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Daw stwo or ga -
nów, za rów no
w pro ce du rze
daw stwa ży we -
go, jak i zgo dy
na ich po bra nie

od osób zmar łych, jest naj wyż -
szą for mą dzie le nia się
naj więk szą war to ścią, ja ką sta -
no wi ludz kie ży cie. Po pie ra ją je
ate iści oraz wy znaw cy wszyst -
kich re li gii – od ka to li ków,
pro te stan tów, przez pra wo sław -
nych i świad ków Je ho wy, któ rzy
je dy nie zwra ca ją uwa gę na to,
by po po bra niu or gan był ob -
my ty z krwi, po bud dy stów.

Trud ne sta ty sty ki 

W ostat ni week end wrze śnia
wWar sza wie od by ło się mię dzy -
na ro do we sym po zjum Ży wy
Daw ca Ner ki. To wa rzy szą ce mu
ha sło „Od da ję, bo ko cham” do ty -
czy za rów no daw stwa ży we go,
jak i wy ra że nia zgo dy na po bra -
nie or ga nów odzmar łych. Wtym
pierw szym przy pad ku de cy zja
jest oczy wi sta – od da je my cząst -
kę sie bie, by ura to wać ży cie bli -
skiej oso bie, po pra wić je go kom -

fort, uwol nić odwy nisz cza ją cych
or ga nizm dia liz, unie za leż nić
od ry go rów die ty. W dru gim
stwa rza my szan sę naura to wa nie
nie zna nej nam oso by, za trzy mu -
jąc cząst kę tej, któ ra ode szła…
po to, by nie ode szła na za wsze. 

Na świe cie co dru ga prze -
szcze pio na ner ka po cho dzi od
daw cy ży we go. W Pol sce w naj -
lep szym do tąd pod tym wzglę -
dem 2010 r. ro dzin nych prze -
szcze pów by ło50, co sta no wi za -
le d wie 5 pro c. ich ogól nej licz by. 

– Czy to ozna cza, że w Pol sce
ko cha my na szych bli skich
mniej? – pro wo ka cyj nie za sta -
na wia się prof. An drzej Chmu ra,
od no sząc się do ha sła kam pa -
nii. – Co ro ku nali ście pa cjen tów
ocze ku ją cych naner kę jest1800
osób, na ser ce 350, wą tro bę 250,
a trzust kę 20. Da je to w su mie
ok. 2500 osób. Rocz nie w Pol sce
prze szcze pia się oko ło 1500 na -
rzą dów, co ozna cza, że bra ku je
nie mal dru gie ty le. 

Tryp tyk 
trans plan to lo gicz ny 

Że by do szło do uda ne go
prze szcze pie nia na rzą du, nie -

zbęd ny jest wy si łek na trzech
eta pach: po zy ska nia or ga nu, do -
ko na nia uda ne go za bie gu oraz
kom plek so wej opie ki nadbior cą
ro zu mia nej ja ko do stęp do naj -
wła ści wiej do bra nej im mu no su -
pre sji, gwa ran tu ją cej przy ję cie
i utrzy ma nie prze szcze pu.
W przy pad ku daw stwa ro dzin -
ne go i emo cjo nal ne go sta ran ną
opie ką me dycz ną ob ję ty zo sta je
tak że daw ca.

Po ziom wie dzy spo łe czeń -
stwa pol skie go na te mat za let
prze szcze pów ro dzin nych jest
ni ski. Wy ni ka on z kil ku czyn ni -
ków: spo łecz nej nie wraż li wo ści,
nie wy star cza ją cych wy sił ków
edu ka cyj nych, nie wie dzy le ka -
rzy pierw sze go kon tak tu, atak że
ne fro lo gów, któ rzy zbyt czę sto
kie ru ją pa cjen tów na dia li zy, za -
miast po in for mo wać ich o moż -
li wo ści prze szcze pu od daw cy
ży we go. Dla te go od 2011 r. funk -
cjo nu je w ra mach Na ro do we go
Pro gra mu Roz wo ju Me dy cy ny
Trans plan ta cyj nej kam pa nia
skie ro wa na do pie lę gnia rek
w sta cjach dia liz. Jej za da niem
jest wy kształ ce nie re gio nal nych
ko or dy na to rek trans plan ta cyj -
nych, któ re bę dą in for mo wać
pa cjen tów ze schył ko wą nie wy -

dol no ścią ne rek o moż li wo ści
prze szcze pu od daw cy ży we go. 

– Nie jest to pro ste – mó wi
Alek san dra To ma szek, ko or dy -
na tor trans plan ta cyj ny. – Mu si -
my uzy skać zgo dę za rów no
daw cy, jak i bior cy, a zda rza się,
że od ma wia on z oba wy, iż kom -
fort ży cia oso by, któ ra od da je or -
gan, ule gnie po gor sze niu. Z dru -
giej stro ny mu si my mieć pew -
ność, że daw ca pod jął de cy zję
świa do mie i sa mo dziel nie, a nie
na przy kład na sku tek pre sji wy -
war tej przez po zo sta łą część ro -
dzi ny.

Dru gi ele ment tryp ty ku to
uda ny prze szczep. Tu pod
wzglę dem zdol no ści ma nu al -
nych pol skich chi rur gów nie od -
bie ga my od świa to wej czo łów ki.
Nie ste ty znacz nie go rzej wy pa da
kwe stia wy po sa że nia sal ope ra -
cyj nych i sto so wa nych me tod.
Dla przy kła du, wPol sce znaj du je
się tyl ko jed no urzą dze nie do
chi rur gii ro bo to wej, w USA –
pra wie dwa ty sią ce. W Ru mu nii
rok te mu by ło ich je de na ście,
a w sa mej  sto li cy Czech Pra -
dze – dzie więć. 

– Za tem od Sta nów Zjed no -
czo nych dzie lą nas la ta świetl ne,
a i w Eu ro pie jest ko go go nić –

stwier dza prof. Ar tur Kwiat kow -
ski, ko or dy na tor pro jek tu Ży wy
Daw ca Ner ki, bę dą ce go czę ścią
Na ro do we go Pro gra mu Roz wo -
ju Me dy cy ny Trans plan ta cyj nej
re ali zo wa ne go ze środ ków mi ni -
stra zdro wia na la ta 2011–2020. 

Po to, by trud ko or dy na to ra
trans plan ta cyj ne go i kunszt chi -
rur gów nie po szedł na mar ne,
nie zbęd ny jest trze ci ele -
ment – no wo cze sna im mu no su -
pre sja, dzię ki któ rej nie doj dzie
do od rzu tu prze szcze pio ne go
narządu.

Per spek ty wy pol skiej
trans plan to lo gii 

Jak każ da dzie dzi name dy cy -
ny, trans plan to lo gia rów nież
nie ustan nie się roz wi ja. Naj waż -
niej szym wy zwa niem dla pol -
skich trans plan to lo gów jest po -
pra wie nie sta ty styk do ty czą -
cych ura to wa nia jak naj więk szej
licz by cho rych z nie wy dol no -
ścią na rzą dów. Po trzeb ne są
do te go od po wied nie środ ki fi -
nan so we, bo za an ga żo wa nia
i wy tę żo nej pra cy ca łej ar mii lu -
dzi za trud nio nych w trans plan -
to lo gii ni gdy nie bra ko wa ło. Na -

le ży znacz nie zwięk szyć licz bę
prze szcze pień na rzą do wych
w Pol sce. Jest to moż li we, je śli
spo łe czeń stwo bę dzie mia ło
rze tel ną wie dzę na te mat trans -
plan to lo gii, re gu la cji praw nych,
za bez pie cze nia in te re sów daw -
ców i bior ców oraz wy ni ków le -
cze nia, po da ną w sys te ma tycz -
nym, me ry to rycz nym prze ka zie
za rów no w szko łach, jak i w me -
diach.

