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Dotyczy: likwidacja Ośrodka Przeszczepiania Nerek w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana 

Pawła II w Krakowie 

 

 

 

Szanowny Panie Dyrektorze! 

 

Piszę do Pana Dyrektora w imieniu pacjentów Ośrodka Przeszczepiania Nerek w Krakowskim 

Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie jak w tym w imieniu swoim własnym. 

W ostatnich dniach tzn. z początkiem ubiegłego tygodnia dotarły do nas dwie wiadomości: jak to na 

ogół bywa dobra i zła a w tym przypadku bardzo dobra i bardzo zła. 

Wiadomość radosna i bardzo dobra o ta, że wskutek współpracy między Szpitalem oo. Bonifratrów (a 

konkretnie wraz z prof. Mirosławem Szurą) i Ośrodkiem Przeszczepiania Nerek w Krakowskim Szpitalu 

Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie została wykonana pierwsza w tym szpitalu (JP II) operacja 

przeszczepu nerki od dawcy żywego za pomocą techniki laparoskopowej. Uważamy, że to jest wielki sukces 

naszego Ośrodka Przeszczepiania Nerek składająca się również na sukces Szpitala JP II. 

Druga wiadomość, która do nas dotarła jest w tym samym stopniu emocjonująca co poprzednia, tym 

niemniej na sposób negatywny i dotyczy likwidacji zarówno Ośrodka Przeszczepiania Nerek jak i przychodni 

znakomicie funkcjonującej przy tym Ośrodku a także Regionalnego Ośrodka Kwalifikacyjnego do 

przeszczepów Nerek również działającego przy tym Ośrodku. Zostaliśmy w ogromnym stopniu zaskoczeni 

i zbulwersowani drugą z wymienionych wiadomości.  

Sukcesami przedmiotowego Ośrodka Przeszczepiania Nerek (przecież zespół stanowiło zaledwie 

pięciu lekarzy) w okresie jego działalności (6 lat) są: 

ilość przeszczepionych nerek od dawców zmarłych -  218; liczba powikłań chirurgicznych <5%; 

opóźnienia podjęcia funkcji nerki przeszczepionej - <10% ; liczba powikłań infekcyjnych <5% ; liczba 

przeszczepów od 2016 roku najwyższa w regionie ; brak utraconych nerek przeszczepionych w pierwszym 

roku ich funkcjonowania, brak zgonów z powodu transplantacji; aktywność propagandowa wśród szpitali 

mająca na celu zwiększenie ilości przeszczepów w kraju w tym uaktywnianie szpitali dotychczas nie 

zgłaszających dawców, ścisła współpraca ze stacjami hemodializ dająca efekty w postaci kwalifikacji do 

przeszczepów tzw. trudnych biorców itd. itp. Liczby wymienione powyżej plasują ten Ośrodek a w 

szczególności zespół lekarski sprawujący w nim opiekę nad jego pacjentami na najwyższym poziomie nie 

tylko w skali kraju lecz także w skali co najmniej Europy. 

Jakość działania tego Ośrodka Przeszczepowego pozwalała na domniemanie, że jego pacjenci mogą 

czuć się spokojni  o swoją przyszłość w zakresie opieki medycznej w trakcie i po przeszczepie. Decyzja 

podjęta przez Dyrekcję Szpitala JP II sprawiła, że nasz spokój legł w zgliszczach i w gruzach. 



Przez naszych lekarzy byliśmy traktowani zupełnie wyjątkowo jako pacjenci: mieliśmy możliwość 

kontaktu z lekarzami prowadzącymi o każdej porze dnia i nocy, co dla pacjentów osłabionych jeśli chodzi o 

odporność immunologiczną ma niezwykle duże znaczenie. Opieka zarówno w przychodni Ośrodka 

Przeszczepowego była realizowana ze szczególną troską o zmniejszenie uciążliwości z nią związanych. 

Decyzje dotyczące ryzykownych procedur medycznych były podejmowane odważnie a przez nas 

przyjmowane z mającym pełne uzasadnienie zaufaniem. W wielu przypadkach decyzje te są przez nich 

traktowane jako decyzje, które uratowały im życie. 

Nagle okazało się, że na nasz spokój życia i funkcjonowania został w sposób kategoryczny zniszczony. 

