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O Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym 
do spraw Transplantologii, statystykach
przeszczepianych narządów, o dawcach
i oczekujących na przeszczep w Polsce

O pracy na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Opolu 
rozmawiamy z ordynatorem 
z dr. n.  med. Józefem Bojko

czym jest

poltransplant?

123

między życiem

a śmiercią



Drodzy Pacjenci,
nadeszła wiosna. Zazieleniły 

się drzewa, kwitną kwiaty, rodzi 
się nowe życie. Wbrew pozorom, 
magazyn, który czytacie, jest o ży-
ciu właśnie.

Polecam rozmowę z ordyna-
torem dr. Józefem Bojko, który 
od 1995 r. na Oddziale Anestezjo-
logii i Intensywnej Terapii walczy 
o życie każdego z trafiających tam 
pacjentów, marząc – jak wielu le-
karzy – o chwili, kiedy dostanie 
„z góry” jakiś cudowny dar, może 
lek, który pozwoli mu uratować 
ich przed śmiercią.

Praca na tym oddziale nie jest 
łatwa, codzienne przekraczanie 
granic między życiem a śmiercią 
jest nie tylko ogromnym obciąże-
niem, psychicznym i fizycznym, 

ale i wyzwaniem. Nasi lekarze podejmują je niemal codziennie. 
A o tym, że warto to robić, opowiada pan Józef Jaros, mieszka-
niec Śląska, który właśnie opuścił nasz Oddział Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii. Kolejny raz wygraliśmy ze śmiercią!

W tym magazynie podjęliśmy też trudny temat transplanta-
cji. Lek. med. Paweł Rewak, specjalista anestezjolog z Katedry 
i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu, przekonuje, że czasem śmierć 
bywa początkiem życia. Czy ma rację? Przeczytajcie. To ważna 
rozmowa o potrzebie pogodzenia się ze śmiercią bliskich osób 
i o konieczności podjęcia bardzo trudnych decyzji. Bo ktoś 
odchodzi, ale to jego odejście może być szansą na nowe życie 
dla innych ludzi. Czy wiecie, że zmarły może uratować życie 
siedmiu osobom? Decyzja o przekazaniu narządów zmarłe-
go to ogromny dar i szansa dla wielu chorych – przekonuje 
dr Paweł Rewak.

W naszym szpitalu pacjentom, do końca ich życia, towa-
rzyszy mgr Liliana Gawłów-Nowak, koordynator transplan-
tacyjny. W ciągu ostatnich dwóch lat zorganizowała pobranie 
narządów od trzech dawców. Najtrudniejsze, mówi w bardzo 
osobistej rozmowie, są rozmowy z ich bliskimi: – Jeżeli ma-
ją wątpliwości, trzeba im spokojnie wszystko wytłumaczyć, 
przekazać rzetelnie informacje, ale nie wolno nikogo prze-
konywać na siłę i próbować coś wymóc.

Ilu chorych czeka na swoją szansę na nowe życie? Ilu z nas 
zadeklarowało zgodę na przekazanie narządów po swojej 
śmierci? Przeczytajcie, bo śmierć dotyczy nas wszystkich. 
To nieodłączny element życia.

Pozdrawiam.
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n	 Tu panuje	cisza.	Pacjenci	nie	rozmawiają	i nie	uśmiechają	się	
do pielęgniarek.	Nieświadomi	otaczającej	ich	rzeczywistości,	
balansują	na cienkiej	linii	między	życiem	a śmiercią.	Sercem	
oddziału	jest	centrum	monitoringu,	gdzie	wiszą	ekrany	mo-
nitorów.	Personel	obserwuje	leżących	ludzi	i sprawdza	ich	
parametry	życiowe.	Praca	serca,	tętno,	ciśnienie	są	kontrolo-
wane	na bieżąco,	a każda	niepokojąca	zmiana	sygnalizowa-
na.	Monotonny	szum	maszyn,	charakterystyczne	„pikanie”	
i widok	nieruchomych	sylwetek	na postronnym	obserwatorze	
robią	nieco	surrealistyczne	wrażenie.	Dziwne,	niepokojące	
miejsce.	Jakie	trzeba	mieć	predyspozycje,	umiejętności,	żeby	

Rano na Oddziale Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii Szpitala 
Wojewódzkiego w Opolu pracy nie 
brakuje. Toaleta chorych, mycie, 
cewnikowanie, profilaktyka odleżyn.
Przy jednym z łóżek stoi dwóch lekarzy, 
sprawdzają wyniki, konsultują pacjenta.

na co dzień	walczyć	i obcować	ze śmiercią?	Czy	można	się	
z czasem	uodpornić,	nabrać	dystansu.

n Dr n. med. Józef Bojko: – Proszę zapytać inaczej. Pracuję bli-
sko 40 lat, ordynatorem jestem od 1995 roku, jak pani myśli, 
ilu lekarzy, z którymi zaczynałem pracę, jeszcze tu pracuje?

n Dwóch, trzech, pięciu?

n Zostałem tylko ja. Inni odeszli i pracują teraz na innych od-
działach. Nadal zajmują się anestezjologią, ale pracują gdzie 
indziej. Niektórzy z nich nie wytrzymali takiego obciążenia. 
I ja to rozumiem.

n Na oddziale macie 11 stanowisk, a ile osób jest zatrudnio-
nych? Lekarzy, pielęgniarek, salowych?

n Ponad 60 osób. Liczę też naszego fizykoterapeutę, mgr. Krzysz-
tofa Sedlaczka, zatrudnionego niestety tylko na pół etatu. 
To bardzo mało, potrzeby są znacznie większe. Pan Krzysztof 
pracuje pięć dni w tygodniu, tymczasem chorych trzeba reha-
bilitować codziennie.

między
a śmierciążyciem

Rozmowa z dr. n. med. Józefem Bojko, ordynatorem Oddziału Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, konsultantem wojewódzkim
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
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n Jakie specjalizacje muszą mieć lekarze pracujący
 na takim oddziale?

n Samodzielny lekarz pracujący na OAiIT musi mieć tytuł spe-
cjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Jest 
też grupa lekarzy szkolących się – rezydentów, którzy mają 
uprawnienia, żeby niektóre czynności wykonywać samodziel-
nie (pod nadzorem lekarza specjalisty), ale muszą uczyć się 
nadal. Zawód specjalisty anestezjologa i intensywnej terapii 
jest niekiedy porównywany do profesji pilota samolotu. Mamy 
nawet takie swoje check listy, jak piloci, bo tak jak oni spełnia-
my punkt po punkcie określone procedury. Posługujemy się 
takimi porównaniami, bo większość naszych pacjentów to lu-
dzie, którzy też „lecą”, a my nimi nawigujemy, czyli zarządza-
my wszystkimi narządami, wspomagając ich pracę różnymi 
urządzeniami, np. respiratorami do oddechu zastępczego czy 
sztucznymi nerkami do oczyszczania krwi. Mamy też taką 
rozdzielczą deskę, jak w samolocie. To nasza wieża kontroli 
lotów, czyli monitory rejestrujące podstawowe funkcje życio-
we, wyposażone w alarmy informujące o korekcie określonego 
parametru czy niewydolności jakiegoś narządu w danej chwi-
li. To dla nas bardzo ważna informacja, bo gdy zareagujemy 
z opóźnieniem, ktoś może umrzeć.