W ka te go riach na uko wych
pro wa dzo ne są usil ne po szu ki -
wa nia w kie run ku po zba wio -
nych im mu no gen no ści or ga -
nów – zwie rzę ce szcze py wsob -
ne, ko mó rek ma cie rzy stych do
ho do wa nia do wol nych na rzą -
dów lub tka nek oraz no wych,
se lek tyw nych le ków im mu no -
su pre syj nych. Jed nak na ra zie
są to dzia ła nia po zo sta ją ce
w sfe rze eks pe ry men tu. 

Z bar dziej spek ta ku lar nych
wy zwań nie zwy kle za awan so -
wa ne są już przy go to wa nia do
prze szcze pu twa rzy czy im plan -
ta cji trzust ki i wysp trzust ko -
wych wpio nier ski spo sób, któ re
mo gą być le cze niem z wy bo ru
w nie któ rych przy pad kach cu -
krzy cy ty puI. 

                                                  —a.u.

Nie jest łatwo ocenić faktyczny stan polskiej transplantologii. Z jednej strony najwyższy poziom wiedzy i umiejętności naszych chirurgów
transplantologów, tytaniczna praca koordynatorów transplantacyjnych i rosnąca liczba przeszczepów. Z drugiej niedostateczna świadomość

Polaków dotycząca dawstwa organów, niejasność wycen procedur transplantologicznych, wymuszony kryzysem zakup 
przez szpitale leków immunosupresyjnych dokonywany głównie według kryterium ceny
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Przez wie le lat te -
mat prze szcze pów
or ga nów od ży -
wych daw ców był
trud ny dla spo łe -
czeń stwa, śro do-

wi ska me dycz ne go i sys te mu.
Mi mo iż Pol ska ma wy śmie ni -
tych le ka rzy – eks per tów w
ni czym nie ustę pu ją cych wie -
dzą i fa cho wo ścią me dy kom na
świe cie, w tej dzie dzi nie da le ko
nam by ło do współ cze snych
stan dar dów. Dzię ki sta ra niom
śro do wi ska me dycz ne go w
koń cu na stą pił prze łom w
prze szcze pach od ży wych
daw ców, choć wie le jesz cze po -
zo sta je do zro bie nia. 

W 2010 ro ku prze szcze pio no
po nad dwa ra zy wię cej ne rek
niż w 2009 ro ku. W du żej mie rze
to za słu ga I eta pu kam pa nii
edu ka cyj nej Ży wy Daw ca Ner ki
2-1=2. Jed nak to wciąż za ma ło,
by trans plan to lo gia w Pol sce w
od nie sie niu do prze szcze pów
ro dzin nych prze sta ła pla so wać
nas w ogo nie Eu ro py i świa ta.

Profesor An drzej Chmu ra,
kon sul tant wo je wódz ki w dzie -
dzi nie trans plan to lo gii kli nicz -
nej i szef naj ak tyw niej szej od
dwóch lat w Pol sce war szaw -
skiej kli ni ki trans plan to lo gicz -
nej, otwie ra jąc dys ku sję, zwró cił
uwa gę, że prze szcze py ne rek od
ży wych daw ców w Pol sce są
obec nie naj więk szym wy zwa -
niem, wy ma ga ją cym dzia łań
edu ka cyj nych i sys te mo wych. 

– Waż ne, by roz ma wiać o tym
w opar ciu o fak ty. W złym i nie -
praw dzi wym świe tle sta wia ją ją
nie któ re do nie sie nia pra so we.
Za pew niam jednak, że nie jest
tak źle – mó wił pro fe sor. Zwró -
cił uwa gę, że dwa la ta te mu na -

stą pił prze łom. Pod au spi cja mi
Mi ni ster stwa Zdro wia i z ini cja -
ty wy Pol skiej Unii Me dy cy ny
Trans plan ta cyj nej po wsta ły
zna czą ce ini cja ty wy: „Part ner -
stwo dla trans plan ta cji” oraz
Na ro do wy Pro gram Roz wo ju
Me dy cy ny Trans plan ta cyj nej.

Śro do wi sko me dycz ne do ce -
nia za an ga żo wa nie re sor tu we
wspie ra nie trans plan to lo gii.
Pro fe sor Chmu ra wy ra ził
wdzięcz ność pa ni mar sza łek
Ewie Ko pacz, któ ra ja ko mi ni -
ster zdro wia ode gra ła klu czo wą
ro lę w two rze niu tych pro gra -
mów.

Pa ni mar sza łek prze ka za ła
or ga ni za to rom list, pod kre śla -

jąc w nim, że trans plan ta cja na -
rzą dów czę sto jest je dy nym
spo so bem na ura to wa nie ży cia.

„To trud ne za da nie dla śro -
do wi ska me dycz ne go oraz wy -
zwa nie dla ludz kich po staw
etycz nych. Pol ska trans plan to -
lo gia to set ki uda nych za bie -
gów, do sko na le roz wi nię te
ośrod ki me dy cy ny trans plan ta -
cyj nej oraz pręż nie dzia ła ją ce
or ga ni za cje. Dla te go na le ży
pro wa dzić sta łą kam pa nię edu -
ka cyj ną oraz wspie rać spo so by
in for mo wa nia spo łe czeń stwa o
moż li wo ściach ra to wa nia ludz -
kie go ży cia. Świa do mość w tym
za kre sie jest cią gle nie wy star -
cza ją ca” – napisała.

Ko lej nym ele men tem eks -
perc kie go spo tka nia by ło
przed sta wie nie kon kret nych
da nych do ty czą cych trans plan -
to lo gii w Pol sce. Re fe ro wał je
dy rek tor Po ltran splan tu pro f.
Ro man Da nie le wicz, któ ry ko -
or dy nu je po bie ra nie i prze -
szcze pia nie or ga nów w Pol sce.
Za nim przed sta wił da ne licz bo -
we, przy po mniał, że trans plan -
to lo gia to no wo cze sna dzie dzi -
na le cze nia cho rych z nie wy -
dol no ścią ne rek, wą tro by, płuc
czy ser ca, dla któ rych w wie lu
przy pad kach jest je dy ną dro gą
ra to wa nia zdro wia i ży cia. 

– W Pol sce na rzą dy prze -
szcze pia ne są od 1966 ro ku, w
tym cza sie prze szcze pio no 22
408 na rzą dów, w tym po nad 17
551 ne rek, pra wie 2000 serc, po -
nad 2500 wą trób i po nad 300
trzu stek wraz z ner ką, a tak że 61
płuc. To jed nak za le d wie 45
proc. sza co wa nych po trzeb.
Wie my, że daw ców na rzą dów
mo gło by być znacz nie wię cej,
po nie waż w Pol sce wciąż nie
wszy scy po ten cjal ni daw cy są
iden ty fi ko wa ni i kwa li fi ko wa ni
do po bra nia na rzą dów. To wiel -
kie po le do dzia ła nia i zwięk -
sza nia efek tyw no ści – mó wił
pro fe sor Da nie le wicz.

We dług sza cun ko wych da -
nych w Pol sce rocz nie po win no
się prze szcze piać ok. 2000 ne -
rek, a jest prze szcze pia nych
nie wie le po nad ty siąc; 600 wą -
trób – pod czas gdy wy ko ny wa -
nych jest 300 prze szcze pów, ale
przede wszyst kim po win no się
prze szcze piać ok. 300 serc,
a ostat nio wy ko na no 80 prze -
szcze pów!

– Rocz nie na li stę ocze ku ją -
cych wpi sy wa nych jest ok. ty sią -
ca pa cjen tów do prze szcze pie -

nia ner ki i ty lu bior ców ne rek
otrzy mu je prze szczep. Mo że my
być dum ni z wy ni ków pol skiej
trans plan to lo gii w od nie sie niu
do prze ży cia cho rych i czyn no -
ści prze szcze pów. Rok od prze -
szcze pie nia ży je 95 proc. bior -
ców ne rek i 89 proc. prze szcze -
pio nych ne rek. Po dzie się ciu la -
tach ży je 76 proc. bior ców, a 55
proc. na rzą dów funk cjo nu je –
mó wił prof. Da nie le wicz.

