news.sohu.com/20090112/n261710745.shtml 
https://archive.is/5rsNd 
解放军452医院院长张聪：依托市场保障“战场”

1767. Brief Introduction of the Organ Transplantation Center of the No. 309 Hospital of the People‘s 
Liberation Army 2010-11-17 
http://www.309yy.com/_Dept/View.aspx?id=3323 
http://web.archive.org/web/20140417235354/http://www.309yy.com/_Dept/View.aspx?id=3323 
解放军第309医院器官移植中心简介 发表时间：2010-11-17

1768. Changes of Daping Hospital During 30 years: Annual Income Increased from A Few Million to 900 
Million 
Source: xyxy.net Dated: May 11, 2009 
http://www.dph-fsi.com/xwdt_nr.asp?id=622 
https://archive.is/ELtna 
从年收入百万到9个亿 看大坪医院30年变迁     《寻医问药网》 2009年5月11日

https://web.archive.org/web/20160127002103/http:/news.sina.com.cn/c/2004-01-14/15361586708s.shtml
https://archive.is/5rsNd
http://www.dph-fsi.com/xwdt_nr.asp?id=622
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1769. 11 Kidney Transplants in One Day at Second People‘s Hospital of Shanxi Province on August 15 
(2006)     Minghui.net 
http://www.minghui.org/mh/articles/2006/9/11/137584.html 
山西省第二人民医院8月15日一天做肾移植11例       《明慧网》

1770. Five-Year Plan - China Internet Information Center china.com.cn 
http://www.china.com.cn/chinese/zhuanti/wngh/1163433.htm 
https://archive.is/KUZrb 
五年规划

1771. Five-year plans of China 
https://en.wikipedia.org/wiki/Five-year_plans_of_China

1772. The notice on the Ministry of Health issued health Tenth Five-Year Plan 
Source: 110.com, source: The Ministry of Health, Dated: 2001-07-23， Status: valid 
http://www.110.com/fagui/law_148410.html 
https://archive.is/4v3uG 
卫生部关于印发卫生事业第十个五年计划纲要的通知 法律法规网/来源：卫生部 状态:有效 发布日期:2001-
07-23

1773. The Tenth Five-Year Plan on Chinese Health Technology Development and 2010 Vision Plan 
The National Health and Family Planning Commission of the People‘s Republic of China      2004-06-03 
http://www.nhfpc.gov.cn/zwgkzt/pzcqgh/200804/20487.shtml 
https://archive.is/Gj3uO 
中国卫生科技发展第十个五年计划及2010年远景规划纲要   中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会   
2004-06-03

1774. Ministry of Health issued the National Key Technology Research and Development Program of 
the Eleventh Five-Year Plan to support four projects      Guidelines for  application 
http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2008228163031735202339.html 
https://archive.is/SxgyM#selection-303.3-303.6 
卫生部发布“十一五”科技支撑计划四项目课题申请指南    2008-02-28

1775. Meeting Minutes on the 12th Five-year Plan Strategy Study Workshop - National High-tech R&D 
Program of China 
(863 Program) on Stem Cells and Tissue Engineering 
http://www.gzbio.net/web/gsrc/info/201202168700.html 
https://archive.is/buGh0 
863计划干细胞与组织工程 - “十二五”战略研讨会会议纪要

1776. The project start meeting of 863 Program on the fielf of biology and modern medical was held in 
Beijing      2012-07-31 
http://www.cncbd.org.cn/News/Detail/3001 https://archive.is/2GU4s 
https://archive.is/npahC 
“十二五”863计划生物和医药技术领域现代医学技术主题项目启动会在京召开   2012-07-31

1777. National Key Basic Research and Development Program (973 Program). 
http://baike.baidu.com/view/4785810.htm?fromtitle=973%E8%AE%A1%E5%88%92&fromid=3055993&ty
pe=syn 
https://archive.is/PPzqi 
国家重点基础研究发展计划（973计划）

1778. National High Technology Research and Development Program (863 Program). 
http://baike.baidu.com/view/4785616.htm?fromtitle=863%E8%AE%A1%E5%88%92&fromid=114257&typ
e=syn 
https://archive.is/T0ds4 
国家高技术研究发展计划（863计划）

1779. Introduction of Shen Zhongyang. Ho Leung Ho Lee Foundation Foundation. 
http://www.hlhl.org.cn/news/findnews/showsub.asp?id=1251 
https://archive.is/KpBC5 
何梁何利基金：沈中阳

https://archive.is/KUZrb
https://en.wikipedia.org/wiki/Five-year_plans_of_China
http://www.110.com/fagui/law_148410.html
https://archive.is/4v3uG
http://www.nhfpc.gov.cn/zwgkzt/pzcqgh/200804/20487.shtml
http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2008228163031735202339.html
http://www.gzbio.net/web/gsrc/info/201202168700.html
http://www.cncbd.org.cn/News/Detail/3001
https://archive.is/2GU4s
http://baike.baidu.com/view/4785810.htm?fromtitle=973%E8%AE%A1%E5%88%92&fromid=3055993&type=syn
http://baike.baidu.com/view/4785810.htm?fromtitle=973%E8%AE%A1%E5%88%92&fromid=3055993&type=syn
https://archive.is/PPzqi
http://baike.baidu.com/view/4785616.htm?fromtitle=863%E8%AE%A1%E5%88%92&fromid=114257&type=syn
http://baike.baidu.com/view/4785616.htm?fromtitle=863%E8%AE%A1%E5%88%92&fromid=114257&type=syn
https://archive.is/T0ds4
https://archive.is/KpBC5
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1780. Introduction of Zheng Shusen. Ho Leung Ho Lee Foundation Foundation. 
http://www.hlhl.org.cn/news/findnews/showsub.asp?id=1311 
https://archive.is/kGcS7 
何梁何利基金：郑树森

1781. Liver Transplantation Innovation Team of the First Affiliated Hospital of Zhejiang University 
Science Technology  Department of Zhejiang Province 
http://www.zjkjt.gov.cn/news/images/zss.pdf 
http://web.archive.org/web/20160119045936/http://www.zjkjt.gov.cn/news/images/zss.pdf 
浙江大学附属一院肝移植创新团队

1782. Introduction of He Xiaoshun 
Source:  Good Doctors Online 
http://hexiaoshun.haodf.com/api/index/ajaxdoctorintro?uname=hexiaoshun 
https://archive.is/YxGWV 
医生介绍：何晓顺

1783. Organ Transplantation Techniques in Shanghai Have Great Value, Last Year‘s Transplant Quantity Near 
1,000 cases , 
Source:  Liberation Daily        Dated: February 24, 2004 
http://news.163.com/2004w02/12472/2004w02_1077586863983.html 
https://archive.is/Kr056 
上海器官移植术“含金量”高去年移植总数近千例

1784. Xia Qiang‘s Model Achievements 
Source: Health and Hygiene Channel of People‘s Daily Online       2014-06-09 
http://health.people.com.cn/n/2014/0609/c385611-25122677.html 
https://archive.is/BFv8z 
夏强先进事迹

1785. Dou Kefeng: Open and Sincere 
Science and Technology Digest March 18, 2014 Hou Jie 
http://paper.zgkjxww.com/Html/2014-3-14/6547.html 
https://web.archive.org/web/20160125072307/http://paper.zgkjxww.com/Html/2014-3-14/6547.html 
窦科峰：披肝沥胆献真情        《科技文摘报》 March 18, 2014 侯洁

1786. Introduction of Department of Kidney Transplantation, Xi’an Jiaotong University 
http://www.dyyy.xjtu.edu.cn/jypt/yyks/yjzx/qgyzyjs.htm 
https://archive.is/p1ZKd 
西安交通大学附一院 - 肾移植科科室简介

1787. Introduction of Liver Transplantation Center of West China Hospital of Sichuan University 
http://www.cd120.com/htmlylfwganyizhizhongxin/518.jhtml 
https://archive.is/Qa0ZZ 
四川大学华西医院肝移植中心简介

1788. Tongji Hospital of Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology - 
Department of Organ Transplantation 
http://www.tjh.com.cn/Section/IndexTeach.aspx?title=%E5%99%A8%E5%AE%98%E7%A7%BB%E6%A4%
8D 
https://archive.is/tQlEL 
同济医院器官移植科

1789. Peking University People’s Hospital Undertakes Second Human Organ Procurement Organization 
Training 
and Human Organ Transplantation Policy Training Conference 
Source: Peking University Health Science Center Information Weekly, 2013, Issue 21, December 3, 2013. 
http://www.zhuichaguoji.org/cn/images/nationalcriminalreports/42.pdf 
北京大学人民医院承办第二届人体器官获取组织培训暨人体器官移植政策培训会议  北京大学医学部信息周
刊

https://archive.is/kGcS7
http://www.zjkjt.gov.cn/news/images/zss.pdf
https://archive.is/YxGWV
https://archive.is/Kr056
https://archive.is/BFv8z
http://paper.zgkjxww.com/Html/2014-3-14/6547.html
https://web.archive.org/web/20160125072307/http:/paper.zgkjxww.com/Html/2014-3-14/6547.html
https://archive.is/p1ZKd
https://archive.is/Qa0ZZ
https://archive.is/tQlEL
http://www.zhuichaguoji.org/cn/images/nationalcriminalreports/42.pdf
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1790. Peking University Organ Transplant Center was established 
Source: PeopleNet,  BioSino.org dated: October 10, 2001 
http://www.biosino.org/news-2001/200110/01101113.htm 
https://archive.is/3JX4I 
北大器官移植中心成立      中国生物信息网/来源：人民网    日期：2001年10月10日

1791. Sharing System Moves Chinese Organ Transplantation into the Public Welfare Era 
Source: China Economic Weekly, 2013, Issue 34 Athor: Liu, Yanqing 
http://paper.people.com.cn/zgjjzk/html/2013-09/06/content_1295101.htm 
https://web.archive.org/web/20160116163206/http://paper.people.com.cn/zgjjzk/html/2013-09/06/
content_1295101.htm 
共享系统推动中国器官移植进入公益化时代   来源：《中国经济周刊》2013年第34期  作者： 刘砚青

1792. The First Affiliated Hospital of Nanchang University Department of Organ Transplantation 
http://www.cdyfy.com/ksjs/ksjs.asp?kscode1=0208 
https://web.archive.org/web/20160125060010/http://www.cdyfy.com/ksjs/ksjs.asp?kscode1=0208 
南昌大学第一附属器官移植科

1793. The First Affiliated Hospital of Nanchang University Department of Organ Transplantation 
http://www.cdyfy.com/ksjs/ksjs.asp?kscode1=0208 
https://web.archive.org/web/20160125060010/http://www.cdyfy.com/ksjs/ksjs.asp?kscode1=0208 
南昌大学第一附属器官移植科

1794. Science and Technology Awards Conference Highlights Creative Force in Hubei 
China Economic News. February 26, 2014. 
http://www.cet.com.cn/dfpd/bwdqzg/1117878.shtml 
http://archive.is/jGm8E 
《中国经济新闻网》“科技奖励大会彰显湖北创新力” 2014-02-26

1795. Wuhan Municipal Government to Open Entrepreneurial Employment Opportunities 
Eastday.com   November 20, 2003. 
http://web.archive.org/web/20031129004723/http:/law.eastday.com/epublish/gb/paper168/20031120/
class016800004/hwz653086.htm 
武汉市政府将广开创业式就业门路《东方直通车》 2003年11月20日

1796. Kidney Harvesting Gang Runs Wild in Wuhan, Female University Student Killed and Dumped, 
Family Members of Victims Beaten While Appealing to College 
Source: SINA Global News  November 30, 2011 
http://dailynews.sina.com/gb/news/int/kwongwah/20111130/01082957519.html 
https://web.archive.org/web/20160118161434/http://dailynews.sina.com/gb/news/int/
kwongwah/20111130/01082957519.html 
割肾党横行武汉 女大学生遇害弃尸 家属大学请愿被殴 《新浪全球新闻》  2011年11月30日

1797. “Shenzhen Cancer Patient Enjoyed Health Insured in Guangzhou,” 
Source: Shenzhen Jing News,  Edition. July 21, 2006. 
http://www.szsi.gov.cn/sbjxxgk/gzdt/200811/t20081126_2251422.htm 
https://web.archive.org/web/20160607222212/http://www.szsi.gov.cn/sbjxxgk/gzdt/200811/
t20081126_2251422.htm 
深圳参保肿瘤患者广州看病可享医保   来源：深圳晶报  2006年07月21日

1798. Kidney Transplantation - Medical Encyclopedia Medical Encyclopedia 
http://www.a-hospital.com/w/%E8%82%BE%E7%A7%BB%E6%A4%8D 
https://archive.is/PmA5d 
肾移植- 医学百科

1799. China Education and Research Network -  Introduction of Zheng Shuseng 
http://www.edu.cn/coupus_acade_1315/20060323/t20060323_23380.shtml 
https://archive.is/tTUID 
中国教育和科研计算机网郑树森简介

1800. Precautions and Related Issues Analysis of Quick Liver Extraction Tianjin Medical Journal      p.793-
794, Issue 9, 
Volume 37, 2009   Cheng Litian, Shen Zhongyang, Zhu Zhijun, Zheng Hong, Deng Yonglin, Pan Cheng, Zang Yunjin 
https://web.archive.org/web/20160116183241/http://www.zhuichaguoji.org/cn/images/

http://www.cdyfy.com/ksjs/ksjs.asp?kscode1=0208
http://www.cdyfy.com/ksjs/ksjs.asp?kscode1=0208
http://www.szsi.gov.cn/sbjxxgk/gzdt/200811/t20081126_2251422.htm
https://web.archive.org/web/20160607222212/http://www.szsi.gov.cn/sbjxxgk/gzdt/200811/t20081126_2251422.htm
https://web.archive.org/web/20160607222212/http://www.szsi.gov.cn/sbjxxgk/gzdt/200811/t20081126_2251422.htm
https://archive.is/PmA5d
https://archive.is/tTUID
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nationalcriminalreports/488.pdf 
“供肝快速切取术中应注意的相关问题分析”《天津医药》2009年37卷09期 793-794页 
作者：陈立天, 沈中阳, 朱志军, 郑虹, 邓永林, 潘澄, 臧运金