n Ilu pacjentów udaje się uratować?
 Prowadzicie takie statystyki?

n Tak, ale zakłamują one rzeczywistość. Dziś na ratownikach 
wywierana jest ogromna presja społeczna: ludzie oczekują, że 
każdy, nawet w stanie agonalnym, będzie reanimowany. Bardzo 
trudno jest dziś odejść z tego świata w sposób naturalny. Kiedyś, 
przyjmując pacjenta na OAiIT, wiedzieliśmy, że przyjmujemy 
człowieka, który potencjalnie może wyzdrowieć. Tymczasem 
dzisiaj takiej pewności nie mamy a ludzie myślą, że medycyna 
może czynić cuda i na ten cud czekają. Nie potrafią pogodzić się 
ze śmiercią swoją czy swoich bliskich. Bo przecież nam i naszym 
bliskim śmierć nie może się przydarzyć – to problem innych, 
obcych. Ratownicy podejmują więc, niejako pod presją, okre-
ślone czynności, które przywracają do życia choćby na chwilę. 
Mamy zatem na oddziale również pacjentów, którzy nigdy nie 
powinni tu trafić i nie powinni być poddawani zabiegom me-
dycznym. Powinni umrzeć w sposób naturalny, a im to prawo 
się odbiera! Bliscy nie chcą lub nie potrafią zrozumieć, że taka 
jest kolej rzeczy. Równie trudna sytuacja jest w przypadku osób 
ciężko chorych, które są w fazie terminalnej choroby, np. cho-
rych na nowotwór. Rodzina wzywa pogotowie i chce walczyć 
bez końca, żąda reanimacji. Serwują swoim bliskim przykre 
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zabiegi medyczne, których ci w dodatku są często świadomi 
i niepotrzebnie cierpią, tylko po co? Kiedyś w takich sytuacjach 
mówiliśmy o uporczywej terapii, dziś używamy określenia te-
rapia daremna, bo pomimo całej naszej wiedzy mamy świado-
mość, że nie powinniśmy jej podejmować, gdyż nie przyniesie 
powrotu do zdrowia. W tej fazie choroby powinniśmy walczyć 
z cierpieniem, uśmierzać ból.

n To chyba normalne, że trudno jest się pogodzić
 z umieraniem bliskiej osoby. Ludzie walczą
 do końca i to jest naturalne.

n Ale z czym chcemy walczyć? Zaprzeczyć rzeczywistości? Temu, 
że nie jesteśmy nieśmiertelni? Wszyscy umrzemy, pani i ja też.

n Jest Pan inicjatorem programu „Szpital bez bólu”.
 To bardzo ważny aspekt terapii.

n Tak, bo pacjent nie powinien cierpieć. Uważam, że równie waż-
na jak skuteczność zabiegów medycznych jest jakość życia pa-
cjenta. Zainteresowałem się tym tematem w 2005 roku. W tym 
czasie media sporo pisały o cierpieniach pacjentów w szpita-
lach. O samobójstwach udręczonych ludzi, bo ból był tak silny, 
że nie chcieli dalej żyć. Rozmawialiśmy o tym często z kolegami 
i któregoś dnia stwierdziliśmy, że u nas będzie inaczej, że nasz 
szpital będzie takim miejscem, gdzie człowiek otrzyma pomoc 
kompleksową, w oparciu o wykładnię holistyczną. Częścią cho-
roby jest ból. I o ten ból właśnie, o jego skalę, zaczęliśmy pytać 
pacjentów.

n Chyba trudno określić, jak bardzo boli?
 Takie odczucia są bardzo subiektywne.

n Na początku ból ocenialiśmy w skali od 1 do 10. Pacjenci, ma-
jąc odniesienie numeryczne, nie mieli z tym problemu. Dziś jest 

jeszcze prościej, bo przeszliśmy na system obrazkowy. Chorzy 
w okresie okołooperacyjnym dostają do ręki pilota, na którym 
widnieją „buźki” – od uśmiechniętej do mocno skrzywionej – 
i w razie potrzeby wciskają odpowiedni guzik. Wówczas na mo-
nitorach ustawionych w naszym centrum pojawia się przekaz 
o skali cierpienia danego pacjenta. Wtedy możemy szybko za-
reagować i ból uśmierzyć. Warto też wspomnieć, że osiem lat 
temu uruchomiliśmy na Izbie Przyjęć Przyszpitalną Poradnię 
Anestezjologiczną. Tam lekarz anestezjolog bada pacjentów 
i uczy ich, jak przetrwać okres okołooperacyjny. To bardzo trud-
na rola, tym bardziej że ludzie przychodzą często zdezoriento-
wani, zestresowani, więc ten kontakt łatwy nie jest. W poradni 
staramy się ich przygotować na okres okołooperacyjny, bo ból 

potrafi być okrutny – odczłowiecza i zabiera nadzieję. Świat się 
zmienia, medycyna również. Postęp jest widoczny na każdym 
kroku. Nowe techniki obrazowe pozwalają nam wykonywać 
procedury pod kontrolą wzroku. Medycyna staje sie coraz do-
skonalsza technicznie. Młode pokolenia lekarzy, pielęgniarek, 
diagnostów medycznych i innych medyków są coraz bardziej 
perfekcyjne i cieszę się, że „nas starszych” ma kto zastąpić.
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to wszystko przez papierosy
Józef Jaros, dekarz, mieszkaniec Śląska:

– Pamiętam, że obudziłem się rano i coś źle się poczułem, 
żona wezwała pogotowie. Przyjechali, pobadali i zdecydo-
wali, że trzeba jechać do szpitala do Pyskowic. Ale lekarze 
nie wiedzieli, co mi jest. Podejrzewali zatrucie, robili bada-
nia, żeby się upewnić. Podawali mi też jakieś leki, ale te nie 
działały, a ja byłem ciągle nieprzytomny. W końcu, po dwóch 
dniach zdecydowali, że trzeba mnie przewieźć do Opola... 
I zaczęła się walka, lekarze mówili, że na zmianę traciłem 
i odzyskiwałem przytomność, raz trzeba było mnie reani-
mować. Trochę to trwało, zanim w pełni odzyskałem świa-
domość. Na OAiIT w Opolu spędziłem 35 dni. Dziś wiem, 
że to przez tytoń. Przez lata odpalałem jednego papierosa 
od drugiego, no i w końcu się doigrałem. Doszło do niewydol-
ności oddechowej, niedotlenienia mózgu, sypnęło się prawie 
wszystko. Ledwo się z tego wygrzebałem i dlatego, jak dziś 
widzę kogoś z papierosem mówię: – Rzuć to w pierony, póki 
masz jeszcze szansę!

Organizm buntował się już wcześniej...

