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  Wstęp

LUDZKIE ŻYCIE JEST NAJCENNIEJSZE

 „Porozmawiajmy o transplantacji!” to nie tylko kontynuacja naszej pracy w dziedzi-
nie rozwoju kadr medycznych, ale także ideowe przedsięwzięcie, które narodziło się z marzenia  
o zwiększeniu liczby przeszczepianych narządów w Polsce i, tym samym, uratowania życia znacznie więk-
szej liczbie osób, niż ma to miejsce w tej chwili. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym  
Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Nazwa projektu doskonale obrazu-
je ideę informowania o trudnych i ciągle mało popularnych tematach donacji i przeszczepiania organów. 
W Polsce nadal mamy do czynienia z wieloma uprzedzeniami, obawami i niedostateczną wiedzą na ten 
temat. Na edukację jednak nigdy nie jest za późno, zwłaszcza, gdy chodzi o tak szlachetną ideę, jak rato-
wanie ludzkiego życia. 

 Głęboko wierzę, że małymi krokami jesteśmy w stanie dokonać w Polsce tego, co udało się osią-
gnąć w Hiszpanii. Słynący ze swojej beztroski Hiszpanie traktują donację i przeszczepianie organów jako 
coś zupełnie naturalnego. Lekarze wiedzą, co mówić zrozpaczonym rodzinom osób, które mogłyby stać 
się dawcami organów i nie boją się podejmować tego niełatwego tematu. Edukowane jest także społe-
czeństwo: poprzez systemowe szkolenia nie tylko dla całej służby zdrowia, ale także przedstawicieli me-
diów, uczniów, a nawet kleryków. Efekty, na które pracowano przez około 20 lat, są rewelacyjne: w 2013 
r. wykonano aż 4279 przeszczepów, podczas gdy w Polsce ich liczba wynosiła zaledwie 1611. Rozbudo-
wany system hiszpański jest modelem budzącym podziw na całym świecie, do którego warto dążyć. Dla-
tego partnerem w naszym projekcie została organizacja IAVANTE, działająca przy Ministerstwie Zdrowia, 
wyspecjalizowana m.in. w szkoleniach związanych z przeszczepami. Współpracując z nią można czerpać  
z wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanej jednostki, która realizuje doskonale funkcjonujący, spraw-
dzający się program edukacji. Wdrożenie  podobnego systemu w Polsce, jest kwestią przyszłości: kilku, 
a może nawet kilkunastu lat. Ale z pewnością się to uda, a pierwszym krokiem powinno być przełamanie 
bariery unikania rozmów na ten temat. Porozmawiajmy więc o transplantacji!

Marcin Kozłowski
Dyrektor zarządzający 

BLUEFORM
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 Projekt zrealizowany przez firmę BLUEFORM z udziałem koordynatorów województwa śląskiego  
to wspaniałe przedsięwzięcie, które zostało wysoko ocenione przez uczestników, zarówno pod kątem  
merytorycznym jak i praktycznym. Tematyką szkoleń było nie tylko zwiększenie wiedzy na temat transplan-
tacji,  ale przede wszystkim poprawa komunikacji i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, z którymi mamy 
do czynienia na co dzień w przypadku opieki nad potencjalnym dawcą, orzekania śmierci mózgowej  
czy rozmów z rodzinami dawców.
 
 Wyniki przeszczepiania narządów są coraz lepsze, dzięki czemu rozszerzają się wskazania do lecze-
nia tą metodą. Wzrasta liczba osób oczekujących na przeszczepienie i wydłuża się czas ich oczekiwania.
 
 Wiedza nie tylko społeczeństwa, ale przede wszystkim środowiska medycznego o tym jaką wartość 
dla śmiertelnie chorych ma przeszczepienie narządu jest nadal niewystarczająca.
 
 Sprzeciw na pobranie narządu wyrażany przez rodzinę zmarłego powoduje, że nie można uratować 
życia wielu chorym. Dlatego też ciągła edukacja środowiska medycznego odgrywa tak ważną rolę w sze-
rzeniu idei transplantacji w Polsce.
 
 Wysoka jakość szkoleń prowadzonych przez firmę BLUEFORM dla koordynatorów transplanta-
cyjnych jest szansą na zwiększenie aktywności transplantacyjnej w Polsce. Jestem głęboko przekonany,  
że dalsza działalność firmy BLUEFORM na polu transplantacyjnym pozwoli na zwiększenie liczby ośrodków 
aktywnie zgłaszających potencjalnych dawców. 
 
 Jako Konsultant Krajowy w dziedzinie transplantologii klinicznej popieram dalszą działalność  
edukacyjną firmy BLUEFORM w zakresie dawstwa i transplantacji narządów.

Prof. dr hab. n. med. Lech Cierpka 
Konsultant krajowy

w dziedzinie transplantologii klinicznej
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DLACZEGO SZKOLENIA Z KOMUNIKACJI

 Uznany amerykański badacz, wykładowca 
Uniwersytetu Harvarda, profesor David McClelland  
udowodnił, że miękkie kompetencje społeczne są 
najważniejszym czynnikiem skuteczności człowieka  
w życiu zawodowym. Należy do nich prawidło-
wa komunikacja, a jednak niemal nikt z nas nie 
był jej uczony ani w szkole, ani na studiach. W du-
żym stopniu ten problem dotyka także lekarzy. 
Sam jestem lekarzem i choć obecnie pracuję jako 
trener, to w przeszłości przez wiele lat pracowa-
łem w szpitalu. Nieraz widziałem, w jaki sposób lekarze rozmawiają z chorymi i wiem, że na miejscu pacjenta był-
bym przestraszony lub po prostu nic bym nie rozumiał. Przysłuchiwałem się też rozmowom moich kolegów po fachu 
z pacjentami czy białym personelem i mam świadomość, że gdyby lekarze wiedzieli więcej o komunikacji, łatwiej  
i szybciej mogliby rozwiązać wiele problemów lub częściej byliby w stanie przekonać kogoś do podjęcia słusznej decyzji.

 W dziedzinie edukacji Polska niepokojąco różni się od niektórych innych krajów europejskich. Przed laty 
pracowałem w Norwegii i z zazdrością przysłuchiwałem się opowieściom dziesięcioletniej córki mojego szefa, 
która miała zajęcia z komunikacji w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Warsztaty z kwadratu komunikacyjnego 
von Thuna zajmują wiele lekcji w pierwszej klasie liceum w Niemczech. I właśnie kwadratu Thuna (i kilku innych 
metod efektywnej komunikacji) chcemy nauczyć koordynatorów transplantacyjnych Dlaczego tak nam na tym 
zależy? Jesteśmy trenerami efektywności osobistej i zarządzania, więc z doświadczenia wiemy, że zdobycie umie-
jętności komunikacji i perswazji znacząco zwiększa skuteczność w pracy i życiu prywatnym. Jeżeli więc te umie-
jętności poprawią koordynatorzy zajmujący się przeszczepami, będą w stanie przekonać znacznie więcej rodzin 
do donacji narządów. Będą też częściej potrafili namówić swoich kolegów w szpitalach i karetkach pogotowia 
do zgłaszania do koordynatorów transplantacyjnych osób, u których istnieje możliwość pobrania serca, nerek,  
wątroby, czy innych ważnych narządów i tkanek po stwierdzeniu śmierci.
 
 Prof. Marek Tokarz z Uniwersytetu Śląskiego, specjalista w dziedzinie komunikacji i perswazji oraz 
autor słynnego opracowania „Dlaczego nie przekonują nas przekonywające argumenty”, tłumaczy, że ist-
nieją trzy rodzaje perswazji, jednak większość lekarzy próbuje kogoś przekonać, licząc jedynie na siłę przy-
taczanych argumentów. Tymczasem już Arystoteles zwrócił uwagę, że ważne są także różne formy perswa-
zji narracyjnej, wywołujące refleksje silniejsze niż najtrafniejsza argumentacja. Z kolei formy komunikacji 
nazywane wskazówkami peryferyjnymi znacząco wzmacniają siłę argumentów, a nawet często stają się od 
nich ważniejsze lub je zastępują, ponieważ silniej wpływają na rozmówców. 

 Tych form perswazji nie zna większość z nas i dotyczy to także lekarzy oraz koordynatorów transplan-
tacyjnych. W najlepszej wierze próbują oni wpłynąć na zwiększenie liczby donacji, powtarzając ciągle te 
same, znane im metody i argumenty: czasem skuteczne, ale często nie. Tymczasem lepiej jest kierować się 
maksymą: „Gdy metoda nie działa, zmień metodę” lub rozszerzyć repertuar metod o nowe – pod warun-
kiem, że się je pozna: gdzieś o nich przeczyta lub zostanie ich nauczonym. 

 Podczas wyjazdu do Hiszpanii w projekcie „Porozmawiajmy o transplantacji!” mieliśmy przy-
jemność poznać kilku polskich koordynatorów – prawdziwych pasjonatów, oddających mnóstwo serca  
i czasu idei transplantologii. Chcemy pomóc w tym, żeby ich ogromne zaangażowanie przynosiło jesz-
cze więcej efektów. I trzymamy kciuki, aby ich zapał nigdy się nie wyczerpał, co może się stać, gdy 
nie będą odczuwali satysfakcji z rezultatów swojej pracy. Jesteśmy fachowcami w swojej dziedzinie  
i wiemy, że podniesienie ich umiejętności komunikacji i perswazji może im w tym pomóc i zwiększyć  
w Polsce liczbę narządów, które będzie można przeszczepić pacjentom z list oczekujących.