1801. Shen Zhongyang      Source: Ho Leung Ho Lee Foundation 
http://www.hlhl.org.cn/news/findnews/showsub.asp?id=1251 
https://archive.is/KpBC5 
沈中阳 -何梁何利基金

1802. Shen Zhongyang - Ho Leung Ho Lee Foundation 
http://www.hlhl.org.cn/news/findnews/showsub.asp?id=1251 
https://archive.is/KpBC5 
沈中阳 -何梁何利基金

1803. Introduction to the Specialist Transplantation Department of the Third Xiangya Hospital, Central 
South University 
http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLVGplG1I6Imj3t-5V/jieshao.htm 
https://archive.is/bt2B7 
中南大学湘雅三医院移植专科简介

1804. Introduction of Xiangya Organ Transplant Institute of Central South University 
http://hpt2000034444.h.yynet.cn/departments.php?section_id=1381 
https://web.archive.org/web/20160118023937/http://hpt2000034444.h.yynet.cn/departments.php?section_
id=1381 
中南大学湘雅移植医学研究院简介- 科室导览

1805. Event List, Third Xiangya Hospital of Central South University 
http://www.xy3yy.com/xy3yy20/20091126201431.html 
https://archive.is/SgMay 
中南大学湘雅三医院大事记

1806. Introduction of The Organ Transplant Institute of The Third Xiangya Hospital 
http://shfw.xy3yy.com/dwk/yzzk/ 
https://archive.is/g7fXt 
湘雅三医院移植专科介绍

1807. Hunan Transplantation Medicine Engineering Research Center 
http://www.hncgw.gov.cn/org/detail/60 
https://archive.is/9tTmK 
《湖南省移植医学工程技术研究中心》

1808. Event List, Third Xiangya Hospital of Central South University 
http://www.xy3yy.com/xy3yy20/20091126201431.html 
https://archive.is/SgMay 
中南大学湘雅三医院大事记

1809. Xiamen Heart Center starts to run independently from 28 
http://news.hxmyw.net/50585.html 
https://archive.is/20cpM 
厦门市心脏中心28日起正式独立运营  来源：海峡名医网

1810. Brief Introduction to Xiamen Cardiovascular Hospital 
http\://www.xmheart.com/Cate/Index/2 
http://web.archive.org/web/20160606185153/http://www.xmheart.com/Cate/Index/2 
厦门心血管病医院简介

1811. Introduction to Renowned cardiovascular surgeon - Professor Liao Chongxian 
Source: China Review Academic Publishers Limited 
http://hk.crntt.com/crn-webapp/cbspub/secDetail.jsp?bookid=52001&secid=52265 
https://archive.is/Edwhi 
我国著名心血管外科专家廖崇先教授  来源：中国评论学术出版社

http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLVGplG1I6Imj3t-5V/jieshao.htm
https://archive.is/bt2B7
http://hpt2000034444.h.yynet.cn/departments.php?section_id=1381
https://web.archive.org/web/20160118023937/http://hpt2000034444.h.yynet.cn/departments.php?section_id=1381
https://web.archive.org/web/20160118023937/http://hpt2000034444.h.yynet.cn/departments.php?section_id=1381
http://www.xy3yy.com/xy3yy20/20091126201431.html
https://archive.is/SgMay
https://archive.is/9tTmK
http://www.xy3yy.com/xy3yy20/20091126201431.html
https://archive.is/SgMay
http://web.archive.org/web/20160606185153/http://www.xmheart.com/Cate/Index/2
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1812. Cardiovascular Surgeon Liao Chongxian’s successful story in heart and combined transplantation 
Source: China Review Academic Publishers Limited 
http://bj.crntt.com/crn-webapp/cbspub/secDetail.jsp?bookid=52001&secid=52266 
https://archive.is/GnM97 
功夫不负有心人—心血管外科专家廖崇先教授攻克心脏和联合器官移植的事迹  来源：中国评论学术出版社

1813. Introduction to the Department of Heart Surgery at Xiamen Cardiovascular Hospital 
http://www.xmheart.com/Cate/Index/79 
https://archive.is/o8do7 
厦门心血管病医院心外科

1814. The Famous Cardiovascular Surgeon and Organ Transplant Specialists - Liao Chongxian 
Source: Chongqing Liao Clan 
http://www.cqlszqh.com/html/2015/mr_0105/190.html 
https://web.archive.org/web/20160608203748/http://www.cqlszqh.com/html/2015/mr_0105/190.html 
著名的心血管外科和器官移植专家—廖崇先   来源：重庆廖氏宗亲会

1815. Chen Jingyu: Ten Years of Tempering Creates a Mythic Story in Transplant Field, Healthcare Media 
http://www.cn-healthcare.com/article/20140724/content-458901-all.html 
http://web.archive.org/web/20160123203459/http://www.cn-healthcare.com/article/20140724/content-
458901-all.html 
陈静瑜肺腑之言：十年磨砺打造移植界神话

1816. Brief Introduction to the Diagnostic and Treatment Center for Lung Transplant Treatment at Wuxi 
People‘s Hospital 
http://www.wuxiph.com/KeShi/WaiKeJiTong/165.html 
https://archive.is/HNryh 
无锡市人民医院肺移植诊疗中心简介

1817. Chen Jingyu: Ten Years of Tempering Creates a Mythic Story in Transplant Field, Healthcare Media 
http://www.cn-healthcare.com/article/20140724/content-458901-all.html 
http://web.archive.org/web/20160123203459/http://www.cn-healthcare.com/article/20140724/content-
458901-all.html 
陈静瑜肺腑之言：十年磨砺打造移植界神话

1818. Brief Introduction to the Diagnostic and Treatment Center for Lung Transplant Treatment at Wuxi 
People‘s Hospital 
http://jiuyi.ewsos.com/yiyuan/keshijieshao-FeiYiZhiZhongXin441300 
https://web.archive.org/web/20160312031250/http://jiuyi.ewsos.com/yiyuan/keshijieshao-
FeiYiZhiZhongXin441300 
无锡市人民医院肺移植中心科室介绍

1819. Media Release of the Ninth International Conference on blood chemistry hosted by Zhejiang Medical 
Association 
http://www.zjma.org/news-36037.html 
https://archive.is/8hY2S 
浙江医学会第九届国际血液净化学会议新闻通稿

1820. Introduction to People‘s Liberation Army No. 181 Hospital 
http://www.baike.com/wiki/中国人民解放军第181医院 
https://archive.is/ko7sc 
解放军第181医院介绍 互动百科

1821. The Project of Experimental and Clinical Application Research of Heart Transplantation Reached the 
International Advanced Level 
http://www.gxhospital.com/article_detail.asp?id=912 
https://archive.is/5Hxmk 
我院《心脏移植实验和临床应用研究》达国际先进水平

1822. Xiamen First Hospital Breakthrough: two cases of liver transplantation in one day 
http://www.hbver.com/Article/gyhjqt/gyz/200308/1969.html 
https://archive.is/qsRYE 
厦门第一医院新突破:一天两例肝移植  来源：厦门晚报  2003-8-12

http://www.cqlszqh.com/html/2015/mr_0105/190.html
https://web.archive.org/web/20160608203748/http://www.cqlszqh.com/html/2015/mr_0105/190.html
http://www.gxhospital.com/article_detail.asp?id=912
https://archive.is/5Hxmk
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1823. Brief Introduction to The Organ Transplant Department at the First People‘s Hospital of YueYang  
alyisheng.com 
http://www.shaoyongfu.alyisheng.com/keshi/30644/17454/faculty1.shtml 
https://web.archive.org/web/20160611052540/http://www.shaoyongfu.alyisheng.com/keshi/30644/17454/
faculty1.shtml 
岳阳市一人民医院器官移植科    阿亮医生

1824. “Rui Jin Hospital (Organ Transplant Center).” Guangdong Province Medical and Health Information 
Site. 
http://www.medste.gd.cn/Html/dip/Class984/Class1022/22841820071212221900.html 
https://archive.is/XPz09 
瑞金医院(器官移植中心)

1825. The Second Hospital of Dalian Medical University carried out deep cooperation, speed up diversified 
development 
Source: official web site of the Second Hospital of Dalian Medical University, Oct. 31st, 2012 
http://www.shdmu.com/detail.php?id=2514 
https://archive.is/jozd8 
大医二院开展深度合作，提速多元化发展  来源： 大医二院文化建设部  2012年10月31日

1826. Time of Dragons Soaring and Tigers Leaping - Kidney Transplantation Department of Organ 
Transplantation Center, 
Second  Xiangya Hospital of Central South University  Hunan Online - Public Health Edition October 21, 
2005 
http://hunan.voc.com.cn/content/2005-10/21/content_3479431.htm 
https://archive.is/xlZWE 
龙腾虎跃正当时―记中南大学湘雅二医院器官移植中心肾移植科” 《湖南在线大众卫生报版》2005
年10月21日

1827. Introduction to the liver surgery departmental - Peking Union Medical College Hospital 
http://www.pumch.cn/Category_691/Index.aspx 
https://web.archive.org/web/20110726090452/http://www.pumch.cn/Category_691/Index.aspx 
肝脏外科- 北京协和医院

1828. My Experience of Guiding Postgraduates in Practicing During Kidney Transplant Clinical Work 
Chinese Journal of Medicine 
November 2003, Volume 3, Issue 11 Fu Shaojie, Yu Lixin 
http://journal.9med.net/html/qikan/yykxzh/zhyyzz/200311311/qt/20080903014144232_16178.html 
https://archive.is/uDQEY 
《在肾移植临床工作中指导研究生实习的体会作者》《中华医药杂志》2003年11月第3卷第11期 付绍杰 于立
新

1829. A ‚Panacea‘ for Treating End-Stage Liver Disease“ 
Hbver.com, Source: Health News   December 30, 2004 
http://www.hbver.com/Article/gyhjqt/gyz/200412/3427.html 
https://archive.is/WoUyJ 
“对付终末期肝病这里有‘金刚钻’” 文章来源：健康报 《战胜乙肝网》更新时间：2004-12-30

1830. Department of Hepatopancreatobiliary Surgery and Liver and Pancreas Transplantation, 
The First Affiliated Hospital of  Zhejiang University - Zheng Shusen 
http://www.zy91.com/wkxt/518.jhtml 
https://archive.is/KAuTJ 
浙江大学附一院 肝胆胰外科暨肝胰移植科郑树森

1831. Expert Introduction: He Xiaoshun  The First Affiliated Hospital 
http://hexiaoshun.u.yynet.cn/intro.php 
https://archive.is/G9MNi 
《中山大学附属第一医院官网》专家介绍：何晓顺

1832. Introduction of Kidney Transplantation Institute,  Xi‘an Jiaotong University 
http://www.dyyy.xjtu.edu.cn/jypt/yyks/yjzx/qgyzyjs.htm 
https://archive.is/p1ZKd 
西安交通大学器官移植研究所

http://www.medste.gd.cn/Html/dip/Class984/Class1022/22841820071212221900.html
http://hunan.voc.com.cn/content/2005-10/21/content_3479431.htm
https://archive.is/xlZWE
http://www.pumch.cn/Category_691/Index.aspx
https://web.archive.org/web/20110726090452/http://www.pumch.cn/Category_691/Index.aspx
http://journal.9med.net/html/qikan/yykxzh/zhyyzz/200311311/qt/20080903014144232_16178.html
https://archive.is/uDQEY
https://archive.is/WoUyJ
https://archive.is/KAuTJ
https://archive.is/G9MNi
https://archive.is/p1ZKd
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1833. Introduction of Department of Kidney Transplantation, Xi’an Jiaotong University 
http://www.dyyy.xjtu.edu.cn/jypt/yyks/lcks/zbyysyzk.htm 
https://archive.is/XzGJs 
西安交通大学附一院 - 肾移植科科室简介 

1834. Wu Meng Chao: A Life Can Be Entrusted To Him   CCP.people.com.cn - News of the Chinese Communist 
Party 
http://dangshi.people.com.cn/n/2012/0827/c85037-18843681-5.html 
https://archive.is/WNHXH 
吴孟超：一个可以托付生命的人

1835. Wu Mengchao Wins State Supreme Science and Technology Award  in 2005 
National Office for Science & Technology Awards — Official Website 
http://www.nosta.gov.cn/web/detail.aspx?menuID=135&contentID=772 
https://archive.is/bHHbL 
2005年度国家最高科学技术奖获奖人——吴孟超

1836. Celebration Of Wu Meng-Chao Winning The Award, The General Logistics Department Start The  
Learning From Wu Activities 
gov.cn The Central People‘s Government of the People‘s Republic of China - Official Website 
http://www.gov.cn/jrzg/2006-01/18/content_162131.htm 
https://archive.is/rElqw 
庆祝吴孟超获奖大会举行 总后勤部开展学习活动

1837. Wu Mengchao‘s Model Deeds 
Baotou Medical College First Hospital Affiliated with Inner Mongolia University of Science and Technology 
http://www.nkdbyyfy.com/jswm/ShowArticle.asp?ArticleID=596 
https://archive.is/LLDH3 
《吴孟超同志先进事迹 》    内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院网站转载

1838. Medical Soul - Dedicated To Wu Meng Chao,  People‘s Physician 
Source: People‘s Daily 2011-04-26 
http://www.ehbh.cn/news.php?id=5319 
https://archive.is/Q5Ooo#selection-339.0-339.32 
医魂——献给人民医学家吴孟超        来源：《人民日报》     2011-04-26

1839. Seminar of Wu Mengchao‘s Model Deeds Held in Beijing People‘s Daily 
http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2011-05/11/nw.D110000renmrb_20110511_2-01.htm 
https://archive.is/B4Xxs 
吴孟超先进事迹报告会在京举行 胡锦涛对学习宣传吴孟超先进事迹作出重要指示