– Kilka lat temu zacząłem mieć poważne problemy z żołąd-
kiem. Wtedy też trafiłem do szpitala, no i zaczęły się szczegó-
łowe badania, diagnoza, leczenie. Nie paliłem przez 17 dni, 
ale jak wróciłem do domu i tylko poczułem zapach tytoniu, 
od razu wróciłem do nałogu. Tyle że od tego momentu nie 
tykam alkoholu. Teraz, żeby jeszcze te papierosy... Muszę 
rzucić to świństwo, bo nie mam wyjścia. Wie pani, że przez 
ostatnie 35 dni nawet nie pomyślałem o papierosie! Może 
mam jeszcze szansę?

MIESIĄC NA OAiIT

ODDZIAŁ	ANESTEZJOLOGII	I	INTENSYWNEJ	TERAPII
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to wszystko przez papierosy
4 kwietnia, godz. 8.20
– Dzisiaj wreszcie wracam do domu. Nie mogłem spać w nocy, 
kręciłem się już od 4.00, a w głowie bałagan, przelatywały 
myśli, wspomnienia. Byłem tak blisko śmierci i jeszcze raz 
się udało. A dziś żona przyjedzie i wszystko będzie jak daw-
niej. Miałem nie tylko szczęście, ale też wspaniałą opiekę. 
Zarówno pielęgniarki, jak i lekarze byli niesamowici. Cza-
sem aż żal było patrzeć, jak się szarpią. Jak dźwigają te bez-
władne ciała, torby, bo każdy z pacjentów ma jakiś bagaż, 
myją, przewijają, cewnikują… Taka opieka to ciężka robota, 
ja bym tak nie mógł, za nic.

Dr n. med. Józef Bojko,
ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej
Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Opolu:

– Pan Józef był przez wiele dni nieprzytomny. W tym czasie 
podawaliśmy mu między innymi leki, które mają wpływ 
na świadomość i pamięć. Tym samym staraliśmy się go 
chronić – w tym najtrudniejszym okresie – by nie był świado-
my zabiegów, jakie podejmowaliśmy. Dla nas to ważne, aby 
pacjent nie cierpiał, ale efektem przyjmowania tego rodza-
ju leków są przejściowe zaburzenia pamięci. Teraz wraca 
do szpitala w Pyskowicach, na oddział internistyczny, gdzie 
poddany zostanie kolejnym zabiegom, m.in. rehabilitacji. Jest 
to konieczne, bo u nas przez 35 dni leżał. Dziś porusza się 
o własnych siłach, ale musi korzystać z pomocy chodzika. 
Zanim wróci do pełni sił, upłynie jeszcze nieco czasu. Pan 
Józef ma niespełna 50 lat i już wie, że jego tryb życia musi się 
radykalnie zmienić. Powinien je przeorganizować, aby przez 
kolejne lata normalnie funkcjonować i pracować.
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n Kiedy dochodzi do śmierci?

n To nie jest jeden moment. Proces umierania jest rozłożony 
w czasie i dziś za moment śmierci uznajemy punkt, kiedy pro-
ces umierania staje się nieodwracalny. Kiedyś tym punktem był 
np. ostatni oddech czy ostatnie uderzenie serca, jednak wraz 
z postępem medycyny, kiedy nauczyliśmy się zastępować oddech 
i pracę serca, wiele się zmieniło. Dziś za moment ostateczny 
uznajemy śmierć mózgu, bo jego pracy zastąpić nie potrafimy.

n Czyli śmierć mózgu to ostatni etap, a pozostałe organy 
przestają funkcjonować wcześniej?

n Zdarza się, że dochodzi do śmierci mózgu, choć krążenie jesz-
cze funkcjonuje, ale to wyjątkowa sytuacja. Żeby do niej doszło, 
funkcje życiowe pacjenta muszą być podtrzymywane sztucznie. 
Jeśli dochodzi do śmierci mózgu w normalnej sytuacji, gdy nie 
ma zaawansowanej opieki medycznej, to inne układy szybko 
przestają działać i człowiek umiera. Jeśli podtrzymujemy na in-
tensywnej terapii funkcje życiowe, wówczas mamy pacjenta, 
któremu bije serce, a stwierdzamy zgon.

n To chyba dla rodziny bardzo trudna sytuacja, bo oni 
na monitorze widzą funkcje życiowe, bijące serce...

n Tak, to trudne, bo w naszym społeczeństwie uznaje się, że pó-
ki bije serce i człowiek oddycha, to znaczy, że żyje, odczuwa 
i ma jeszcze szansę na wyzdrowienie. Śmierci mózgu nie widać. 
Dlatego za każdym razem musimy stosować ściśle określo-
ne procedury i przeprowadzić wiele badań, żeby potwierdzić 
wstępną diagnozę. Gdy nabieramy podejrzeń, że mózg nie ży-

czasem śmierć
   może być
  początkiem

Rozmowa z lek. Pawłem Rewakiem, specjalistą 
anestezjologii i intensywnej terapii z Katedry 
i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

je, bo przecież my też tego nie widzimy, wymagana procedura 
pomaga nam w postawieniu ostatecznej diagnozy.

n Kiedy informujecie rodzinę?

n To delikatna materia, ale rodzinę informujemy już na wstęp-
nym etapie podejrzenia śmierci mózgu, aby dać bliskim czas na 
oswojenie się z tragedią. Te rozmowy są bardzo trudne, bo w tym 
czasie rodzina przeżywa ogromny dramat i ciężko do niej do-
trzeć. Bliscy najczęściej przyjmują, że jest to już fakt dokonany, 
a nie podejrzenie, choć to przecież dwie różne sytuacje.

n To po co, gdy nie macie jeszcze pewności, przekazujecie 
takie informacje? Czy do kolejnych, bardziej szczegóło-
wych badań potrzebna jest zgoda rodziny?

życia

ROZMOWA
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n Nie, my jej nie potrzebujemy, ale proszę pamiętać, że bliscy 
umierających pacjentów nie są izolowani. Widzą, że coś się 
dzieje, obserwują kolejne badania i pytają, a my nie chcemy 
ich oszukiwać.

n Śmierć bliskiej osoby jest trudna do zaakceptowania, 
zwłaszcza w kontekście kolejnych kroków, czyli pobra-
nia narządów. Jak wygląda taka procedura?

n Zwołujemy komisję składającą się z trzech lekarzy różnych 
specjalności. Musi być specjalista anestezjologii i intensyw-
nej terapii, neurolog lub neurochirurg oraz jeszcze jeden spe-
cjalista. Zespół sprawdza, czy wszystkie procedury zostały 
zachowane, a jeśli ktokolwiek z zespołu ma jakiekolwiek wąt-
pliwości, badania są powtarzane kolejny raz i dopiero kiedy 
wszyscy członkowie komisji są zgodni i nie mają żadnych wąt-
pliwości, orzekają o śmierci mózgu, czyli orzekają formalnie 
zgon człowieka. W przypadku kiedy zmarły może być dawcą, 
nie wyłączamy respiratora i podtrzymujemy funkcje życiowe 
do momentu, gdy uda się wszystko zorganizować.

n Kto w takiej sytuacji rozmawia z rodziną? Anestezjolog?
 Lekarz prowadzący?