Wszy scy eks per ci po twier -
dza li, że wie le do ży cze nia po -
zo sta wia ją prze szcze pie nia od
ży wych daw ców. W Pol sce
wskaź nik na 1 mln miesz kań -
ców wy no si 1, w kra jach Eu ro py
Za chod niej pięć, sześć ra zy
wię cej. Jed no cze śnie przy po -
mnia no, że pol skie spo łe czeń -
stwo jest przy chyl ne trans plan -
to lo gii, tyl ko że w prak ty ce nie
prze kła da się to na licz bę prze -
szcze pów.

Wi ce mi ni ster zdro wia Igor
Ra dzie wicz -Win nic ki uwa ża, że
trze ba gło śno mó wić, iż trans -
plan to lo gia to ob szar do brych
in we sty cji w zdro wie lu dzi.

– Waż ne jest bu do wa nie w
śro do wi sku me dycz nym wspól -
ne go fron tu i edu ka cji dla trans -
plan to lo gii. Bo je śli w kra ju są ol -
brzy mie róż ni ce mię dzy wo je -
wódz twa mi (mię dzy 5 a 26
proc.) w po zy ski wa niu daw ców
na rzą dów, a czę stość wy stę po -
wa nia zja wisk zdro wot nych jest
po rów ny wal na, to wy da je się, że
ma my do czy nie nia z nie rów ną
dys try bu cją wie dzy, świa do mo -
ści i prze ko na nia co do słusz no -
ści dzia łań współ pra cy i zgła sza -
nia daw ców – mó wił wi ce mi ni -
ster. Je go zda niem po win no się
bu do wać po zy tyw ny prze kaz

kul tu ro wo -me dial ny do spo łe -
czeń stwa, że by cie daw cą na rzą -
du jest prze ja wem naj więk sze -
go da ru prze ka zy wa ne go dru -
gie mu czło wie ko wi.

– W Eu ro pie są kra je, w któ -
rych więk szość prze szcze pów
sta no wią prze szcze py od ży -
wych daw ców. W Pol sce cią gle
jest to zja wi sko mar gi nal ne, i to
trze ba zmie nić. Po win ni śmy
bu do wać prze ko na nie, że na -
rząd jest bez cen nym da rem. Za -
pew niam, że re sort bę dzie ści śle
współ pra co wał ze śro do wi -
skiem trans plan ta cyj nym. Wie -
rzę, że uda nam się wy pra co wać
roz wią za nia, któ re po zwo lą na
wzrost licz by prze szcze pów od
ży wych daw ców – do dał Igor
Ra dzie wicz -Win nic ki.

Profesor Chmu ra, od no sząc
się do prze szcze pów wą tro by w
Pol sce, przy po mniał, że roz po -
czę ły się one w 1990 ro ku. Z 30-
-let nim opóź nie niem w sto sun -
ku do świa ta. – Jed nak je ste śmy
na do brej dro dze, bo wiem
prze szcze py wą tro by to naj bar -
dziej dy na micz nie roz wi ja ją ca
się część trans plan to lo gii – ak -
cen to wał.

O opty mi stycz nych prze -
słan kach mó wił też ko or dy na -
tor pro jek tu Ży wy Daw ca Ner ki
prof. Ar tur Kwiat kow ski. Je go
zda niem na szcze gól ną uwa gę
w prze szcze pach ne rek od ży -
we go daw cy za słu gu je po wo ła -
nie ko or dy na to rów trans plan -
ta cyj nych w sta cjach dia liz. 

– Te raz jest ich 68, w 50 sta -
cjach dia liz w sied miu wo je -
wódz twach. Głę bo ko wie rzę, że
pro wa dzo na przez nich ak cja
in for ma cyj na i edu ka cyj na
przy czy ni się do zwięk sze nia
licz by prze szcze pień od ży we -
go daw cy – mó wił. We dług
profesora to do pie ro po czą tek.
Trze ba jesz cze stwo rzyć sys tem
kom plek so wej opie ki nad ni mi,
wpro wa dzić tech ni ki chi rur gii
mi niin wa zyj nej i ro bo to wej. 

Pro fe sor od niósł się rów nież
do prze szcze pień sy mul ta nicz -
nych ner ki i trzust ki. – Rok 2012
wy da je się re kor do wy w tych
prze szcze pie niach. Mo że my
być dum ni, że pro ce du ra ta, je -
śli cho dzi o ocze ki wa nia i re ali -
za cje, bę dzie prak tycz nie wy -
rów na na – ak cen to wał prof. Ar -
tur Kwiat kow ski.

Eks per ci mó wi li też o pro ble -
mach, na ja kie na tra fia ją każ de -
go dnia, prze szko dach w re ali -
za cji pro gra mu roz wo ju me dy -
cy ny trans plan ta cyj nej w Pol -
sce. Jed ną z nich jest brak osob -
nej wy ce ny pro ce dur po bra nia
ner ki od ży we go daw cy oraz
nie do ce nia nie waż no ści tej
pro ce du ry. Pod nie sio no ko -
niecz ność no we li za cji usta wy
trans plan ta cyj nej, na kła da ją cej
na ośrod ki po bie ra ją ce ner ki
od daw cy obo wią zek opie ki
nad nim. Eks per ci za uwa ży li, że
w prze pi sach są lu ki. 

– Nie ma tam cho ciaż by mo -
wy o za bez pie cze niu fi nan so -
wym dla daw ców, np. na prze -
jazd do ośrod ków na ba da nia
kon tro l ne, a ci czę sto nie ma ją
na to pie nię dzy, co w efek cie
unie moż li wia zba da nie czę ści
tych osób – za uwa żał prof.
Chmu ra.

O opie ce nad bior ca mi mó -
wi ła prof. Mag da le na Dur lik,
kon sul tant wo je wódz ki w dzie -
dzi nie ne fro lo gii oraz trans -
plan to log kie ru ją cy naj star szą
w Pol sce kli ni ką trans plan ta cyj -
ną. Za zna czy ła, jak waż nym za -
da niem jest, by prze szcze pio ny
na rząd funk cjo no wał, a pa cjent
żył jak naj dłu żej. Ra tu je my
czło wie ka a jed no cze śnie
zmniej sza się licz ba cho rych
cze ka ją cych na ko lej ny prze -
szczep. Pa ni pro fe sor zwró ci ła
uwa gę, jak istot ne jest le cze nie
im mu no su pre syj ne (za po bie -
ga ją ce od rzu ca niu na rzą dów).

– W opie ce nad pa cjen tem
waż ne jest nie tyl ko le cze nie im -
mu no su pre syj ne, ale i je go mo -
ni to ro wa nie – sta ła kon tro la nad
moż li wy mi po wi kła nia mi ukła -
du krą że nia, on ko lo gicz ny mi
i od por no ścio wy mi. Są to trzy
głów ne przy czy ny zgo nów na -
szych pa cjen tów – mó wi ła prof.
Dur lik. – Opie kę nad pa cjen tem
we wcze snym okre sie po trans -
plan ta cji kom pli ku je prze pis
mó wią cy, że szpi ta le nie mo gą
przy jąć cho re go przed upły -
wem14 dni odje go wy pi sa nia ze
szpi ta la. Dla te go pa cjent nie po -
wi nien cho ro wać (in fek cja, pro -
ces od rzu ce nia) wcze śniej niż
po14 dniach, ato zda rza się czę -
ściej i wów czas udzie la jąc mu –
co oczy wi ste – po mo cy, nie
otrzy mu je my pie nię dzy z NFZ.

– Cho rzy, np. po pię ciu
dniach od wyj ścia ze szpi ta la,
ma ją wzrost kre aty ni ny i mu szą

być przy ję ci. I oczy wi ście są
przyj mo wa ni, ale NFZ za ich te -
ra pię już nie pła ci. To jest przy -
kład prze pi su, któ ry wy ni ka
chy ba z bra ku zro zu mie nia
spe cy fi ki tej dzie dzi ny – do dał
prof. An drzej Chmu ra.