Andrzej Niemczyk
Trener i lekarz, lider grupy trenerskiej w projekcie,

autor książek z dziedziny komunikacji, negocjacji i sprzedaży
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Dlaczego my?
 Firma BLUEFORM, zajmująca się edukacją, w tym szkoleniami dofinansowanymi ze środków Unii 
Europejskiej, jest organizacją mocno zaangażowaną w tematykę rozwoju placówek medycznych. W ra-
mach działu Rozwoju kadr medycznych prowadzi szkolenia i doradztwo dla pracowników służby zdrowia, 
a jej klientami byli pracownicy szpitali i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w całej Polsce: pielę-
gniarki, lekarze, kadra zarządzająca, laboranci, ratownicy. Główne tematy organizowanych szkoleń to per-
swazja i komunikacja z pacjentem i jego rodziną, radzenie sobie z trudnymi rozmowami oraz komunikacja 
w zespole medycznym. Idea otwartości w stosunku do pacjentów, empatycznego podejścia i troskliwej 
opieki nad nimi, a także delikatności w informowaniu rodzin o śmierci bliskich osób jest firmie BLUEFORM 
szczególnie bliska. Kolejnym krokiem stało się więc podjęcie działań mających na celu zwiększenie wiedzy 
na temat donacji i przeszczepiania organów, zaczynając od osób, które są najbliżej tego tematu – koordy-
natorów transplantacji oraz tych pracowników szpitali, którzy z nimi współpracują. Tylko dzięki ich edukacji 
jesteśmy w stanie stworzyć środowisko sprzyjające zwiększeniu liczby pobrań organów od zmarłych daw-
ców i – poprzez to – uratowania wielu ludzkich istnień. 

Realizacja i cel projektu
 Cały program międzynarodowego projektu wymiany doświadczeń „Porozmawiajmy o transplan-
tacji!” był realizowany od 1 marca 2014 r. do 31 maja 2015 r. w ramach programu „Uczenie się przez całe 
życie” Leonardo da Vinci (numer umowy 2013-1-PL1-LEO03-38201). Hiszpańskim partnerem była insty-
tucja IAVANTE-Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud działająca przy hiszpańskim Ministerstwie 
Zdrowia. 
 Zrealizowany projekt miał na celu wymianę doświadczeń pomiędzy specjalistami z Polski i Hiszpanii 
, zaangażowanymi w tematykę szkoleń z zakresu rozmów o transplantacji i donacji. Skupiał się głównie na 
komunikacji i kwestiach etycznych: rozmowach koordynatorów transplantacji z rodzinami potencjalnych 
dawców, pacjentami oczekującymi na przeszczep, ich rodzinami, lekarzami oraz innymi grupami mającymi 
wpływ na poziom dawstwa w Polsce, m.in. mediami. 

 Najbardziej wartościowa wymiana doświadczeń odbyła się podczas tygodniowego spotkania 
uczestników projektu w Hiszpanii w październiku 2014 r. Wzięli w niej udział metodycy systemów edu-
kacyjnych, trenerzy komunikacji w służbie zdrowia oraz koordynatorzy transplantacji z obu krajów, two-
rząc wspólnie unikalny panel wymiany doświadczeń. Miał on na celu opracowanie systemu szkoleń ko-
munikacyjnych równie efektywnego jak system hiszpański, jednak dopasowanego do polskich warunków. 
Jak rozmawiać o transplantacji, jak słuchać i wspierać pacjenta na każdym etapie procesu transplantacji,  
a także przekonywać do przekazania organów i wspierać rodzinę zmarłego dawcy, jak angażować media 
– o tym uczestnicy projektu dowiadywali się podczas bezpośrednich kontaktów z krajowymi koordynato-
rami, transplantologami, reprezentantami Agencji Narodowej ds. Transplantacji (ONT), a także podczas 
demonstracyjnych warsztatów z trenerami komunikacji:  psychologami, metodykami i dziennikarzami.

 Po wymianie stworzony został program przeniesienia dobrych praktyk w zakresie szkoleń komuni-
kacyjnych na grunt polskiej służby zdrowia, możliwy do wprowadzenia już teraz, a także system warsztatów 
w oparciu o nowe rodzaje ćwiczeń i metody zaczerpnięte od hiszpańskich specjalistów. Wyciągnięte zosta-
ły też wnioski dotyczące możliwych scenariuszy zwiększania świadomości i wiedzy na temat transplantacji 
w naszym kraju w przyszłości. 

O PROJEKCIE 
„POROZMAWIAJMY  
O TRANSPLANTACJI!”
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„Model hiszpański”
Hiszpania jest aktualnie światowym liderem w liczbie przeprowadzanych przeszczepów narządów i po-
siada najlepszy system transplantacji w Unii Europejskiej. Za najlepszy i, jak pokazują statystyki, najsku-
teczniejszy, uznaje się także hiszpański system edukacji na ten temat, zarówno gdy chodzi o umiejętności 
twarde, jak i szkolenia komunikacyjne, których dotyczył w dużej mierze realizowany projekt. Narodowa 
Organizacja ds. Transplantacji (ONT), należąca do hiszpańskiego Ministerstwa Zdrowia, opracowała cało-
ściowy system szkolenia z dziedziny transplantacji, który trwa 2 miesiące i jest w tej chwili wdrażany także 
w krajach Ameryki Łacińskiej. 

 Transplantacja to w skrócie pobieranie 
zdrowych narządów lub tkanek od jednej osoby 
po to, aby wszczepić je innej, u której dany organ 
nie jest już sprawny. Jest ona jedynym dostępnym 
sposobem leczenia krańcowej niewydolności wą-
troby, płuc i serca, a także najskuteczniejszą pod 
względem kosztów metodą leczenia krańcowej 
niewydolności nerek. Dzięki niej można uratować 
życie tysiącom osób lub (w przypadku przeszcze-
pów nerek) polepszyć jakość ich życia. 

 Większość realizowanych w Polsce 
transplantacji, bo aż 90%, kończy się sukcesem. O ile jednak nerkę czy szpik można pozyskać od dawcy 
żyjącego – np. najbliższych krewnych w linii prostej, rodzeństwa, osoby przysposobionej lub małżonka, czy 
innej osoby, jeśli uzasadniają to szczególne względy osobiste – to ważne organy, takie jak płuca i serce, 
można pobrać tylko post mortem. 
 Nie ma wątpliwości, że dawstwo i przeszczepianie narządów to kwestie delikatne i bardzo złożone.  
Szczególnie trudne, ale i ważne, jest pobieranie organów od osób zmarłych, czyli donacja. 

Historia polskiej medycyny transplantacyjnej 
1966 r. – pierwsze przeszczepienie nerki od dawcy żywego (Wrocław) oraz od dawcy zmarłego (Warszawa)
1983 r. – zastosowanie leku immunopresyjnego (cyklosporyny) – przełom w walce z odrzucaniem narządów
1985 r. – pierwszy przeszczep serca (Zabrze)
1987 r. – pierwsza próba przeszczepienia wątroby (Szczecin)
1988 r. – pierwsze przeszczepienie nerki, trzustki (Warszawa)
1990 r. – pierwsze przeszczepienie wątroby u dziecka (Warszawa)
1996 r. – powstanie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant (Warszawa)
1999 r. – pierwsze przeszczepienie części wątroby od żywego dawcy (Warszawa)
2001 r. – pierwsze przeszczepienie serca i płuc (Zabrze)
2003 r. – pierwsze przeszczepienie pojedynczego płuca (Zabrze)
2005 r. – pierwsze przeszczepienie obu płuc (Zabrze)
2006 r. – pierwsze przeszczepienie kończyny górnej (Trzebnica)
2013 r. – pierwsze przeszczepienie twarzy (Gliwice)
Źródło: „Transplantacja narządów. Aspekty medyczne, prawne i organizacyjne”

 

Czy wiesz, że…
Czas oczekiwania na organy w Polsce jest nadal bardzo długi, a listy oczekujących 
stale rosną. Tymczasem na przykład dializy dla osób oczekujących na przeszczep 
nerki są po pierwsze uciążliwe dla pacjentów, gdyż muszą być wykonywane co 
kilka dni i trwają po kilka godzin, a po drugie wiążą się z wieloma komplika-
cjami, które mogą wystąpić. Wbrew pozorom, komplikacje po przeszczepach są 
rzadsze, a osoby po transplantacji mogą cieszyć się aktywnym, radosnym i dłu-
gim życiem, o ile będą o siebie dbać i regularnie przyjmować leki zabezpiecza-
jące przez odrzuceniem przeszczepu, czyli leki immunosupresyjne. Pozytywny 
efekt przeszczepiania narządów – oceniany w oparciu o wskaźnik QUALY (quality 
added life years) – wynosi w odniesieniu do chorych po przeszczepieniu wątroby 
11,5 roku, serca – 6,8, a płuc – 5,2.

TRANSPLANTACJA  
– DAR ŻYCIA
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Deklarowanie dawstwa
  Nerka, fragment wątroby lub trzustki czy szpik kostny mogą 
zostać pobrane od osoby żyjącej, o ile wyrazi ona na to zgodę i nie 
będzie to zagrażało jej życiu i zdrowiu. Jednak większość organów 
i tkanek pobieranych jest ze zwłok, jeśli za życia potencjalny dawca 
nie wyraził sprzeciwu, np. w formie zgłoszenia w Centralnym Rejestrze 
Sprzeciwów. Zgodnie z polskim ustawodawstwem uznaje się więc do-
mniemaną zgodę na pobranie organów. W praktyce jednak, aby unik-
nąć wątpliwości natury moralnej czy nawet szumu medialnego, jaki 
potrafią wywołać zawiadomieni przez bliskich dziennikarze, nie pobie-
ra się narządów, jeśli krewni się temu sprzeciwiają. Nawet Jan Paweł II  
w przesłaniu do uczestników Międzynarodowego Kongresu Transplan-
tologicznego w 2000 r. podkreślał, że w przypadku braku decyzji ze 
strony dawcy, ważność etyczną posiada zgoda bliskich. Rodziny zmar-

łych często nie znają ich woli i pogrążone w rozpaczy – odmawiają. Tutaj zaczyna się rola koordynatora 
transplantacji, który jest w stanie przekonać o słuszności decyzji pobrania narządów do przeszczepu.