n Do tej najważniejszej rozmowy staramy się podejść zespołowo, 
w jakimś spokojnym miejscu, co bywa czasem trudne. Zwykle 
rozmowę prowadzi przedstawiciel Poltransplantu, czyli koor-
dynator przeszczepów.

n Jak ludzie wówczas reagują?

n Proszę pamiętać, że w Polsce funkcjonuje pojęcie tzw. zgody 
domniemanej i my w trakcie rozmowy nie pytamy rodziny o zda-
nie, nie czekamy na akceptację decyzji o pobraniu narządów 
od zmarłego, ale pytamy, czy rodzina wie, jakie było na ten te-
mat jego zdanie, czy wcześniej rozmawiali. Czy podjął za życia 
jakieś decyzje. Niestety, w polskich domach o przeszczepach się 
nie mówi i najczęściej nie wiemy, jakie zdanie mają nasi bliscy. 
Ja to rozumiem, bo temat jest trudny i ciężko kogoś zapytać 
przy rodzinnym stole, czy oddałby po śmierci swoje narządy. 
Ludzie najczęściej nie wiedzą, ale definitywna odmowa zdarza 
się bardzo rzadko.

n Ale się zdarza. I co wtedy robicie?

n To delikatny temat, bo jeśli zmarły za życia nie zostawił wyraź-
nych dyspozycji, informujemy, jaki obowiązuje stan prawny. 
I czasami ludzie niestety kłamią, mówią, że ich bliski nie chciał 
być dawcą. Wtedy odstępujemy od przeszczepu. Na szczęście 
to nieliczne przypadki, bo w trakcie rozmowy staramy się 
uświadamiać, że liczy się przede wszystkim wola zmarłego, 
którą powinni uszanować.

n Jak długo można utrzymywać pod respiratorem funkcje 
życiowe?

n Górnej granicy nie ma, ale w pewnym momencie śmierci mó-
zgu nie można opanować. Opieka nad dawcą powinna trwać 
maksymalnie kilka dni, aby koordynator miał czas na podjęcie 
pewnych procedur i wytypowanie biorców, a my w tym czasie 
jesteśmy z nim w kontakcie. Choć zdarzają się też wyjątkowe 
przypadki, gdy funkcje życiowe podtrzymywane są znacznie 
dłużej.

n Na przykład?

n W Polsce było już kilka takich przypadków, gdy doszło do śmier-
ci mózgu u kobiet ciężarnych. Wówczas staramy się podtrzy-
mywać funkcje życiowe jak najdłużej, nawet do kilku miesięcy, 
bo mamy świadomość, że taka osoba nosi w sobie drugie życie. 
I walczymy, żeby dziecko miało szansę przeżyć poza łonem 
matki. Takie sytuacje kończą się cesarskim cięciem – po wy-
dobyciu malucha odłączamy matkę od aparatury.

n Panie doktorze, ilu ludziom zmarły może uratować życie 
dzięki przekazaniu narządów?

n Ratuje życie siedmiu osób. To ogromny dar i szansa dla wielu 
chorych osób.

ROZMOWA
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rozmawiali o przeszczepach

Program	szkoleniowy	ETPOD	(European	Training	Pro-
gram	on	Organ	Donation),	skierowany	do personelu	
medycznego,	lekarzy	i pielęgniarek	mających	kontakt	

z potencjalnymi	dawcami	i biorcami	narządów,	został	zorga-
nizowany	w ramach	Partnerstwa	dla	Transplantacji.
Jego	głównymi	tematami	były:	identyfikacja	i kwalifikacja	
zmarłego	dawcy	narządów,	rozpoznanie	śmierci	mózgu	
oraz	opieka	nad	zmarłym	dawcą	narządów.	Wśród	słucha-
czy	duże	zainteresowanie	wzbudził	też	wykład	dr n.	med.	
Katarzyny	Rotter,	która	omówiła	jeden	z najtrudniejszych	
aspektów,	czyli	–	jak	sobie	poradzić	w kontakcie	z rodziną	
zmarłego	i przeprowadzić	skuteczną	rozmowę	na temat	
pobrania	narządów.	Podkreśliła	też,	że	zgodnie	z polskim	
prawodawstwem,	jeśli	zmarły	nie	złożył	za życia	sprzeciwu	
na donację,	jest	traktowany	jako	potencjalny	dawca.
Szkolenie	pod	patronatem	ministra	zdrowia,	Centrum	
Organizacyjno-Koordynacyjnego	 ds.	 Transplantacji 
POLTRANSPLANT	oraz	Stowarzyszenia	Polska	Unia	Medy-
cyny	Transplantacyjnej	sfinansowano	ze środków	będących	
w dyspozycji	ministra	zdrowia,	w ramach	programu	wielo-
letniego	na lata	2011–2020	pod	nazwą	„Narodowy	Program	
Rozwoju	Medycyny	Transplantacyjnej”.

„Podstawy dawstwa narządów”
to temat spotkania, które odbyło 

się w grudniu 2018 roku w Szpitalu 
Wojewódzkim w Opolu.

• Renata Ruman-Dzido,
	 prezes	Zarządu	Szpitala	Wojewódzkiego	Sp.	z o.o.	w Opolu
• Dr Julian Pakosz,
	 dyrektor	ds.	lecznictwa	Szpitala	Wojewódzkiego	Sp.	z o.o.	

w Opolu
• Dr n. med. Józef Bojko,
	 konsultant	wojewódzki	województwa	opolskiego	w dziedzinie	

anestezjologii	i intensywnej	terapii,	ordynator	Oddziału	
Anestezjologii	i Intensywnej	Terapii	Szpitala	Wojewódzkiego	
Sp.	z o.o.	w Opolu

• Dr n. med. Paweł Chudoba
	 chirurg	transplantolog,	konsultant	wojewódzki	województwa	

dolnośląskiego	i opolskiego	w dziedzinie	transplantologii	
klinicznej

• Lek. med. Paweł Rewak
	 specjalista	anestezjologii,	Katedra	i Klinika	Anestezjologii	

i Intensywnej	Terapii	Uniwersytetu	Medycznego	we Wrocławiu
• Dr n. med. Katarzyna Rotter
	 transplantolog,	specjalista	chorób	zakaźnych,	psycholog, 

4.	Wojskowy	Szpital	Kliniczny	z Polikliniką	we Wrocławiu
• Mgr Andrzej Janoch
	 regionalny	koordynator	pobierania	i przeszczepiania	

narządów
• Mgr Liliana Gawłów-Nowak
	 koordynator	transplantacyjny	Szpitala	Wojewódzkiego
	 Sp.	z o.o.	w Opolu

ORGANIZATORZY:

KONFERENCJA
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Jak	twierdzi	dr n. med. Katarzyna Rotter,	
transplantolog,	specjalista	chorób	zakaźnych,	
psycholog	pracujący	w 4.	Wojskowym	Szpitalu	

Klinicznym	z Polikliniką	we Wrocławiu,	jeśli	zmar-
ły	nie	wyraził	za życia	sprzeciwu	na pobranie	na-
rządów,	traktowany	jest	jako	potencjalny	dawca.	
To tzw.	zgoda	domniemana,	z którą	czasem	trudno	
jest	pogodzić	się	zrozpaczonej	rodzinie.	W takich	
momentach	ważna	jest	rozmowa	z psychologiem.

