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Deklaracja, która ratuje życie

Każdego miesiąca w Polsce wykonuje się ok. 130
przeszczepów narządów od zmarłych dawców. Tyle samo osób wpisywanych jest na listę
oczekujących. Teraz na drugie życie czeka blisko 1,5 tys. chorych. By wyrazić zgodę na
ewentualne pobranie nerki, wątroby czy serca, trzeba podpisać oświadczenie woli.
– Zawsze jest tak, że liczba osób oczekujących na przeszczep jest większa niż liczba dawców.
Przyczyna jest bardzo prosta – narządy można pobrać od osoby, która zmarła nagle i ogólnie była
zdrowa. Takich przypadków jest stosunkowo niewiele. Dlatego w przypadku przeszczepu nerki lub
pobrania fragmentu wątroby ratunkiem są żyjący dawcy – mówi agencji informacyjnej Newseria
Lifestyle Ewa Danielewska, koordynator transplantacyjny w Centrum Zdrowia Dziecka.
Z danych Poltransplantu wynika, że w ubiegłym roku przeszczepiono w Polsce 1 554 narządy.
Z końcem roku na przeszczep nerki czekało ponad 900 osób, serca – 320, a wątroby – ponad 130. Dla
tych chorych taki zabieg jest jedyną szansą na przedłużenie życia.
– Musimy pamiętać też o tym, że wzrasta liczba biorców. Społeczeństwo się starzeje, mamy coraz
więcej chorób cywilizacyjnych, chociażby takich jak cukrzyca, które mogą prowadzić do
niewydolności narządów, dlatego liczba osób, którym będzie potrzebny przeczep, też rośnie dość
szybko – mówi Mateusz Ciopiński, chirurg transplantacyjny.
Nieco inaczej wygląda sytuacja w transplantologii dziecięcej. Maluchy zwykle nie muszą długo
czekać na przeszczep, bo dawcami najczęściej są rodzice.
– Rejestrujemy też coraz więcej takich zdarzeń, kiedy rodzice zmarłych dzieci sami przychodzą
i mówią: „może dajmy narządy naszego dziecka innym dzieciom, żeby one mogły żyć”. Poza tym
liczba dzieci wymagających przeszczepień nie jest aż taka duża, ponieważ to są inne choroby niż u
dorosłych. To są zwykle wady wrodzone lub choroby nowotworowe – tłumaczy Ewa Danielewska.
Jak podkreśla, wiedza na temat transplantologii wciąż jest niezadowalająca. Wiele osób ucieka od
tematu, a jeśli nie ma jasnej deklaracji, to po śmierci ich bliscy kategorycznie sprzeciwiają się
pobraniu narządów.
– Można zachęcić ludzi do oddawania organów tylko w jeden sposób – jak człowiek wchodzi
w dorosłość, musi dostawać informacje, że jest taki sposób leczenia. Jeżeli człowiek za życia wie, co
chce zrobić, to wystarczy, że powie to rodzinie, że będzie nosił oświadczenie woli w portfelu, że zrobi
cokolwiek, co da w przyszłości doktorowi furtkę do przeszczepu – mówi Ewa Danielewska
Lekarze tłumaczą, że transplantacje przeprowadza się cały czas – co miesiąc przeszczepia się około

130 narządów od zmarłych dawców. Jednak w tym samym czasie tyle samo pacjentów jest
wpisywanych na listy oczekujących. Zabiegi są wykonywane na najwyższym poziomie.
– Zmieniła się opieka zarówno przedoperacyjna, jak i prowadzenie pacjenta w trakcie operacji czy
opieka pooperacyjna. Obecnie oddziały intensywnej terapii dysponują nieporównywalnie większymi
możliwościami niż kiedyś. Są dużo więcej leków, które możemy podawać przy znieczuleniu –
tłumaczy Mateusz Ciopiński.
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Terapie długodziałające szansą na poprawę
życia z HIV
Wydłużają one odstępy miedzy kolejnymi dawkami/

28-06-2022

Wiedza o kryzysie ma ogromne znaczenie w
sytuacji wojny
Kryzys związany z wojną wpływa na każdego z nas.
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Pokutuje przekonanie, że piorun może
uderzyć nas tylk w górach
A w mieście jest bezpiecznie?
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1/500 mężczyzn ma dodatkowy chromosom
płciowy
Takie zaburzenie wiąże się z większym ryzykiem różnych chorób.
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Bakterie powodujące dur brzuszny coraz
bardziej oporne na antybiotyki
Informuje pismo „The Lancet Microbe”.
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Udało się stworzyć uniwersalną komórkę
macierzystą
„To święty graal biologii” - mówią badacze.

28-06-2022

Sztuczna inteligencja wskazuje najkrótszą
drogę do szczęścia
Autorzy wykorzystali dane z amerykańskiego badania „Midlife in the US”.
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Próbki z Marsa na Ziemię?
Polacy pracują nad takim rozwiązaniem.
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