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Rola lekarza rodzinnego w edukacji transplantologicznej

The role of family doctors in transplantology education

Dariusz Lewera1, A–F, Piotr Hańczyc2, B, robert SuSło3, A, C 
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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. uznana na świecie metoda ratowania życia, jaką są przeszczepy narządów, nadal nie jest dostatecznie 
wykorzystywana z powodu braku narządów do przeszczepiania. Niedostateczna edukacja społeczeństwa jest przyczyną bra-
ku akceptacji jego części dla pobierania narządów od zmarłych dawców. Media nagłaśniają w sposób bardzo emocjonalny 
sprawy pojedynczych pacjentów, nie starają się jednak prowadzić metodycznej edukacji społeczeństwa. 
Cel pracy. ocena podejścia lekarzy rodzinnych do problemu edukacji transplantologicznej pacjentów będących pod ich bez-
pośrednią opieką.
Materiał i metody. badaniem objęto 42 lekarzy rodzinnych praktykujących we Wrocławiu. Wykorzystano niestandaryzowaną 
ankietę własnego autorstwa zawierającą 8 pytań zamkniętych, wielokrotnego wyboru dotyczących problemu transplantologii 
i dawstwa narządów. analizę uzyskanych wyników przeprowadzono za pomocą arkusza kalkulacyjnego excel.
Wyniki. badana grupa nie widzi kluczowej roli lekarza rodzinnego w edukacji transplantologicznej, sprowadzając ją do roz-
mów z rodziną w sytuacjach kryzysowych. Jako podmiot odpowiedzialny większość ankietowanych wskazuje Ministerstwo 
zdrowia i opieki Społecznej.
Wnioski. z przeprowadzonego badania wynika, że lekarz rodzinny nie posiada materiałów dydaktycznych do prowadzenia 
edukacji transplantologicznej, a także nie dysponuje odpowiednią ilością czasu na podejmowanie takich działań.
Słowa kluczowe: transplantologia, dawstwo narządów, edukacja.

Background. the method of saving human life which is well known all over the world still has not been used often 
enough because of the lack of organs. the insufficient education of society is the reason of a low acceptance of donation of the 
organs from deceased donors. the media comment in emotional way some single cases of transplantation instead of providing 
people with methodical education.
Objectives. an assessment of the doctors’ approach to the problem of education about this issue directed to the patients being 
under their medical care.
Material and methods. the research was conducted on 42 family doctors who practise in Wroclaw. Self-prepared question-
naire with 8 multiple choice basic questions was used in the research which concerned the issue of transplantology and human 
organ donation. analysis of the results was prepared with the help of excel application spreadsheet.
Results. the examined group doesn’t indicate the family doctors as a major factor in education about transplantation. the ma-
jority of questioned indicated the Ministry of Health and Social Welfare as an institution responsible for it.
Conclusions. the research shows that family doctors don’t possess the didactic materials to provide education about transplan-
tation to their patients and don’t have enough time to undertake suitable tasks related with the problem.
Key words: organs donation, education, transplantology.

Streszczenie

Summary

Wstęp
Pierwsze wzmianki o transplantacji narządów na świe-

cie pochodzą z indii i sięgają Vi–Viii wieku p.n.e. [1]. trans-
plantologia doczekała się też swoich patronów, którymi są 
święci Kosma i Damian, lekarze pracujący na początku ery 
nowożytnej na terenach dzisiejszej Syrii [2]. rozwój nauki 
i coraz bardziej zaawansowane techniki medyczne powo-
dują, że przeszczepy stały się procedurą dość powszechną. 
znana i sprawdzona metoda leczenia, a niejednokrotnie je-
dyna szansa na ratowanie życia nie powinna budzić w spo-
łeczeństwie żadnych wątpliwości i negatywnych emocji, 
a jednak bardzo często towarzyszą jej kontrowersje i niepo-
rozumienia. Najlepszym przykładem jest przypadek 17-let-
niego Kamila, który po wypadku komunikacyjnym trafił 
do Szpitala im. t. Marciniaka we Wrocławia w 2014 r. Po 
stwierdzeniu śmierci mózgu i informacji o możliwości po-
brania narządów rozpoczęła się prawdziwa walka zwolen-
ników i przeciwników przeszczepów. ojciec chłopca wy-

raził zgodę na pobranie narządów, matka była przeciwna. 
Wśród przeciwników była młodzież okupująca teren szpi-
tala, ksiądz z pobliskiej parafii, profesor medycyny Jan talar 
informujący zebranych, że śmierć mózgu nie istnieje. tłu-
maczenia specjalistów o fakcie śmierci mózgowej nie przy-
nosiły rezultatów. ostatecznie narządów nie pobrano nie 
chcąc narażać personelu szpitala, który otrzymywał telefo-
ny z pogróżkami. Nagłośnienie problemu przez media stało 
się przyczyną prawdziwej debaty, która jednak ucichła na-
tychmiast po pogrzebie chłopca. 