1840. Exclusive Interview of Bingyi Shi, Dean of Organ Transplantation Center of PLA No. 309 Hospital: 
There Should  Be 
Constant Innovation in Organ Transplantation Xinhua News Agency February 6, 2012 
http://news.xinhuanet.com/mil/2012-02/06/c_122659053.htm 
https://archive.is/iHBcg 
独家专访309医院器官移植中心主任石炳毅：器官移植应不断创新

1841. Exclusive Interview of Bingyi Shi, Dean of Organ Transplantation Center of PLA No. 309 Hospital: 
There Should  Be 
Constant Innovation in Organ Transplantation Xinhua News Agency February 6, 2012 
http://news.xinhuanet.com/mil/2012-02/06/c_122659053.htm 
https://archive.is/iHBcg 
独家专访309医院器官移植中心主任石炳毅：器官移植应不断创新

1842. Introduction to the 9th Cardiac Surgery Department at Affiliated Beijing Anzhen Hospital of Capital 
Medical University 
http://www.anzhen.org/Html/Departments/Main/SearchIndex_165.html 
https://web.archive.org/web/20160316182601/http://www.anzhen.org/Html/Departments/Main/
SearchIndex_165.html 
科室介绍心外9科（北京心脏移植及瓣膜外科诊疗中心）首都医科大学附属北京安贞医院

https://archive.is/XzGJs
https://archive.is/WNHXH
https://archive.is/bHHbL
https://archive.is/rElqw
https://archive.is/LLDH3
http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2011-05/11/nw.D110000renmrb_20110511_2-01.htm
https://archive.is/B4Xxs
https://archive.is/iHBcg
https://archive.is/iHBcg
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1843. The Kidney Transplant Department at The First Affiliated Hospital of Henan University of Traditional 
Chinese Medicine 
http://www.hnzhy.com/NewsDetail-34.html 
https://archive.is/IxroZ 
肾移植科《大河报》

1844. Orthotopic Heart Transplantation----Top One In Nation 
http://www.fjxiehe.com/menunews_html/00237/200708/200708/20070813111539.htm 
https://web.archive.org/web/20160309042839/http://www.fjcts.com/tsyl_view.php?edit=1&id=26 
原位心脏移植———全国第一

1845. Li Leishi - Model Deeds of the Vice President of Nanjing General Hospital of Nanjing Military 
Command  
Chinese Medical Doctor Association 
http://2009.cmda.net/News/huodongzhuanti/zhongguoyishijiangpingxuan/diliujieyishijiangzhibo/
huojiangyishi/2009-11-10/529.html 
https://archive.is/oXzgq 
第六届中国医师奖获奖医师黎磊石

1846. PLA General Hospital Specialist -- Li Yantang 
http://www.301hospital.com.cn/web/showexpertintro/71/230.html?height=400&width=620 
http://web.archive.org/web/20121104224426/http://www.301hospital.com.cn/web/
showexpertintro/71/230.html?height=400&width=620 
解放军总医院主任医师李炎唐

1847. Introduction of Physicians of PLA No. 309 Hospital -- Qian Yeyong 
http://309mnk.cnkme.com/doctors/show/2537 
https://archive.is/Labzl 
解放军第309医院医师钱叶勇

1848. A novel immunosuppressant fingolimod: research advances 
http://en.oversea.cnki.net/kcms/detail/detailall.aspx?filename=gwyz201301023&dbcode=CJFQ&dbname=CJ
FQ2013 
http://archive.is/gSCly 
新型免疫抑制剂芬戈莫德的研究进展

1849. Research progress of the application of immunosuppressants in organ transplantation 
http://oa.paper.edu.cn/file.jsp?urltitle=%E5%85%8D%E7%96%AB%E6%8A%91%E5%88%B6%E5%89%82
%E5%9C%A8%E5%99%A8%E5%AE%98%E7%A7%BB%E6%A4%8D%E4%B8%AD%E5%BA%94%E7%94
%A8%E7%9A%84%E7%A0%94%E7%A9%B6%E8%BF%9B%E5%B1%95 
免疫抑制剂在器官移植中应用的研究进展

1850. Research progress of immunosuppressant withdrawing after liver transplantation 
http://www.organtranspl.com/expressnews/detail/qkid/67/id/251.html 
http://archive.is/XYXaY 
肝移植术后免疫抑制剂撤退的研究进展

1851. Key Laboratory of Organ Transplantation at Zhongshan Hospital of Shanghai Fudan University 
http://yxky.fudan.edu.cn/6299/list.htm 
https://archive.is/qZDmX 
复旦大学附属中山医院器官移植重点实验室

1852. Imported products are no longer the only dominant 
http://www.gmw.cn/01gmrb/2004-08/01/content_68987.htm 
http://archive.is/eKPLm 
不再是进口产品“一枝独大”

1853. Imported products are no longer the only dominant 
http://www.gmw.cn/01gmrb/2004-08/01/content_68987.htm 
http://archive.is/eKPLm 
不再是进口产品“一枝独大”

http://www.fjxiehe.com/menunews_html/00237/200708/200708/20070813111539.htm
https://web.archive.org/web/20160309042839/http://www.fjcts.com/tsyl_view.php?edit=1&id=26
https://archive.is/oXzgq
http://www.301hospital.com.cn/web/showexpertintro/71/230.html?height=400&width=620
http://web.archive.org/web/20121104224426/http:/www.301hospital.com.cn/web/showexpertintro/71/230.html?height=400&width=620
http://web.archive.org/web/20121104224426/http:/www.301hospital.com.cn/web/showexpertintro/71/230.html?height=400&width=620
https://archive.is/Labzl
http://en.oversea.cnki.net/kcms/detail/detailall.aspx?filename=gwyz201301023&dbcode=CJFQ&dbname=CJFQ2013
http://en.oversea.cnki.net/kcms/detail/detailall.aspx?filename=gwyz201301023&dbcode=CJFQ&dbname=CJFQ2013
http://archive.is/gSCly
http://oa.paper.edu.cn/file.jsp?urltitle=%E5%85%8D%E7%96%AB%E6%8A%91%E5%88%B6%E5%89%82%E5%9C%A8%E5%99%A8%E5%AE%98%E7%A7%BB%E6%A4%8D%E4%B8%AD%E5%BA%94%E7%94%A8%E7%9A%84%E7%A0%94%E7%A9%B6%E8%BF%9B%E5%B1%95
http://oa.paper.edu.cn/file.jsp?urltitle=%E5%85%8D%E7%96%AB%E6%8A%91%E5%88%B6%E5%89%82%E5%9C%A8%E5%99%A8%E5%AE%98%E7%A7%BB%E6%A4%8D%E4%B8%AD%E5%BA%94%E7%94%A8%E7%9A%84%E7%A0%94%E7%A9%B6%E8%BF%9B%E5%B1%95
http://oa.paper.edu.cn/file.jsp?urltitle=%E5%85%8D%E7%96%AB%E6%8A%91%E5%88%B6%E5%89%82%E5%9C%A8%E5%99%A8%E5%AE%98%E7%A7%BB%E6%A4%8D%E4%B8%AD%E5%BA%94%E7%94%A8%E7%9A%84%E7%A0%94%E7%A9%B6%E8%BF%9B%E5%B1%95
http://www.organtranspl.com/expressnews/detail/qkid/67/id/251.html
http://archive.is/XYXaY
http://yxky.fudan.edu.cn/6299/list.htm
http://www.gmw.cn/01gmrb/2004-08/01/content_68987.htm
http://archive.is/eKPLm
http://www.gmw.cn/01gmrb/2004-08/01/content_68987.htm
http://archive.is/eKPLm
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1854. China Science and Technology Development Report: Development of organ transplant 
immunosuppressant products 
http://www.most.gov.cn/kjfz/kjxz/2011/201303/P020130314581869370712.pdf 
中国科学技术发展报告：研制器官移植免疫抑制剂产品

1855. Organ transplant stimulating immunosuppressant market 
http://business.sohu.com/20060328/n242513501.shtml 
http://archive.is/vbSEi 
器官移植催热免疫抑制剂市场

1856. Immunosuppressant tacrolimus keeps a strong market, the domestic drug gradually rise up 
https://read01.com/0eEd0M.html 
https://archive.is/pH81f 
免疫抑制剂他克莫司市场坚挺，国产药渐发力

1857. Investment prospects in the immunosuppressant industry 
http://www.sentao.com.cn/upload/pdf/86.pdf 
https://archive.is/i0d0h 
免疫抑制剂行业的投资前景

1858. Winner of the Ninth Chinese Physician Prize – Tan Jianming 
http://www.cmda.net/9ysjiang/detail/-id=76.htm 
http://web.archive.org/web/20160429121551/http://www.cmda.net/9ysjiang/detail/-id=76.htm 
第九届中国医师奖获奖医师谭建明

1859. Introduction of Kidney Transplantation Department of Shanghai Changzheng Hospital 
http://zyouh.u.yynet.cn/intro.php 
https://archive.is/ol67I 
上海长征医院肾移植科：主任医师朱有华

1860. Introduction of Shanghai Changzheng Hospital-Department of Organ Transplantation 
http://www.shczyy.com/front/officeShow.aspx?id=21 
https://web.archive.org/web/20160507170618/http://shczyy.com/front/officeShow.aspx?id=21 
上海长征医院   器官移植科

1861. Explore and  innovation Cast brilliance - on  Organ Transplantation department of the First Clinical 
College 
China Medical University Paper, 2005 Edition 126 December 27, 2005 
http://www.cmu.edu.cn/cmu/newspaper/show_article.aspx?serialid=126&articleid=1131 
https://archive.is/F2bW6 
探索创新铸辉煌——记第一临床学院器官移植科

1862. Key Laboratory of Organ Transplant     Medical Planning and Research Office  at  Fudan University 
http://yxky.fudan.edu.cn/6299/list.htm 
https://web.archive.org/web/20160213050102/http://yxky.fudan.edu.cn/6299/list.htm 
复旦大学器官移植重点实验室    医学规划与科研办公室

1863. Brief Introduction to the Diagnostic and Treatment Center for Lung Transplant Treatment at Wuxi 
People‘s Hospital 
http://jiuyi.ewsos.com/yiyuan/keshijieshao-FeiYiZhiZhongXin441300 
https://web.archive.org/web/20160312031250/http://jiuyi.ewsos.com/yiyuan/keshijieshao-
FeiYiZhiZhongXin441300 
无锡市人民医院肺移植中心科室介绍

1864. The Project of Experimental and Clinical Application Research of Heart Transplantation 
Reached the International Advanced Level 
http://www.gxhospital.com/article_detail.asp?id=912 
https://archive.is/5Hxmk 
我院《心脏移植实验和临床应用研究》达国际先进水平

1865. Fujian Province’s Science Achievements 
http://www.most.gov.cn/ztzl/kjzg60/dfkj60/fj/kjcj/ 
https://archive.is/xcEyz 
福建科技成就

http://www.most.gov.cn/kjfz/kjxz/2011/201303/P020130314581869370712.pdf
http://business.sohu.com/20060328/n242513501.shtml
http://archive.is/vbSEi
https://read01.com/0eEd0M.html
https://archive.is/pH81f
http://www.sentao.com.cn/upload/pdf/86.pdf
https://archive.is/i0d0h
https://archive.is/ol67I
http://www.shczyy.com/front/officeShow.aspx?id=21
https://web.archive.org/web/20160507170618/http://shczyy.com/front/officeShow.aspx?id=21
https://archive.is/F2bW6
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1866. Giving Patients New Lives--Du Yingdong, Deputy Director of Department of Hepatobiliary Surgery at 
No. 107 Hospital 
Source:  Jiaodong.net March 28, 2015 
http://health.jiaodong.net/system/2015/03/27/012643942.shtml 
https://web.archive.org/web/20160116210548/http://health.jiaodong.net/system/2015/03/27/012643942.
shtml 
生命在这重新崛起-107医院肝胆外科副主任杜英东      胶东在线 March 28, 2015

1867. The new hospital ward building was put into use in No. 107 Hospital  Souhu.net/ Qilu Evening News  
Apr 22, 2012 
http://m.sohu.com/n/341320996/?v=3 
https://web.archive.org/web/20160212213443/http://m.sohu.com/n/341320996/?v=3 
107医院新病房大楼启用    搜狐网    齐鲁晚报    2012年4月22日

1868. “Tianjin First Central Hospital Sets Record, Uses 2 Hours to Complete a Liver Transplant Surgery” 
Source:  Sohu,  December 26, 2003. 
http://news.sohu.com/2003/12/26/97/news217489734.shtml 
https://archive.is/rhpvK 
天津一中心医院创纪录 仅用2小时完成肝移植手术   来源：新华网

1869. Introduction to Fudan University Organ Transplant Center 
http://www.transplantation.com.cn/About.Asp 
https://web.archive.org/web/20140726202428/http://www.transplantation.com.cn/About.Asp 
复旦大学器官移植中心简介

1870. A special interview with Professor Lu shichun on Liver transplantation    Date: Aug 27, 2012 
http://tv.ganbaobao.com.cn/shilu/84051.html 
http://archive.is/Yn2KP 
http://www.transplantation.org.cn/YouAnYiYuanKuaiXun/2011-08/5864.htm 
肝宝宝独家访谈——卢实春教授谈肝移植 2012-08-27

1871. Introduction to heart transplant -- The Fu Wai Cardiovascular Disease Center 
http://www.fuwaihospital.org/Diseases/Main/Detail/135 
http://archive.is/F1yvx 
中国医学科学院阜外医院心脏移植简介

1872. Shanghai Transplantation technology at leading level all over the world 
http://www.hbver.com/Article/gyhjqt/gyz/200302/1344.html 
https://archive.is/3yN7K 
上海器官移植多项技术居世界领先地位   2003-2-2    文章来源：新华网

1873. „Liver transplant“ master - Fu Zhiren from Shanghai Changzheng Hospital 
http://www.hbver.com/Article/gyhjqt/gyz/200311/2294.html 
http://web.archive.org/web/20160419192417/http://www.hbver.com/Article/gyhjqt/gyz/200311/2294.html 
“换肝”高手—上海长征医院傅志仁  2003-11-21    作者：严志明    文章来源：人民网