Waż nym ele men tem de ba ty
by ła opie ka am bu la to ryj na nad
pa cjen ta mi po prze szcze pie niu
na rzą dów, przed sta wio na przez
dy rek to ra In sty tu tu Trans plan -
to lo gii prof. Lesz ka Pącz ka, któ -
ry na zwał trans plan to lo gów
ofia ra mi suk ce su. Dla cze go?

– W pe wien spo sób sta li śmy
się ni mi ze wzglę du na wzrost
licz by prze szcze pów. W mo jej
przy chod ni le czy my 2200 pa -
cjen tów po prze szcze pie niu
ner ki i 1100 pa cjen tów po prze -
szcze pie niu wą tro by, to 1/3
wszyst kich pa cjen tów po prze -
szcze pie niu tych or ga nów w
Pol sce. Rocz nie przy by wa 250
no wych pa cjen tów. Na to miast
na le cze nie am bu la to ryj ne ma -
my li mi ty usta lo ne przez NFZ. W
związ ku ze wzro stem licz by pa -
cjen tów po prze szcze pie niu
przy za cho wa niu li mi tów
sprzed kil ku lat ma my de fi cyt fi -
nan so wy. W pół ro czu 2012 ma -
my nie za pła co nych 2488 wi zyt,
ale tak że 126 ho spi ta li za cji. Wie -
lo krot nie in for mo wa li śmy NFZ
o pro ble mie, kil ka krot nie wy stę -
po wa li śmy z proś bą o sko ry go -
wa nie li mi tów, do tych czas bez -
sku tecz nie – mó wił prof. Pą czek.

Za zna czył, że oba wia się, co
się sta nie, je śli licz ba prze szcze -
pów zo sta nie po dwo jo na. – Wie -
rzę, że li mi tów przy jęć w trans -
plan to lo gii nie bę dzie i spra wa
zo sta nie roz wią za na w bie żą -
cym ro ku – do dał.

O prze szcze pach na rzą dów
u dzie ci mó wił prze wod ni czą cy

Kra jo wej Ra dy Trans plan ta cyj -
nej prof. Piotr Ka li ciń ski, któ ry
zwró cił uwa gę, że dzię ki pro -
gra mo wi prze szcze pia nia or ga -
nów, za rów no od ży we go daw -
cy, jak i od osób zmar łych, li sty
ocze ku ją cych na ner ki i wą tro -
bę są bar dzo krót kie.

– Pa mię tam cza sy, kie dy na
li ście dzie ci ocze ku ją cych na
prze szcze pie nie ner ki by ło 200
cho rych, dziś ma my 30. Nie ma
ta kiej sy tu acji, że dzie ci są dia li -
zo wa ne i nie kwa li fi ko wa ne do
za bie gu. Na prze szczep wą tro -
by ocze ku je śred nio dzie się cio -
ro dzie ci. Nie ozna cza to, że nie
ma my in nych pro ble mów –
mó wił.

Transplantologia polska – c
O przyszłości transplantologii, przeszkodach na drodze do jej pełnego sukcesu, nadziejach, potrzebie systemowych 

Udział w niej wzięli krajowi specjaliści w tej dziedzinie, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Agencji Oceny
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całkiem piękna i niedroga?
rozwiązań pozwalających na jej lepsze finansowanie rozmawiano podczas debaty „Transplantologia polska – fakty”.

y Technologii Medycznych oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Patronat nad debatą objęła „Rzeczpospolita”

Jed nym z nich jest sfe ra prze -
szcze pów na rzą dów klat ki pier -
sio wej i je lit. 

– Ma my na dzie ję, że sy tu acja
się po pra wi, je śli uda się do pro -
wa dzić do koń ca bu do wę cen -
trum trans plan ta cyj ne go. Ko lej -
nym wy zwa niem jest wzra sta ją -
ca sta le licz ba pa cjen tów po -
trze bu ją cych bar dzo dro gie go
le cze nia, do któ rych nie moż na
do pa so wać ist nie ją cych pro ce -
dur me dycz nych – do dał prof.
Ka li ciń ski.

Eks pert za uwa żył, że mo gło -
by być wię cej ży wych daw ców
ner ki, gdy by móc o nich sku -
tecz niej za dbać. Te raz jest to 15
pro c., a po win no być co naj -
mniej 50.

– Tu nie zbęd na jest po moc ze
stro ny pań stwa. Oso by ta kie
po win ny mieć np. zwrot kosz -
tów zwią za nych z prze rwą w
pra cy na czas prze by wa nia w
szpi ta lu oraz gwa ran cję, że nie
stra cą za trud nie nia. Za kład
Ubez pie czeń Spo łecz nych po -
wi nien w ca ło ści wy pła cać za si -
łek cho ro bo wy za okres zwol -
nie nia zwią za ne go z po bra niem
na rzą du. Po trzeb ne są zmia ny
prze pi sów pra wa. Zmia ny opła -
cal ne, bo wiem z punk tu wi dze -
nia pań stwa nie są to wiel kie
wy dat ki, a dla roz wo ju trans -
plan to lo gii by ło by to istot ne
wspar cie – uzu peł niał pro fe sor
Ka li ciń ski.

Kra jo wy kon sul tant w dzie -
dzi nie trans plan to lo gii prof.

Woj ciech Ro wiń ski pod kre ślił: 
– Nie zbęd na jest de cy zja mi ni -
stra zdro wia i pre ze sa NFZ, że
wszyst kie pro ce du ry trans plan -
ta cyj ne (tzn. ko mi syj ne roz po -
zna nia zgo nu i pod trzy my wa -
nia czyn no ści na rzą dów do
chwi li po bra nia, po bra nie i
prze szcze pie nie na rzą du, am -
bu la to ryj na i szpi tal na opie ka
po trans plan ta cyj na) bę dą trak -
to wa ne ja ko pro ce du ry nie li mi -
to wa ne, po dob nie jak po ro dy.
Do pó ki tak nie bę dzie, nie unik -
nie my sy tu acji, ja kie mia ły miej -
sce w ubie głym ro ku oraz w
pierw szej czę ści te go, że Na ro -
do wy Fun dusz Zdro wia nie za -
pła cił róż nym ośrod kom po kaź -
nych kwot – pra wie 3 mln zł, z
ty tu łu nad wy ko nań. Do kład ne
ob li cze nia kosz tów wy ka zu ją,
że in we sto wa nie w me dy cy nę
trans plan ta cyj ną nie tyl ko ra tu -
je lu dzi od zgo nu, ale jest eko -
no micz nie uza sad nio ne – pod -
kre ślał pro fe sor.

Rów nie ka te go rycz ny był
pre zes Pol skie go To wa rzy stwa
Trans plan ta cyj ne go prof. Zbi -
gniew Wło dar czyk. 

– Cza sa mi wy da je mi się, że
płat nik i po li ty cy chcą, by trans -
plan to lo gia by ła „cał kiem pięk -
na i nie dro ga”. Tak się nie da. Al -
bo bę dzie cał kiem pięk nie, al bo
nie dro go – mó wił pro fe sor.

Re to rycz nie py tał, dla cze go
w Pol sce od se tek osób dia li zo -
wa nych, zgło szo nych do prze -
szcze pu wy no si do 8 proc., a na
świe cie jest ich trzy krot nie wię -
cej? Czy je ste śmy tak bo ga tym
kra jem, że stać nas na dia li zo -
wa nie wszyst kich – bli sko 20
tys. cho rych po 60 000 zł rocz -
nie, a nie stać, by dwu krot nie
wię cej zgła szać do prze szcze -
pia nia, któ re jest znacz nie tań -
szą me to dą le cze nia.

Zwró cił też uwa gę na ko lej ny
pro blem: wy ce nę pro ce du ry
trans plan ta cyj nej w Pol sce. Ta
na le ży do naj niż szych w Eu ro -
pie.

– Prze szczep i opie ka nad pa -
cjen tem w pierw szym mie sią cu
kosz tu ją w Pol sce ok. 10 tys. eu -
ro (w kra jach eu ro pej skich 3–4
ra zy wię cej), a le czy my ty mi sa -
my mi le ka mi – mó wił prof. Wło -
dar czyk.