Jednak	czy	śmierci	można	nadać	sens?	Zdaniem	
dr Rotter,	przekazanie	narządów	może	ułatwić	
przeżycie	żałoby.	Świadomość,	że	nasza	decyzja	
uratowała	życie	innym	ludziom,	lub	argument,	że	
w przyszłości	to my możemy	potrzebować	trans-
plantacji	–	przemawiają	do wielu.	Kochamy	na-
szych	bliskich,	więc	myśl,	że	żyją	oni	symbolicznie	
w ciałach	innych,	też	nam	pomaga.

Niektórzy	potrzebują	nieco	więcej	czasu	na podję-
cie	decyzji.	I tu pojawiają	się	często	obawy	o pod-
łożu	religijnym	czy	prośby	o wyjaśnienie	pojęć	
medycznych	–	np. czym	jest	śmierć	mózgu?

Pytania	o wygląd	zwłok,	prośby	o ich	poszanowa-
nie.	Wówczas	do rozmowy	włączają	się	kapłani	
i lekarze.	Pierwsi	starają	się	rozwiać	wątpliwości,	
drudzy	w przystępnej	formie	tłumaczą	medyczne	
zawiłości.	I czasem	to wystarcza,	a chorzy	ludzie	
czekający	na przeszczep	dostają	kolejną	szansę.	
Mówią	wówczas,	że	to cud,	dar	od Boga.

Bywa	jednak	i tak,	że	ból	oraz	poczucie	straty	ro-
dziny	zmarłego	są	tak	wielkie,	że	wszelkie	argu-
menty	tracą	sens.	Trzeba	wówczas	zaakceptować	
ostateczną	decyzję	bliskich.

MASZ PRAWO DO ŚWIADOMEJ DECYZJI

ZGODA WPROST
• Zainteresowany
 wyraża zgodę
 na donację
 narządów
 poprzez:
 – Kartę Dawcy
 – Krajowy Rejestr

SPRZECIW
• Wpis w centralnym rejestrze
 sprzeciwów na pobranie komórek,
 tkanek i narządów ze zwłok ludzkich
• Oświadczenie deklarujące sprzeciw,
 zaopatrzone we własnoręczny podpis
• Oświadczenie ustne złożone
 w obecności co najmniej dwóch
 świadków, pisemnie przez nich
 potwierdzone

KIEDY MOŻNA POBRAĆ NARZĄDY DO PRZESZCZEPIENIA?

Niektóre narządy (nerka, segment wątroby) lub tkanki (szpik kostny) 
można pobierać od osób żywych pod warunkiem, że dawca wyrazi 
na to zgodę, a jego życie nie będzie narażone na niebezpieczeństwo. 
Jednak większość narządów i tkanek do przeszczepienia pobiera się 
ze zwłok (...).

Nerki, serce, płuca, wątrobę, trzustkę, jelito i rogówkę można pobrać 
od osoby zmarłej, kiedy zostały już wyczerpane wszystkie możliwo-
ści jej leczenia i u której stwierdzono komisyjnie śmierć mózgową.

 (poltransplant.org.pl)

TRANSPLANTACJA I WIARA

Wyznawcy chrześcijaństwa niemal od początku wspierali ideę prze-
szczepów, a pierwsze udokumentowane wzmianki na ten temat 
pojawiły się w dokumentach II Soboru Watykańskiego. Gorącymi 
orędownikami transplantologii byli m.in. Pius XII, Jan Paweł II oraz 
Benedykt XVI, który nosi przy sobie deklarację świadomego dawcy. 
W tej kwestii z poglądem Watykanu zgadzają się też przedstawiciele 
innych wyznań, m.in. Kościoła anglikańskiego, luteranie i metodyści.

Choć transplantologia nie jest już w Polsce
tematem tabu i rośnie świadomość społeczna,
kiedy stajemy przed decyzją oddania narządów 
naszych zmarłych – buntujemy się i odmawiamy.
Czy mamy do tego prawo?

bywa trudna
akceptacja

TRANSPLANTOLOGIA
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czym zajmuje się
poltransplant?

Centrum	Organizacyjno-Koordynacyjne	do	spraw	Transplantacji	
„Poltransplant”	powstało	w	1996	roku.	To	państwowa	jednost-
ka	budżetowa,	która	podlega	Ministrowi	Zdrowia,	a	jej	działal-
nością	kieruje	dyrektor	powoływany	przez	Ministra	Zdrowia 
(po	zasięgnięciu	opinii	Krajowej	Rady	Transplantacyjnej).
Aktualnie	funkcję	dyrektora	Poltransplantu	pełni
dr hab. n. med. Artur Kamiński.

CENTRALA
tel. (+48) 22 621 22 40, (+48) 22 621 49 50

SEKRETARIAT
tel. (+48) 22 622 58 06, faks (+48) 22 622 32 43

poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00
e-mail: transpl@poltransplant.org.pl
e-mail: sekretariat@poltransplant.pl

KOORDYNATOR POBIERANIA
I PRZESZCZEPIANIA NARZĄDÓW

(telefon czynny całą dobę)
tel. (+48) 22 622 88 78, faks (+48) 22 627 07 49

e-mail: koordynator@poltransplant.pl

CENTRALNY REJESTR NIESPOKREWNIONYCH
DAWCÓW SZPIKU I KRWI PĘPOWINOWEJ

tel. (+48) 22 627 07 48, faks (+48) 22 621 72 82
poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00

e-mail: rejestr@poltransplant.pl
e-mail: rejestr@szpik.info

KRAJOWA LISTA OCZEKUJĄCYCH
NA PRZESZCZEPIENIE

tel. (+48) 22 626 80 27, (+48) 22 626 80 28
faks (+48) 22 626 80 29

poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00
e-mail: klo@poltransplant.pl

CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE
DO SPRAW TRANSPLANTACJI

02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87

POLTRANSPLANT
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STATYSTYKI

Poniższe	dane	mają	jedynie	charakter	orientacyjny,	pełne	informacje	są	podawane	w	Biuletynie Poltransplantu.

Liczba przeszczepionych narządów w 2018 rokuMiesiąc Biorców ogółem

Styczeń 134
Luty 106
Marzec 154
Kwiecień 100
Maj 132
Czerwiec 99
Lipiec 123
Sierpień 95
Wrzesień 85
Październik 103
Listopad 138
Grudzień 120
RAZEM 1389

134

106

154

100

132

99

123

95
85

103

138

120

I II III VI V VI VII VIII IX X XI XII

Statystyka przeszczepiania narządów
od zmarłych dawców w 2018 roku Miesiąc Nerka Nerka

+ trzustka* Wątroba Serce Płuco RAZEM

Styczeń 86 2 29 13 4 134
Luty 67 3 26 7 3 106
Marzec 97 2 32 20 3 154
Kwiecień 62 2 23 11 3 101
Maj 89 1 28 12 3 133
Czerwiec 68 – 18 10 3 99
Lipiec 85 – 22 14 2 123
Sierpień 58 1 25 8 3 95
Wrzesień 46 4 14 13 8 85
Październik 59 2 23 1 5 102
Listopad 87 1 31 15 4 138
Grudzień 80 3 24 11 2 120
RAZEM 884 21 295 147 43 1390

* – łącznie przeszczepianie nerki-trzustki, trzustki, wysp trzustkowych

Miesiąc Dawców
ogółem

Dawców
rzeczywistych

Styczeń 66 46
Luty 53 38
Marzec 64 54
Kwiecień 41 35
Maj 64 49
Czerwiec 48 40
Lipiec 51 48
Sierpień 52 37
Wrzesień 37 27
Październik 49 33
Listopad 61 48
Grudzień 52 43
RAZEM 638 498

Liczba zmarłych dawców narządów w 2018 r.

