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Szanowni Państwo
W imieniu członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych a także,
wyrażając znaczne zaniepokojenie pacjentów dializowanych i po przeszczepieniu nie
będących członkami Stowarzyszenia, zwracamy się do Państwa – Senatorów RP, Posłów na
Sejm RP, Marszałka Województwa Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, Zarządu
Województwa Małopolskiego, Radnych Województwa Małopolskiego, Radnych Miasta
Krakowa, z prośbą o zainteresowanie się sprawą zamknięcia z końcem czerwca 2020 r.
ośrodka i programu przeszczepiania nerek w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie oraz
likwidacji zespołu lekarzy wykonujących transplantacje nerek w tym szpitalu. Apelujemy
o wyjaśnienie tej decyzji oraz jej konsekwencji w postaci zagrożenia zaprzestaniem dalszego
wykonywania przeszczepów nerek w Krakowie w ogóle i pogorszeniem perspektyw leczenia
i opieki dla pacjentów oczekujących na przeszczep nerki, przygotowywanych do
przeszczepienia oraz po przeszczepach nerki.
Dyrekcja Szpitala JP II podjęła decyzję o likwidacji ośrodka przeszczepów nerki
i rozwiązaniu zespołu lekarzy wykonujących te przeszczepy nagle bez żadnej konsultacji i
bez uprzedzenia zarówno lekarzy jak i ich pacjentów. O zaprzestaniu programu przeszczepu
nerek w tym szpitalu i opuszczeniu przez ten szpital sieci szpitali wykonujących przeszczepy
poinformowano jedynie krótkim pismem Poltransplant tj. organizację koordynującą w Polsce
wykonywanie przeszczepów. Dopiero negatywny oddźwięk społeczny jaki wywarła ta
decyzja i zainteresowanie mediów sprawiły, że Dyrektor Szpitala im. Jana Pawła II wraz
z Dyrektorem Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie wydali wspólny komunikat w tej
sprawie.
W ww. oświadczeniu zapewniano że dotychczasowe funkcje Szpitala JP II
w Krakowie w zakresie transplantologii nerek tj. pełnienia roli regionalnego ośrodka
kwalifikującego do przeszczepu nerek, przygotowania pacjentów do przeszczepów, samego
przeszczepiania oraz prowadzenia leczenia pacjentów po przeszczepach nerek przejmie
Szpital Uniwersytecki w Krakowie.
Obawiamy się jednak, że w praktyce powyższe zapowiedzi nie zostaną spełnione.
Dotychczas Szpital Uniwersytecki w Krakowie miał trudności z zapewnieniem właściwej
opieki nad pacjentami po przeszczepach nerki. W przychodni potransplantacyjnej panował
tłok. Z uwagi na zbyt małą liczbę lekarzy nefrologów-transplantologów lekarze prowadzący
pacjentów po przeszczepach byli nadmiernie obciążeni ilością pacjentów. Z tego powodu
właśnie wielu pacjentów po przeszczepieniu nerki przeniosło się pod opiekę

przychodni poprzeszczepowej Szpitala im. Jana Pawła II. Przychodnia ta zapewniała bowiem
opiekę zindywidualizowaną w stosunku do każdego pacjenta, co jest to szczególnie istotne dla
pacjentów po transplantacjach leczonych lekami obniżającymi ich odporność. Pacjenci Ci w
związku z przyjmowaniem leków immunosupresyjnych są bardziej zagrożeni zachorowaniem
szczególnie w dobie pandemii COVID-19. Stłoczenie w jednym miejscu wielu osób jest dla
tych pacjentów szczególnie niebezpieczne.
W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie w ostatnich latach malała liczba
przeszczepianych nerek. O ile w roku 2013 wykonano w tym Szpitalu 80 przeszczepów
nerek, to w 2018 r. już tylko 28 (wg. Biuletynu Informacyjnego Poltransplantu Nr 2(28) z
lipca 2019 r.). Od lutego bieżącego roku w ogóle w Szpitalu Uniwersyteckim zaprzestano
przeszczepiania nerek. Natomiast w ośrodku transplantacji nerek w Szpitalu Jana Pawła II
program przeszczepiania nerek od 6 lat ciągle się rozwijał. W tym czasie przeszczepiono 218
pacjentom nerki od dawców zmarłych. Osiągnięcia tego zespołu potwierdzają liczby: Liczba
powikłań chirurgicznych na poziomie poniżej 5%; liczba opóźnień podjęcia funkcji
przeszczepionej nerki na poziomie poniżej 10%; liczba powikłań infekcyjnych poniżej 5%.
Liczba utraconych nerek przeszczepionych w pierwszym roku ich funkcjonowania była
zerowa. Brak było zgonów z powodu transplantacji nerki.
Liczba przeszczepów nerek zrealizowanych przez Ośrodek Transplantacji nerek
przy Szpitalu Jana Pawła II w Krakowie była najwyższa w regionie od 2016 roku.
Zespół transplantacyjny nerek przy szpitalu im. Jana Pawla II wykazywał się także
skuteczną aktywnością prospołeczną wśród szpitali mającą na celu zwiększenie liczby
przeszczepów oraz uaktywnianie szpitali dotychczas nie zgłaszających dawców. Ośrodek
transplantacyjny ściśle współpracował ze stacjami hemodializ w zakresie m.in. kwalifikacji
do przeszczepów tzw. trudnych biorców, którzy do tej pory byli dyskwalifikowani od
przeszczepów.
