
 

 

TRANSPLANTACJA 

MASZ DAR UZDRAWIANIA  

 

I Ty możesz pomóc…… 



PATRONI TRANSPLANTACJI  

ŚWIĘCI KOSMA I DAMIAN  III W N.E.; 



 

Uczniowie Technikum nr 1 im. Tadeusza 

Kościuszki w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie 

biorą udział w kampanii „Drugie życie”, 

która oficjalnie rozpoczęła się na 

Dolnym Śląsku 26.10.2016r,  

w Światowym Dniu Donacji i 

Transplantacji.  

 

Do akcji przystąpiło łącznie niemal 100 

szkół ponadgimnazjalnych z całego 

kraju.  



Organizatorzy i partnerzy regionalni kampanii 

Arcybiskup Józef Kupny 

Metropolita Wrocławski 



Partnerzy ogólnopolscy 

 

Abp Wojciech Polak Prymas Polski 

Minister Edukacji Narodowej 

Prof. Lech Cierpka, Konsultant Krajowy w 

dziedzinie transplantologii 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób 

Dializowanych 

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej 

Polska Federacja Pacjentów 

Dialtransplant 

Polskie Stowarzyszenie Sportu po 

Transplantacji 

Stowarzyszenie „Życie po przeszczepie” 



 

Cele kampanii  

1. promocja transplantacji  

2. rozpowszechnianie                

oświadczeń woli  

3. zainicjowanie dyskusji  

 
  



Celem kampanii  Drugie życie jest 

promowanie przeszczepiania narządów, 

informowanie o korzyściach, które 

niesie za sobą ta terapia oraz edukacja 

w zakresie zagadnień medycznych, 

prawnych i etycznych związanych z 

przeszczepianiem narządów  

w naszym kraju. 



CO 5 DNI W POLSCE UMIERA  

JEDNA Z OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA 

PRZESZCZEPIENIE NARZĄDU.  

 

UMIERA…  

NIE Z POWODU BRAKU LECZENIA, ALE Z 

POWODU BRAKU NARZĄDÓW DO 

TRANSPLANTACJI 

 



Jakie narządy i tkanki  

można przeszczepiać?  

NARZĄDY 

-wątroba  

-nerki  

-trzustka  

-serce  

-płuca 

-jelito  

TKANKI  

-tętnice 

-więzadła 

-rogówka i twardówka  

-skóra 

-zastawki serca 

 



O potrzebie promowania idei 
transplantacji najdobitniej mówią 

liczby.  

 

Statystyki prowadzone przez Poltransplant, 

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. 

Transplantacji w Polsce, są alarmujące.  

W 2016 roku (do maja) przeprowadzono 557 

transplantacji, w tym 370 przeszczepień 

nerki. W roku ubiegłym, w analogicznym 

okresie, liczba przeszczepień wyniosła 621. 

Mamy do czynienia z tendencją spadkową. 

Statystyki dotyczące transplantacji są  wciąż 

jednymi z najniższych w Europie. 



Lista oczekujących 

W październiku 2016 roku na narządy czekało 

1706 pacjentów: 

 

przeszczep nerki – 1047 chorych 

przeszczep serca – 391 chorych 

 przeszczep wątroby – 160 chorych 

 przeszczep płuc – 54 chorych 

przeszczep trzustki – 15 chorych 

przeszczep serca i płuca – 2 chorych 



W Ameryce 50 proc. przeszczepień 

nerek jest od dawców żywych, 

w Norwegii – 42 procent, w Unii 

Europejskiej – średnio 20 procent. 

 Tak było w 2015 roku.  

Natomiast w Polsce jest 2 procent  

 

 

Na północnym zachodzie częstość 

pobrań na milion ludności to jest 25-

34. 

W południowo-wschodniej części 

Polski jest 4-5 pobrań na milion 

ludności. 



Zgodnie z prawem polskim, obowiązuje 

domniemana zgoda na bycie dawcą  

 

W przypadku braku sprzeciwu, uznaje się daną 

osobę potencjalnym dawcą narządu.  

 

Jednak w Polsce jak i na świecie promuje się 

noszenie oświadczenia woli, które jest 

wyrażeniem woli osoby, który taki dokument 

posiada.  

