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Czy mamy szansę na przeszczep?

Do we have a chance for a transplant?
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1 studenckie koło naukowe przy katedrze i klinice endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w lublinie
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3 katedra i klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w lublinie
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. Wzrastająca z każdym rokiem liczba osób oczekujących na przeszczepy powoduje, że zwiększa się za-
potrzebowanie na przeszczepiane narządy i tkanki. 
Cel pracy. ocena opinii i postaw wobec problemu transplantologii w Polsce.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariusza autorskiego wśród 129 osób. 
Wyniki. 78,3% osób wyraziłoby zgodę na przekazanie po śmierci swoich organów do przeszczepu. Prawie 80% ankietowa-
nych chciałoby otrzymać narząd od innego człowieka. 65,9% respondentów chciałoby mieć wpływ na decyzję dotyczącą po-
brania organów ze zwłok ich bliskich zmarłych. Badani istotnie częściej deklarowali chęć oddania za życia tkanek i/lub na-
rządów swoim bliskim niż osobom niespokrewnionym (p < 0,01). W przypadku donacji krwi deklaracje jej oddania były po-
dobne w obu przypadkach. 
Wnioski. Więzi rodzinne wydają się mieć duży wpływ na podjęcie decyzji dotyczących oddania narządów do przeszczepów.
Słowa kluczowe: transplantacje, przeszczepianie narządów, listy transplantacyjne.

Background. every year the number of people waiting for a transplant is increasing. this is directly connected with 
the organ and tissue transplant demand rise.
Objectives. to assess of opinions and attitudes towards the problem of transplantation in Poland.
Material and methods. the study was conducted by means of an original questionnaire among 129 people. 
Results. 78.3% of respondents would agree to donate their organs for transplant after death. almost 80% of respondents would 
like to receive an organ from another person. 65.9% of respondents would like to make the organ donation decisions concern-
ing their dead family members. the number of people still alive willing to donate tissues and/or organs to their closest ones was 
significantly higher than to unrelated people (p < 0.01). the number of people willing to donate blood to the closest ones was 
similar to the number of people declaring their readiness to give blood to unrelated people.
Conclusions. Family bonds seem to have a significant impact on the decision whether to give organs for transplantation or not. 
Key words: transplantations, organ transplantation, transplant waiting list.

Streszczenie

Summary

Wstęp
co roku wzrasta liczba osób oczekujących na prze-

szczep. niestety liczba dawców narządów jest niewystar-
czająca do zaspokojenia potrzeb. Po stopniowym wzroście 
liczby zgłoszeń zmarłych dawców w 2006 r. odnotowa-
no spadek liczby pobranych narządów ze zwłok aż o 7,4% 
w porównaniu do lat 2004–2005. Po spektakularnym za-
trzymaniu przez cBa doktora g. drastycznie zmalała licz-
ba dawców w kolejnych miesiącach. najczęstszą przyczy-
ną odstąpienia od pobrania narządów od zmarłego, oprócz 
względów medycznych, był sprzeciw rodziny.

Cel pracy
celem pracy była ocena opinii i postaw wobec proble-

mu transplantologii w Polsce.

Materiał i metody
Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariusza 

autorskiego zawierającego 47 pytań zamkniętych wśród 
129 osób (74 kobiet i 55 mężczyzn). 

Wyniki
Średnia wieku badanych wynosiła 37,1 lat (17–72 

lata). 65,9% respondentów stanowili mieszkańcy miast, 
zaś 34,1% – mieszkańcy wsi. 17,1% badanych oceniło 
swój stan zdrowia jako bardzo dobry, 62% – dobry, 18,4%  
– dostateczny, a 1,6% – zły. Żaden z respondentów nie był 
w przeszłości biorcą przeszczepu, zaś 8,5% osób znało 
osobę, która otrzymała przeszczep. 

78,3% ankietowanych wyraziłoby zgodę na oddanie po 
śmierci swoich narządów do przeszczepu. Podobna gru-
pa badanych (79,8%) chciałaby otrzymać narząd od inne-
go człowieka, gdyby zaszła taka potrzeba. 59,7% ankieto-
wanych było zdania, że lekarze zawsze powinni pobierać 
narządy po śmierci człowieka, o ile ten za życia nie wyra-
ził sprzeciwu. taki sposób działania zdecydowanie zanego-
wało 23,3% respondentów. 65,9% osób poddanych bada-
niu chciałoby mieć wpływ na decyzję dotyczącą pobrania 
narządów ze zwłok ich bliskich zmarłych.

Wśród badanych większość (87,6%) zgodziłaby się na 
oddanie za życia swoich tkanek lub narządów bliskim, jed-
nakże w sytuacji, gdyby potencjalnym biorcą miałaby zo-
stać osoba niespokrewniona, liczba respondentów dekla-
rujących chęć przekazania swoich narządów i/lub tkanek 
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była istotnie niższa). inaczej kształtuje się podejście do od-
dawania krwi oraz jej składników, bo aż 89,9% zapytanych 
przez nas osób oddałoby swoją krew także dla osoby ob-
cej (tab. 1).