W ostatnich dniach (4 czerwca 2020) w Szpitalu im. Jana Pawła II osiągnięto kolejny
sukces w dziedzinie transplantologii tj. wykonano pierwszy w tym szpitalu zabieg (udany)
przeszczepienia nerki od dawcy żywego metodą laparoskopową. Wyniki te plasują ośrodek
przeszczepiania nerek w Szpitalu Jana Pawła II w Krakowie na wysokim miejscu.
Likwidacja oddziału przeszczepiania nerek w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie
i rozwiązanie zespołu lekarzy wykonujących te transplantacje i mającego tak dobre wyniki,
stanowi zaprzepaszczenie tego dorobku oraz stwarza realne zagrożenie że przeszczepy nerek
w Krakowie i w Małopolsce w ogóle nie będą już wykonywane, co pogorszy,
w szczególności dla pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek z Małopolski, dostępność
tej formy leczenia i powrotu do normalnego życia bez powtarzanych co drugi dzień
wielogodzinnych dializ. W procesie kwalifikacji do przeszczepu nerki istotna jest dodatkowa
ilość punktów często przesądzająca o kwalifikacji (10 dodatkowych punktów) dla biorcy
z rejonu danego ośrodka kwalifikacyjnego, który wykonuje dany przeszczep. W praktyce
pacjenci dializowani z Małopolski, także ci jeszcze aktywni zawodowo, zostaną skazani na
dializy do końca życia. Z kolei w stosunku do pacjentów przygotowywanych przez Szpital
Jana Pawła II do przeszczepu nerki te przygotowania ulegną przerwaniu.

Pacjenci po przeszczepach nerek prowadzeni przez ten szpital zostaną pozbawieni
zindywidualizowanej opieki jaką dotychczas mieli zapewnioną. Wszyscy ci pacjenci
aktualnie pozostają w wielkiej niepewności o swoje dalsze losy, gdyż ich życie jest
uzależnione od dalszego właściwego leczenia, które zapewniał im dotychczas Szpital im. Jana
Pawła II w Krakowie.
Losy Ośrodka Przeszczepiania Nerek w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie
wpisują się w panujący ostatnio w Małopolsce niekorzystny klimat dla nefrologii
i transplantologii. W ostatnim półroczu w centrum Krakowa zostały zamknięte dwie stacje
dializ (przy ul. Kopernika 15 i Kieleckiej 7) w sumie posiadające 49 stanowisk
dializacyjnych, a w zamian otwarta została jedna w stacja dializ przy Szpitalu
Uniwersyteckim w Prokocimiu wyposażona jedynie w 22 stanowiska. W wyniku tego
zabiegu z powodu niedostatecznej ilości stanowisk dializacyjnych, pacjenci są dializowani na
4 zmiany, (czwarta zmiana w godzinach nocnych tj. od 22.00 do 2.00 w nocy). Dla ciężko
chorych ludzi stanowi to szczególne dodatkowe obciążenie. Został także zlikwidowany odział
dla pacjentów po przeszczepach nerki w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie przy
ul. Kopernika 15c, gdzie byli leczeni pacjenci w razie różnych powikłań w trakcie
funkcjonowania przeszczepu np. w razie odrzucania przeszczepionej nerki czy też w razie
różnych infekcji zagrażających przeszczepowi.
W powstałej sytuacji zwracamy się do Państwa, którzy jesteście związani z Krakowem
i regionem Małopolski o zainteresowanie sprawą nagłej likwidacji, bez żadnych konsultacji
i przygotowań ze strony środowiska lekarskiego jak i pacjentów, programu przeszczepiania
nerek w Szpitalu Jana Pawła II w Krakowie oraz konsekwencji tej bulwersującej środowisko
pacjentów z niewydolnością nerek oraz ich rodzin i przyjaciół decyzji. Prosimy
o zainteresowanie czy w Małopolsce tj. w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, bądź
w jakimkolwiek innym szpitalu na terenie Krakowa lub Małopolski zostanie zapewniona
kontynuacja programu przeszczepień nerek co najmniej na dotychczasowym poziomie tj.
w ilości i o jakości jaka miała miejsce dotychczas w obu szpitalach tj. w Szpitalu
Uniwersyteckim i Szpitalu im. Jana Pawła II; Czy zostanie zapewniona dostateczna opieka
medyczna zarówno dla pacjentów przygotowywanych do przeszczepów nerek, w tym dla tzw.
biorców trudnych jak i dla pacjentów po przeszczepieniu nerki; Czy zostanie zapewniona
odpowiednia ilość lekarzy specjalistów chirurgów-transplantologów i nefrologówtransplantologów do leczenia i opieki nad tymi pacjentami; Czy zostanie przeprowadzona
sprawna procedura poinformowanie pacjentów gdzie i u kogo dalej mają być leczeni.
Podjęta nagle i bez żadnej konsultacji ani porozumienia z Poltransplantem, a jedynie
za krótkim powiadomieniem, decyzja o likwidacji Ośrodka Transplantacji Nerek w Szpitalu
Jana Pawła II w Krakowie oraz Przychodni dla pacjentów przed i po transplantacjach
poprzedzone istotnymi, niekorzystnymi dla pacjentów zmianami w zakresie hemodializ
w Krakowie, godzi bezpośrednio w dobro pacjentów z Małopolski chorujących na choroby
nerek, których to chorych niestety przybywa z każdym rokiem.
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