 

Oświadczenie woli jest wyłącznie drukiem 

informacyjnym i jego podpisanie powinno stać 

się przyczynkiem do dyskusji wśród rodziny, 

znajomych, przyjaciół, by wyrazić swoją wolę 

oraz chęć oddania narządów po śmierci.  

 



Dlatego też, promując tę szczytną ideę 

ratowania życia poprzez oddanie 

narządów do transplantacji, zachęcamy do 

podpisania oświadczenia woli.  

 

Dawcą pośmiertnym może zostać osoba, 

która za życia nie wyraziła sprzeciwu w 

formie wpisu w Centralnym Rejestrze 

Sprzeciwów.  



Dawstwo żywe oznacza pobranie komórek, 

tkanek lub narządów od żyjącego dawcy, celem 

uratowania życia.  

Dawcą można być dla najbliższych krewnych w 

linii prostej, rodzeństwa, osoby przysposobionej 

lub małżonka, innej osoby, jeśli uzasadniają to 

szczególne względy osobiste. 

 (konieczna jest wtedy zgoda sądu rejonowego 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

lub pobytu dawcy).  

 

Potencjalny dawca jest informowany o 

ewentualnym ryzyku zabiegu i poddany 

szczegółowym badaniom.  

Dawcą może być osoba o pełnej zdolności do 

czynności prawnych, która wyraziła dobrowolną 

i pisemną zgodę przed lekarzem na bycie dawcą 

dla określonego biorcy 



Możesz oddać szpik 
 



 Wystarczy wypełnić oświadczenie woli o wpisanie 

do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych 

Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, które 

dostępne jest w każdej stacji krwiodawstwa oraz 

w Internecie. 

 Następnie pobiera się krew potencjalnego dawcy 

i sprawdza rodzaj antygenów HLA. Dopiero kiedy 

znajdzie się biorca o identycznych antygenach, 

następuje kolejny etap – szczegółowo badany jest 

stan zdrowia przyszłego dawcy (m.in. pod kątem 

występowania chorób zakaźnych, 

autoimmunologicznych czy nowotworów).  

 

Jeżeli wszystko jest w porządku, dawca 

ostatecznie potwierdza, czy chce się poddać 

zabiegowi. 

 Na tym etapie wciąż można się wycofać – bez 

żadnych konsekwencji. 



Na dzień  31.12.2015r w Centralnym 

Rejestrze Niespokrewnionych Dawców 

Szpiku i Krwi Pępowinowej było 

zarejestrowanych 

 

927 702 potencjalnych dawców 

 

A już na dzień 31 grudnia 2016 roku  

1 164 951  
potencjalnych dawców 

 

 

 

 





Komórki macierzyste szpiku kostnego można 

pobrać poprzez: 

1.Operację 

 

 

 

 

 

2. Lub z krwi obwodowej 

 

 



Historia transplantacji 
 



 Joseph Murray i wraz z swoim zespołem z 

Boston Brigham Hospital jako pierwsi w 1954 

roku udanie przeszczepili nerkę (od bliźniaka 

jednojajowego). 

Richard i Ronald Herrick 



Jan Nielubowicz jako pierwszy w Polsce, 

 w swojej Klinice w Warszawie, dokonał 

udanej transplantacji nerki od dawcy 

zmarłego. 

 Odbyło się to 26. stycznia 1966 r 



Uniwersytecki Szpital Kliniczny we 

Wrocławiu to wiodący ośrodek na Dolnym 

Śląsku, w którym przeprowadza się 

przeszczepienia nerek (zarówno od dawców 

zmarłych, jak i żywych) oraz wątroby. 

 

31 marca 2016r minęło 50 lat od 

pierwszego w Polsce przeszczepienia nerki 

od dawcy żyjącego. 

 

  

Wykonał go prof. Wiktor Bross 

 z Akademii Medycznej 

 we Wrocławiu. 



5 listopada 1985 prof. Zbigniew Religa 

przeprowadził pierwszą w Polsce udaną 

transplantację serca. Operacja odbyła się 

w Śląskim Centrum Chorób Serca 

(wówczas Wojewódzkim Ośrodku 

Kardiologii) w Zabrzu. 





Fotografia ta została uznana przez 

National Geographic za najlepsze 

zdjęcie 1987 roku.  