Pre zes PTT jest tak że za nie -
po ko jo ny bra kiem opie ki
nad daw ca mi ży wy mi. Uwa ża,
że nie zbęd ne jest szer sze
wspar cie daw ców ro dzin nych,
zwłasz cza gwa ran cją po wro tu
do pra cy po okre sie re kon wa le -
scen cji.

Do oma wia nych pro ble mów
i zgła sza nych wnio sków od nio -

sła się przed sta wi ciel ka re sor tu
zdro wia, dy rek tor De par ta -
men tu Po li ty ki Zdro wot nej An -
na Ka miń ska. Za zna czy ła, że
każ de spo tka nie ze śro do wi -
skiem eks per tów jest waż nym
elementem współpracy. Jej
zda niem niezbędnym do peł -
nie niem suk ce su trans plan to lo -
gii są po ten cjal ni daw cy. 

– Pro mo cja ży we go daw stwa
i po bie ra nie na rzą dów od daw -
ców zmar łych są w Pol sce nie -
wy star cza ją ce. Wy ni ka to
przede wszyst kim z nie wie dzy i
jesz cze z nie wy kształ co nej kul -
tu ry zdro wot nej na sze go spo łe -
czeń stwa – mó wi ła An na Ka -
miń ska. – Słu cha jąc tych gło -
sów, mo że po wstać wra że nie, że
na pań stwa śro do wi sko zo sta ła
prze rzu co na kwe stia or ga ni za -
cji sys te mu, pod czas gdy pań -
stwo po win ni ście ra to wać ży cie
pa cjen tów.

Nie zgo dzi ła się jed nak z za -
rzu tem, że mi ni ster stwo nie za -
się ga opi nii trans plan to lo gów w
waż nych spra wach, tak że do ty -
czą cych fi nan so wa nia. 

– Na le ży pa mię tać, że dzia ła -
my w ra mach usta lo ne go bu -
dże tu pań stwa. Jed no cze śnie
zo bo wią zu je my się do pra cy
nad uspraw nie niem or ga ni za -
cyj nym sys te mu, by pro gram
roz wo ju me dy cy ny trans plan -
ta cyj nej dzia łał jak naj le piej –
obie ca ła dy rek tor Ka miń ska.

W imie niu NFZ głos za bra ła
Bar ba ra Wój cik -Kli kie wicz, dy -
rek tor De par ta men tu Go spo -
dar ki Le ka mi, przy po mi na jąc,
że w 2011 ro ku Fun dusz prze -
zna czył na fi nan so wa nie trans -
plan to lo gii wię cej środ ków niż
rok wcze śniej.

– Za pew niam, że do strze ga -
my po ten cjał trans plan to lo gii,
ale mo że my ob ra cać się tyl ko w
ra mach przy ję te go pla nu fi nan -
so we go. Jed no cze śnie nie ba -
wem ru szy kon kurs na pro gram
le ko wy do ty czą cy pro fi lak ty ki
WZWB (wi ru so we za pa le nie
wą tro by – red.) u bior ców prze -
szcze pów. My ślę, że to do bra
wia do mość – deklarowała Bar -
ba ra Wój cik -Kli kie wicz.

O tym, jak no we re gu la cje,
wpro wa dzo ne przez zno we li -
zo wa ną usta wę re fun da cyj ną
utrud nia ją ży cie le ka rzom i ich
cho rym, mó wi ło pod czas de ba -
ty wie lu jej uczest ni ków.

Prof. Mag da le na Dur lik
zwró ci ła uwa gę, że w prze tar -
gach szpi tal nych za zwy czaj wy -

gry wa tyl ko je den – naj tań szy
lek. A w ska li kra ju sto so wa nych
jest kil ka le ków ory gi nal nych i
kil ka od twór czych. 

– Ro zu mie my ko niecz ność
ra cjo na li za cji wy dat ków, ale nie
w każ dym przy pad ku zmia na
le ku (za rów no ory gi nal ne go, jak
od twór cze go) jest wska za na,
zwłasz cza wobec po gor sze nia
funk cji prze szcze pu. W sy tu acji
„ga sną cej ner ki” prio ry te tem
jest ra to wa nie or ga nu. W ta kich
przy pad kach nie po win no się
po dej mo wać ry zy ka ja kich kol -
wiek zmian – dzie li ła się spo -
strze że niem profesor Dur lik.

– Na si cho rzy le cze ni są róż -
ny mi ty pa mi le ków im mu no su -
pre syj nych. Tym cza sem w szpi -
ta lu ma my tyl ko je den – przy -
po mi na ła i do da ła: – Są dzi łam,
iż z chwi lą wej ścia na ry nek róż -
nych le ków ory gi nal nych i od -
twór czych dy rek tor pla ców ki
bę dzie mógł za ku pić cho ciaż
nie wiel ką ilość każ de go sto so -
wa ne go w prak ty ce kli nicz nej
le ku. Wszyst ko po to, by kon -
kret ny pa cjent tra fia ją cy na
szpi tal ny od dział mógł kon ty -
nu ować te ra pię tym sa mym far -
ma ceu ty kiem. W przy pad ku
zmia ny le ków (zwłasz cza czę -
stej) te ra pia mo że się oka zać
sub op ty mal na.

Z ko lei prof. Ry szard Gren da,
kie row nik Kli ni ki Ne fro lo gii,
Trans plan ta cji Ne rek i Nad ci -
śnie nia Tęt ni cze go w Cen trum
Zdro wia Dziec ka, zwró cił uwa -
gę na jesz cze in ny aspekt tej
spra wy. 

– Zda rza się, że dzie ci po
prze szcze pie niu ner ki w wy ni -
ku za sto so wa nej te ra pii, przede
wszyst kim wsku tek dzia ła nia
ste ro idów – nie ro sną. Są jed -
nak opi sa ne i udo wod nio ne
me to dy im mu no su pre sji, przy
któ rej le ki po wo du ją ce ni sko ro -
słość moż na wy eli mi no wać. By
to by ło bez piecz ne dla pa cjen -
ta, ko niecz ne jest po da nie

dwóch da wek od po wied nie go
prze ciw cia ła mo no klo nal ne go,
któ re nie ste ty nie jest re fun do -
wa ne w ta kim wła śnie wska za -
niu. W efek cie ten pa cjent po
kil ku la tach kosz tu je bu dżet
pań stwa du żo wię cej, po nie waż
przyj mu je re fun do wa ny hor -
mon wzro stu – stwierdził.

Zda niem prof. Gren dy le ka -
rze po win ni mieć szan sę pro po -
no wa nia no wo cze snej im mu -
no su pre sji zgod nie ze swą wie -
dzą i naj le piej po ję tym in te re -

sem pa cjen ta, a ana li za far ma -
ko eko no micz na mo że udo wod -
nić, że tak że fi nan so wo jest to
opła cal ne. – Na ra zie po stro nie
płat ni ka nikt ta kich nie za leż -
nych ana liz nie pro wa dzi – re fe -
ro wał prof. Gren da i pod su mo -
wał: – Wie rzę, że to na stą pi. To
mo je ma rze nie.

Woj ciech Ma tu se wicz, pre zes
Agen cji Oce ny Tech no lo gii Me -
dycz nych, przy znał, że współ -
cze sna trans plan to lo gia bez in -
no wa cyj nych le ków im mu no -
su pre syj nych nie od no si ła by
tak du żych suk ce sów. Je go zda -
niem trans plan to lo gia wy ma ga
zna ko mi tych fa chow ców – tych
ma my – oraz co raz więk sze go
do stę pu do naj sku tecz niej -
szych le ków im mu no su pre syj -
nych, po nie waż naj waż niej sze
dla le ka rzy i pa cjen ta jest utrzy -
ma nie prze szcze pu. Agen cja,
uwzględ nia jąc opi nie trans -
plan to lo gów, wy da ła po zy tyw -
ną re ko men da cję dla wszyst -
kich wska za nych przez śro do -
wi sko le ków im mu no su pre syj -
nych. Nie ste ty w przy pad ku
nie któ rych ist nie je ko niecz ność
do płat ze stro ny pa cjen ta.