 Osoby świadomie decydujące się na oddanie organów w razie swojej nagłej śmierci, mogą wypeł-
nić oświadczenie woli (patrz ramka). Taka deklaracja nie musi być nigdzie przesyłana, należy ją po prostu 
nosić przy sobie. Aby jednak nie było wątpliwości, co do zgody na oddanie narządów w celu ratowania 
życia innych, warto poinformować o decyzji bliskich i znajomych.

Śmierć – ale czy na pewno?
 Zmarła osoba może uratować aż 8 innych istnień, poprzez swoje serce, wątrobę, nerki, płuca, trzust-
kę, jelito, skórę i rogówkę. Narządy można pobrać od osoby zmarłej po komisyjnym stwierdzeniu jej śmier-
ci. Czy jednak możemy śmierć potwierdzić z całą pewnością, stało się jednym z najczęściej dyskutowanych 
zagadnień współczesnej bioetyki, jak również tematem zainteresowania zwykłych ludzi. A trudno jest pod-
jąć właściwą decyzję nie znając faktów medycznych i procedur, które doskonale znają tylko specjaliści.

 W Polsce narządy do przeszczepienia mogą być pobierane w dwóch przypadkach: od osób z nie-
odwracalnym uszkodzeniem mózgu i rozpoznaniu śmierci mózgu oraz od osób zmarłych na skutek nieod-
wracalnego zatrzymania krążenia, jednak dzieje się to zbyt rzadko z powodów społecznych, technicznych i finansowych. 

 Według danych Poltransplantu, z narządów przeszczepianych na świecie ponad 90% pochodzi od 
osób zmarłych ze stwierdzoną śmiercią mózgu, a pozostałe 10% jest pozyskiwane od zmarłych w mechani-
zmie nieodwracalnego zatrzymania krążenia oraz od dawców żywych. W Polsce każdego roku przeszcze-
pia się ok. 1500 narządów pobranych od ok. 600 dawców zmarłych ze stwierdzoną śmiercią mózgu oraz 
ok. 50 nerek i 20 fragmentów wątroby pobranych od dawców żywych. 

	 Śmierć	mózgu następuje poprzez ustanie krążenia krwi w mózgu, co powoduje jego nieodwra-
calne uszkodzenie. Stwierdza ją komisja lekarska po wykonaniu szeregu badań. Składa się ona zawsze  
z trzech lekarzy, w tym specjalisty z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz specjalisty w dziedzinie 
neurologii lub neurochirurgii. Przed odłączeniem od aparatury wentylującej zwłoki, podjęta może zostać 
decyzja o pobraniu organów i zorganizowane przeszczepienie narządów. Liczy się jednak czas. Jeśli od 
dawcy pobiera się wiele narządów, w szpitalu musi pojawić się kilka ekip lekarskich, które pobrane narządy 
jak najszybciej dostarczą do biorców. Na przykład w przypadku serca chirurdzy mają tylko cztery godziny na 
jego przeszczepienie, zanim narząd przestanie się do tego nadawać ze względu na zbyt długie niedokrwienie. 

 Każdy lekarz, pielęgniarka oraz przedstawiciel innych służb medycznych i ratunkowych, biorących 
udział w procesie identyfikacji ewentualnych dawców organów, powinien mieć pełną wiedzę na temat 
metod i zasadności orzekania śmierci mózgu, tak aby pozbyć się wszelkich wątpliwości i wewnętrznych 
blokad, mogących utrudniać podejmowanie decyzji w sprawie ratujących życie przeszczepów. Aby umoż-
liwić proces donacji, warto także zwoływać powołaną przez kierownika zakładu opieki zdrowotnej komisję 
stwierdzającą śmierć mózgową.
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Transplantacja a religia
 Wszystkie religie chrześcijańskie popierają przeszcze-
pianie organów, a Jan Paweł II określił donację narządu jako 
„najwyższy akt miłości bliźniego”. Inne religie niż katolicka  
w większości również wyrażają swoją aprobatę dla transplantacji 
lub też uznają, że jest to indywidualny wybór i kwestia sumie-
nia każdej osoby. Na przykład świadkowie Jehowy, przez lata 
potępiający transplantację, obecnie akceptują przeszczepianie 
organów, ale pod warunkiem pozbawienia ich całkowicie krwi, 
której przetaczania wciąż nie uznają. Sprzeciw przed dawstwem dominuje u Romów ze względu na prze-
konanie o tym, że dusza człowieka przez rok po śmierci pozostaje w ciele, przyjmując jego kształt. Jedyną 
religią bezwzględnie sprzeciwiającą się przeszczepianiu narządów jest szintoizm.

 Nie ulega wątpliwości, że klerycy i duchowni, u których tak często szukają pocieszenia i odpowiedzi 
na najważniejsze pytania zrozpaczeni członkowie rodzin zmarłych, to jedna z tych grup otoczenia społecz-
nego, która powinna zostać bardzo dobrze wyedukowana w dziedzinie transplantacji.

Koordynatorzy – pierwszy krok do sukcesu
 W Polsce rośnie liczba szpitali, które tworzą komórki zajmujące się transplantacją, powołują zespoły 
ds. przeszczepów i wyznaczają koordynatorów transplantacyjnych. Przeważnie koordynatorami przeszcze-
pów zostają osoby z wykształceniem medycznym: lekarze (często są to anestezjolodzy) i pielęgniarki. Od-
grywają oni ogromną rolę w procesie pozyskiwania i przeszczepiania narządów, gdyż, pracując w lokalnych 
szpitalach, znajdują się najbliżej sytuacji, w których istnieje możliwość rozpoznania potencjalnych dawców. 
Organizują i dokumentują złożoną pracę zespołów transplantacyjnych w zakresie kwalifikacji dawców na-
rządów, transplantacji (w tym pobrań wielonarządowych), opieki nad dawcami i biorcami itp. Odpowiada-
ją także m.in. za szkolenie kadr oraz rozmowy z rodzinami pacjentów. Mimo prowadzonego Narodowego 
Programu Medycyny Transplantacyjnej nadal mają jednak w tej dziedzinie niedostateczne doświadczenie, 
które powinno systematycznie rosnąć, jeśli chcemy zwiększyć liczbę dokonywanych w Polsce przeszcze-
pów, a zwłaszcza pobrań od zmarłych dawców. Aby być skutecznym koordynatorem transplantacji, nie wy-
starczy bowiem wiedza z zakresu medycyny (transplantologia kliniczna, immunologia, intensywna terapia), 
prawa, nauk społecznych. Potrzebna jest również wiedza z zakresu psychologii i etyki, w tym przede wszyst-
kim umiejętność właściwej komunikacji z rodziną zmarłego dawcy, przekazywania informacji o śmierci  
i o możliwości pobrania narządów. 

 Podobnego zdania są autorzy opracowania „Opieka nad dawcą – rola nie tylko anestezjolo-
ga” (Wojciech Saucha, Marcin Maruszewski, Ewa Kucewicz-Czech). Według nich koordynator powinien  
wykazywać się biegłą znajomością regulacji prawnych związanych z orzekaniem śmierci mózgu i procedu-
rami transplantacyjnymi, a dodatkowo być osobą wzbudzającą zaufanie (zarówno w swoim zespole me-
dycznym, jak i poza nim), asertywną, wytrwałą, łatwo nawiązującą kontakt i potrafiącą okazywać empatię.  
„Z uwagi na charakter pracy i zagadnienia związane z przekazywaniem trudnych wiadomości dotyczących 
życia niejednokrotnie młodych i uprzednio zdrowych osób, powinien wykazać się nieskazitelnym charakte-
rem, spójnymi zasadami etycznymi i moralnymi” – czytamy. – „Każdy koordynator powinien ukończyć szko-
lenie w zakresie psychologii prowadzenia trudnych rozmów i negocjacji oraz wykazać się umiejętnością 
radzenia sobie z przewlekłym stresem.”

 Według danych Poltransplantu i Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej, około 50% wszystkich 
przeszczepianych w Polsce narządów pobieranych jest w zaledwie 10 szpitalach, gdzie zatrudnieni są  
lokalni koordynatorzy transplantacyjni. Prym w liczbie pobrań od zmarłych dawców w 2013 r. wiodły woje-
wództwa: wielkopolskie, śląskie i mazowieckie. Najsłabsze wyniki można było zaobserwować w lubuskim, 
świętokrzyskim, podlaskim. Jak pokazuje doświadczenie zdobyte podczas realizowanego projektu, winny-
mi takiego stanu rzeczy nie są wyłącznie lekarze, jednak to od nich trzeba zacząć zmianę sytuacji w polskiej 
transplantologii. Obecnie szkolenia w zakresie komunikacji z pacjentami i ich bliskimi na temat przesz-
czepów organizowane są sporadycznie, głównie w trybie szkolnym (Podyplomowe Studia Koordynato-
rów Transplantacyjnych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz „Podstawy dawstwa narządów” – 

Czy wiesz, że…
Dzień Transplantacji obchodzony jest 26 
stycznia. Data ta została wybrana dla upa-
miętnienia pierwszego udanego przeszcze-
pu nerki w Polsce, który przeprowadzono 
26 stycznia 1966 r. 