Niedostateczna edukacja społeczeństwa jest przyczyną 
braku akceptacji jego części dla pobierania narządów od 
zmarłych dawców. uznana na świecie metoda ratowania 
życia wciąż jest niedostatecznie wykorzystywana w naszym 
kraju, co spowodowane jest brakiem narządów [3]. Media 
w sposób bardzo emocjonalny poruszają sprawy pojedyn-
czych pacjentów, nie zajmując się w sposób metodyczny 
edukacją społeczeństwa, która przyniosłaby z pewnością 
bardzo dużą korzyść [4]. 
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transplantolodzy nie nagłaśniają problemu, aby nie stać 
się obiektem ataku przeciwników tej metody. Przeciwnicy 
pobierania narządów od zmarłych dawców wskazują, że na 
świecie występuje handel narządami, który jest nieetyczny 
i daje szansę tylko bogatym pacjentom [5]. 

Wyniki badań pokazują, że w Polsce wzrasta akcepta-
cja dla transplantacji ex mortus [6], ale nadal nie udaje się 
całkowicie zaspokoić zapotrzebowania na przeszczepy, co 
oznacza, że wielu młodych ludzi umiera nie mogąc liczyć 
na tę metodę leczenia [7, 8]. 

Lekarze rodzinni, będący w naszej ocenie z definicji 
najbliżej pacjenta, mogą odegrać istotną rolę w edukacji 
społeczeństwa, przyczyniając się jednocześnie do większej 
dostępności tej metody. 

Cel pracy 
celem pracy była ocena roli lekarza rodzinnego w edu-

kacji transplantologicznej pacjentów znajdujących się pod 
jego bezpośrednią opieką.

Materiał i metody
W badaniu wykorzystano niestandaryzowaną ankietę 

własnego autorstwa. anonimowa ankieta składała się z 8 py-
tań zamkniętych, wielokrotnego wyboru, dotyczących pro-
blemu transplantologii i pobierania narządów od zmarłych 
dawców. W badaniu wzięło udział 42 lekarzy rodzinnych. 
Wszyscy pracują na terenie Wrocławia. Wśród ankietowa-
nych były 22 kobiety i 20 mężczyzn. odpowiedzi udzieliło 
42 respondentów w przedziale wiekowym 31–60 lat: 25 le-
karzy – 31–40 lat, 15 – 41–50 lat i 2 – 51–60 lat.

badanie miało charakter wstępny, dlatego ankieta obej-
mowała pytania, które pozwoliły ocenić stanowisko leka-
rzy rodzinnych w sprawie edukacji pacjentów, dobór naj-
korzystniejszych form i metod edukacji, a także akceptację 
dla dawstwa narządów.

Wyniki
w wyniku badania otrzymano 42 ankiety pochodzą-

ce od lekarzy rodzinnych pracujących na terenie Wrocła-
wia. Wszyscy lekarze posiadają specjalizację z medycyny 
rodzinnej. odpowiedzi uzyskane w ankiecie przedstawio-
no w tabelach 1–8.

zdecydowana większość ankietowanych nie podejmo-
wała z pacjentami problemów dotyczących przeszczepów 
i dawstwa narządów z powodu braku czasu i materiałów 
edukacyjnych (tab. 1).

Tabela 1. Problem przeszczepiania i dawstwa narządów 
w codziennej praktyce lekarza rodzinnego
Czy podejmował Pan(i) w rozmowie ze swoimi pacjentami 
problem przeszczepiania i dawstwa narządów?
TaK Nie

9 (21,4%) 33 (78,6%)

Nie dysponuję materiałami 
edukacyjnymi

38 (90,5%)

Nie dysponuje czasem na 
podejmowanie takich działań

40 (95,2%)

według respondentów najlepszymi formami edukacji 
pacjentów są akcje informacyjne o zasięgu ogólnopolskim 
prowadzone w mediach, a także dystrybucja materiałów 
edukacyjnych w postaci broszur i ulotek dostępnych w po-
czekalniach praktyk lekarzy rodzinnych i innych placówek 
opieki medycznej (tab. 2).