– Nie naj szczę śliw sze są ta kie
roz wią za nia – oce niał pre zes
Agen cji Oce ny Tech no lo gii Me -
dycz nych. – Wszy scy uczy my
się grup li mi to wych. Po trzeb na
bę dzie dys ku sja, ale też wszy -
scy ma my świa do mość, że w
kry zy sie po zy cja le ków od twór -
czych bę dzie ro sła. Zda je my so -
bie jed nak spra wę, że na wet
przy 90 proc. bio rów no waż no -
ści le ków od twór czych (ge ne -
rycz nych) wska za ne jest ści ślej -
sze mo ni to ro wa nie sta nu tych
pa cjen tów. 

– Rzecz w tym, że ge ne ral nie
pa cjen ci po prze szcze pach nie
po win ni w trak cie im mu no su -
pre sji zmie niać le ku. Je że li to
na stą pi, mu szą być szcze gól nie
mo ni to ro wa ni przez kil ka ty go -
dni. Na to miast nie ma po wo du
do nie po ko ju, je śli od po cząt ku
im mu no su pre sji pa cjent bę -
dzie usta wio ny na le ku ge ne -
rycz nym. Prio ry te tem w każ dej
sy tu acji jest utrzy ma nie prze -
szcze pu – stwierdził Woj ciech
Ma tu se wicz.

Przed sta wi ciel ka NFZ po wy -
słu cha niu gło sów le ka rzy od -
nio sła się do far ma ko lo gii trans -
plan ta cyj nej w kon tek ście usta -
wy re fun da cyj nej, przy po mi na -
jąc, że okre śli ła ona sche mat po -
stę po wa nia przy wpro wa dza -

niu le ków na ścież kę re fun da -
cyj ną. 

– W nie któ rych aspek tach
usta wa po win na być zno we li -
zo wa na – mó wi ła dyrektor Wój -
cik -Kli kie wicz. – Wła śnie roz po -
czy na ją się pra ce, któ re po win -
ny do pro wa dzić do ure gu lo wa -
nia kwe stii bu dzą cych dziś kon -
tro wer sje, m.in. te go, że te raz
tyl ko fir ma far ma ceu tycz na
mo że apli ko wać o wej ście do
sys te mu re fun da cji, i to na wa -
run kach tyl ko przez sie bie
wnio sko wa nych.

W tro sce o bez pie czeń stwo
prze szcze pu Bar ba ra Wój cik -
-Kli kie wicz za pro po no wa ła, by
na re cep cie le karz do pi sał NZ –
nie za mie niać.

Pre zes PTT prof. Zbi gniew
Wło dar czyk pod kre ślił, że obo -
wiąz kiem śro do wi ska jest
współ uczest ni cze nie w or ga ni -
zo wa niu sys te mu zdro wot ne go
w za kre sie trans plan to lo gii. 

– Nie uchy la my się od te go i
je ste śmy dla re sor tu i Fun du szu
gru pą wspar cia. Sko rzy sta my
wszy scy, a przede wszyst kim
pa cjen ci, je śli bę dzie mię dzy na -
mi wię cej zro zu mie nia i współ -
dzia ła nia. Ma my prze cież ta ki
sam cel – zdro wie i ży cie pa cjen -
tów – pod kre ślał. I pytał: – Sko ro
za sta na wia my się nad fe no me -
nem wo je wództw za chod nio -
po mor skie go i pod kar pac kie go,
w któ rych licz ba po brań na rzą -
dów róż ni się dzie się cio krot nie,
to nie wie le po dej mu je się dzia -
łań ad mi ni stra cyj nych, by coś z
tym zro bić. Sko ro roz po zna nie i
zgło sze nie śmier ci mó zgu to
obo wią zek le ka rza wy ni ka ją cy z
usta wy i ko dek su ety ki le kar -
skiej, to dla cze go te go nie roz li -
cza my?

Nako niec głos za brał kie row -
nik Ka te dry i Kli ni ki Cho rób
We wnętrz nych, Nad ci śnie nia
Tęt ni cze go i An gio lo gii Aka de -
mii Me dycz nej w War sza wie
prof. Zbi gniew Ga ciong. Fun da -
cja Cen trum Roz wo ju Me dy cy -
ny, któ rej prze wod ni czy, jest
part ne rem re ali zo wa ne go od
dwóch lat pro gra mu mi ni ste -
rial ne go pro mu ją ce go ży we
daw stwo or ga nów.

– Mam na dzie ję, że pro gram
prze kształ ci się w ogól no kra jo -
wy, któ ry ja ko je den z nie wie lu
pro gra mów edu ka cyj nych kie -
ro wa nych tak że do pa cjen tów,
fi nan so wa ny jest z pie nię dzy
bu dże to wych – po wie dział
prof. Ga ciong.

—notowała Kamilla Gębska

Polska transplantologia Czwartek
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◊: Jak ży jesz te raz, pięć lat po
prze szcze pie? Czy masz ja kieś pro -
ble my zdro wot ne?
Ni co le Sa le ta: Mo gę i ro bię
wszyst ko to, co in ni zdro wi lu -
dzie. Tak bar dzo cze ka łam na
prze szczep. Na po cząt ku naj -
bar dziej cie szy łam się, że bę dę
mo gła roz stać się z re stryk cyj ną
die tą. W koń cu zjeść ta blicz kę
cze ko la dy i po tra wy, któ re
prze cież ma ją smak. Wcze śniej
ja dłam da nia bez so li i wszyst ko
sma ko wa ło tak sa mo. Mo gę jeź -
dzić na ro we rze, spo ty kać się ze
zna jo my mi, przy go to wu ję się
do ma tu ry, słu cham mu zy ki ja -
poń skiej, pa sjo nu ję się j -roc -
kiem. Mu szę je dy nie pa mię tać
o bra niu le ków dwa ra zy dzien -
nie. Przy wy kłam do te go, jak do
my cia zę bów.

Otwar cie mó wisz, że prze szczep
po zwo lił ci wró cić do nor mal ne go
ży cia. Co by ło do te go mo men tu
naj trud niej sze?

Z wie lu rze czy nie zda wa łam
so bie spra wy, bo by łam dziec -
kiem. Ale bar dzo ogra ni cza ły
mnie dia li zy, któ re go dzi łam ze
szko łą. To one wy zna cza ły rytm.
Do do mu wra ca łam na wet po
22.00, a trze ba by ło jesz cze od -
ro bić lek cje.

Włą czy łaś się w kam pa nię spo łecz -
ną „Ży wy daw ca ner ki. Od da ję, bo
ko cham”. Dla cze go?

Mó wie nia o tym, jak wiel -
kim da rem jest prze ka za nie
na rzą du ko muś bli skie mu, by
ura to wać mu ży cie, ni gdy za
wie le. Za le ży mi na upo -
wszech nia niu wie dzy 
o prze szcze pach ro dzin nych,
bo sa ma te go do świad czy łam.
Chcia ła bym, by te go ty pu
prze szcze pów by ło jak naj wię -
cej. Wciąż wie le osób są dzi, że

od da jąc ner kę, coś tra cą, a tak
nie jest. Da ją ko muś dru gie ży -
cie. Ja je do sta łam. 

Jak prze ko nu jesz do te go kro ku?
O prze szcze pach trze ba

mó wić otwar cie, bo to nie jest
te mat ta bu. Na le ży też za chę -
cać lu dzi do ro bie nia ba dań i
wpi sy wa nia się na li stę daw -
ców or ga nów. Nie ma chy ba
cen niej szej rze czy niż moż li -
wość przy wró ce nia ko muś z
ro dzi ny, ale i ob cej oso bie
moż li wo ści po wro tu do nor -
mal ne go ży cia. 

Roz ma wia łam z wie lo ma oso ba mi
po prze szcze pach i wszy scy zgod -
nie twier dzą, że prze szczep zmie -
nia daw cę i bior cę. 

Tak, mam świa do mość, że
część ta ty jest we mnie. Za -
wsze by li śmy so bie bli scy, a te -
raz na sza re la cja zy ska ła wy -
jąt ko wy wy miar. 