1874. “Liver Transplant Entering a New Era.”   Hbver.com. / Source: Health News,  May 10, 2005. 
http://www.hbver.com/Article/gyhjqt/gyz/200505/3770.html 
https://archive.is/4OpEg 
肝移植走向新时代    2005-5-10    战胜乙肝网/来源：健康报

1875. Voluntary organ donation from citizens is the continuation of life under the sun 
Source: March 16, 2015 14:28   Source: Phoenix Television 
http://phtv.ifeng.com/a/20150316/41011507_0.shtml 
https://web.archive.org/web/20160519000750/http://phtv.ifeng.com/a/20150316/41011507_0.shtml 
公民自愿器官捐献是阳光下的生命延续      2015年03月16日 14:28      来源：凤凰卫视

1876. Notice from the Ministry of Health on the management issuance of the liver, kidney, heart, lung 
transplantation practices 
http://www.chinalawedu.com/news/1200/22598/22621/22898/2006/9/ma54227351152960021932-0.htm 
https://archive.is/YnCWF 
《卫生部关于印发肝脏, 肾脏, 心脏, 肺脏移植技术管理规范的通知》

http://news.sohu.com/2003/12/26/97/news217489734.shtml
http://tv.ganbaobao.com.cn/shilu/84051.html
http://www.transplantation.org.cn/YouAnYiYuanKuaiXun/2011-08/5864.htm
http://www.fuwaihospital.org/Diseases/Main/Detail/135
http://www.hbver.com/Article/gyhjqt/gyz/200505/3770.html
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1877. Organ source transformed, however the number of transplant rises up instead of falling downing 
Source: Beijing Youth Daily  October 15th, 2015 
http://epaper.ynet.com/html/2015-10/19/content_159772.htm 
https://archive.is/T3N0y 
黄洁夫：器官来源转型 移植数不降反升   《北京青年报》  2015年10月15日

1878. “China to have more organ transplantation hospitals.” 
China Daily. Source: Xinhua. May 15, 2016. 
http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-05/15/content_25287057.htm 
https://archive.is/JYZSB

1879. Brief Introduction of the Oriental Organ Transplant Center 
http://ootc.net/CenterContent.aspx?newsID=51 
https://archive.is/bJ7kL 
东方器官移植中心简介

1880. China Claims It Would Crack Down on Illegal Organ Transplants，Source: Radio Free Asia，Dated: 
August 18, 2014 
http://www.rfa.org/mandarin/yataibaodao/renquanfazhi/xql-08182014101222.html 
https://archive.is/11fBJ 
中国称将严打“非法器官移植”  《自由亚洲电台》  2014-08-18

1881. Notice of issuance of heart transplants and other medical technology projects access standards 
http://www.gdwsjd.gov.cn/zwg/zcfg/200908/t20090822_13191.htm 
http://archive.is/YuX5D 
关于颁发心脏移植等医疗技术项目准入标准的通知 广东省卫生和计划生育委员会 粤卫〔2003〕67号

1882. Climbing the peak of transplantation, continue the wonderfulness of life 
http://www.dfmhp.com.cn/a/dongfengyilin/xingyedongtai/2010/1222/3020.html 
https://archive.is/DATK4 
攀登移植之巅 延续生命精彩

1883. Entering the Well-Known Specialty Center of the People‘s Liberation Army: The Organ 
Transplantation Center of the No. 309 
Hospital of the People‘s Liberation Army   Xinhua Military - Xinhua Net   February 28, 2012 
http://news.xinhuanet.com/mil/2012-02/28/c_122763047.htm 
https://archive.is/wLAPm 
走进全军知名专科中心：解放军第309医院器官移植中心2012年02月28日

1884. Introduction to Fudan University Organ Transplant Center 
http://www.transplantation.com.cn/About.Asp 
https://web.archive.org/web/20140726202428/http://www.transplantation.com.cn/About.Asp 
复旦大学器官移植中心简介

1885. Notice from the Ministry of Health on the management issuance of the liver, kidney, heart, lung 
transplantation practices 
http://www.chinalawedu.com/news/1200/22598/22621/22898/2006/9/ma54227351152960021932-0.htm 
https://archive.is/YnCWF 
《卫生部关于印发肝脏, 肾脏, 心脏, 肺脏移植技术管理规范的通知》

1886. Organ transplant stimulates immunosuppressant market 
http://health.sohu.com/20060328/n242507045.shtml 
http://archive.is/BO379 
器官移植催热近百亿元的免疫抑制剂市场

1887. Huadong Medicine: Lofty mind, superior endowment, recommended on twitter 
http://money.163.com/07/0608/13/3GFI6E6900251LK0.html 
http://archive.is/u1oAB 
华东医药：远大胸怀 禀赋优越 维持推荐

1888. Special report on diagnosis and treatment of liver transplantation: 
Interview with West China Hospital liver transplant expert Yan Lvnan 
http://paper.people.com.cn/jksb/html/2006-06/19/content_7050098.htm 
肝移植诊治专题：采访华西医院肝移植专家严律南

http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-05/15/content_25287057.htm
http://www.gdwsjd.gov.cn/zwg/zcfg/200908/t20090822_13191.htm
http://archive.is/YuX5D
https://archive.is/wLAPm
https://web.archive.org/web/20140726202428/http://www.transplantation.com.cn/About.Asp
http://health.sohu.com/20060328/n242507045.shtml
http://money.163.com/07/0608/13/3GFI6E6900251LK0.html
http://paper.people.com.cn/jksb/html/2006-06/19/content_7050098.htm
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1889. China’s Long-term survival rate of kidney transplantation is low 
http://news.sina.com.cn/o/2004-12-07/11334455268s.shtml 
http://archive.is/QUdrM 
中国肾移植长期存活率低

1890. Issuing Notice on Management Regulation for Liver, Kidney, Heart and Other Transplantation 
Technologies (2006) 
Document 243 issued by National Health and Family Planning Commission July 4, 2006 
http://www.nhfpc.gov.cn/yzygj/s3585u/200804/93275d481c9e46249c3f3650188c57d3.shtml 
https://archive.is/6aygK#selection-185.0-185.10 
卫生部印发肝, 肾, 心, 肺移植技术的管理规范

1891. Who can Solve the Trouble of Chinese Organ Donation? 
Source: reprint of Economic Observer 2011-04-06 
http://epaper.eeo.com.cn/shtml/jjgcb/20110404/v09.shtml 
https://archive.is/me5m6 
中国器官捐献之困谁人能解？ reprint of 经济观察报  April 6th , 2011

1892. Standardization of Human Organ Transplantation Beijing Public Health Information 2007-10-26 
http://www.phic.org.cn/hangyexinxi/quanguoweisheng/200710/t20071026_31743.htm 
https://archive.is/H0q4a 
人体器官移植亟待规范 《北京公共卫生信息网》 2007-10-26

1893. With Allocation by Computer System, Organ Transplantation Enters an Era of Fair Distribution 
ScienceNet News 
Source: Science and Technology Daily October 9th , 2013 
http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2013/10/283535.shtm 
https://web.archive.org/web/20131013024053/http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2013/10/283535.shtm 
计算机系统分配 器官移植进入“公平时代”

1894. China promotes the introduction of Organ Transplant Act    the gray areas is expected to be eliminated 
Source: Sina.com.cn / Caijing Magazine November 30, 2005 
http://news.sina.com.cn/c/2005-11-30/11228448288.shtm 
https://archive.is/l23m2 
我国推动器官移植法出台  灰色地带问题有望消除     新浪新闻/ 来源：《财经》杂志       2005年11月30日

1895. One person offered six organs, it’s rare to see 
http://jbk.ttjkut.com/xagw/6510.html 
http://archive.is/SkPz5 
1人供6个器官让6人重生 移植手术在全国为数不多,  广西新闻网记者梁乾胜实习生覃小草

1896. China International Transplantation Network Assistance Center (CITNAC) Online Question and 
Answers 
http://zoukiishoku.com/cn/wenda/index.htm 
http://web.archive.org/web/20040905175057/http://zoukiishoku.com/cn/wenda/index.htm 
国际移植(中国)网络支援中心在线回答

1897. Introduction to the Liver Transplant Center of the PLA Military General Hospital of Beijing 
http://jzgdk.cnkme.com/papers/show/21865 
https://web.archive.org/web/20140418004834/http://jzgdk.cnkme.com/papers/show/21865 
北京军区总医院肝移植中心简况2009年02月25日

1898. Organ donation encountered difficulties:  constrained by death criteria 
http://www.chinanews.com/jk/2012/02-23/3692959.shtml 
http://web.archive.org/web/20120309093740/http://www.chinanews.com/jk/2012/02-23/3692959.shtml 
器官捐献遭遇困境：两头热中间冷 受死亡标准制约      2012年02月23日     来源：人民日报

1899. The Ministry of Health Conference on Organ Transplantation Center in October    Xinhua net   August 
13, 2005 
http://news.xinhuanet.com/newscenter/2005-08/13/content_3348219.htm 
https://archive.is/qLEJ0 
卫生部器官移植中心10月挂牌 《新华网》2005年08月13日

http://news.sina.com.cn/o/2004-12-07/11334455268s.shtml
http://www.nhfpc.gov.cn/yzygj/s3585u/200804/93275d481c9e46249c3f3650188c57d3.shtml
https://archive.is/me5m6
https://archive.is/H0q4a
http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2013/10/283535.shtm
https://web.archive.org/web/20131013024053/http:/news.sciencenet.cn/htmlnews/2013/10/283535.shtm
http://archive.is/SkPz5
http://zoukiishoku.com/cn/wenda/index.htm
http://web.archive.org/web/20040905175057/http://zoukiishoku.com/cn/wenda/index.htm
http://jzgdk.cnkme.com/papers/show/21865
https://web.archive.org/web/20140418004834/http://jzgdk.cnkme.com/papers/show/21865
http://web.archive.org/web/20120309093740/http://www.chinanews.com/jk/2012/02-23/3692959.shtml
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1900. No brain death regulation in China, 90% of doctors are not clear about the specifications either     
qq.net   August 22, 2014 
http://news.qq.com/a/20140822/056799.htm 
https://archive.is/FB61S 
我国脑死亡立法空白   90%医生不清楚鉴定标准 《腾讯网新闻》2014年8月22日

1901. First brain dead donor lung transplant successful      Yangcheng Evening News    25-Jul-06 
http://www.ycwb.com/GB/content/2006-07/25/content_1171814.htm 
http://web.archive.org/web/20140916044348/http://www.ycwb.com/GB/content/2006-07/25/
content_1171814.htm 
首例脑死亡患者供体肺成功移植    《羊城晚报》   2006年7月25日

1902. Dead Child Donated Organs that Saved Three  Lives      Legal Evening Paper   2006-09-10 
http://www.fawan.com/Item/7396.aspx 
http://web.archive.org/web/20160305201053/http://www.fawan.com/Item/7396.aspx 
辞世患儿捐器官 挽救仨生命   法制晚报 2006年09月10日      作者：姚奕

1903. Three Example Of Clinical Practice Using Brain Dead Donation In Compliance With International 
Standards 
Source: Organ Transplantation    July 2010   Issue 4, P. 230-233   Authors: Weidong, Chen Jingyu 
http://qikan.cqvip.com/article/detail.aspx?id=34544721 
https://web.archive.org/web/20160613004745/http://m.03964.com/read/17921c01683932433228f8ae.
html 
国际标 准 化 脑死 亡 供肺 的临床应 用 3例 报告   《器官移植》2010年第4期 230-233     作者：卫栋, 陈静瑜
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Family Planning Commission, Guangdong Province 
http://www.gdwst.gov.cn/a/zcwj/201107198990.html 
http://web.archive.org/web/20160213042046/http://www.gdwst.gov.cn/a/zcwj/201107198990.html 
关于做好心脏死亡捐献器官移植试点工作的通知  2011-07-19 省卫生计生委

2099. Guangxi‘s First Successful Lung Transplant; Eight Hospitals to Carry Out Organ Transplants 
Date: 2012-07-20 Source: Guangxi News Net by Wu Lingge 
http://www.transplantation.org.cn/zfeixinwen/2012-07/6254.htm 
http://web.archive.org/web/20121022211019/http://www.transplantation.org.cn/zfeixinwen/2012-07/6254.
htm 
广西首例肺移植手术成功 8家医院可开展器官移植  日期：2012-07-20  来源：广西新闻网  作者：记者 伍鸽玲

2100. 5 Pilot Hospitals in Hainan Are Expected to Be Allowed to Implement Organ Transplant, 
Hainan Province Administrative Center 2011-06-30 
http://zw.hinews.cn/system/2011/06/30/012842026.shtml 
http://web.archive.org/web/20120610200328/http://zw.hinews.cn/system/2011/06/30/012842026.shtml 
海南5试点医院今公示 有望获准实施器官移植,  海南省政务中心 http://zw.hinews.cn  2011-06-30

2101. Hainan Provincial Health Department: Five Organ Transplant Hospitals in Hainan Are Granted as Pilot 
Hospitals 
http://www.organdonation.org.cn/wap.aspx?nid=5800&cid=465 
http://archive.is/vm4QA 
海南省卫生厅：海南5家医院定为器官移植试点医院  2011-7-10

2102. Chongqing Start of Human Organ Donation, Preliminary Eight Hospital Are Allowed July 24, 2012 
Source: Xinhua Chongqing Channel 
http://www.cq.xinhuanet.com/2012-07/24/c_112516543.htm 
http://web.archive.org/web/20130512014752/http://www.cq.xinhuanet.com/2012-07/24/c_112516543.htm 
重庆启动人体器官捐献 初步敲定8家医院  2012年07月24日 来源： 新华网重庆频道

2103. Tianjin Starts Cardiac Death Organ Donation Transplant Pilot Run,  2011-08-01 
http://www.organdonation.org.cn/wap.aspx?nid=5828&cid=454&sp=2 
http://archive.is/TUUoL 
天津启动心脏死亡捐献器官移植试点 2011/8/1