Prawie wszyscy ankietowani lekarze rodzinni widzą ko-
nieczność gruntownej edukacji na temat śmierci mózgu. 

Duży procent wskazuje na konieczność wyjaśnienia w ma-
teriałach informacyjnych zasad kwalifikacji do pobierania 
narządów od zmarłych dawców, a także praw rodziny do 
zgłaszania sprzeciwów. istotnym tematem, który powinien 
być też poruszany, jest pokazanie, że przeszczep może być 
szansą na normalne życie dla oczekujących na narząd pa-
cjentów (tab. 3).

Tabela 2. Formy edukacji pacjentów

Jakie w Pana(i) ocenie byłyby najlepsze formy edukacji 
w zakresie tego zagadnienia? 

indywidualna rozmowa z pacjentem 5 (11,9%)

Pogadanki i spotkania organizowane dla za-
interesowanych

2 (4,8%)

Dystrybucja materiałów edukacyjnych (bro-
szury, ulotki)

35 ( 83%)

Prezentacje multimedialne w poczekalniach 10 (23,8%)

Programy w mediach dotyczące dawstwa na-
rządów

36 (85,7%)

ogólnokrajowe akcje propagujące problem 36 (85,7%)

akceptacja dawstwa narządów propagowana 
przez Kościół i związki wyznaniowe

40 (95,2%)

Szeroko zakrojona akcja w internecie 30 (71,4%)

Tabela 3. Zagadnienia, które powinny być prezentowane 
w materiałach edukacyjnych

Jakie zagadnienia powinny być poruszane w materiałach 
edukacyjnych?

zrozumienie pojęcia śmierci mózgu 41 (97,6%)

Kwalifikacja pacjentów jako dawców 30 (71,4%)

Prawa rodziny po stwierdzeniu śmierci bli-
skiego

35 ( 83%)

Procedura zgłaszania sprzeciwów 21 (50%)

Kwalifikacja pacjentów jako biorców 12 (28,6%)

Jakość życia po przeszczepie 36 (85,7%)

anonimowość dawca–biorca 19 (45,2%)

aspekty etyczne transplantologii 27 (64,3%)

za najbardziej kompetentną instytucję w szerokiej edu-
kacji dotyczącej transplantologii respondenci jednoznacz-
nie wskazali Ministerstwo zdrowia i opieki Społecznej, 
ograniczając rolę lekarza rodzinnego do roli dystrybucyj-
nej (tab. 4).

Tabela 4. Podmioty odpowiedzialne za edukację transplan-
tologiczną

Kto w Pana(i) ocenie powinien być odpowiedzialny za edu-
kację transplantologiczną?

Lekarze pierwszego kontaktu 8 (19%)

Ministerstwo zdrowia i opieki Społecznej 38 (90,5%)

Polskie towarzystwo transplantologiczne 9 (21,4%)

Szkoła 12 (28,6%)

Poltransplant 15 (35,7%)

inne agendy pozarządowe 10 (23,8%)
 
edukacja transplantologiczna, w ocenie badanych, po-

winna być prowadzona wśród całego społeczeństwa bez 
względu na wiek (tab. 5).

Lekarze rodzinni, którzy wzięli udział w przeprowadzo-
nej ankiecie, są zgodni, że powinni udzielić wsparcia rodzi-
nie pacjenta w sytuacji kryzysowej, a także udostępnić swoje 
placówki dla dystrybucji materiałów informacyjnych (tab. 6).
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Tabela 5. Adresaci edukacji transplantologicznej

Kto powinien być objęty edukacją transplantologiczną?

Młodzież 4 (9,5%)

osoby w wieku produkcyjnym 0

osoby w wieku podeszłym 0

osoby w każdym wieku 38 (90,5%)

Tabela 6. Rola lekarza rodzinnego w edukacji transplanto-
logicznej

Jaką rolę, w Pana(i) opinii, powinien odgrywać lekarz ro-
dzinny w systemie edukacji transplantologicznej?

aktywne przekazywanie stosownej wiedzy 8 (19%)

Dystrybucja materiałów edukacyjnych 38 (90,5%)

ewentualne rozmowy z rodziną w sytuacji 
kryzysowej

41 (97,6%)

Nie widzę tu roli lekarza rodzinnego 1 (2,4%)

odpowiedzi na pytanie, jakich narzędzi oczekiwaliby 
lekarze rodzinni do edukacji pacjentów, potwierdzają od-
powiedzi zawarte w pytaniu poprzednim. Swoją rolę spro-
wadzają do udostępnienia powierzchni w swoich prakty-
kach na dystrybucję ulotek i broszur, a także prezentację 
plakatów (tab. 7).