W tym ro ku zda jesz ma tu rę. Ja kie
masz pla ny na przy szłość?

Bar dzo chcia ła bym do stać
się na ja po ni sty kę na Uni wer -
sy tet War szaw ski. 

Jak za re ago wał pan na wia do -
mość, że cór ka wy ma ga prze szcze -
pu ner ki – czy miał pan ja kie kol -
wiek wąt pli wo ści? 

Przemysław Sa le ta: Gdy
oka za ło się, że mo gę być daw -
cą dla cho rej cór ki, nic in ne go
się nie li czy ło. Dla te go tro chę
trud no mi zro zu mieć, dla cze -

go w Pol sce ze wszyst kich
prze szcze pów na rzą dów tyl ko
5 pro cent to prze szcze py ro -
dzin ne. A na świe cie jest ich
oko ło 50 pro cent. Być mo że
wy ni ka to z nie wie dzy lu dzi,
że ta kie prze szcze py są wy ko -
ny wa ne. A war to po ma gać in -
nym, bo ni gdy nie wia do mo,
kie dy my bę dzie my po trze bo -
wa li po mo cy. 

Czy w pa na ży ciu po prze szcze pie
po ja wi ły się ja kieś ogra ni cze nia? 

Mo je ży cie z dwie ma ner ka -
mi nie róż ni się od ży cia z jed -
ną. Pro wa dzę rów nie in ten -
syw ny tryb ży cia, tak sa mo
tre nu ję, jem to sa mo. Prze peł -
nia mnie ra dość.

Co ro bić, by ro dzin nych prze szcze -
pów by ło jak naj wię cej?

Na le ży o tym roz ma wiać,
tak jak o wie lu in nych rze -
czach. Nie jest to prze cież ani
wsty dli wa cho ro ba, ani wsty -
dli wy pro blem. Do brze by by -
ło, aby każ dy jak naj wię cej
wie dział o prze szcze pach.
War to mieć teo re tycz ną wie -
dzę w tym za kre sie. Mo że to
do tknąć każ de go, z dnia na
dzień. Je stem te go przy kła -
dem. 

Ja ki wpływ miał ten dar mi ło ści
prze ka za ny cór ce na pa na dal sze
ży cie?

Z pew no ścią to me ta fi zycz -
ne do świad cze nie. Moż na to
po rów nać do te go, jak ko bie ta
ro dzi dziec ko. Daw ca męż czy -
zna da je ka wa łek sie bie swo je -
mu dziec ku i to jest nie sa mo -
wi te. A na po zio mie emo cjo -
nal nym kom fort, że mo głem
po móc cór ce, uj mu jąc jej cier -
pień. 

      —rozmawiała Kamilla Gębska

Wreszcie mogę zjeść
tabliczkę czekolady

ROZMOWA | Przemysław Saleta, znany polski bokser, oddał córce Nicole nerkę. Dziś
osiemnastolatka przygotowuje się do matury, jest aktywna na każdym polu życia 
i – jak przyznaje – zyskała „wolność” dzięki przeszczepowi
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Na czym po le ga pa ni co dzien na
pra ca?
Alek san dra To ma szek:
Przede wszyst kim na pro mo -
wa niu idei trans plan ta cji ne -
rek od osób ży ją cych. Or ga ni -
zu ję spo tka nia, kon fe ren cje w
sta cjach dia liz, w szpi ta lach
dla cho rych ze schył ko wą nie -
wy dol no ścią ne rek i ich ro -
dzin, dla per so ne lu sta cji dia -
liz i po rad ni ne fro lo gicz nych.
Na te go ty pu spo tka niach
opo wia dam, na czym po le ga
trans plan ta cja, oswa jam
uczest ni ków z za gad nie nia mi
do ty czą cy mi po bra nia ner ki
od oso by ży ją cej i bli skiej dla
cho re go. Mo im za da niem jest
od cią że nie cho re go, by sam
nie mu siał pro sić bli skich o

od da nie ner ki. Na spo tka nia
za pra szam spe cja li stów: ko or -
dy na to rów trans plan ta cyj -
nych, ne fro lo ga, chi rur ga, psy -
cho lo ga, daw cę, któ ry już od -
dał ner kę, któ rzy opo wia da ją
o po bra niach, za gro że niach i
ko rzy ściach zwią za nych z
ope ra cją. Mo im za da niem jest
rów nież pro wa dze nie od po -
cząt ku do koń ca po ten cjal nej
pa ry daw cy i bior cy, któ ra po -
ja wia się w punk cie kon sul ta -
cyj nym. 

Z ja ki mi pro ble ma mi w roz mo wach
z pa rą daw cy i bior cy spo ty ka się
pa ni naj czę ściej? 

Ktoś, kto zgła sza się do
mnie, wie, po co przy szedł,
wie, ja ki jest cel roz mo wy. Ja

wy ja śniam wszel kie wąt pli wo -
ści, kie ru ję do spe cja li stów, je -
śli jest po trze ba prze pro wa -
dze nia roz mo wy o szcze gó ło -
wych aspek tach po bra nia czy
prze szcze pie nia ner ki. Pod -
czas ta kich spo tkań bior cy,
czy li pa cjen ci ze schył ko wą
nie wy dol no ścią ne rek, py ta ją
głów nie o to, czy daw ca bę dzie
zdro wy po od da niu na rzą du,
co mu gro zi w cza sie za bie gu,
czy po od da niu ner ki wró ci do
do tych cza so we go try bu ży cia.
Z wy kształ ce nia je stem tak że
psy cho lo giem in ter wen cyj -
nym, co bar dzo mi po ma ga
pod czas te go ty pu roz mów.
Daw ca, da jąc swo ją ner kę, da -
je no we ży cie. Na tu ral nie, to -
wa rzy szy te mu strach, są oba -

wy, ale je ste śmy po to, by je
roz wie wać. Ina czej roz ma wia
się z mat ką, któ ra od da je ner -
kę dziec ku, ina czej z żo ną,
któ ra od da je na rząd mę żo wi,
a jesz cze ina czej, gdy przy ja -
ciel przy ja cie lo wi. Mi łość jest
ta sa ma, chęć ura to wa nia ży -
cia tak że, ale hi sto ria już in na.

Szczególnie trudne są roz -
mo wy, gdy oka zu je się, że
daw ca z róż nych przy czyn jest
dys kwa li fi ko wa ny i nie mo że
od dać na rzą du bli skie mu.
Wówczas trak tu je to ja ko oso -
bi stą tra ge dię. Ob wi nia  się, że
nie mo że po móc ma mie, cór ce
czy mę żo wi, nie mo że ura to -
wać czy je goś ży cia. Taka
osoba po trze bu je wspar cia.

Po ten cjal ny daw ca ma pra wo wy -
co fać się w każ dym mo men cie. Czy
to się zda rza? 

Mnie do tąd się to nie przy -
tra fi ło. Ale zda rzy ło się, że
daw cą miał zo stać je den z
człon ków ro dzi ny, któ ry bał
się ope ra cji. Osta tecz nie zde -
cy do wa ła za nie go ro dzi na.
Po mo gli śmy tej oso bie wy co -
fać się z dal szych pro ce dur,
tłu ma cząc ro dzi nie, że nie mo -

że on zo stać daw cą ze wzglę -
dów me dycz nych. Mu si my tak
po stę po wać, by ta ka oso ba,
wra ca jąc do do mu, nie czu ła
się prze gra na, osądzona przez
człon ków ro dzi ny przez to, że
zo sta ła wy bra na, a nie chce
po móc.  

Czy daw ca po no si kosz ty zwią za ne
z od da niem na rzą dów? 

Wszyst kie ba da nia i ca ła
pro ce du ra zwią za na z kwa li fi -
ka cją do po bra nia na rzą du,
przy go to wa nia do za bie gu
oraz wszyst kie kon sul ta cje są
bez płat ne. Pa cjent po no si je -
dy nie kosz ty zwią za ne z przy -
jaz dem do szpi ta la, w któ rym
od bę dzie się ope ra cja.