2104. 10 Hospitals in Province Allowed to Carry Out Cardiac Death Organ Donation Transplant Hebei Daily 
2011-11-01 
http://hbrb.hebnews.cn/2011/1101/c_68.htm 
http://archive.is/vLrR5 
我省10所医院获准开展心脏死亡捐献器官移植 2011-11-01来源：河北日报

2105. Hebei Province Health Department Notice For Issuing Permit to Pilot Hospitals to Carry Out Cardiac 
Death Organ Donation Transplant and Transplant Types List 
http://law1.law-star.com/law?fn=lar1014s088.txt&truetag=803&titles=&contents=&dbt=lar 
http://web.archive.org/web/20160527205219/http://law1.law-          star.com/law?fn=lar1014s088.txt&trueta
g=803&titles=&contents=&dbt=lar 
河北省卫生厅关于准予开展心脏死亡捐献器官移植试点医院名单及移植项目的通知 2011-10-31

https://archive.is/Lj3Xd
http://www.gdwst.gov.cn/a/zhgg/201106298930.html
http://web.archive.org/web/20111105204749/http://www.gdwst.gov.cn/a/zhgg/201106298930.html
http://www.transplantation.org.cn/zfeixinwen/2012-07/6254.htm
http://archive.is/vm4QA
http://www.cq.xinhuanet.com/2012-07/24/c_112516543.htm
http://www.organdonation.org.cn/wap.aspx?nid=5828&cid=454&sp=2
http://hbrb.hebnews.cn/2011/1101/c_68.htm
http://law1.law-star.com/law?fn=lar1014s088.txt&truetag=803&titles=&contents=&dbt=lar
http://web.archive.org/web/20160527205219/http://law1.law-
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2106. Three Hospitals in Shanxi Province Allowed to Carry Out Cardiac Death Organ Donation Transplant 
Pilot Run 
http://www.huaxia.com/zhsx/xwsc/2011/10/2626514.html 
http://archive.is/8227q 
山西3所医院准予开展心脏死亡捐献器官移植试点, 2011-10-20

2107. Inner Mongolia Publicize the Pilot Hospitals That Applied for Conducting Cardiac Death Organ 
Donation Transplant 
Inner Mongolia news network 2011-08-03 
http://www.baizhihua.com/show-11-33703-1.html 
http://web.archive.org/web/20160213052344/http://www.baizhihua.com/show-11-33703-1.html 
内蒙古对申报开展心脏死亡捐献器官移植试点医院进行公示2011-08-03 来源:内蒙古新闻网

2108. Seven New Hospitals in Liaoning Province Obtained the Permit to Pilot Run For Organ Transplants 
2011-08-18 
http://www.organdonation.org.cn/show.aspx?id=5846&cid=450 
http://archive.is/aptP2 
辽宁省7所医院新获器官移植试点或项目   [日期：2011-08-18]

2109. Donation After Cardiac Death Practice and Thinking  China Tissue Engineering Research Vol 17 No. 
53 2013-12-31 
publication, Zhu Guangying 1, Yu Shan Shan 2, Wang Haifeng 3, Li Hongyan 4, First Hospital of Jilin University 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fPGO-sCFUbwJ:www.crter.org/CN/article/
downloadArticleFile.do%3FattachType%3DPDF%26id%3D5524+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=ca 
心脏死亡捐献单中心工作实践与思考    中国组织工程研究 第 17 卷 第 53 期 2013–12–31 出版， 
朱光影1，于姗 姗2，        王海峰3，李虹彦4，吉林大学第一医院

2110. Notice on Pilot Hospitals in Shanghai That Will Run the Cardiac Death Organ Donation Transplant 
2011-7-28 Shanghai Health Bureau 
http://www.wsjsw.gov.cn/wsj/n422/n428/u1ai87650.html 
http://archive.is/jLFtb 
关于上海市心脏死亡捐献器官移植试点医院的公示 2011-7-28 上海市卫生局

2111. Jiangsu Province Health and Family Planning Commission - Donation after Cardiac Death 
Organ Transplant Pilot Hospitals List  2011-07-12 
http://www.jswst.gov.cn/jsswshjhsywyh/zxfw/tsfw/ylzx/ylwsfwzyzgzr/2011/07/1200000044282.html 
http://archive.is/EsjNI 
江苏省卫生和计划生育委员会 - 心脏死亡捐献器官移植试点医院名单  2011-07-12

2112. Zhejiang - Provincial Health Office Made Public Notice on Transplant Pilot Hospitals to Run the Cardiac 
Death Organ 
Donation, Zhejiang Provincial Health Bureau of Medical Affairs 2011-10-18 
http://zjmqce.zjwst.gov.cn/news-437.html 
http://web.archive.org/web/20160213034529/http://zjmqce.zjwst.gov.cn/news-437.html 
浙江省省卫生厅对心脏死亡捐献器官移植试点医院进行公示  浙江省卫生厅医政处 2011-10-18

2113. Shandong Province Notice On the Result of Cardiac Death Organ Donation Transplant Pilot 
Application Audit 
http://www.chinanews.com/jk/2011/11-04/3439246.shtml 
http://sslxc.com/50670428/ 
http://web.archive.org/web/20111113203802/http://www.chinanews.com/jk/2011/11-04/3439246.shtml 
山东省心脏死亡捐献器官移植试点申请医院审核结果公示  发布时间：2011-10-21  chinanews.com

2114. Shandong Province Notice On the Cardiac Death Organ Donation Transplant Pilot Application Audit 
Results 
http://www.sdwsjs.gov.cn/zlzx_766/ywstzl/tbgg/201409/t20140903_8083.html 
http://archive.is/yp61e 
山东省心脏死亡捐献器官移植试点申请医院审核结果公示  2011-10-21

2115. Starting in This Month, 11 Hospitals in Henan Province Are Allowed to Do `Cardiac Death Organ 
Donation Transplant, 
September 16, 2011 Source: Big River Net – Dahe Daily 

http://www.huaxia.com/zhsx/xwsc/2011/10/2626514.html
http://www.baizhihua.com/show-11-33703-1.html
http://www.organdonation.org.cn/show.aspx?id=5846&cid=450
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fPGO-sCFUbwJ:www.crter.org/CN/article/downloadArticleFile.do%3FattachType%3DPDF%26id%3D5524+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=ca
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fPGO-sCFUbwJ:www.crter.org/CN/article/downloadArticleFile.do%3FattachType%3DPDF%26id%3D5524+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=ca
http://www.wsjsw.gov.cn/wsj/n422/n428/u1ai87650.html
http://zjmqce.zjwst.gov.cn/news-437.html
http://www.chinanews.com/jk/2011/11-04/3439246.shtml
http://web.archive.org/web/20111113203802/http://www.chinanews.com/jk/2011/11-04/3439246.shtml
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http://news.shangdu.com/102/20110916/8_437722.shtml 
http://archive.is/WQw9a 
本月起 河南11家医院可进行心脏死亡捐献器官移植, 2011年09月16日 来源：大河网大河报

2116. http://www.organdonation.org.cn/show.aspx?id=5859&cid=457 
http://web.archive.org/web/20160215151953/http://www.organdonation.org.cn/show.
aspx?id=5859&cid=457 
湖北省10医院试点捐献器官移植 [日期：2011-10-19]

2117. Our Hospital Was Selected as One of the Nine Pilot Hospitals Qualified to Carry Out Cardiac 
Death Organ Donation Transplant - Hunan Provincial People‘s Hospital 
http://www.hnsrmyy.com/Newspaper/NewspaperInfoShow.asp?id=309 
https://archive.is/Lj3Xd 
我院入选9家心脏死亡捐献器官移植试点资质医院- 湖南省人民医院

2118. Guangdong Announced the Hospital List That Got Permit to Carry Out Cardiac Death Organ Donation 
Transplant Clinical Application 2011-06-29 Ministry of Health and Family Planning Commission 
http://www.gdwst.gov.cn/a/zhgg/201106298930.html 
http://web.archive.org/web/20111105204749/http://www.gdwst.gov.cn/a/zhgg/201106298930.html 
广东省准予开展心脏死亡捐献器官移植技术临床应用医院名单公示 2011-06-29省卫生计生委

2119. Notice On Cardiac Death Organ Donation Transplant Pilot Work  2011-07-19  Ministry of Health and 
Family Planning Commission, Guangdong Province 
http://www.gdwst.gov.cn/a/zcwj/201107198990.html 
http://web.archive.org/web/20160213042046/http://www.gdwst.gov.cn/a/zcwj/201107198990.html 
关于做好心脏死亡捐献器官移植试点工作的通知  2011-07-19 省卫生计生委

2120. Guangxi‘s First Successful Lung Transplant; Eight Hospitals to Carry Out Organ Transplants 
Date: 2012-07-20 Source: Guangxi News Net by Wu Lingge 
http://www.transplantation.org.cn/zfeixinwen/2012-07/6254.htm 
http://web.archive.org/web/20121022211019/http://www.transplantation.org.cn/zfeixinwen/2012-07/6254.
htm 
广西首例肺移植手术成功 8家医院可开展器官移植  日期：2012-07-20  来源：广西新闻网  作者：记者 伍鸽玲

2121. Chongqing Start of Human Organ Donation, Preliminary Eight Hospital Are Allowed July 24, 2012 
Source: Xinhua Chongqing Channel 
http://www.cq.xinhuanet.com/2012-07/24/c_112516543.htm 
http://web.archive.org/web/20130512014752/http://www.cq.xinhuanet.com/2012-07/24/c_112516543.htm 
重庆启动人体器官捐献 初步敲定8家医院  2012年07月24日 来源： 新华网重庆频道

2122. Sichuan Provincial Health Department - Public Notice 
http://125.64.4.186/t.aspx?i=20110630175624-687444-00-000 
http://web.archive.org/web/20160213220118/http://125.64.4.186/t.aspx
?i=20110630175624-687444-00-000 
四川省卫生厅 - 公 示

2123. Notice On Yunnan Cardiac Death Organ Donation Transplant Pilot Work Related Information, 2011-
06-28 
http://www.pbh.yn.gov.cn/contents/38/375.html 
http://web.archive.org/web/20160213045510/http://www.pbh.yn.gov.cn/contents/38/375.html 
云南省心脏死亡捐献器官移植试点工作相关信息公示， 2011-06-28

2124. Gansu Province Will Start to Organ Donation, Province Medical University and Other Three Are 
Expected 
to Pilot Run: by Zhao Hui Source: Gansu Net - Lanzhou Morning News 2011-07-30 
http://gansu.gansudaily.com.cn/system/2011/07/30/012102976.shtml 
http://web.archive.org/web/20111113213632/http://gansu.gansudaily.com.cn/
system/2011/07/30/012102976.shtml 
甘肃将启动捐献器官移植 省医等三医院有望试点  作者： 记者 赵汇 稿源 :甘肃网兰州晨报  2011-07-30

2125. First Affiliated Hospital of People’s Liberation Army General Hospital (People’s Liberation Army No. 
304 Hospital) 
http://www.pla304.cc/304hospital/gdwkzxjj/81.jhtml#position 
解放军304医院肝胆外科

http://news.shangdu.com/102/20110916/8_437722.shtml
https://archive.is/Lj3Xd
http://www.gdwst.gov.cn/a/zhgg/201106298930.html
http://web.archive.org/web/20111105204749/http://www.gdwst.gov.cn/a/zhgg/201106298930.html
http://www.transplantation.org.cn/zfeixinwen/2012-07/6254.htm
http://www.cq.xinhuanet.com/2012-07/24/c_112516543.htm
http://125.64.4.186/t.aspx?i=20110630175624-687444-00-000
http://web.archive.org/web/20160213220118/http://125.64.4.186/t.aspx?i=20110630175624-687444-00-000
http://web.archive.org/web/20160213220118/http://125.64.4.186/t.aspx?i=20110630175624-687444-00-000
http://www.pbh.yn.gov.cn/contents/38/375.html
http://gansu.gansudaily.com.cn/system/2011/07/30/012102976.shtml
http://web.archive.org/web/20111113213632/http://gansu.gansudaily.com.cn/system/2011/07/30/012102976.shtml
http://web.archive.org/web/20111113213632/http://gansu.gansudaily.com.cn/system/2011/07/30/012102976.shtml
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2126. First Hospital of China Medical University 
http://www.cmu1h.com/n2view.asp?d_id=3917 
器官移植科

2127. First Hospital of China Medical University 
http://www.haodf.com/faculty/DE4rO-XCoLUIi7r8VWVmvC3uh7/jieshao.htm 
泌尿外科

2128. First Hospital of China Medical University 
http://www.cmu1h.com/n2view.asp?d_id=3889 
肝胆外科

2129. First Hospital of China Medical University 
http://www.rmhospital.com/883/8832.aspx?id=2#92704 
器官移植科

2130. First Hospital of China Medical University 
http://www.rmhospital.com/883/8832.aspx?id=2#66204 
泌尿外科

2131. Third Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University 
http://www.gy3y.com/ks/wkxt/qgyzk/ 
器官移植科肾移植病房

2132. Third Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University 
http://www.gy3y.com/ks/wkxt/mnwk/ 
泌尿外科

2133. Second People‘s Hospital of Guangdong 
http://www.gd2h.com/ks/0040/a_100114.html 
器官移植科

2134. Second People‘s Hospital of Guangdong 
http://www.gd2h.com/ks/0050/ 
泌尿外科

2135. General Hospital of Shenyang Military Command 
肾脏移植中心，现有床位36张 http://www.syjqzyy.com/UI/ksjs/ksjsShow.aspx?id=85&ks=121 
肝胆外科: http://www.syjqzyy.com/UI/ksjs/ksjsShowNew.aspx?type=%E8%82%9D%E8%83%86%E5%A4%
96%E7%A7%91&id=76

2136. Xiangya Hospital of Central South University 
http://www.xiangya.com.cn/web/Content.aspx?chn=805&id=43 
器官移植中心

2137. Xiangya Hospital of Central South University 
http://www.xiangya.com.cn/web/Content.aspx?chn=1012&id=65 
肝胆肠研究中心

2138. Xiangya Hospital of Central South University 
http://www.yaofang.cn/yyb/hospital/departmentlist/14348?d_id=27319 
泌尿外科