Tabela 7. Narzędzia do prowadzenia edukacji transplanto-
logicznej

Jakich narzędzi oczekiwałby Pan(i), aby poprowadzić edu-
kację transplantologiczną?

zestawów multimedialnych do prezentacji 8 (19%)

tablic informacyjnych w formie plakatów 38 (90,5%)

broszur i ulotek informacyjnych 41 (97,6%)

Środków finansowych na organizację spotkań 8 (19%)

Większość respondentów wyraziłoby zgodę na oddanie 
do transplantacji swoich narządów po śmierci (tab. 8).

Tabela 8. Zgoda na przekazanie własnych narządów do 
transplantacji po śmierci

Czy wyraziłby Pan(i) zgodę na pobranie swoich narządów 
do transplantacji po śmierci?

TaK Nie

36 (85,7%) 6 (14,36%)

Omówienie
idea edukacji transplantologicznej nie jest w Polsce sze-

roko propagowana, przez co zabiegi przeszczepów nie są 
wykonywane w wystarczającej liczbie. 

Na podstawie przeprowadzonego badania można 
stwierdzić, że lekarze rodzinni nie są obecnie istotnym 

ogniwem w edukacji transplantologicznej w Polsce, mimo 
że z racji bliskich relacji z pacjentami powinni nimi być. 
Lekarze widzą potrzebę edukacji pacjentów dotyczącej tej 
tematyki, niemniej jednak podczas codziennej praktyki nie 
dysponują ani czasem, ani środkami na podejmowanie ta-
kich działań. znakomita większość ankietowanych włączy-
łaby się biernie w szeroko podjęte akcje edukacyjne, odda-
jąc do dyspozycji miejsce w swoich praktykach na prezen-
tację i dystrybucję materiałów informacyjnych, co z pewno-
ścią skutkowałoby częstszym podejmowaniem tego proble-
mu przez samych pacjentów. 

ankieta została przeprowadzona bezpośrednio po wy-
darzeniach, jakie miały miejsce we Wrocławiu w 2014 r., 
o których wspomniano we wstępie. ankietowani podkre-
ślali konieczność współpracy także z Kościołem katolickim 
i innymi związkami wyznaniowymi, które mają w tym za-
kresie do odegrania bardzo ważną rolę.

z uwagi na wstępny charakter badania autorzy są prze-
konani, że podobne badanie powinno zostać przeprowa-
dzone na większej grupie osób z różnych środowisk (mia-
sta powyżej 100 000 mieszkańców, poniżej 10 000 miesz-
kańców, a także w praktyce lekarza wiejskiego) i w różnym 
wieku, tak aby móc poznać wiedzę i zainteresowanie pa-
cjentów problemem transplantacji i dawstwa narządów, 
zdefiniować potrzeby edukacyjne społeczeństwa dotyczące 
tej problematyki, a także np. ocenić poziom akceptacji po-
bierania narządów od osób zmarłych.

Wnioski

1. ankietowani lekarze rzadko podejmują ze swoimi pa-
cjentami rozmowę na tematy dotyczące dawstwa na-
rządów, uzasadniając to brakiem czasu i odpowiednio 
przygotowanych materiałów informacyjnych.

2. za najważniejsze dla lepszego zrozumienia proble-
mu lekarze uznają szerokie ogólnopolskie akcje w me-
diach pod patronatem Ministerstwa zdrowia i opieki 
Społecznej.

3. edukacja w ocenie badanych powinna w szczególny 
sposób wyjaśniać pojęcie śmierci mózgu, jako procesu 
nieodwracalnego, kryteria kwalifikacji pacjentów jako 
dawców, a także prawa rodziny do zgłoszenia sprze-
ciwu.

4. Lekarze rodzinni Wrocławia czują się odpowiedzialni 
za pacjentów, których mają pod swoją opieką. Swo-
ją pomoc w tej kwestii widzą w formie rozmowy z pa-
cjentami i ich rodzinami w sytuacjach kryzysowych. 
ankietowani deklarują także chęć udostępnienia po-
wierzchni do prezentacji materiałów edukacyjnych dla 
pacjentów.

5. Fakt, iż ankietowani widzą potrzebę edukowania, jest 
dobrą prognozą.

6. Większość lekarzy, którzy wzięli udział w przeprowa-
dzonej ankiecie akceptuje pobranie swoich narządów 
do transplantacji po śmierci.
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