Tabela 1. Odsetek osób deklarujących zgodę na oddanie 
narządów i/lub tkanek do przeszczepu osobom bliskim 
i niespokrewnionym

Narząd Biorca spokrew-
niony

Biorca niespo-
krewniony

nerka* 89,1% 15,5%

szpik kostny* 89,9% 43,4%

część wątroby* 87,6% 17,1%

krew 96,1% 89,9%

* p < 0,01.

Rycina 1. W jakiej formie biorca narządu powinien wyrazić 
wdzięczność dawcy lub jego rodzinie?

z punktu widzenia 40,3% ankietowanych, osoby oddają-
ce swoje narządy do przeszczepów (fragment wątroby, ner-
kę) powinny mieć specjalne prawa. z kolei 36,4% respon-
dentów uważało, że dodatkowe przywileje powinny mieć 
również osoby będące dawcami szpiku i krwi. Wśród przy-
wilejów najczęściej wymieniano: prawo do bezpłatnych le-
ków lub zniżek na nie (w przypadku donacji nerki lub frag-
mentu wątroby – taką opinię wyraziło 65,1%, a w przypad-
ku oddania szpiku lub krwi – 45,0% ankietowanych), bez-
płatne przejazdy komunikacją miejską, przyjęcie do zakła-
dów opieki zdrowotnej poza kolejnością, pierwszeństwo 
do otrzymania narządu w razie konieczności przeszczepu 
w przyszłości lub bezpłatny pobyt w sanatorium.

zdaniem 45,7% ankietowanych, osoba, która otrzyma-
ła narząd od obcego człowieka, powinna okazać wdzięcz-
ność jemu lub w przypadku jego śmierci również jego bli-
skim (różne formy wdzięczności podawane przez respon-
dentów przedstawia rycina 1). 

aż 67,4% badanych uważało, że nie ma takiego wie-
ku, który dyskwalifikowałby pacjenta do przeszczepu. tym-
czasem wiek potencjalnego biorcy jest jednym z istotnych 
czynników decydujących o kolejności na listach transplan-
tacyjnych.

Dyskusja
zarówno w Polsce, jak i na całym świecie głównym pro-

blemem transplantologii jest niedostateczna liczba dawców 
w stosunku do liczby osób oczekujących na przeszczep.

każdego roku w naszym kraju zgłaszanych jest około 
300 chorych wymagających przeszczepu serca z powodu 
nieodwracalnego uszkodzenia tego narządu. jedynie 1/3 
z nich zostaje poddana transplantacji. W Polsce pod koniec 
2005 r. 13 094 chorych było poddawanych dializie z powo-
du uszkodzenia nerek, z czego od 8% do 25% z nich kwa-
lifikowało się do przeszczepu. szacuje się, że polscy pa-
cjenci muszą oczekiwać średnio około 30 miesięcy na prze-
szczep nerki. Podobny czas oczekiwania dotyczy transplan-
tacji innych narządów [1]. Według uzyskanych przez nas 
danych 78,3% ankietowanych wyraziłoby zgodę na odda-
nie po śmierci swoich narządów do przeszczepu. Podob-
ne wyniki zarejestrowano w badaniach przeprowadzanych 
przez cBos na temat stosunku do przeszczepiania narzą-
dów w latach 2003–2009 [2].

zastanawiająca jest stwierdzona przez nas rozbieżność 
w sposobie myślenia respondentów, którzy w większości 
popierają pobieranie organów od zmarłych osób, jednak-
że w przypadku zaistnienia hipotetycznej sytuacji, w któ-
rej potencjalnym dawcą miałaby być bliska im osoba, czę-
ściej stają się przeciwnikami transplantacji. 68,8% respon-
dentów stwierdziło, że zgodziłoby się na pobranie organów 
do przeszczepu ze zwłok ich zmarłych członków rodziny. 
Podobnie jak inni badacze wykazaliśmy, że decyzja o od-
daniu narządu do przeszczepu jest łatwiejsza w przypadku 
spokrewnionych biorców [3]. Można zadać sobie pytanie, 
ilu z tych ankietowanych wyraziłoby faktyczną zgodę, gdy-
by w rzeczywistości stanęli przed takim dylematem?

Wnioski
1. Więzi rodzinne wydają się mieć duży wpływ na pod-

jęcie decyzji dotyczącej oddania narządów do prze-
szczepu. 

2. Decyzja o donacji tkanek podlegających odnowie 
(krew i jej składniki, szpik) wydaje się nie być uwarun-
kowana więzami rodzinnymi.

3. Deklaracje dotyczące donacji tkanek i narządów nie 
przekładają się na liczbę dawców w Polsce.
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