2139. Affiliated Hospital of Medical College of Qingdao University 
http://www.haodf.com/zhuanjiaguandian/raoweidr_2099537127.htm 
器官移植科

2140. Affiliated Hospital of Medical College of Qingdao University 
http://mingyi.qingdaonews.com/content/2013-08/29/content_9948729.htm 
泌尿外科
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2141. Affiliated Hospital of Medical College of Qingdao University 
http://qyfy.cn/ks/puwaike/benbupuwai/list_125_1.html 
http://www.qyfy.cn/ks/puwaike/dongqupuwai/ 
http://www.qyfy.cn/ks/puwaike/huangdaopuwai/ 
普外科（本部、东区、黄岛院区）

2142. Zhujiang Hospital of Southern Medical University 
http://www.zjyy.com.cn/dept/index.aspx?id=132 
器官移植科

2143. Zhujiang Hospital of Southern Medical University 
http://www.zjyy.com.cn/dept/index.aspx?id=131 
泌尿外科

2144. First Affiliated Hospital of Xi’An Jiaotong University 
http://www.dyyy.xjtu.edu.cn/jypt/yyks/lcks/zbyysyzk.htm 
肾移植科

2145. First Affiliated Hospital of Xi’An Jiaotong University 
http://www.dyyy.xjtu.edu.cn/jypt/yyks/lcks/mnwk.htm 
泌尿外科

2146. First Affiliated Hospital of Xi’An Jiaotong University 
http://www.dyyy.xjtu.edu.cn/jypt/yyks/lcks/gdwk.htm 
肝胆外科

2147. Second People‘s Hospital of Shanxi 
http://www.minghui.org/mh/articles/2006/4/10/124869.html 
肾移植中心

2148. Second Hospital of Shandong University 
http://syzk.sdey.net/a/keshijieshao/2014/0716/1.html 
肾移植科

2149. China-Japan Friendship Hospital 
http://www.zryhyy.com.cn/Html/Departments/Main/Detail_19.html 
泌尿外科

2150. China-Japan Friendship Hospital 
http://www.zryhyy.com.cn/Html/Departments/Main/Detail_11.html 
普外三部

2151. Second Xiangya Hospital of Central South University 
http://www.xyeyy.com/100070/100071/100091/100289/content_20651.html 
泌尿器官移植科 
http://www.xyeyy.com/100070/100071/100088/100274/content_20648.html 
普外器官移植科无床位信息

2152. Second Xiangya Hospital of Central South University 
http://www.xyeyy.com/100070/100071/100090/100284/content_20650.html 
泌尿外科

2153. Second Xiangya Hospital of Central South University 
http://www.xyeyy.com/100070/100071/100085/100259/content_20645.html 
肝胆胰外科

2154. General Hospital of Jinan Military Command 
http://www.jnjqzyy.cn/htm/MNWK/ 
全军肾移植与透析治疗中心

2155. Tongji Hospital of Huazhong University of Science and Technology 
http://www.tjh.com.cn/zdzk/qiguan.html 
器官移植科

http://qyfy.cn/ks/puwaike/benbupuwai/list_125_1.html
http://www.xyeyy.com/100070/100071/100088/100274/content_20648.html


579

2156. Tongji Hospital of Huazhong University of Science and Technology 
http://www.tjh.com.cn/html/2010/0205/9257.shtml 
泌尿外科未提移植

2157. Tongji Hospital of Huazhong University of Science and Technology 
http://www.tjh.com.cn/Section/IndexIntro.aspx?title=%E8%82%9D%E8%84%8F%E5%A4%96%E7%A7%91 
肝脏外科

2158. Qilu Hospital of Shandong University 
http://www.qiluhospital.com/site57/ksjs/1902.shtml 
器官移植科

2159. Qilu Hospital of Shandong University 
http://reg.qiluhospital.com:880/system/register_orgSingleView.action?orgno=8 
泌尿外科

2160. Qilu Hospital of Shandong University 
http://www.qlpw.net/About/keshigaikuang/ 
普外科 
http://www.sddxqlyydypwk.com/Article.asp?ArticleID=106 
东院普外科

2161. West China Hospital of Sichuan University 
http://www.cd120.com/htmlylfwganyizhizhongxin/518.jhtml 
肝移植中心

2162. West China Hospital of Sichuan University 
http://www.cd120.com/htmlzkjswaikexingkeshimini/4997.jhtml 
泌尿外科

2163. West China Hospital of Sichuan University 
http://www.cd120.com/htmlganzangwaike/68755.jhtml 
肝脏外科

2164. Shanghai Renji Hospital (Affiliated with Shanghai Jiaotong University) 
http://www2.shsmu.edu.cn/default.php?mod=article&do=detail&tid=354467 
肝移植床位110 
http://renji.h.yynet.cn/departments.php?section_id=50867 
器官移植科

2165. Shanghai Renji Hospital (Affiliated with Shanghai Jiaotong University) 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WPvmC6GnX40J:conference.haoyisheng.
com/13/0905/310094041.html+&cd=71&hl=en&ct=clnk&gl=au 
李卫平教授：上海仁济医院学科建设与发展创新

2166. Shanghai Renji Hospital (Affiliated with Shanghai Jiaotong University) 
http://renji.h.yynet.cn/departments.php?section_id=16272 
肝胆外科 
http://www.medste.gd.cn/Html/dip/Class984/Class1017/22913520080102125400.html 
普外科2008年230张床

2167. Third Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University 
肝脏移植中心 http://www.zssy.com.cn/Home/Detail/GanZangWaiKe?colType=10&colID=10145&pageIndex=1

2168. Shanghai Changzheng Hospital Affiliated with Second Military Medical University) 
器官移植科:http://www.shczyy.com/front/officeShow.aspx?id=21

2169. Shanghai Changzheng Hospital Affiliated with Second Military Medical University) 
泌尿外科:http://www.shczyy.com/front/officeShow.aspx?id=16

2170. Shanghai Changzheng Hospital Affiliated with Second Military Medical University) 
肝脏外科: http://www.shczyy.com/front/officeShow.aspx?id=67

http://www.sddxqlyydypwk.com/Article.asp?ArticleID=106
http://www.cd120.com/htmlylfwganyizhizhongxin/518.jhtml
http://www.cd120.com/htmlganzangwaike/68755.jhtml
http://renji.h.yynet.cn/departments.php?section_id=50867
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WPvmC6GnX40J:conference.haoyisheng.com/13/0905/310094041.html+&cd=71&hl=en&ct=clnk&gl=au
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WPvmC6GnX40J:conference.haoyisheng.com/13/0905/310094041.html+&cd=71&hl=en&ct=clnk&gl=au
http://renji.h.yynet.cn/departments.php?section_id=16272
http://www.medste.gd.cn/Html/dip/Class984/Class1017/22913520080102125400.html
http://www.zssy.com.cn/Home/Detail/GanZangWaiKe?colType=10&colID=10145&pageIndex=1
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2171. Third Xiangya Hospital of Central South University 
器官移植中心: www.xy3yy.com/kindeditor/attached/file/20140513/20140513145515121512.docx

2172. Third Xiangya Hospital of Central South University 
泌尿外科125张（含30张肾移植） http://shfw.xy3yy.com/dwk/mnwk/

2173. Third Xiangya Hospital of Central South University 
普外科（含肝移植）260张 http://www.guahao.com/department/986051e6-c720-11e1-913c-5cf9dd2e7135000

2174. Jiangsu Province Hospital 
肝移植: http://www.jsph.net/art/2012/3/27/art_804_6525.html 
活体肝移植研究所: http://www.jsph.net/col/col930/index.html 
肾脏移植:http://www.jsph.net/art/2008/12/5/art_943_4164.html

2175. Jiangsu Province Hospital 
泌尿外科: http://www.jsph.org.cn/col/col942/index.html 

2176. Entering the Well-Known Specialty Center of the People‘s Liberation Army: The Organ 
Transplantation Center of the No. 309 
Hospital of the People‘s Liberation Army   Xinhua Military - Xinhua Net   February 28, 2012 
http://news.xinhuanet.com/mil/2012-02/28/c_122763047.htm 
https://archive.is/wLAPm 
走进全军知名专科中心：解放军第309医院器官移植中心2012年02月28日

2177. Tianjin First Central Hospital 
http://www.tj-fch.com/sitecn/dsj/1591.html 
天津中心医院器官移植中心:

2178. No. 107 Hospital of Jinan Military Region 
http://mingyi.qingdaonews.com/content/2012-11/13/content_9489208.htm

2179. No. 107 Hospital of Jinan Military Region 
http://mingyi.qingdaonews.com/content/2012-11/13/content_9489208.htm

2180. Giving Patients New Lives--Du Yingdong, Deputy Director of Department of Hepatobiliary Surgery at 
No. 107 Hospital 
Jiaodong.net   March 28, 2015 
http://health.jiaodong.net/system/2015/03/27/012643942.shtml 
https://archive.is/0hvba 
生命在这重新崛起-107医院肝胆外科副主任杜英东       胶东在线   March 28, 2015

2181. Liaocheng People‘s Hospital 
器官移植科: http://www.lchospital.cn/keshi/linchuang/waike/qgyzwk/jianjie.html

2182. Liaocheng People‘s Hospital 
泌尿外科:http://www.lchospital.cn/keshi/linchuang/waike/miniao/jianjie.html

2183. Liaocheng People‘s Hospital 
肝胆外科: http://www.lchospital.cn/keshi/linchuang/waike/gandan/jianjie.html

2184.  
First Hospital of Lanzhou University 
肝移植病房: http://lzdxdyyy.com/keshiArticle.aspx?Id=285

2185. First Hospital of Lanzhou University 
普外科（做肝移植）： http://lzdxdyyy.com/yjlcKeshi.aspx?OID=33

2186. First Affiliated Hospital of Anhui Medical University 
器官移植中心: http://qgyz.ayfy.com/data/23169/detail.php?thisid=1

2187. First Affiliated Hospital of Anhui Medical University 
泌尿外科: http://mnwk.ayfy.com/page/html/company.php

http://www.jsph.org.cn/col/col942/index.html
https://archive.is/wLAPm
http://www.tj-fch.com/sitecn/dsj/1591.html
http://www.lchospital.cn/keshi/linchuang/waike/gandan/jianjie.html
http://mnwk.ayfy.com/page/html/company.php
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2188. First Affiliated Hospital of Henan University of Traditional Chinese Medicine 
肾移植科: http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLFSXir8upZO0ZUs6x/jieshao.htm

2189. First Affiliated Hospital of Henan University of Traditional Chinese Medicine 
泌尿外科: http://www.hnzhy.com/Office-21.html 
肾脏病诊疗中心: http://www.hnzhy.com/Office-6.html

2190. People’s Liberation Army Second Artillery General Hospital 
器官移植科: http://www.epzyy.cn/Hospitals/ResearchTechnologyClinicals/Detail/199

2191. People’s Liberation Army Second Artillery General Hospital 
泌尿外科: http://www.epzyy.cn/Html/Departments/Main/Detail_18.html

2192. People’s Liberation Army Second Artillery General Hospital 
肝胆外科: http://www.epzyy.cn/Html/Departments/Main/Detail_61.html

2193. First Affiliated Hospital of Nanchang University 
器官移植科: http://www.cdyfy.com/ksjs/ksjs.asp?kscode1=0208

2194. First Affiliated Hospital of Nanchang University 
器官移植科: http://www.cdyfy.com/ksjs/ksjs.asp?kscode1=0208

2195. First Affiliated Hospital of Nanchang University 
器官移植科: http://www.cdyfy.com/ksjs/ksjs.asp?kscode1=0208

2196. First Affiliated Hospital of Nanchang University 
器官移植科: http://www.cdyfy.com/ksjs/ksjs.asp?kscode1=0208

2197. No. 281 Hospital of Beijing Military Region 
肾脏移植中心: http://www.pla281.com/tszk_szyzzx.php

2198. No. 281 Hospital of Beijing Military Region 
全军肾病中心展开床位 150 张 http://www.pla281.com/tszk_qjsbzx.php

2199. Dongfeng General Hospital Affiliated with Hubei University of Medicine 
器官移植: http://www.dfmhp.com.cn/a/keshidaohang/shoushukeshi/qiguanyizhi/

2200. Dongfeng General Hospital Affiliated with Hubei University of Medicine 
泌尿外科: http://www.dfmhp.com.cn/a/keshidaohang/shoushukeshi/miniaoke/

2201. Dongfeng General Hospital Affiliated with Hubei University of Medicine 
普外科: http://www.dfmhp.com.cn/a/keshidaohang/shoushukeshi/putongwaike/ 
肝胆外科： http://www.haodf.com/faculty/DE4r0BCkuHzduS0Kbpb1qIYC2U8VE/jieshao.htm

2202. Shaanxi Provincial People‘s Hospital 
肾移植科: http://www.spph-sx.com/fwzn/ksjs/lcks/syzk.htm

2203. Shaanxi Provincial People‘s Hospital 
泌尿外科: http://www.spph-sx.com/fwzn/ksjs/lcks/mnwk.htm

2204. Shaanxi Provincial People‘s Hospital 
肝胆外科: http://www.spph-sx.com/fwzn/ksjs/lcks/gdwk.htm

2205. No. 463 Hospital of Shenyang Military Region 
空军泌尿外科研究中心专做肾移植: http://webcache.googleusercontent.com/
search?q=cache:OkbgxZKTQYgJ:www.shenyang463.com/mtbd/264.html+&cd=2&hl=zh-TW&ct=clnk&gl=au

2206. No. 463 Hospital of Shenyang Military Region 
泌尿外科: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UnIbDFpSlKkJ:463.hynews.net/
yyxw/3124.html+&cd=8&hl=zh-TW&ct=clnk&gl=au