SZKOLENIA, KTÓRE MOGĄ OCALIĆ ŻYCIE, 
czyli projekt systemu szkoleniowego „Porozmawiajmy o transplantacji!”

10

program szkoleniowy ETPOD w ramach Partnerstwa dla Transplantacji). Brakuje kształcenia ustawicznego,  
a także doświadczonych kadr szkolących z zakresu rozmów o transplantacji. Unikalną wartością byłyby se-
sje warsztatowe dla personelu szpitalnego w postaci szkoleń jednorazowych lub cyklicznych warsztatów, 
umożliwiających stopniowe zwiększanie wiedzy i umiejętności komunikacyjnych, w tym z zakresu perswa-
zji. Projekt „Porozmawiajmy o transplantacji!” to więc nie tylko cenna platforma wymiany doświadczeń, 
która pozwoliła na wypracowanie unikalnych rozwiązań szkoleń warsztatowych, nastawionych na konkret-
ne wyniki. To także inicjatywa o ogromnej wadze w skali całego państwa i dużym prestiżu, ze względu  
na poziom zaangażowania uczestników i charakter organizacji goszczącej.

Liczba koordynatorów w Polsce
 Na koniec 2013 r. funkcję koordynatora transplantacyjnego pełniły w Polsce łącznie 274 osoby,  
z czego 228 to koordynatorzy szpitalni, 38 – koordynatorzy regionalni zatrudnieni w ośrodkach transplan-
tacyjnych, a 8 – zatrudnieni w biurze Poltransplantu. Stanowisko szpitalnego koordynatora transplanta-
cyjnego powstało łącznie w 202 szpitalach, w 177 szpitalach pracował jeden koordynator, w 24 – zespół 
dwóch koordynatorów i w jednym szpitalu – trzech. 

 Poltransplant podpisał umowy z 215 koordynatorami w 196 szpitalach, a w 6 innych jednostkach  
13 koordynatorów zostało wyznaczonych przez dyrektorów. Wśród tych 215 koordynatorów było 131 leka-
rzy i 80 pielęgniarek oraz 4 osoby innych specjalności medycznych. Spośród nich 173 osoby na co dzień 
pracują w oddziałach, gdzie możliwa jest identyfikacja zmarłych dawców (oddziały intensywnej terapii),  
34 w innych oddziałach szpitalnych, a 8 osób pełni w swoich szpitalach funkcje administracyjne.

Źródło: „Sieć koordynatorów pobierania i przeszczepiania narządów w Polsce w 2013 r.”, T. Danek, J. Czerwiński, W. Kochut, „Poltransplant. Biuletyn Informacyjny”, nr 1 (22), maj 2014

Przeszczepy a Unia Europejska
 Działalność koordynatorów szpitalnych została uznana za niezwykle ważną dla krajów członkow-
skich UE w rezolucji legislacyjnej Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie dawstwa 
i przeszczepiania narządów: działania polityczne na poziomie UE (2007/2210 (INI)). Wzywa ona państwa 
członkowskie do realizacji w pełni potencjału dawstwa post mortem, m.in. poprzez uwrażliwianie, edu-
kację i szkolenie personelu medycznego i paramedycznego oraz wspieranie finansowe szpitali w celu 
powołania szpitalnych koordynatorów, których zadaniem byłoby aktywne identyfikowanie potencjalnych 
dawców i kontaktowanie się z ich rodzinami. Przytoczone w rezolucji argumenty są następujące: 
•	zapotrzebowanie na przeszczepy narządów w Unii Europejskiej rośnie szybciej niż liczba oddawanych 

organów,
•	na listach oczekujących w całej UE znajduje się ponad 60 000 pacjentów, a znaczna ich liczba umiera  

w wyniku chronicznego niedoboru narządów,
•	zwiększenie liczby dawców nie prowadzi do skrócenia list oczekujących.

Społeczny odbiór, czyli akceptuję, gdy nie dotyczy to mojej rodziny
 Mimo powszechnego deklarowania przez społeczeństwo poparcia dla przeszczepiania orga-
nów, nie przekłada się to na liczbę transplantacji i, tym samym, liczbę uratowanych tą metodą pacjentów. 
Przeszkodami są często niewiedza i brak zaufania do lekarzy. Jak mówił dla „Rzeczpospolitej” Krzysztof  
Pijarowski, ówczesny Prezes Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie” i Wiceprezes Polskiej Unii Medycyny 
Transplantacyjnej (w artykule „Nauczmy się mówić o pobraniach”): „Większość ludzi popiera oddawanie 
organów, bo jest to uznawane za szczytne, a wśród młodych ludzi nawet za trendy. Ale gdy przychodzi co 
do czego, deklaratywność spada o połowę. To tendencja znana od lat. Gdyby trzeba było oddać organ ko-
muś z bliskich, wszyscy mówią: „Tak, oczywiście”. Ale gdy chodzi o kogoś anonimowego z drugiego końca 
Polski, jest większa niechęć”. 

 Prof. Maria Nowacka z Katedry Bioetyki i Antropologii Filozoficznej Uniwersytetu w Białymstoku 
(„O przyczynach sprzeciwu wobec pobierania narządów od zmarłych dawców”) ocenia, że ludzie, którzy 
deklarują zgodę na wykorzystanie organów po śmierci do uratowania życia komuś innemu, potrafią za-
razem zdecydowanie sprzeciwić się pobraniu narządów z ciał ich bliskich. Jej zdaniem na taką postawę 
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mają wpływ trzy zasadnicze powody. Pierwszy z nich, najmniej obecnie znaczący, to zastrzeżenia moralne, 
jakoby transplantacje były współczesną odmianą ludożerstwa (kanibalizmem medycznym) i oczekiwaniem  
na śmierć drugiego człowieka. Drugi to nacisk tradycji: nadal wielu ludzi sprzeciwia się pobraniu narzą-
dów od zmarłych bliskich, odczuwając to jako profanację ciała. „Dlatego w argumentacji wobec rodzi-
ny zmarłego transplantolodzy powinni nie tylko wskazywać, że mamy tu do czynienia nie z profanacją,  
a z darowaniem życia drugiemu człowiekowi, lecz także powinni w umiejętny psychologicznie sposób 
stawiać pytanie, czy odmawiając teraz pobrania z ciała zmarłego krewnego, sami zrezygnowaliby z przesz-
czepu ratującego ich życie, nie chcąc naruszać ciała innego zmarłego” – stwierdza Nowacka. Trzecia  
z wymienionych przyczyn to obawa rodziny, że lekarze, chcąc mieć dawcę, nie zrobili wszystkiego, co mo-
gliby uczynić, dla ratowania pacjenta. Jest to psychologicznie zrozumiałe, zwłaszcza, że osoba podłączona  
do aparatury sprawia wrażenie jedynie nieprzytomnej, a obawy te wzmacniają nagłaśniane przypadki wy-
budzenia ze śpiączki. Kiedy takie nastawienie zetknie się z wątpliwościami samych lekarzy, doznaje ogrom-
nego wzmocnienia.

 Wpływ na brak zgody na pobranie organów może mieć też obawa przed nadużyciami i komer-
cjalizacją przeszczepów, czyli handlem organami. Burze medialne potrafią przyczynić się do spadku licz-
by przeszczepianych organów nawet przez kolejnych 15 miesięcy. Transplantologia staje się bohaterką 
mediów najczęściej w kontekście sytuacji kryzysowych, w tym tych związanych z brakiem porozumienia  
z rodziną w sprawie przeszczepiania organów. Ważną rolę w zwiększaniu liczby dawców odgrywają więc 
także trudne umiejętności komunikacji koordynatorów z dziennikarzami. Na przykład w Hiszpanii już  
od wielu lat prowadzi się stałą kampanię informacyjną w mediach na temat transplantacji, co rozbudza 
świadomość społeczną i realnie przekłada się na właściwe postawy wobec tej dziedziny medycyny.

 Nie da się ukryć, że również środowisko lekarskie ma opory przed wdrażaniem zmian umożliwia-
jących zwiększenie liczby przeszczepów. Argumentami są kłopoty logistyczne, niska edukacja społeczna  
i – niewypowiadane wprost – słabe zaangażowanie części środowiska medycznego. Niejednokrotnie za-
pał i dobre intencje lekarzy i pielęgniarek giną bez wsparcia administracji i dyrekcji szpitala. Również koszt 
niektórych procedur jest bardzo wysoki, np. procedurę przeszczepu wątroby i prowadzenia chorego przez 
pierwszy miesiac po zabiegu ministerstwo wyceniało na 200 tys. Zł (w tej chwili procedurę wycenia NFZ). 
Jak zauważają Wojciech Saucha, Marcin Maruszewski i Ewa Kucewicz-Czech („Opieka nad dawcą – rola nie 
tylko anestezjologa”), do wyjątków na skalę kraju należą dawcy identyfikowani poza strukturami oddziałów 
intensywnej terapii (OIT), chociaż stanowiska respiratorowe, które mogą być wykorzystane do prowadzenia 
chorych z podejrzeniem śmierci mózgu, znajdują się także w obrębie pododdziałów udarowych działających  
w strukturach oddziałów neurologii, pooperacyjnych oddziałów neurochirurgicznych i szpitalnych oddziałów 
ratunkowych (SOR) oraz na oddziałach neonatologicznych. Na przyszłość polskiej transplantologii będzie 
więc mieć wpływ zarówno kwestia finansowania, jak i wypracowania sprawnego systemu donacji narządów.