Czy pa cjent po od da niu ner ki ob ję -
ty jest opie ką me dycz ną? 

Tak. We dług usta wy przez
dzie sięć lat od mo men tu po -
bra nia ner ki. Szpi tal Kli nicz ny
Dzie ciąt ka Je zus opie ku je
się ta kim pa cjen tem do koń ca
je go ży cia. Daw ca zgła sza się
do nas naj pierw po jed nym
mie sią cu, po tem trzech, sze -
ściu, 12 mie sią cach od ope ra -
cji, a póź niej co ro ku. 

Czy w Pol sce lu dzie chęt niej de cy -
du ją się na od da nie na rzą dów? 

Statystyki nie zadowalają.
Czas ocze ki wa nia na prze -
szcze pie nie ner ki od daw cy
zmar łe go wy no si w Pol sce
śred nio dwa la ta i 10 mie się cy
od roz po czę cia dia liz. Prze -
szczep od daw cy ży we go jest
je dy ną szan są na skró ce nie te -
go okre su i ogra ni cze nie po wi -
kłań zwią za nych z sa mą cho -
ro bą i le cze niem dia li za mi.
Ner ki od daw ców ży wych
funk cjo nu ją le piej i dłu żej niż
te od daw ców zmar łych. Prze -
szcze pie nie ner ki jest naj sku -
tecz niej szą me to dą le cze nia
cho rych ze schył ko wą nie wy -
dol no ścią ne rek. Po zwa la na
po wrót do nor mal ne go ży cia i
uwol nie nie się od uciąż li wych
dia liz. Ner kę moż na od dać za -
rów no oso bie spo krew nio nej,
tj. ma mie lub dziec ku, jak i
nie spo krew nio nej, z któ rą po -
zo sta je się w sil nym związ ku
emo cjo nal nym. W tym dru gim
przy pad ku trze ba zwró cić się
o zgo dę do Są du Re jo no we go
(bez żad nych opłat są do wych)
i Ko mi sji Bio etycz nej.

                                  —roz ma wia ła a.u.

Z miłości ofiarować nowe życie

<Warto
pomagać
innym, bo
nigdy nie
wiadomo,
kiedy my
będziemy
potrzebowali
pomocy –
mówi
Przemysław
Saleta. 
Na zdjęciu 
z córką Nicole
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ROZMOWA | Aleksandra Tomaszek,
koordynator transplantacyjny żywego dawcy
nerki, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej 
i Transplantacyjnej, Instytut Transplantologii
im. Tadeusza Orłowskiego, Warszawski
Uniwersytet Medyczny, Szpital Dzieciątka
Jezus 

Pacjen ci po prze szcze -
pach są zda ni na przyj mo -
wa nie le ków im mu no su -

pre syj nych. Tym cza sem, jak za -
uwa ży ła Agen cja Oce ny Tech no -
lo gii Me dycz nych, ich do stęp -
ność jest ogra ni czo na. W swo ich
re ko men da cjach pre zes AOTM
ape lu je, by le ki sto so wa ne
po prze szcze pach na rzą dów
miąż szo wych by ły jed na ko wo
do stęp ne dla cho rych. Ale
po pra wie ro ku głos ten nie zo stał
przez de cy den tów sys te mu
ochro ny zdro wia za uwa żo ny.
Głos AOTM był re ak cją na wpro -
wa dzo ną w stycz niu no wą Usta -
wę re fun da cyj ną, któ ra cał -
kowicie zmie ni ła za sa dy włą cza -
nia le ków do sys te mu re fun da cji
i okre śla nia ich cen urzę do wych.
Aby ogra ni czyć do wol ność
urzęd ni ków w po dej mo wa niu
de cy zji re fun da cyj nych, okre ślo -
no al go ryt my po stę po wa nia.
Nie któ re z roz wią zań za słu gu ją
na po chwa łę. Jed nak sztyw ne
za pi sy do ty czą ce okre śla nia cen
urzę do wych i li mi tów re fun da cji
spra wi ły, że wie le le ków do nie -
daw na do stęp nych dla pa cjen ta
zdro ża ło. Wie lu cho rych nie stać
na le cze nie ty mi sa my mi le ka mi
co wcze śniej. 
Teo re tycz nie ma ją do dys po zy cji
tań sze za mien ni ki, szko puł
w tym, że nie wszy scy pa cjen ci
mo gą do wol nie za mie niać lek
sto so wa ny na za mien nik pro du -
ko wa ny przez in ną fir mę.
Tak wła śnie jest z le ka mi im mu -
no su pre syj ny mi. Le cze nie cho -
rych po prze szcze pach na rzą -
dów miąż szo wych wy ma ga pre -
cy zyj ne go daw ko wa nia le ku. Nie
w każ dym przy pad ku moż li we
jest sto so wa nie za mien ni ków,
po nie waż róż ne pre pa ra ty za -
wie ra ją ce tę sa mą sub stan cję
che micz ną cha rak te ry zu ją się jej
in ną do stęp no ścią bio lo gicz ną.
To ozna cza, że in ne stę że nie we
krwi osią gnie ta sa ma sub stan -
cja po da na z le kiem A, a in ne po -

da na w pre pa ra cie B, choć oby -
dwa mo gą za wie rać ta ką sa mą
daw kę le ku. Co za tym idzie,
zmia na le cze nia pro wa dzo ne go
jed nym pre pa ra tem na le cze nie
in nym, za wie ra ją cym tę sa mą
sub stan cję, mo że pro wa dzić
do ta kich zmian stę że nia le ku
we krwi, że sta no wi cho re go za -
gro zi de sta bi li za cja. W efek cie
po ziom sub stan cji czyn nej we
krwi trze ba bę dzie ozna czać
u cho re go po każ dej zmia nie
pre pa ra tu. A obo wią zu ją ca usta -
wa spra wia, że te zmia ny mo gą
być wy mu sza ne po przez zmie -
nia ją ce się ce ny le ków teo re -
tycz nie na wet co dwa mie sią ce.
Tak więc cho rzy po win ni li czyć
się z ko niecz no ścią czę ste go
ba da nia po zio mu le ku we krwi.
Tu na su wa się py ta nie, czy sys -
tem ochro ny zdro wia li czy się
z tym, że cho rzy ba da ją cy się co
dwa mie sią ce w przy chod niach
spe cja li stycz nych szyb ciej wy -
czer pią li mi ty przy jęć za kon trak -
to wa ne przez NFZ. Co z in ny mi
po trze bu ją cy mi, któ rzy z te go
po wo du nie bę dą mo gli sko rzy -
stać z wi zy ty u spe cja li sty? Czy
sys tem li czy się z tym, że wię cej
mo że za pła cić za le cze nie
ostrych sta nów od rzu ca nia prze -
szcze pu? W skraj nych przy pad -
kach cho rzy bę dą mu sie li mieć
na rząd prze szcze pio ny po now -
nie, co wią że się z do dat ko wy mi
kosz ta mi dla sys te mu ochro ny
zdro wia, nie mó wiąc już o kosz -
tach stre su i po now ne go le cze -
nia po no szo nych przez chorych.
Cho rzy le cze ni im mu no su pre -
syj nie to tyl ko jed na z grup na ra -
żo nych na za gro że nia przez no -
we prze pi sy. Choć usta wa mia ła
na ce lu m.in. ogra ni cze nie wy -
dat ków pu blicz nych na re fun da -
cję le ków, to nie moż na te go czy -
nić  przez prze no sze nie ich cię -
ża ru na cho rych i przy tak du żym
wzro ście ry zy ka dla ich zdro wia.
Chcia no do brze, wy szło – jak za -
wsze.                     —notowała a.u.
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Zamiennik nie zawsze 
jest skuteczny

>Michał
Jachimowicz
EKSPERT W DZIEDZINIE
POLSKIEGO SYSTEMU
OCHRONY ZDROWIA,
REFUNDACJI LEKÓW
I OCENY TECHNOLOGII
MEDYCZNYCH, MAHTA