2207. No. 463 Hospital of Shenyang Military Region 
其外科为沈阳军区普通外科疾病研究治疗中心，展开床位120张，下设肝胆、胃肠和肛肠3个疗区。 
http://www.jianke.com/hospital/hospital-category/800458-157

http://www.hnzhy.com/Office-6.html
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2208. Zhengzhou No. 7 People‘s Hospital 
肾移植肾内科: http://www.zzsqy.com.cn/OfficeNewsDetail-38.html

2209. First Affiliated Hospital of Kunming Medical University 
器官移植科: http://www.ydyy.cn/DepartmentDetail-9.aspx

2210. Affiliated Hospital of Zunyi Medical College 
肾病风湿科: http://www.zmchospital.com.cn/Office/Show.asp?ID=86

2211. Affiliated Hospital of Zunyi Medical College 
泌尿外科: http://www.zmchospital.com.cn/Office/Show.asp?ID=97

2212. Affiliated Hospital of Zunyi Medical College 
肝胆胰外科: http://www.zmchospital.com.cn/Office/Show.asp?ID=64

2213. No. 401 Hospital of Jinan Military Region 
肝胆外科作为107医院的重点学科暨肝脏移植中心，编制床位60张  http://health.jiaodong.net/
system/2015/03/27/012643942.shtml

2214. No. 474 Hospital of Lanzhou Military Command 
器官移植血液净化中心展开床位62张(肾移植特护床位12张)，床位使用率达110%以上。 
一次性可连续完成12例肾移植手术 
http://ksk.99.com.cn/ks/introduction/118852.html

2215. People’s Liberation Army No. 302 Hospital 
移植中心： http://www.302hospital.com/Html/Departments/Main/Detail_9.html

2216. People’s Liberation Army No. 302 Hospital 
肝胆外科一中心： http://www.302hospital.com/Html/Departments/Main/Detail_8.html?siteId=154

2217. Changhai Hospital Affiliated with Second Military Medical University 
该院器官移植科的介绍已经删除 
http://www.chhospital.com.cn/index.php?r=department/detail&dep_id=17644， 
但肾移植项目下称开展床位100张: http://www.chhospital.com.cn/index.php?r=department/chardetail&dep_
id=3751&char_id=16

2218. Changhai Hospital Affiliated with Second Military Medical University 
肝胆胰腺: http://www.chhospital.com.cn/index.php?r=department/home&dep_id=17613

2219. Sichuan Provincial People‘s Hospital 
器官移植中心肾移植专业学组: http://www.samsph.com/qgyzzx_zyxz/736/778/1/ 
器官移植中心肝移植专业学组: http://www.samsph.com/qgyzzx_zyxz/736/777/1/

2220. No. 81 Hospital of Nanjing Military Region 
全军肝病中心的肝移植中心，有专科实验室、国家临床药物试验机构及相关科室，展开床位145张。 
（2009年 http://www.81yy.com/news.php?cate=217159&id=3539） 
八一医院全军肿瘤中心除了胃肠癌手术规范先进外，是南京军区的肝移植中心，展开床位400张 
（2015年 http://www.81yy.com/news.php?cate=218080&id=11617）

2221. Zhengzhou People‘s Hospital 
器官移植中心: http://www.zzrmyy.com/art_news_1821.aspx

2222. Zhongnan Hospital of Wuhan University 
移植医学中心: http://www.znhospital.cn/yjyjs/index.jhtml

2223. Zhongnan Hospital of Wuhan University 
泌尿外科: http://www.haodf.com/faculty/DE4rO-XCoLUOz4FLPQrVFGoqUr/jieshao.htm

2224. Eastern Hepatobiliary Hospital Affiliated with Second Military Medical University 
该院多科室开展肝移植: 肝脏移植科、特需治疗科（72张床）、肝外一科（42张床）、肝外三科（42张床）、胆道一科
（43张床）、胆道二科（43张床） 

http://www.ehbh.cn/news.php?cate=2664&id=208  http://www.ehbh.cn/news.php?cate=21924&id=896 
肝外五科（43张床） http://www.ehbh.cn/departments.php?section_id=3861

http://www.zmchospital.com.cn/Office/Show.asp?ID=64
http://health.jiaodong.net/system/2015/03/27/012643942.shtml
http://health.jiaodong.net/system/2015/03/27/012643942.shtml
http://www.haodf.com/faculty/DE4rO-XCoLUOz4FLPQrVFGoqUr/jieshao.htm
http://www.ehbh.cn/departments.php?section_id=3861
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2225. No. 117 Hospital of Nanjing Military Command 
http://www.shentouxi.com.cn/zhuanjia/jiuyizhiyin_3278.html 
肾脏病中心

2226. No. 303 Hospital of Guangzhou Military Command 
http://blog.sina.com.cn/s/blog_65d2de2b0100hw4n.html 
广西南宁303医院泌尿外科

2227. Southwest Hospital, affiliated with the Third Military Medical University 
http://www.transplantation.org.cn/ZDiSanJunYiDaXueFuShuXiNanYiYuanKuaiXun/2011-02/5178.htm 
第三军医大学西南医院肝胆外科简介

2228. Chengdu Military General Hospital 
http://www.xn91.com/Depart/Desc/16 
泌尿外科床位50张（含独立的肾移植监护病房） 
http://www.xn91.com/Depart/Desc/25 
肾脏病科86张（含肾移植康复病房）

2229. Chengdu Military General Hospital 
http://www.xn91.com/Depart/Details/18 
全军普外中心床位58张（含肝移植） 
http://www.xn91.com/Depart/Desc/27 
消化内科（全军肝病中心）190张

2230. Peking University People‘s Hospital 
http://www.pkuph.cn/html/xunzhaokeshi/waikexitong/miniaowaike/ 
泌尿外科

2231. Beijing Youan Hospital 
http://myyk.familydoctor.com.cn/expert_2654_14239_1.html 
肝胆外科（做肝移植）80张: 
http://www.answerlib.org/MzA3NzI0MjcxNQ_2200338899_cc09b552220b7c37ae09317c5f35143a.html 
普通外科中心即肝移植中心，64张

2232. First Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University 
该院有移植科，但床位数不详 http://www.hosp1.ac.cn/wyyy/web/ksts/lcks.
aspx?ksmc=%D2%C6%D6%B2%BF%C6 
泌尿外科也没有床位数 http://www.hosp1.ac.cn/wyyy/web/ksts/lcks.aspx?ksmc=%C3%DA%C4%F2%CD%E
2%BF%C6 
肝胆外科: http://www.hosp1.ac.cn/wyyy/web/ksts/lcks.aspx?ksmc=%B8%CE%B5%A8%CD%E2%BF%C6

2233. Second Hospital of University of South China 
泌尿外科: http://www.nh2h.com/News_View.asp?NewsID=1378

2234. First People‘s Hospital of Changde 
普外科一病区、二病区、三病区与移植有关: 
http://www.cdsyy.com/col/col11571/index.html 
http://www.cdsyy.com/col/col11569/index.html 
http://www.cdsyy.com/col/col77309/index.html

2235. First Affiliated Hospital of Jinan University 
泌尿外科（含肾移植组）: http://h.jd120.com/Reserve/Organ/0117

2236. First Affiliated Hospital of Guangxi Medical University 
肝胆外科: http://www.gxmuyfy.cn/gxmufy1/1fy/browse/browse4.asp?module_id=110&ID=4089

2237. Third People‘s Hospital of Datong City 
泌尿外科: http://www.sxws.cn/UnitWeb/Web/dt3y/ImportSectionDisplay1.aspx?SectionImportID=441

2238. Third People‘s Hospital of Datong City 
肝胆外科: http://www.sxws.cn/UnitWeb/Web/dt3y/SectionDisp.aspx?SectionID=24285&UnitID=33794

2239. General Hospital of Guangzhou Military Command 
泌尿外科2007年数据: http://www.medste.gd.cn/Html/dip/swgdtszk/20856420070601160800.html

http://www.xn91.com/Depart/Desc/27
http://www.cdsyy.com/col/col77309/index.html
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2240. General Hospital of Guangzhou Military Command 
肝胆外科:http://www.alyisheng.com/keshi/2178/3582/faculty1.shtml

2241. Second Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University 
泌尿外科: http://www.gyey.com/cn/BYKSnews_info.aspx?ks=38&TypeID=26&id1=38 
移植科未提供床位数

2242. Second Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University 
肝胆外科: http://www.gyey.com/cn/BYKSnews_info.aspx?ks=42&TypeID=26&id1=42 
移植科未提供床位数

2243. Xinhua Hospital Affiliated with Shanghai Jiao Tong University School of Medicine 
泌尿外科:http://www.xinhuamed.com.cn/xhuro/xhuro_introduction.htm

2244. Xinhua Hospital Affiliated with Shanghai Jiao Tong University School of Medicine 
肝胆外科（肝移植中心） http://www.xinhuamed.com.cn/puwaike/Article/ShowInfo.asp?InfoID=15

2245. First Affiliated Hospital of Soochow University 
泌尿外科:http://www3.sdfyy.cn/mnwk/

2246. First People‘s Hospital of Changzhou 
泌尿外科: http://www.wendaifu.com/findhospital/keshi/id/28558.html

2247. First People‘s Hospital of Changzhou 
肝胆外科: http://www.czfph.com/ksdhnr.asp?id=43

2248. Xinhua Hospital Affiliated with Shanghai Jiao Tong University School of Medicine 
泌尿外科:http://www.xinhuamed.com.cn/xhuro/xhuro_introduction.htm

2249. Air Force General Hospital 
泌尿外科: http://www.kj-hospital.com/in_info.asp?infoid=1259&sid=338

2250. Air Force General Hospital 
肝胆外科: http://www.kj-hospital.com/in_info.asp?infoid=1259&sid=338

2251. Beijing Chaoyang Hospital 
泌尿外科: http://www.bjcyh.com.cn/departments/unfold-305-1.html

2252. Beijing Chaoyang Hospital 
肝胆外科: http://www.bjcyh.com.cn/departments/unfold-308-1.html

2253. Xinhua Hospital Affiliated with Shanghai Jiao Tong University School of Medicine 
泌尿外科:http://www.xinhuamed.com.cn/xhuro/xhuro_introduction.htm

2254. Xinhua Hospital Affiliated with Shanghai Jiao Tong University School of Medicine 
泌尿外科:http://www.xinhuamed.com.cn/xhuro/xhuro_introduction.htm

2255. Peking Union Medical College Hospital 
泌尿外科: http://www.pumch.cn/Category_643/Index_1.aspx  该 
院肾内科也开展肾移植: http://www.pumch.cn/Category_592/Index.aspx

2256. Peking Union Medical College Hospital 
肝脏外科床位28张: http://www.pumch.cn/Category_691/Index.aspx

2257. Shandong Qianfoshan Hospital 
泌尿外科: http://www.sdhospital.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=57

http://www.xinhuamed.com.cn/puwaike/Article/ShowInfo.asp?InfoID=15
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2258. Shandong Qianfoshan Hospital 
普外科: http://www.sdhospital.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=750&id=7528

2259. Yantai Yu Huangding Hospital 
泌尿外科: http://www.ytyhdyy.com/products_list/&pmcId=54.html

2260. Yantai Yu Huangding Hospital 
肝胆外科: http://www.ytyhdyy.com/products_list/&pmcId=50.html

2261. Fuzhou General Hospital of Nanjing Military Command 
肾脏病学会、拥有床位61张http://www.fzzyy.com/zhognxinjieshao/jqfzszbzx/

2262. Fuzhou General Hospital of Nanjing Military Command 
http://www.fzzyy.com/keshi/waikexitong/2014-07-17/135.html 
肝胆外科成立于2002年，现已发展为南京军区肝胆外科研究所及全军器官移植研究所，住院床位105张，2个
病区； 
http://www.fzzyy.com/keshi/fy/2014-07-17/178.html 
肝胆外科二区50张床，大量开展肝移植 
http://www.fzzyy.com/zhognxinjieshao/jqgdwkzx/2014-07-17/1416.html 
肝胆病中心有床位150张（中 心以肝移植工作为突破口，内外科结合、优势互补）

2263. Xinhua Hospital Affiliated with Shanghai Jiao Tong University School of Medicine 
泌尿外科:http://www.xinhuamed.com.cn/xhuro/xhuro_introduction.htm

2264. Xinhua Hospital Affiliated with Shanghai Jiao Tong University School of Medicine 
泌尿外科:http://www.xinhuamed.com.cn/xhuro/xhuro_introduction.htm

2265. Beijing Friendship Hospital 
泌尿外科: http://www.bfh.com.cn/Html/Departments/Main/Index_150.html

2266. Beijing Friendship Hospital 
普外科: http://www.bfh.com.cn/Html/Departments/Main/Index_151.html

2267. Peking University Third Hospital 
泌尿外科 http://www.puh3.net.cn/mnwk/ksjj/index.shtml

2268. Peking University Third Hospital 
普外科做肝移植: http://www.puh3.net.cn/ptwk/ksjj/index.shtml

2269. Xinhua Hospital Affiliated with Shanghai Jiao Tong University School of Medicine 
泌尿外科:http://www.xinhuamed.com.cn/xhuro/xhuro_introduction.htm

2270. Xinhua Hospital Affiliated with Shanghai Jiao Tong University School of Medicine 
泌尿外科:http://www.xinhuamed.com.cn/xhuro/xhuro_introduction.htm

2271. Peking University First Hospital 
泌尿外科:http://www.bddyyy.com.cn/ksyl/wkxt/mnw/20110308/15535.shtml

2272. Peking University First Hospital 
普外科: http://www.bddyyy.com.cn/ksyl/wkxt/pw/20110308/15541.shtml

2273. First Affiliated Hospital of Fujian Medical University 
泌尿外科: http://jiuyi.ewsos.com/yiyuan/keshi-MiNiaoWaiKe449177

2274. First Affiliated Hospital of Fujian Medical University 
肝病中心120张床位: http://www.fyyy.com/ks_jj/xxjj.asp?string=58 
肝胆外科81张床位: http://www.fyyy.com/ks_jj/xxjj.asp?string=%20%20%20%20%20%20%20%2013
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2275. No. 180 Hospital of Nanjing Military Region 
泌尿外科40张床 http://www.180yy.com/dep_info_20.html