Wiedza i umiejętności
 Każdego dnia na świecie umiera 15 osób, nie doczekawszy przeszczepu. Szacuje się, że w Polsce, 
dzięki transplantacjom, można byłoby uratować nawet 1,5 tys. osób rocznie, w tym wiele dzieci. Nadal jed-
nym z głównych problemów współczesnej transplantologii jest niedostateczna liczba organów w stosunku 
do liczby osób potrzebujących takiej pomocy. Porównanie Polski z Hiszpanią daje bardzo ciekawe wnioski. 
Jest to podobny kraj pod względem liczby mieszkańców i powszechności wyznawania wiary katolickiej, 
jednak w Polsce jest o około 2/3 mniej zmarłych dawców na milion mieszkańców. Lepszy wskaźnik od  
Polski mają takie kraje jak Austria, Belgia, Holandia,  czy Czechy (wg danych z 2013 r.). 

 Tymczasem z opinii zebranych przez „Rynek zdrowia” wynika, że w szpitalach, gdzie przeprowadza 
się najwięcej pobrań, tylko 2 na 10 rodzin nie wyrażają zgody na pobranie narządów od zmarłych bliskich. 
Pokazuje to, jak ważny jest rozwój procedur donacyjnych, w tym nauka właściwej komunikacji w czasie roz-
mów z rodzinami potencjalnych dawców.

 Jak ocenia Jarosław Wilk, koordynator pobrań w Szpitalu św. Barbary w Sosnowcu (w artykule 
„Nauczmy się mówić o przeszczepach”) najwięcej transplantacji jest tam, gdzie zespół szpitala buduje 
atmosferę zaufania, zgodnie z najlepszą wiedzą medyczną przewiduje, jakie są rokowania, i przygotowuje  
rodzinę do ewentualnej tragedii, dzieląc się informacjami na temat stopnia uszkodzenia mózgu, możliwo-
ści terapeutycznych, podobnych przypadków: „Budowanie dobrych kontaktów z rodziną potencjalnego 
dawcy jest wielką sztuką, to element kwalifikacji zawodowych. Jeżeli zajmujemy się pacjentem w tak cięż-
kim stanie, to trzeba umieć o tym mówić”.
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lista oczekujących osób żyjących 229 253 203 212 263 327 374 492 593 803 1093 1368 1714 2035 2134 2319 2429 2442 2641 2695 2614 2406 2111

transplantacje od zmarłych dawców 710 765 878 892 944 1032 1097 1071 1132 1168 1112 1136 1264 1262 1364 1436 1625 1806 1692 1793 1770 1689 1562

żyjący dawcy przeszczepów 5 15 14 24 25 22 41 38 64 116 124 129 193 106 121 116 101 82 89 138 135 121 133

Lista oczekujących osób żyjących, transplantacje od zmarłych dawców, 
żyjący dawcy przeszczepów

Zmarli dawcy narządów w krajach Unii Europejskiej – dane z 2013 r.
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 Projekt „Porozmawiajmy o transplantacji!” przyniósł ważne wnioski dotyczące tego, jak, czerpiąc  
z hiszpańskich wzorców, można zmienić polski system szkolenia kadr medycznych, wpływając na zwiększe-
nie liczby transplantacji w Polsce. 

 Hiszpania nie bez przyczyny jest krajem o najwyższym wskaźniku przeszczepów od zmarłych daw-
ców. Posiada ona rozbudowany, doskonale funkcjonujący system, oparty na zaangażowaniu wszystkich 
grup społecznych, uczestniczących nie tylko w procesie identyfikacji dawców i pobierania narządów, ale 
także w samym podejmowaniu decyzji o donacji przez rodziny zmarłych. Większość rozwiązań stosowa-
nych w tym kraju mogłaby zostać przeniesiona na grunt polski, pod warunkiem wprowadzenia systemo-
wych rozwiązań w służbie zdrowia i zmian w finansowaniu przeszczepów, a także zwiększenia edukacji  
i wprowadzenia większej liczby szkoleń z komunikacji. Część metod wykorzystywanych przez Hiszpanów 
można jednak zastosować już teraz i cel ten stał się najważniejszą częścią projektu „Porozmawiajmy  
o transplantacji!”.

 Uczestnicy projektu stworzyli model systemu szkoleniowego, uwzględniający wszystkie te gru-
py społeczne, których wiedza, przekonanie i zwiększone umiejętności przekładałyby się na wzrost liczby  
donacji i przeszczepów w Polsce. System ten został podzielony na kilka grup docelowych, a dla każdej  
z nich wykonano analizę pożądanej ścieżki edukacyjnej.

Niezbędne 
dla działania 
systemu gru-
py docelowe

KOORDYNATORZY 
TRANSPLANTACYJNI   
„DOŚWIADCZENI”

KOORDYNATORZY 
TRANSPLANTACYJNI  

„NOWO MIANO-
WANI”

PRACOWNICY SŁUŻBY ZDROWIA 
NIEZBĘDNI DLA SYSTEMU

STUDENCI 
MEDYCYNY

INNE GRUPY ZWIĄ-
ZANE Z DZIAŁANIEM 

SYSTEMU

Długoletni koordy-
natorzy i anestezjo-
lodzy pracujący przy 

dawstwie

Grupa osób wchodzą-
cych w rolę koordy-
natora, w tym także 

stażyści

Dyrektorzy szpitali, ordynatorzy, 
lekarze, którzy są potencjalnymi 

uczestnikami w procesie dawstwa, 
osobne grupy pielęgniarskie

Osoby zdobywa-
jące edukację na 
etapie studiów

Media, kler,  
nauczyciele etyki

Ścieżka  
edukacyjna

A A+ B C

ŚCIEŻKA A
 Z wymianą wiedzy i 

dobrych praktyk
(krajową i między-

narodową)

ŚCIEŻKA A
z dodatkowymi szko-
leniami twardymi z 
zakresu anestezjolo-
gii i transplantologii
oraz job shadowing 
z doświadczonym 

koordynatorem 

• Szkolenie medyczne na temat orzekania o śmierci
• Szkolenia z zakresu komunikacji z pacjentem i rodziną 
pacjenta z elementami rozmów o śmierci i donacji
• Szkolenia nad zmianą postaw w zakresie procesu 
transplantacji
• Wymiana doświadczeń oraz spotkania z biorcami

• Szkolenie medyczne 
na temat orzekania o 
śmierci
• Transplantacja i etyka
• Spotkania z biorcami

WPROWADZENIE MODELOWEGO 
SYSTEMU W POLSCE – WNIOSKI PO 
PROJEKCIE „POROZMAWIAJMY O 
TRANSPLANTACJI!”
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 Najważniejszą dla projektu grupą, na której postanowili skupić swoje działania uczestniczący w  nim 
specjaliści i metodycy, są koordynatorzy transplantacyjni. 

 W trakcie realizacji projektu trenerzy, w oparciu o wiedzę zdobytą od hiszpańskich specjalistów 
oraz przedstawicieli polskich służb medycznych, przygotowali prototyp ścieżki edukacyjnej A, który prze-
testowali na grupie docelowej, a po teście opracowali szczegółowy program szkoleń. 

 Ścieżka A jest wypracowanym rozwiązaniem, jakie można już wdrażać w systemie polskim. Zakłada 
ona realizację warsztatów w poniższych blokach tematycznych:
•	komunikacja z pacjentem i jego rodziną (przekazywanie trudnych informacji),
•	radzenie sobie z oporem rozmówcy,
•	etyka i radzenie sobie z oporem związanym z wiarą lub kulturą,
•	zastosowanie analizy transakcyjnej w transplantologii,
•	 trzy formy perswazji w transplantologii,
•	kierownica w Twoich rękach – radzenie sobie ze stresem, praca z emocjami
•	kontakty z mediami.

 Jako kolejny etap działań ustalono testowanie ścieżek B i C, gdyż długofalowym celem pracy spe-
cjalistów z projektu jest stworzenie całościowego, sprawnie działającego systemu edukacyjnego, podno-
szącego efektywność systemu donacji w Polsce.
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Poniżej przedstawiamy kolejne szkolenia w systemie A.
 W przypadku szkoleń dla nowych lub planowanych koordynatorów (Ścieżka A+) wszystkie szkole-
nia komunikacyjne są poprzedzone twardym szkoleniem z zakresu transplantacji, podczas którego poru-
szane będą minimum takie tematy, jak:

1. Aspekty prawne, etyczne i organizacyjne transplantacji

2. Dawcy rodzinni i przeszczepy krzyżowe

3. Procedura orzekania o śmierci mózgu oraz po nieodwracalnym zatrzymaniu krążenia

4. Prowadzenie dawcy

5. Specyfika dawstwa dziecięcego

6. Procedura prawna związana z kontaktem z wymiarem sprawiedliwości

 Elementy tego szkolenia będą wprowadzane także w ścieżce A w przypadku aktualizacji aktów 
prawnych zmieniających procedury związane z transplantologią.
Szkolenie twarde szczegółowo będzie dopasowywane do potrzeb grup docelowych (dłuższe, oparte  
na rozwoju umiejętności medycznych dla osób niedoświadczonych w zakresie anestezjologii i transplan-
tacji, krótsze, oparte na aspektach prawnych dla osób wyspecjalizowanych w zakresie anestezjologii czy 
transplantacji). Szkolenia z aspektów prawnych będą prowadzone wykładowo, aspekty medyczne będą 
prowadzone także warsztatowo (w początkowej fazie na fantomach, jednak sugeruje się użycie symulato-
rów pacjenta z Centrów symulacji medycznych).