 

Kilkanaście lat później magazyn NG 

uznał ją za jedną ze stu 

najważniejszych fotografii w historii. 



W Polsce najdłużej żyjącym pacjentem z 
przeszczepionym sercem jest Tadeusz 

Żytkiewicz. Zabieg odbył się w Zabrzu 4 sierpnia 
1987 roku. Pacjent miał wówczas 61 lat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najmłodszym pacjentem w Polsce z 
przeszczepionym sercem jest siedmioletni Alan 

Rybaniec z Zabrza. Operacja odbyła się 15 
września 2010 roku, gdy Alan miał 6 miesięcy. 



1988r.  

Pierwszy w Polsce udany przeszczep nerki i 

trzustki. Warszawa. 

 

W Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej i 

Transplantologii CSK MSW w Warszawie 

przeprowadzono przełomowy przeszczep 

trzustki i nerki u pacjenta z cukrzycą typu 2 

1994 

Pierwszy w Polsce udany przeszczep wątroby. 

Warszawa. 

1996 

Powstanie Centrum Koordynacyjno-

Transplantacyjnego POLTRANSPLANT. 

1999 

Pierwszy w Polsce przeszczep części wątroby od 

dawcy żywego. Warszawa. 

 



2001 

Pierwszy w Polsce udany jednoczasowy 
przeszczep serca i płuca. Zabrze. 

 

2003 

Rozpoczęcie kampanii propagującej 
„Oświadczenie woli”. 

Pierwszy w Polsce przeszczep płuca. 
Zabrze. 

 

2005 

Pierwszy w Polsce przeszczep obu płuc. 
Zabrze. 

 

2006 

Pierwszy w Polsce przeszczep 
przedramienia. Trzebnica. 

 



Limit czasowy dla transplantacji organów: 

 4- 6 h – serce, 

 12 h – wątroba, trzustka, płuca, 

 24 h – nerki. 

 



Religie wobec transplantacji 



Religia Na TAK Na NIE 

Buddyzm        + 

Hinduizm        + 

Islam        + 

Judaizm        +   

Katolicyzm        + 

Prawosławie        + 

Świadkowie 
Jehowy 

                         + 



Stanowisko Kościoła katolickiego w sprawie 

przeszczepiania narządów jest  pozytywne. 

Znacząca większość księży popiera tę formę 

leczenia. 

 Stanowisko papieża Jana Pawła II było 

pozytywne, to On wypowiedział słowa:  

 

„Nie zabieraj swoich narządów do 

nieba – one są potrzebne tu na 

Ziemi!” 

 



Przeszczep narządów zgodny jest z prawem  

moralnym, jeśli fizyczne i psychiczne 

niebezpieczeństwa,  

jakie ponosi dawca, są proporcjonalne do 

pożądanego dobra biorcy. 

 

 Oddawanie narządów po śmierci jest  

czynem szlachetnym i godnym pochwały; 

należy do niego zachęcać, ponieważ jest 

przejawem wielkodusznej solidarności.  

 



Moralnie nie do przyjęcia jest pobranie 

narządów, jeśli dawca lub jego bliscy, 

mający do tego prawo, nie udzielają na 

to wyraźnej zgody. 

 

 Jest rzeczą moralnie niedopuszczalną 

bezpośrednie powodowanie trwałego 

kalectwa lub śmierci jednej istoty 

ludzkiej, nawet gdyby to miało 

przedłużyć życie innych osób 

 



Oprócz faktów powszechnie znanych, 

istnieje jeszcze heroizm dnia codziennego, 

na który składają się małe lub wielkie gesty 

bezinteresowności, umacniające 

autentyczną kulturę życia.  

Pośród tych gestów na szczególne uznanie 

zasługuje oddawanie organów, zgodnie z 

wymogami etyki, w celu ratowania 

zdrowia, a nawet życia chorym,  

pozbawionym niekiedy wszelkiej nadziei. 

                   Jan Paweł II, Evangelium Vitae, 1995r 



Dziękujemy za uwagę 
 

 

Szkolny koordynator kampanii 

Izabela Michońska 

 

Uczniowie Technikum nr 1 

 im. T. Kościuszki w Wołowie  

 

 