66

I II III VI V VI VII VIII IX X XI XII

46
53

64

41

64

48 48

37

51

38

54

35

49

40

27
33

48
43

52

37

49

61

52

884 Nerka

Nerka
+ trzustka*

Wątroba

Serce

Płuco

21

295

147

43

POLTRANSPLANT
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Praca	na Oddziale	Anestezjologii	i Intensywnej	Terapii	to czę-
sto	wyścig	z czasem,	ogromny	stres	i poczucie	bezsilności,	
czasem	ulga	i satysfakcja,	bo znów	się	udało	i pacjent	został	

uratowany.	– Jesteśmy profesjonalistami, ale ogromne emocje 
towarzyszą nam codziennie –	mówi	Liliana Gawłów-Nowak, 
pielęgniarka oddziałowa. – Tu nie mogą pracować przypadkowi 
ludzie, bo w tej pracy trzeba mieć mnóstwo cierpliwości i empatii.

W Szpitalu	Wojewódzkim	w Opolu	pani	Liliana	pełni	też	funkcję	
koordynatora	transplantacyjnego	i w ciągu	ostatnich	dwóch	lat	
organizowała	pobranie	narządów	od trzech	dawców.	– W 2017 r. 
śmierć pnia mózgu rozpoznaliśmy u jednej osoby, w 2018 u dwóch. 
W tym roku też mieliśmy potencjalnego dawcę, ale nie zdążyli-
śmy potwierdzić naszych podejrzeń, bo pacjent zmarł –	wylicza	
rozmówczyni.

Rozpoznanie	śmierci	mózgu	opiera	się	na stwierdzeniu	nieod-
wracalnej	utraty	jego	funkcji,	a postępowanie	kwalifikacyjne	
prowadzone	jest	w dwóch	etapach.	W pierwszym	wysuwa	się	
podejrzenie	śmierci	pnia	mózgu.	Stwierdza	się m.in.	śpiączkę,	
sztuczne	wentylowanie,	wykazuje	strukturalne	uszkodzenie	
mózgu.	Wyklucza	–	zatrucia,	wpływ	środków	farmakologicz-
nych,	hipotermię,	zaburzenia	metaboliczne	i endokrynologicz-
ne.	W drugim	etapie	wykonywane	są	określone	badania,	które	
mają	tę	tezę	potwierdzić,	np. badanie	reakcji	na światło,	odruch	
rogówkowy,	próbę	kaloryczną,	sprawdza	się	reakcje	bólowe,	ba-
da	bezdech.	To długi	i żmudny	proces,	ale	–	jak	podkreśla	Liliana	
Gawłów-Nowak	–	tu nie	ma miejsca	na wątpliwości.	– Jeżeli mamy 
jakiekolwiek, rezygnujemy z kolejnych etapów badań, a pacjenta 
nie uznajemy za zmarłego. Mamy świadomość, że taka diagnoza 
to ogromna odpowiedzialność.

Wbrew	pozorom	nie	każdy	pacjent	na OAiIT	może	być	poten-
cjalnym	dawcą,	bo niewydolność	wielonarządowa	nie	jest	tożsa-
ma	ze śmiercią	pnia	mózgu.	I tak,	u pacjenta	po zawale	wskutek	
niedotlenienia	dochodzi	do uszkodzenia	mięśnia	sercowego	

i ten	umiera	w wyniku	niewydolności	krążeniowej.	Śmierć	pnia	
mózgu	następuje	później.	Takich	sytuacji	jest	mnóstwo	i choć	
na oddziale	umiera	w ciągu	roku	około	1/3	pacjentów,	to zaled-
wie	1	procent	z nich	może	być	w tym	kierunku	diagnozowany.	
Są	to najczęściej	pacjenci	po wylewach.

„Śmierć	pnia	mózgu”.	Krótki,	suchy	komunikat,	który	pogrążo-
nej	w rozpaczy	rodzinie	mówi	niewiele.	Wówczas	pojawiają	się	
pytania.	Wiele	pytań.

– To bardzo trudna sytuacja nie tylko dla rodzin, ale też i dla nas 
–	opowiada	pani	Liliana. – Tych emocji nie da się opisać żadnymi 
słowami. Mamy przecież świadomość, że potencjalny dawca był 
czyimś dzieckiem, matką czy ojcem. Ktoś na niego czekał, modlił 
się o jego zdrowie, a my rozmawiamy o transplantacji… Zawsze 
najpierw jest płacz, długa rozmowa, a potem rodzina wchodzi 
do sali, żeby się pożegnać, siada przy łóżku i widzi ciało. Ciepłe, 
różowe, zadbane, respirator unosi miarowo klatkę piersiową i po-
jawia się niedowierzanie, bo my kwadrans temu przekonywaliśmy, 
że tego człowieka już nie ma, nie żyje. To dla mnie najtrudniejszy 

Dr n. o zdrowiu Liliana Gawłów-Nowak,
koordynator transplantacyjny Szpitala Wojewódzkiego 
w Opolu, towarzyszy zmarłym dawcom do końca. 
Profesjonalna, życzliwa, z pozoru spokojna,
głęboko przeżywa śmierć każdego pacjenta.

jest z pacjentem

 do końca
SZPITAL
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moment i wiele razy się zastanawiałam, czy oni są to w stanie po-
jąć. I co czują? Nie potrafię sobie wyobrazić ich bólu, choć bardzo 
bym chciała, mogłabym ich wtedy jakoś wesprzeć, pomóc. Myślę 
też, że w takiej sytuacji należy uszanować decyzję rodziny. Jeżeli 
mają wątpliwości, trzeba im spokojnie wszystko wytłumaczyć, 
przekazać rzetelnie informacje, ale nie wolno nikogo przekony-
wać na siłę i próbować coś wymóc. Ja każde pobranie przeżywam 
inaczej, bo z każdym związane są inne emocje.

Pani	Lilianie	najbardziej	zapadła	w pamięci	rozmowa	z ojcem	
młodej	dziewczyny,	u której	zdiagnozowano	śmierć	pnia	mózgu.

– To była jedna z najtrudniejszych rozmów w moim życiu, lecz 
tato, pomimo ogromnej rozpaczy, stanął na wysokości zadania. 
Stwierdził, że jego córka była cudowną kobietą, która zawsze 
pomagała innym, więc i tym razem na pewno chciałaby to zrobić. 
Powiedział, że to wie. Ta jego pewność była niesamowita.