KOMUNIKACJA Z PACJENTEM I JEGO RODZINĄ (PRZEKAZYWANIE TRUDNYCH INFORMACJI)

Potrzeby uczestników, z jakich wynika zastosowane szkolenie:
 Szkolenie wprowadza pojęcie komunikacji terapeutycznej, określa jej cele oraz korzyści, jakie daje 
ten sposób porozumiewania się w trakcie leczenia pacjenta. Pokazuje dwa filary komunikacji terapeutycz-
nej: empatię i asertywność oraz techniki z nimi związane. Jest to podstawa komunikowania się z pacjentem 
i jego rodziną, którą lekarze i pielęgniarki powinni poznać już na studiach, lecz zwykle zdobywają tę wiedzę 
sami. Ta część szkolenia jest dla większości uczestników praktycznie pierwszym zetknięciem z tematyką ko-
munikacji, dla reszty zaś dobrym powtórzeniem i usystematyzowaniem wiedzy. Umiejętności uczestników 
zdobywane na szkoleniu to m.in.:
•	rozpoznawanie barier i stoperów komunikacyjnych, mogących utrudniać zdobywanie informacji i wza-

jemne zrozumienie,
•	budowanie pozytywnego nastawienia do pacjenta (profilaktyka konfliktów i trudnych sytuacji),
•	wyrażanie empatii w stosunku do pacjenta,
•	stosowanie technik aktywnego słuchania, ułatwiające szybkie porozumienie się z pacjentem i jego  

rodziną (zapobieganie pomyłkom wynikającym z niezrozumienia),
•	stosowanie technik asertywnych w celu utrzymania zadaniowego charakteru relacji z pacjentem,  

stawiania granic i wymagań (pomaga w urealnianiu oczekiwań pacjentów).

BLOKI TEMATYCZNE – MODEL  
SYSTEMU SZKOLENIOWEGO  
DLA KOORDYNATORÓW  
PRZESZCZEPÓW, 
WYPRACOWANY W PROJEKCIE 
„POROZMAWIAJMY 
O TRANSPLANTACJI!”:
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 Druga część szkolenia, poświęcona rozmowom o donacji, dotyczy kluczowej umiejętności koor-
dynatorów. Właściwie przeprowadzona konwersacja decyduje często o donacji, możliwości pobrania  
i przeszczepienia oraz buduje pozytywny stosunek do transplantologii. Zdobywanie takiej kompetencji 
jest bardzo trudne, gdyż wymaga zetknięcia z własną śmiertelnością.

Grupa docelowa:
 Szkolenie jest przeznaczone dla koordynatorów transplantacyjnych, jednak zawiera w większości 
treści niezbędne każdemu lekarzowi i pielęgniarce. Prezentowane techniki komunikacji przydatne są za-
równo podczas kontaktu z pacjentem i jego rodziną, jak i w zespole terapeutycznym, inne mogą być jedy-
nie tematy prowadzonych rozmów i obszary trudnych sytuacji. 
Ostatnia część szkolenia – odgrywanie scenek dotyczących donacji – jest już ściśle specjalistyczna, a więc 
przeznaczona dla osób rozmawiających na temat donacji z rodzinami potencjalnych dawców. Stanowi ona 
najtrudniejszy element szkolenia, dlatego etap ten powinien stanowić cały dzień szkoleniowy, przeznaczo-
ny tylko dla osób kontaktujących się z rodzinami chorych w sprawie transplantacji narządów.
Efektywna grupa szkoleniowa powinna liczyć około 12 osób. 

Zakres tematyczny szkolenia:
1. Funkcje komunikacji – wykład interaktywny.

2. Specyfika komunikowania się na linii lekarz-pacjent. Co choroba zmienia w człowieku? – wykład interak-
tywny.

3. Komunikacja terapeutyczna – wspomaganie procesu leczenia pacjenta przez oddziaływania psycholo-
giczne – wykład interaktywny:
•	cele i formy komunikacji terapeutycznej,
•	dwa filary komunikacji terapeutycznej: empatia i asertywność.

4. Korzyści płynące z efektywnej komunikacji z pacjentem – wykład interaktywny.

5. Co utrudnia skuteczne porozumiewanie się z pacjentem i jego rodziną? – warsztat:
•	bariery i stopery komunikacyjne,
•	zespół unikania pacjenta.

6. Co sprzyja efektywnej komunikacji? – warsztat.
Pozytywne nastawienie i samospełniająca się przepowiednia:
•	 interpretacja sygnałów komunikacji niewerbalnej,
•	aktywne słuchanie – techniki, wyrażanie empatii,
•	asertywność i narzędzia asertywne.

7.Jak im to powiedzieć? – warsztat, odgrywanie ról:
•	Jak przekazywać trudne informacje? – model SPIKE,
•	Jak działa strzał ostrzegawczy i jak się nim posługiwać?

Warsztaty złożone są z ćwiczeń, dyskusji, odgrywania ról, przeplatanych kilkuminutowymi wprowadzający-
mi miniwykładami.

Przykładowe metody warsztatowe wykorzystywane na szkoleniu:
 Podczas szkolenia uczestnicy uczą się rozpoznawania barier i stoperów komunikacyjnych oraz 
ćwiczą na przykładach techniki komunikacji empatycznej i asertywnej. Szczególną uwagę należy zwrócić  
na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z prezentowanymi technikami oraz ich gruntowne, wielo-
krotne przećwiczenie, w czym przydają się przykłady z życia, zaproponowane przez uczestników. 

Odgrywanie scenek dotyczące sytuacji donacji powinno być prowadzane według następującego schematu:
•	przedstawienie scenki przygotowanej przez uczestników (wskazane nagranie),
•	analiza rozmowy, wypunktowanie elementów udanych, momentów sprawiających największą trud-

ność, skutecznego wykorzystania znanych technik komunikacyjnych,
•	wypracowanie przez grupę schematu porozumiewania się z rodziną potencjalnego dawcy,
•	wprowadzenie modelu przekazywania informacji o niepomyślnych rokowaniach i śmierci (np. SPIKE)  
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i przećwiczenie go,
•	wykorzystanie zdobytych doświadczeń i wiedzy podczas kolejnego odgrywania ról.

Czas szkolenia:
 16 godzin dydaktycznych (8 godzin przeznaczonych na ćwiczenie technik komunikacji terapeutycz-
nej, 8 godzin trenowania rozmów o donacji (odgrywanie ról).

UWAGI: Drugi dzień szkolenia może być realizowany w ostatnim dniu systemu, po zapoznaniu się z wszyst-
kimi technikami komunikacji. 

ZASTOSOWANIE ANALIZY TRANSAKCYJNEJ W TRANSPLANTOLOGII

Potrzeby uczestników, z jakich wynika zastosowane szkolenie:
 Szkolenie z analizy transakcyjnej uczy zrozumienia zachowania ludzi w różnych sytuacjach. Dzięki 
temu pracownicy ośrodków zgłaszających dawców oraz koordynatorzy będą potrafili lepiej rozpoznawać 
przyczyny zachowania rodzin potencjalnych dawców i innych osób z personelu medycznego oraz wiedzie-
li, w jaki sposób odpowiedzieć na dane zachowanie. Nauczą się także, jak rozpoznawać własne zachowa-
nia i decydować się na te z nich, które pozwolą najskuteczniej osiągnąć założony cel.

Grupa docelowa:
 Główna grupa docelowa to lekarze i pielęgniarki rozmawiający z rodzinami osób zmarłych oraz 
z białym personelem szpitali, a także koordynatorzy ds. transplantologii. Poza tym wszystkie inne osoby, 
które mają wpływ na działanie systemu donacyjnego, a więc menedżerowie szpitali, administracja służby 
zdrowia oraz osoby powiązane z ośrodkami transplantacyjnymi i służbą zdrowia, włącznie z urzędnikami  
i decydentami Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia. 

 Grupa optymalna do tego, żeby szkolenie było najbardziej efektywne, to 12 osób. Temat szkolenia 
jest uniwersalny, więc skład grupy jest dowolny – biały personel może szkolić się równocześnie z urzędni-
kami i pracownikami administracyjnymi. 

Zakres tematyczny szkolenia:
1. Analiza transakcyjna strukturalna – wykład z zastosowaniem przykładów:
•	Stany: Ja Rodzic,
•	Stany: Ja Dziecko,
•	Stan: Ja Dorosły,

2. Analiza transakcyjna funkcjonalna:
•	założenia – wykład,
•	 transakcje komplementarne – warsztat,
•	 transakcje skrzyżowane – warsztat,
•	 transakcje ukryte – warsztat.

3. Analiza egogramów każdego z uczestników – praca indywidualna.

Przykładowe metody warsztatowe prowadzone na szkoleniu:
 Najskuteczniejsze ćwiczenia to grupowe dobieranie optymalnych transakcji oraz odgrywanie ról 
w trójkach, którego celem jest podniesienie kompetencji. Pierwszy rodzaj ćwiczenia działa na zasadzie  
facylitacji społecznej i pozwala zredukować stres uczestników podczas ćwiczenia trudnego oraz nowe-
go dla nich tematu. Drugie ćwiczenie – odgrywanie ról – uczy, jak zastosować treści ze szkolenia w swojej  
codziennej pracy. Pozwala uczyć się poprzez działanie oraz na zasadzie społecznego uczenia się Bandury.

 Ćwiczenia podczas szkolenia są trudne, wymagają więc pracy w małych grupach oraz stworzenia nieformal-
nej atmosfery. Moduł dotyczący analizy egogramu jest modułem osobistym, ujawniającym mocne strony oraz luki 
kompetencyjne, potrzebne jest więc stworzenie nieformalnej atmosfery oraz dużego taktu ze strony prowadzącego.
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Czas szkolenia:
 10 godzin dydaktycznych. Szkolenie wymaga dostatecznej ilości czasu ze względu na nowe dla 
uczestników treści. 

UWAGI: W przypadku systemu typu A szkolenie powinno odbywać się jako pierwsze, w systemie A+ z kolei, 
jako drugie po podstawach komunikacji.