Zarówno my jak i świetle dostępnych wiadomości lekarze nie mamy żadnych formalnych informacji ze 

strony Szpitala JPII o naszym przyszłym losie. Mówi się o nas, że możemy się czuć spokojnie i bezpiecznie 

jeśli chodzi o dalszą opiekę medyczną nad nami. Otóż nie czujemy się ani spokojnie ani bezpiecznie. Wiemy 

jak wygląda sytuacja w przychodniach Collegium Medicum UJ – część spośród pacjentów właśnie stamtąd 

przeniosła się pod opiekę Ośrodka Przeszczepiania Nerek w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. 

Jana Pawła II. Przychodnie są pełne pacjentów, wydolność przychodni jest na granicy możliwości zarówno 

technicznych jak i obsady lekarskiej. Obawiamy się o nasz przyszły los a przede wszystkim zależy nam 

abyśmy mogli pozostać pod opieką lekarzy dotychczas nas prowadzących jako pacjentów po przeszczepie.  

Z informacji Pana Doktora udzielonych prasie wynika, że cała operacja likwidacji Ośrodka 

Transplantacyjnego przy Szpitalu JP II nie jest w pełni przygotowana. Lekarze Ośrodka nie posiadają 

żadnych informacji o tym, że istnieją jakiekolwiek plany dotyczące ich przyszłości, pacjenci również nie 

posiadają żadnych informacji o planach ich dotyczących. Pani Edyta Gajewska –kierownik Sekcji ds. 

Edukacji, Nauki i Marketingu w Szpitalu JP II wyjaśnia, że Szpitalu Uniwersyteckim istnieje szeroka baza 

wielospecjalistycznej opieki niezbędna do kwalifikacji, przeszczepiania o prowadzenia pacjentów po 

przeszczepie w tym oddziały nefrologii, urologii, chirurgii ogólnej, immunologii diabetologii, wraz z 

rozległą opieką ambulatoryjną. Jako pacjenci po przeszczepie tego się właśnie obawiamy, tłumów w 

poczekalniach, tłumów przed przychodniami, rozmycia odpowiedzialności za leczenie traktowania nas jako 

przedmioty mające się przemieszczać między poszczególnymi przychodniami szpitalnymi, oczekiwania na 

kolejne terminy przyjęcia. Dotychczas może byliśmy rozpieszczeni, ale odpowiedzialność za leczenie była 

skonkretyzowana, obcowanie z tłumami w poczekalniach w praktyce nas nie dotyczyło a mieliśmy do 

czynienia z profesjonalizmem, życzliwością i zogniskowaniem opieki medycznej w jednym miejscu bez 

wędrówek po przychodniach. 

Dziwi nas, że w Szpitalu JP II planowane jest tworzenie zespołów zajmujących się przeszczepami 

narządów których dotychczas w tym szpitalu nie przeszczepiano a dochodowy i przynoszący chwałę 

Szpitalowi Ośrodka Przeszczepiania Nerek wymagający niewielu nakładów (zaledwie w szczytowym 

okresie osiem łóżek szpitalnych i nieliczny personel) a przynoszący wielką chlubę jest likwidowany. 

Zdaniem pacjentów jeśli już do likwidacji Ośrodka Przeszczepiania Nerek musi dojść to powinien ten 

proces odbywać się po konsultacji z personelem zespołu i przy pełnym zapewnieniu jak najłagodniejszego 

„lądowania” zarówno tego personelu jak i jego pacjentów.Jako pacjenci wyrażamy swoje obawy na 

podstawie obserwacji zdarzeń ostatniego tygodnia, że decyzja o likwidacji Ośrodka Przeszczepiania Nerek 

przy Szpitalu JPII w Krakowie jest decyzją nieprzemyślaną, nieprzygotowaną i nie uwzględniającą dobra 

pacjentów tak przed jak i po przeszczepie.  

W imieniu pacjentów oświadczam, że jako pacjenci oczekujemy zapewnienie możliwości istnienia 

zespołu likwidowanego na terenie Szpitala JP II przy którymkolwiek szpitalu na terenie Krakowa; 

Deklarujemy, że gdziekolwiek zostanie przeniesiony ten zespół lekarski to jesteśmy zainteresowani 

pozostaniem pod opieką lekarzy dotychczas nas w zakresie opieki posttransplantacyjnej prowadzących.  
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