Gdy	pierwsze	emocje	już	opadną	i rodzina	wyrazi	zgodę	na po-
branie,	personel	szpitala	sprawdza,	czy	narządy	nadają	się	
do przeszczepów.	Wykonywane	są	badania	wirusowe,	markery	
nowotworowe,	ustala	się	grupę	krwi.	Potem	przyjeżdża	przed-
stawiciel	Poltransplantu,	weryfikuje	dokumenty	i na podstawie	
krajowej	listy	oczekujących	decyduje,	które	narządy	zostaną	
pobrane.	Zasada	jest	jedna:	biorca	musi	być	zgodny	genetycznie	
(w znacznym	stopniu)	z dawcą,	żeby	zminimalizować	ryzyko	
odrzucenia	przeszczepu.

– Z pacjentem jestem do końca, bo tego oczekuje rodzina. Bliscy 
często pytają, kto będzie się opiekował zmarłym, gdzie ciało będzie 
przechowywane… Interesują ich najdrobniejsze szczegóły. Tłuma-
czę, że ciało zabezpiecza zespół, który dokonuje ostatniego pobra-
nia, a potem je zszywa i myje, po czym wzywamy pracowników 
zakładu pogrzebowego –	wyjaśnia	Gawłów-Nowak.	– Uważam, 
że przekazanie narządów to wspaniały gest, dar życia dla drugiej 
osoby. I już choćby z tego względu zmarłemu należy się szacunek.

SZPITAL
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Transplantologia
to darżycia

– ale czy wiesz, że?

Jak szacują lekarze, jeden dawca może ocalić życie 
nawet sześciu osobom, a innym czterem znacznie 
je wydłużyć. Najczęściej przeszczepiane narządy 
to: płuca, skóra, jelita, nerki, wątroba, tętnica, 
trzustka, szpik kostny, rogówka oraz serce.

Czy można zadecydować
za życia, komu przekaże się
własne narządy?
Nie,	narządy	przyznaje	się	pacjentom	znajdującym	się	
na liście	oczekujących	wg	kryteriów	pilności,	zgodności	
klinicznej	i immunologicznej	dawcy	z potencjalnymi
biorcami	przeszczepu.

Jaki jest koszt wykonania
przeszczepu?
Operacja	transplantacji	nie	wiąże	się	z żadnymi
kosztami	dla	pacjenta,	ponieważ	pokrywa
je Narodowy	Fundusz	Zdrowia.

Jak długo trwa operacja?
Czas	trwania	zabiegu	różni	się	w zależności	
od przeszczepianego	narządu.	W przypadku	nerki
wynosi	on	ok. 2	godzin,	a przy	innych	transplantach
od 4	do 8	godzin.

Jak długo trwa rekonwalescencja
po transplantacji?
Jeśli	proces	powrotu	do zdrowia	przebiega	prawidłowo,	
pacjent	w ciągu	kilku	tygodni	odzyskuje	całkowitą
sprawność	funkcjonalną	i fizyczną	organizmu.

Co się stanie, jeżeli organizm
odrzuci przeszczepiony narząd?
Ewentualne	odrzucenie	przeszczepu	wymaga 
podjęcia	specjalnego	leczenia	farmakologicznego.
Zasadniczo	terapia	pozwala	uniknąć	odrzucenia 
narządu.	W przeciwnym	razie	należy	poddać	się 
drugiemu	przeszczepowi.

Czy po operacji przeszczepu
jest wymagana zmiana nawyków
żywieniowych?
Nie,	zazwyczaj	taka	zmiana	nie	jest	konieczna. 
Należy	jedynie	przestrzegać	ewentualnych	zaleceń 
lekarzy	prowadzących	leczenie.

Czy po transplantacji jest
dozwolona aktywność fizyczna?
Tak,	przeszczep	przywraca	możliwość	normalnego	
funkcjonowania	w życiu.	Niektóre	osoby	po transplantacji	
uprawiają	sport	na poziomie	zawodowym.

Czy po operacji przeszczepu
można być aktywnym seksualnie?
Tak,	przykładem	są	wielokrotne	ciąże	u kobiet,
biorczyń	przeszczepów.

Czy można przeszczepiać
narządy pochodzące od zwierząt?
Tak,	narządy	zwierzęce,	w szczególności	świń	i pawianów,	
mogłyby	stanowić	skuteczną	alternatywę	dla	organów	
człowieka	na czas	oczekiwania	na ludzkiego	dawcę. 
Jednak	ten	rodzaj	przeszczepu	(przeszczep	ksenogeniczny)	
może	nieść	ze sobą	poważne	ryzyko	dla	zdrowia,	
spowodowane	mutacjami	lub	rekombinacjami 
w organizmie	ludzkim	wirusów	odzwierzęcych.

Czy istnieje granica wieku, której nie można 
przekroczyć, by zostać dawcą narządów?
Nie	istnieją	w tym	aspekcie	konkretne	ograniczenia	wiekowe;	
rogówka	i wątroba	mogą	być	pobierane	od dawców	w wieku	
powyżej	80.	roku	życia.

Źródło: Gazeta.pl
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Imponujący zestaw instrumentów muzycznych
ma przy sobie prawie zawsze. Przez pół wieku głównie słuchał,
a po przekroczeniu pięćdziesiątki zaczął grać. Lubi bluesa, soul, funky,
jazz, ale jego największą miłością jest po prostu harmonijka ustna.

Przez	mieszkanie	przy	Orląt	Lwowskich	w latach	osiemdzie-
siątych	przewijali	się	młodzi	ludzie	ze środowisk	plastycz-
nych	i muzycznych,	którzy	akurat	przebywali	w Opolu.	

Królowała	dobra,	czarna	muzyka,	nocne	nasiadówki,	a gospo-
darz	robił	herbatę	i karmił	w akwarium	swoje	piranie...

– Byłem jedną z nielicznych osób w środowisku ludzi z liceum 
plastycznego, szkoły muzycznej, pedagogiki kulturalno-oświato-
wej, która miała własne mieszkanie, czyli miejsce, gdzie można 
się było spotkać, pogadać, pograć. Jakoś trafiłem do ludzi z tego 
środowiska, a potem już oni trafiali do mnie ze swoimi znajomy-
mi i znajomymi znajomych. To były takie trochę dziwne czasy 
– wspomina	Krzysztof Duniewicz,	elektromedyk	ze Szpitala	
Wojewódzkiego	w Opolu.

Na harmonijce	ustnej	grał	już	w młodości,	ale	stanowczo	pro-
testuje,	gdy	pytam	go,	czy	nazwałby	siebie	z tamtych	czasów	

w Opolu chyba nie mam

muzykiem.	Raczej	słuchał	wówczas	wykonawców	amerykań-
skich,	głównie	w audycjach	„trójkowych”.

– Trochę już wtedy grałem i myślę, że gdyby w tamtych czasach 
istniał internet, na pewno wcześniej opanowałbym technikę gry 
na harmonijce bluesowej. Za komuny nauka gry na instrumencie 
nie była taka prosta i dostępna jak dzisiaj –	mówi	Duniewicz.