RADZENIE SOBIE Z OPOREM ROZMÓWCY

Potrzeby uczestników, z jakich wynika zastosowane szkolenie:
 Szkolenie kształcące umiejętności radzenia sobie z oporem porusza kwestie, które są bezpośred-
nią przeszkodą w zwiększaniu liczby transplantacji w Polsce. Koordynatorzy przeszczepów, wykonując 
swoją pracę, niemal codziennie spotykają się z oporem, zarówno ze strony personelu medycznego, jak  
i ze strony rodziny potencjalnego dawcy. Dzięki treningowi przełamywania oporu u rozmówcy, koordyna-
torzy nabędą szereg umiejętności perswazyjnych, które umożliwią porozumienie i ułatwią ich codzienną 
pracę. Uczestnicy poznają m.in. sposoby na wczesne rozpoznawanie objawów oporu, dekodowanie i inter-
pretowanie sygnałów oznaczających zniechęcenie, odkrywanie rzeczywistych źródeł oporu, przełamywanie  
i obłaskawianie oporu u rozmówcy. System szkoleń skierowanych do koordynatorów pozostanie niepełny 
w przypadku pominięcia kwestii oporu psychologicznego, gdyż jest on podstawowym czynnikiem deter-
minującym postawę personelu medycznego wobec pobrań narządów.  

Grupa docelowa:
 Szkolenie skierowane jest do koordynatorów ds. transplantacji. Grupa szkoleniowa powinna liczyć 
nie więcej niż 16 osób.

Zakres tematyczny szkolenia:
1. Rozpoznawanie źródeł oporu, przejawy oporu – wykład interaktywny, dyskusja.

2. Opór psychologiczny: racjonalny, emocjonalny i interpersonalny – wykład.

3. Walka z oporem, a zmiękczanie oporu – ćwiczenia.

4. Praca pytaniami – wykorzystanie metod coachingowych do zmiękczania oporu – ćwiczenia.

5. Interpretowanie oporu różnymi systemami komunikacji – tzw. „uszy von Thuna” – ćwiczenia.

6. Ukryte przekonania – ujawnianie przekonań za pomocą narzędzi komunikacyjnych i coachingowych – 

ćwiczenia z zastosowaniem poznanych wcześniej metod.

7. Rola lęku w powstawaniu ukrytych przekonań. Zamiana ukrytych i ograniczających przekonań we wspól-

ne cele – ćwiczenia.

Przykładowe metody warsztatowe prowadzone na szkoleniu:
 Najskuteczniejsze ćwiczenie poruszające temat oporu to odgrywanie ról. Uczestnicy wcielają się 
kolejno w rolę koordynatora i ordynatora oddziału lub członka rodziny potencjalnego dawcy. Podczas 
ćwiczenia zadaniem osób odgrywających role jest odnaleźć w sobie pierwsze sygnały oporu, a także od-
powiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób mogą same wzmagać opór u rozmówcy. Zadaniem grupy jest 
obserwowanie rozmowy oraz wychwytywanie i nazywanie objawów oporu pojawiającego się u obu stron.

 Ćwiczenie mające na celu zdobycie umiejętności rozpoznawania intencji rozmówcy jest oparte  
na teorii komunikacji von Thuna. Uczestnicy podają najczęstsze cytaty z wypowiedzi ordynatorów bądź człon-
ków rodziny zmarłego pacjenta, w których widzą przejawy oporu wobec propozycji pobrania narządów. Tre-
nerzy zapisują cytaty na tablicy, następnie wspólnie z uczestnikami interpretują wypowiedzi na cztery wska-
zane przez von Thuna sposoby: rzeczowy, apelowy, relacyjny i ujawniania siebie. Analizują każdą wypowiedź, 
przypisując nadawcy różnorodne intencje. Dyskutują o wpływie tej interpretacji na odbiorcę komunikatu  
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(w tym przypadku koordynatora). Analizują zapętlenie komunikacyjne między ordynatorem a koordynato-
rem, wynikające z niewłaściwie interpretowanych źródeł oporu i intencji rozmówcy. Następnie uczestnicy 
uczą się rozpoznawania komunikatów tzw. „uchem ujawniania siebie”, czego efektem jest szybsze dojście  
do porozumienia z rozmówcą poprzez zrozumienie i ujawnienie, a następnie zmiękczenie źródeł jego oporu.

 Istotne jest, aby w przypadku szkolenia grupy koordynatorów proponować jak najwięcej ćwiczeń 
praktycznych, z odniesieniem do konkretnych trudnych sytuacji, z jakimi spotykają się oni w swojej pracy. 
Dobrym sposobem okazuje się również proponowanie pewnych gotowych rozwiązań czy wręcz gotowych 
wypowiedzi, które skutecznie wpływają na zmiękczenie oporu rozmówcy.

Czas szkolenia:
10-16 godzin dydaktycznych. Szkolenie powinno być realizowane w systemie zwartym, dwudniowym.

TRZY FORMY PERSWAZJI W TRANSPLANTOLOGII

Potrzeby uczestników, z jakich wynika zastosowane szkolenie:
 Szkolenie z perswazji uczy stosowania trzech form perswazji możliwej do zastosowania w pracy 
związanej z transplantacjami. Pokazuje, w jaki sposób najskuteczniej rozmawiać z rodzinami potencjalnych 
dawców. Uczy też, jak wpływać – skutecznie i bez manipulowania – na cały personel służby zdrowia, który 
powinien mieć proaktywną postawę w zgłaszaniu okazji do donacji narządów.

Grupa docelowa:
 Główna grupa docelowa to lekarze i pielęgniarki, rozmawiający z rodzinami osób zmarłych oraz  
z białym personelem szpitali, a także koordynatorzy ds. transplantologii. Uczestnikami szkolenia mogą być 
też wszyscy, których zadaniem jest wpływanie na postawę osób, od których zależy skuteczność działania 
całego systemu transplantacji. Grupa optymalna do tego, aby szkolenie było najbardziej efektywne to 
8-14 osób. Temat szkolenia wymaga jednorodnej grupy, np. tylko lekarzy i pielęgniarek rozmawiających  
z rodzinami i białym personelem albo tylko osób spotykających się z dyrektorami placówek służby zdrowia 
i urzędnikami Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia.

Zakres tematyczny szkolenia:
1. Perswazja retoryczna na torze centralnym i warunki zapewniające jej skuteczność – wykład.

2. Perswazja retoryczna na torze centralnym – wybór metod i przećwiczenie ich – warsztat.

3. Perswazja retoryczna na torze peryferyjnym – wykład.

4. Perswazja retoryczna na torze peryferyjnym – wybór metod i przećwiczenie ich – warsztat.

5. Perswazja narracyjna – wykład.

6. Perswazja narracyjna – wybór metod i przećwiczenie ich – warsztat.

7. Metody stosowania przeżycia emocjonalnego w perswazji – warsztat.

Przykładowe metody warsztatowe prowadzone na szkoleniu:
 Najskuteczniejsze będą ćwiczenia grupowe w trójkach lub czwórkach: poszukiwanie metod per-
swazyjnych oraz odgrywanie ról w parach z obserwatorami, którego celem jest podnoszenie kompetencji. 
Pierwszy rodzaj ćwiczenia działa na zasadzie facylitacji społecznej i ma formę skutecznego poszukiwania 
metod perswazji. Drugie ćwiczenie – odgrywanie ról – uczy, jak wykorzystać treści ze szkolenia w swojej 
pracy. Pozwala uczyć się poprzez działanie oraz na zasadzie społecznego uczenia się Bandury.

Czas szkolenia:
 10 godzin dydaktycznych. Szkolenie wymaga przeznaczenia dużej ilości czasu na tworzenie form 
perswazyjnych oraz ćwiczenie, w jaki sposób stosować je w praktyce.
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KIEROWNICA W TWOICH RĘKACH – RADZENIE SOBIE ZE STRESEM, PRACA Z EMOCJAMI

Potrzeby uczestników, z jakich wynika zastosowane szkolenie:
Podstawowy zakres zdobywanych przez uczestników umiejętności to:
•	rozpoznawanie symptomów ostrzegawczych stresu, 
•	określanie indywidualnego poziomu podatności na stres,
•	dostrzeganie korzyści płynących ze stresu, 
•	rozróżnianie stresu pozytywnego i destrukcyjnego,
•	umiejętność określenia i wyboru odpowiedniej strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 
•	umiejętność określenia najistotniejszych czynników stresogennych w życiu zawodowym i prywatnym, 
•	opanowanie umiejętności relaksacji poprzez różnorodne techniki:
•	kontrolowanie i regulację oddechu,
•	stosowanie technik relaksacji mięśniowej, np. treningu Jacobsona,
•	opanowanie zasad profilaktyki antystresowej.

 Są to umiejętności niezbędne wszystkim osobom zaangażowanym w proces transplantacji  
na wszystkich jego etapach. Praca ta obarczona jest dużym poziomem napięcia emocjonalnego, które 
zaczyna obejmować wszystkie aspekty życia (nie tylko zawodowego). Uczestnicy nabędą również umiejęt-
ności rozdzielania życia zawodowego i prywatnego. 

Grupa docelowa:
 Główną grupa docelową jest personel medyczny zaangażowany w proces transplantacji: lekarze, 
pielęgniarki, osoby uczestniczące w rozmowach z rodziną dawcy oraz opiekujący się pacjentem-biorcą  
po operacji i w okresie rehabilitacji. 

Zakres tematyczny szkolenia:
1. Najważniejsze „punkty zapalne”, obszary mogące powodować stres.