2276. No. 180 Hospital of Nanjing Military Region 
南京军区肝病中心下辖两个病区、120张床 http://www.180yy.com/dep_info_9.html 
普外科（南京军区肝移植中心）121张床 http://www.180yy.com/dep_info_22.html

2277. Zhongshan Hospital of Shanghai Fudan University 
泌尿外科: http://www.zs-hospital.sh.cn/dept/mnw.htm

2278. Zhongshan Hospital of Shanghai Fudan University 
肝外科: http://www.zs-hospital.sh.cn/keshi/detail.aspx?id=100001093&cid=150&kid=218 
普外科184张床: http://www.zs-hospital.sh.cn/dept/pw.htm

2279. Nanjing Drum Tower Hospital Affiliated with Nanjing University Medical School 
泌尿外科:http://www.njglyy.com/subject/subject-1.asp?id=92

2280. Nanjing Drum Tower Hospital Affiliated with Nanjing University Medical School 
肝胆外科（肝移植）: http://www.njglyy.com/subject/subject-1.asp?id=88 
普外科300张床位 http://www.njglyy.com/science/detail.asp?newid=503&leibieid=17

2281. Wuhan General Hospital of Guangzhou Military 
泌尿外科: http://www.whzyy.net/Item/223.aspx

2282. Wuhan General Hospital of Guangzhou Military 
普外科 http://www.whzyy.net/Item/210.aspx

2283. Huashan Hospital of Fudan University 
泌尿外科: http://www.huashan.org.cn/roomcontent/276

2284. Huashan Hospital of Fudan University 
普外科（设有复旦大学器官移植研究所） http://www.huashan.org.cn/phone/roomcontent/301

2285. Henan Provincial People‘s Hospital 
泌尿外科: http://www.hnsrmyy.net/OfficesDescription.aspx?id=24

2286. Henan Provincial People‘s Hospital 
肝胆胰外科: http://www.hnsrmyy.net/OfficesDescription.aspx?id=29

2287. Shanghai General Hospital 
泌尿外科（含肾移植科）: http://www.firsthospital.cn/Content/Detail/c179/d114

2288. Shanghai General Hospital 
普外科（器官移植中心） http://www.firsthospital.cn/Content/News/6106 
http://www.firsthospital.cn/Content/Detail/c179/d114

2289. Rui Jin Hospital of Shanghai Jiao Tong University School of Medicine 
泌尿外科: http://www.suaa.org.cn/webcn/zhuanke.asp?0,0,17

2290. Rui Jin Hospital of Shanghai Jiao Tong University School of Medicine 
外科（含移植）:http://www.rjh.com.cn/2013ruijin/ruijin/ylts/lcks/6486.shtml

2291. First Affiliated Hospital of Zhengzhou University 
泌尿外科未提肾移植: http://fcc.zzu.edu.cn/newsss/vmsgisapi.dll/vonefun?fun=3a_s&id=S017 
肾脏内科171个床位: http://fcc.zzu.edu.cn/newsss/vmsgisapi.dll/onemsg?msgid=0000131010677813217
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2292. First Affiliated Hospital of Zhengzhou University 
肝胆胰与肝移植外科: http://fcc.zzu.edu.cn/newsss/vmsgisapi.dll/vonefun?fun=3a_s&id=S050

2293. First Affiliated Hospital of Medical School of Zhejiang University 
泌尿外科（男科） http://www.zy91.com/wkxt/522.jhtml

2294. First Affiliated Hospital of Medical School of Zhejiang University 
肝胆外科: http://www.zy91.com/wkxt/518.jhtml

2295. Shandong Provincial Hospital 
泌尿外科: http://www.sph.com.cn/index.php?a=shows&catid=68&id=9

2296. Shandong Provincial Hospital 
普外科: http://www.sph.com.cn/index.php?a=shows&catid=68&id=164

2297. People‘s Liberation Army No. 301 Hospital (People’s Liberation Army  General Hospital) 
泌尿外科（含肾移植中心）: http://www.301hospital.com.cn/web/ksabout/71.html

2298. People‘s Liberation Army No. 301 Hospital (People’s Liberation Army General Hospital) 
肝胆外科: http://www.301hospital.com.cn/web/ksabout/65.html

2299. First Affiliated Hospital of Fujian Medical University 
泌尿外科: http://jiuyi.ewsos.com/yiyuan/keshi-MiNiaoWaiKe449177

2300. First Affiliated Hospital of Fujian Medical University 
泌尿外科: http://jiuyi.ewsos.com/yiyuan/keshi-MiNiaoWaiKe449177

2301. Third Hospital of Hebei Medical University 
2006: http://www.cthhmu.com/news/shownews.php?id=238&classid=24

2302. Third Affiliated Hospital of Inner Mongolia Medical College 
泌尿外科: http://bg2.nilaiwowang.cn/ksts_l.asp?Ufo=18

2303. Chenzhou No.1 People‘s Hospital 
泌尿外科: http://www.jianke.com/hospital/hospital-category/965854-721

2304. People’s Liberation Army No. 458 Hospital (Air Force Hospital of Guangzhou Military Command) 
泌尿外科: http://www.458hospital.com/department/8173.html 
肾移植科: http://www.458hospital.com/department/156.html

2305. Ruikang Hospital Affiliated with Guangxi University of Chinese Medicine 
器官移植泌尿外科: http://www.gxrkyy.com/Item/191.aspx

2306. Tibet People‘s Hospital 
普外科: http://www.haodf.com/faculty/DE4r0BCkuHzduSNZXCej6dZX-ciU9/jieshao.htm

2307. First Affiliated Hospital of Fujian Medical University 
泌尿外科: http://jiuyi.ewsos.com/yiyuan/keshi-MiNiaoWaiKe449177

2308. Lanzhou General Hospital of Lanzhou Military Region 
2012年该院泌尿外科床位47张: http://news.cntv.cn/20120119/124514.shtml

2309. First Hospital of Kunming City 
泌尿外科: http://www.haodf.com/faculty/DE4r08xQdKSLuKUzwOLYsexE0YC8/jieshao.htm

2310. First Hospital of Kunming City 
肝一科: http://www.kmsdyrmyy.com/guide_show.aspx?id=61
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2311. Hainan Provincial Nongken General Hospital 
泌尿外科:http://www.nkhospital.com.cn/v2008/details.php?id=107

2312. Hainan Provincial Nongken General Hospital 
普外科: http://www.nkhospital.com.cn/v2008/details.php?id=108

2313. Urumqi General Hospital of Lanzhou Military Command 
泌尿外科: http://www.xjjqzy.com/tsks_detail.asp?id=30

2314. Urumqi General Hospital of Lanzhou Military Command 
肝胆胰外科: http://www.xjjqzy.com/tsks_detail.asp?id=35

2315. Navy General Hospital 
泌尿科: http://www.baike.com/wiki/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E6%B5%B7%E5%86%9B%E6%80%BB
%E5%8C%BB%E9%99%A2%E6%B3%8C%E5%B0%BF%E7%A7%91

2316. Navy General Hospital 
肝胆外科: http://jiankang.cntv.cn/2014/08/08/ARTI1407470958261780.shtml

2317. Qinghai University Affiliated Hospital 
泌尿外科: http://www.qhuah.com/keshidaohang/shoushukeshi/mywk/

2318. Qinghai University Affiliated Hospital 
肝胆胰一科: http://www.qhuah.com/keshidaohang/shoushukeshi/gandanyi/

2319. Tai‘An City Central Hospital 
泌尿外科: http://www.taishanyy.com/zdks/info_22.aspx?itemid=1619&expe
rt=4916,4915,4914,4913,4912,4911

2320. Tai‘An City Central Hospital 
普外科: http://www.taishanyy.com/zdks/info_22.aspx?itemid=1588&expert=4930,4929,4928

2321. Shanxi Provincial People‘s Hospital 
泌尿外科: http://www.sxsrmyy.com/ksjs/ksindex.asp?ksbh=8 aoWaiKe449177

2322. Shanxi Provincial People‘s Hospital 
普外科二病区: http://www.sxsrmyy.com/ksjs/ksindex.asp?ksbh=9 
普外科一病区: http://www.sxsrmyy.com/ksjs/ksindex.asp?ksbh=10

2323. 307th Hospital of Chinese People‘s Liberation Army 
泌尿外科: http://www.307hospital.com/bmjjmlwk/1442.jhtml#position

2324. 307th Hospital of Chinese People‘s Liberation Army 
普外科: http://www.307hospital.com/bmjjpwk/601.jhtml#position

2325. Weifang People‘s Hospital 
泌尿外科: http://www.wfph.cn/html/843/2009/20090415211000734821050/20090415211000734821050
_1.html

2326. Weifang People‘s Hospital 
肝胆外科: http://www.wfph.cn/html/759/2009/20090416083528906447898/20090416083528906447898
_1.html

2327. Qinghai Provincial People ‚s Hospital 
泌尿外科: http://www.qhsrmyy.com/section/sections.asp?id=5&search=&page=
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2328. Qinghai Provincial People ‚s Hospital 
普外科: http://www.qhsrmyy.com/section/sections.asp?id=7&search=&page=

2329. First Affiliated Hospital of Harbin Medical University 
泌尿外科: http://www.haodf.com/faculty/DE4rO-XCoLUOz6vlfmw7E-sSlj/jieshao.htm

2330. First Affiliated Hospital of Harbin Medical University 
肝胆胰外科: http://www.54dr.org.cn/WebPortal/LevelTwo/SpecializedDetail.aspx?id=%20269

2331. First Affiliated Hospital of Xiamen University 
泌尿外科: http://www.xmfh.com.cn/index.php?m=base&a=section&hcid=66&sid=2

2332. First Affiliated Hospital of Xiamen University 
肝胆胰血管外科: http://www.xmfh.com.cn/index.php?m=base&a=section&hcid=65&sid=23

2333. Affiliated Hospital of Logistics University of People‘s Armed Police Force 
肾病科: http://wapyyk.39.net/hospital/41625_lab.html

2334. Affiliated Hospital of Logistics University of People‘s Armed Police Force 
普外科曾有120张床: http://wapyyk.39.net/hospital/41629_lab.html

2335. Second Hospital of Hebei Medical University 
泌尿专业: http://www.hb2h.com/extranet/pages/slogan/info.htm?iid=7728&ccid=21&currentPage=1

2336. Second Hospital of Hebei Medical University 
肝胆外科: http://www.hb2h.com/extranet/dept/deptIndex.htm?did=19

2337. Lanzhou University Second Hospital 
泌尿外一科: http://www.ldey.cn/Category_1212/Index.aspx 
泌尿外二科: http://www.ldey.cn/Category_1192/Index.aspx

2338. Lanzhou University Second Hospital 
普外一科（肝胆外科和肝移植科）: http://www.ldey.cn/Category_1208/Index.aspx

2339. Guizhou Provincial People‘s Hospital 
泌尿外科: http://www.5055.cn/Category_236/Index.aspx

2340. Guizhou Provincial People‘s Hospital 
肝胆外科: http://www.5055.cn/Category_342/Index.aspx

2341. First Affiliated Hospital of Guiyang Medical University 
泌尿外科: https://archive.is/MKS7H

2342. First Affiliated Hospital of Guiyang Medical University 
肝胆外科: https://archive.is/POf1D

2343. Fujian Provincial Hospital 
泌尿外科: http://www.fjsl.com.cn/Html/Depart/D08.htm

2344. Fujian Provincial Hospital 
肝胆外科: www.fjsl.com.cn/Html/Depart/D07.htm  该科实际床位使用率达100％－130％

2345. First Hospital of Shanxi Medical University 
泌尿外科: http://www.sydyy.net.cn/News_View.asp?NewsID=696&lm=79&lm2=113

2346. First Hospital of Shanxi Medical University 
普外科:  http://www.sydyy.net.cn/News_View.asp?NewsID=3388&lm=80&lm2=107
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2347. Anhui Provincial Hospital 
泌尿外科: http://www.ahslyy.com.cn/web/Content.aspx?chn=528&id=94

2348. Anhui Provincial Hospital 
普外科: http://www.ahslyy.com.cn/web/Content.aspx?chn=455&id=86

2349. First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University 
泌尿外科:http://www.hospital-cqmu.com/index.php?file=keshi&smid=136

2350. First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University 
肝胆外科: http://www.hospital-cqmu.com/index.php?file=keshi&smid=139

2351. First Hospital of Jilin University 
泌尿外一科: http://www.jdyy.cn/index.php/keshi/index/id/1.html 
泌尿外二科:http://www.jdyy.cn/index.php/keshi/index/id/16.html

2352. First Hospital of Jilin University 
肝胆外科一组: http://www.jdyy.cn/index.php/keshi/index/id/6.html 
新闻中的数字显示其肝胆外科的床位180，比官网的70多出110: http://jdyy.365jilin.com/news.
php?SortID=58&id=277

2353. First Affiliated Hospital of Xinjiang Medical University 
泌尿外科（2012年）: http://www.xydyfy.com/html/2012/keshixunli_0909/1460.html

2354. First Affiliated Hospital of Xinjiang Medical University 
肝脏•腹腔镜外科做肝移植: http://www.xydyfy.com/html/2014/putongzhuanke_0805/5722.html

2355. Gansu Provincial Hospital 
泌尿外科: http://www.gsyy.cn/content.aspx?id=766005322649 
腔内泌尿外科: http://www.gsyy.cn/content.aspx?id=676264433007

2356. Gansu Provincial Hospital 
普通外科临床医学中心: http://www.gsyy.cn/content.aspx?id=678099120969

2357. Nanjing First Hospital (Nanjing Hospital Affiliated with Nanjing Medical University) 
肾脏科: http://www.njsdyyy.com/linchuangkeshi/shenzangbingzhongxin/20151006/11138.html

2358. Nanjing First Hospital (Nanjing Hospital Affiliated with Nanjing Medical University) 
普外科: http://www.njsdyyy.com/linchuangkeshi/pifuke/20151007/11146.html

http://www.njsdyyy.com/linchuangkeshi/pifuke/20151007/11146.html