2. Stawianie barier obronnych w sytuacjach trudnych w relacji z innymi.

3. Psychologiczne mechanizmy obronne w sytuacjach trudnych.

4. Budowanie świadomości emocji własnych i w zespole:
•	złości, która potrafi uzależnić,
•	 tłumienia emocji, które działa pozornie, a wywołuje wybuch.

5. Emocje ukryte i okazywane.

6. Czynniki warunkujące przeżywanie emocji: 
•	osobowość,
•	 temperament,
•	przekonania osobiste i postawy oraz ich wpływ na przeżywane emocje.

7. Techniki obrony emocjami przed manipulacją.

8. Diagnoza własnej podatności na stres oraz dotychczasowych sposobów radzenia sobie z sytuacjami 
trudnymi.

9. Techniki oswajania stresu: 
•	 technika masek, technika pokerowa (stosowane w służbach specjalnych, np. w Mosadzie), oddzielanie 

stresu od widocznych reakcji fizjologicznych, pokerowa twarz, gdy w środku emocje aż kipią.

10. Techniki i metody redukcji stresu: 
•	środowiskowe,
•	fizjologiczne,
•	umysłowe.

11. Praktyczne ćwiczenia technik relaksacyjnych:
•	wizualizacja,
•	szybkie techniki obniżania napięcia.
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Przykładowe metody warsztatowe prowadzone na szkoleniu:
 Szkolenie jest interaktywne, a aktywny udział uczestników zajmuje nawet 80% jego czasu. Każda 
sesja przebiega według podobnej dynamiki, opartej o metodologię opracowaną z uwzględnieniem cyklu 
Kolba: ćwiczenie otwierające na nowe nawyki (budowanie świadomości), miniwykład o technikach (wie-
dza), ćwiczenie nowych taktyk i technik (nabywanie umiejętności). Po zamknięciu każdej sesji uczestnicy 
otrzymują materiały pomocnicze na jej temat.

 Materiał praktyczny jest podsumowywany miniwykładami dającymi teoretyczne podstawy oraz 
wyjaśniającymi główne mechanizmy psychologiczne, których uczestnicy doświadczają w trakcie ćwiczeń  
na sali szkoleniowej.

Czas szkolenia:
10-16 godzin dydaktycznych

POROZMAWIAJMY O TRANSPLANTACJI! - KOMUNIKACJA Z MEDIAMI

Potrzeby uczestników, z jakich wynika zastosowane szkolenie:
 Koordynatorzy transplantologiczni są często osobami odpowiedzialnymi za kontakt z mediami,  
a nawet nie posiadając podobnych kompetencji, w sytuacjach kryzysowych są narażeni na ataki mediów  
w miejscu pracy. I w jednym i w drugim przypadku okazuje się, że nieliczni koordynatorzy zdają sobie spra-
wę z zasad pracy z mediami, nie znają także technik, jakimi dziennikarze się posługują, by zdobyć najlepszy 
materiał. Szkolenie ma na celu przygotować koordynatorów do takiego kontaktu. Po zajęciach nie tylko 
poznają zasady pracy dziennikarzy, uświadomią sobie, na jakie pułapki są narażeni, ale – co najważniejsze 
– poznają sposoby radzenia sobie z trudnymi dziennikarzami, atakami medialnymi. Dodatkowym elemen-
tem będzie także poznanie zasad skutecznej komunikacji społecznej poprzez zamianę twardego języka 
medycznego na emocjonalny język analogii.

Grupa docelowa:
 Szkolenie przeznaczone dla koordynatorów transplantologicznych oraz osób, które odpowiadają  
w szpitalach za komunikację ze społeczeństwem.

Zakres tematyczny szkolenia:
1. Zasady pracy mediów.

2. Dziennikarz – wróg czy przyjaciel? 

3. Etapy pozytywnej współpracy z mediami.

4. Jak stworzyć przekaz, by odbiorca usłyszał to, co chcesz mu przekazać: kanał faktów i kanał emocji/  
różnice w przekazie dla różnych grup docelowych.

5. Odczytywanie intencji rozmówcy.

6. Techniki radzenia sobie z trudnymi rozmowami.

7. Warsztat pracy z dziennikarzem-wywiad.

Przykładowe metody warsztatowe prowadzone na szkoleniu:
 Najważniejszym elementem szkolenia jest warsztat z użyciem kamery, podczas którego uczestnicy 
na własnej skórze przechodzą trudne rozmowy z dziennikarzami. Podczas kolejnych prób uczestnicy uczą 
się nie tylko wdrażania technik radzenia sobie z trudnym rozmówcą, ale także analizują elementy wpływa-
jące na odbiór rozmowy – tło rozmowy, postawę ciała, strój, sposób modulowania głosu. Istotnym ćwicze-
niem jest warsztat budowania form przekazu, które pozytywnie wpłyną na emocje odbiorców. Podczas 
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szkolenia analizujemy także pobrane z mediów wywiady i komunikaty nt. transplantacji oraz ich społeczne 
oddziaływanie w konkretnych grupach docelowych. 

Czas szkolenia:
10-16 godzin dydaktycznych
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 Według specjalistów w Polsce powinno być dwa razy więcej pobrań od zmarłych dawców, niż ma 
to miejsce do tej pory. Nie jest to więc liczba nierealna, pod warunkiem większej otwartości na zagad-
nienie transplantacji, także w środowisku medycznym. Zaproponowane szkolenia, których metodologię 
stworzyła instytucja szkoleniowa BLUEFORM we współpracy z doświadczonymi trenerami i koordynatora-
mi transplantacyjnymi, następnie przetestowała i wdrożyła po zrealizowanym projekcie „Porozmawiajmy  
o transplantacji!”, zwiększają kompetencje komunikacyjne w służbie zdrowia i to kompetencje najważniej-
sze, gdyż mogące przesądzić o czyimś życiu lub śmierci.

 Realizując szkolenia w oparciu o wypracowany model należy mieć na uwadze trzy zasadnicze kwestie:

a. jego zaawansowaną formę-nie możemy ograniczać się do kilkugodzinnych wykładów o podanej tema-
tyce, należy także stosować warsztatowe metody pracy, gdyż potrzeba grupy docelowej w zakresie komu-
nikacji jest bardzo wysoka a decyduje często o wyniku całego procesu,

b. doświadczenie trenerów w pracy z pracownikami służby zdrowia-szkolenia dla tej grupy różnią się  
zasadniczo od tradycyjnych szkoleń komunikacyjnych, zatem tylko trenerzy znający procedury, specyfikę 
pracy szpitali i opór w stosunku do szkoleń komunikacyjnych mogą system efektywnie realizować,

c. nie można w systemie pominąć potrzeb szkoleniowych innych grup istotnych dla procesu transplantacji.  

 Nieświadomość stosowanych procedur, brak wiedzy czy opór-tak w społeczeństwie polskim, jak 
i wśród pozostałego personelu szpitalnego, to poza finansowymi ograniczeniami, najważniejsza bariera 
efektywności systemu po jego wdrożeniu.

 Mamy nadzieję, że zainicjowany w projekcie system zostanie dopuszczony do realizacji w polskich szpi-
talach, a efektywność testów zostanie potwierdzona w niedalekiej przyszłości wyższymi wskaźnikami dawstwa 
w Polsce. 

Przy opracowaniu publikacji korzystano z następujących stron i publikacji:

•	 strony internetowe: www.dawca.pl, www.eurotransplant.org, www.federacjapacjentow.pl, www.gazeta-dla-lekarzy.com, www.klinikamedycynytransplantacyjnej.
wum.edu.pl, www.nazdrowie.pl, www.poltransplant.org.pl, www.rp.pl, www.rynekzdrowia.pl, www.uniatransplantacyjna.pl, 

•	 „Nauczmy się mówić o pobraniach”, Piotr Wróbel, „Rynek zdrowia”
•	 „Opieka nad dawcą – rola nie tylko anestezjologa”, Wojciech Saucha, Marcin Maruszewski, Ewa Kucewicz-Czech, „Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska” 2010, 7 (4)
•	 „O przyczynach sprzeciwu wobec pobierania narządów od zmarłych dawców”, Maria Nowacka, „Poltransplant. Biuletyn Informacyjny”, nr 1 (21), marzec 2013
•	 „Pobieranie i przesz  czepianie narządów w Polsce w 2013 r.”, Krystyna Antoszkiewicz, Jarosław Czerwiński, „Poltransplant. Biuletyn Informacyjny”, nr 1 (22), maj 2014
•	 „Pozytywny przekaz w mediach czyni wiele dobrego”, Krystyna Knypl, „Gazeta dla lekarzy”
•	 „Prawo i organizacja pobierania i przeszczepiania narządów w Polsce”, Jarosław Czerwiński, Roman Danielewicz, Zakład Pielęgniarstwa  

Chirurgicznego i Transplantacyjnego, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant
•	 „Przeszczepianie narządów darem życia. Co każdy z nas powinien wiedzieć o przeszczepianiu narządów?”, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do spraw 

Transplantacji Poltransplant
•	 „Sieć koordynatorów pobierania i przeszczepiania narządów w Polsce w 2013 r.”, Teresa Danek, Jarosław Czerwiński, Wioletta Kochut, „Poltransplant. Biuletyn 

Informacyjny”, nr 1 (22), maj 2014
•	 „Systemy opieki zdrowotnej na świecie – Hiszpania”, Xenia Kruszewska
•	 „Transplantacja narządów. Aspekty medyczne, prawne i organizacyjne”, Bogumiła Król, Joanna Zembala-John, Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca, Zabrze 2013
•	 „W Europie brakuje organów”, Anna Słojewska, www.rp.pl, 31.05.2007
•	 „Założenia Narodowego Programu Medycyny Transplantacyjnej na lata 2010-2014”, Polgraft

PODSUMOWANIE
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