Jego	przygoda	z harmonijką	tak	na poważnie	zaczęła	się	cał-
kiem	niedawno.

– Dzieci się wyprowadziły, żona namawiała do grania, znalazł się 
czas na własne zainteresowania. A w internecie dotarłem do bar-
dzo dobrych kursów i muzyki z harmonijką w tle.

Bluesowa	harmonijka	ustna	(harmonijka	diatoniczna)	ma zwy-
kle	10	kanałów	(otworów).	W każdym	z nich	znajdują	się	dwa	

konkurencji...

KRZYSZTOF	DUNIEWICZ
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stroiki:	jeden	u góry,	odpowiedzialny	za wydech,	oraz	jeden	
na dole,	odpowiedzialny	za wdech.	Podstawową	techniką	grania	
na harmonijce	jest	tzw.	podciąganie,	czyli	obniżanie	dźwięku	
przy	wdechu.	Można	w ten	sposób	uzyskać	nawet	do czterech	
dźwięków	z jednego	otworu.

– Do grania muzyki bluesowej najczęściej wystarczają cztery 
harmonijki w tonacji durowej C, A, D, G –	tłumaczy	rozmówca.

Regularne	ćwiczenia,	zapał	i niewątpliwie	coś	jeszcze	sprawiły,	
że	muzycy	bardzo	chętnie	zapraszają	go	do wspólnego	grania.	
Zwłaszcza	że	w Opolu	jest	niewielu	„harmonijkarzy”.

Na koncie	ma kilka	samodzielnie	zorganizowanych	koncertów,	
podczas	których	odkrył	w sobie	predyspozycje	menedżerskie.	
W dalszych	planach	ma stworzenie	formacji	bluesowo-soulowej.

– W Opolu kilka lat temu powstała fundacja BluesOpole przy 
Dworku Artystycznym, która organizuje koncerty czołówki pol-
skich muzyków bluesowych. Raz w miesiącu organizowane są tam 
jam sessions, na których często „wbijam się” z harmonijką w kilka 
utworów. Moja pasja dała mi możliwość poznania ciekawych lu-
dzi z branży muzycznej, z którymi wspólnie zrealizowaliśmy kilka 
projektów. Chciałbym wymienić tu świetnego gitarzystę Michała 
Gołębia, z którym gram już od paru lat, czy Smoka Smoczkiewicza 
i Wiktoriii Grudniok, z którymi wspólnie zrobiliśmy kilka cieka-
wych projektów. Chciałbym też wspomnieć o formacji bluesowej 
Gorszy Sort, którą pięć lat temu stworzyliśmy wraz z Michałem 
Gołębiem, Maćkiem i Czesławem Ryśniakiem. Gramy głównie 

utwory bluesowe: zarówno własne kompozycje, jak i standardy 
–	mówi	Duniewicz.

Na moje	pytanie	o grające	na harmonijce	kobiety	odpowiada,	
że	grają	inaczej,	bardziej	miękko,	melodyjnie.	Ale	w Opolu	nie	
ma,	niestety,	ani	jednej...

Od 25	lat	pracuje	w Pracowni	Elektromedycznej	w Szpitalu	
Wojewódzkim	w Opolu.	Zajmuje	się	nadzorem	nad	aparaturą	
medyczną,	jej	stanem	technicznym	i dopuszczeniami	do użytko-
wania.	Wszystkie	problemy	związane	ze sprzętem	medycznym	
rozwiązuje	w swojej	pracowni.

– Lubię swoją pracę, tu nie ma nudy, codziennie dzieje się coś no-
wego, jest specyficzny klimat, pracujemy w fajnej ekipie, a z gło-
śników zawsze leci dobra muza –	zapewnia	nasz	rozmówca.

KRZYSZTOF	DUNIEWICZ
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W I Z Y T Ó W K A  Z D R O W I A

MULTIAGENCJA  UBEZPIECZENIOWA

OPTIMUM
w Nysie oferuje ubezpieczenia majątkowe
i życiowe. Doświadczeni doradcy wybiorą

najlepszą ofertę ubezpieczeniową dla Ciebie
i Twojej Rodziny. Zadzwoń lub napisz:

tel. 606 379 179
e-mail: marek@optimum.nysa.pl

Maciej Staszajtis
ul. Skautów Op. 2/107, 45-286 Opole
e-mail: medykpol@onet.pl
telefony: 695 499 443,  695 744 500

l Usługi transportu medycznego dla szpitali, przychodni
i klientów indywidualnych l Transport sanitarny na terenie 

kraju i za granicą l Medyczne zabezpieczenie imprez
masowych l Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy

Sklep z żywnością BIO

Produkty ekologiczne,
regionalne, bezglutenowe,
bezlaktozowe,
suplementy diety,
dla diabetyków
i alergików.
Zapraszamy!
Rondo-Opole
ul. Książąt Opolskich 48 
tel. 606 833 688

Niech pożywienie
będzie lekarstwem,

a lekarstwo pożywieniem.

Sklep z żywnością
ekologiczną BIO i regionalną

CENTRUM ZDROWIA I REKREACJI

P I O T R  I S A Ń S K I

Centrum Zdrowia i Rekreacji RE-MED Piotr Isański
45-047 Opole, ul. Waryńskiego 30,

gabinet 118 (Przychodnia „Śródmieście”)
tel. +48 607 314 356, tel. +48 77 456 57 55

www.rehpiotrisanski.pl l isanskipiotr@interia.pl l info@rehpiotrisanski.pl

l masaż leczniczy l terapia manualna
l kinezyterapia: ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia grupowe
l fizykoterapia: elektroterapia, laseroterapia, ultradźwięki,

pole magnetyczne, krioterapia (CO2) l fala uderzeniowa
l głęboka stymulacja elektromagnetyczna (Salus Talent – BTL)

OPOLE
ul. 1 Maja 71

(róg 1 Maja/Katowickiej)

tel. 604 550 051

Z D R O W A  Ż Y W N O Ś Ć :
l produkty naturalne i ekologiczne,
l	suplementy diety,
l	kosmetyki organiczne,
l	produkty bezglutenowe.

zdrowy SKŁAD Opole

Oferujemy dietetyczny zestaw 5 posiłków
z dowozem do domu lub biura.

1600, a może 2000 kcal?

tel. 601 537 995
www.dietetycznicatering.pl

Zadzwoń, a ułożymy dla Ciebie odpowiedni plan żywieniowy pod okiem
dietetyka klinicznego i zespołu doświadczonych kucharzy

Jedzenie jest przyjemnością, a my nie zamierzamy jej nikogo pozbawiać.

Jeżeli posiadasz zmiany na skórze lub 
paznokciach – przyjdź do nas! Pomożemy 
w doborze skutecznej terapii!

Laboratorium Mykologiczne MYKOLAB 
zajmuje się wykonywaniem badań w kie-
runku grzybicy skóry i jej przydatków oraz 
roztoczy: Nużeńca ludzkiego, Świerzbowca 
ludzkiego, a także w kierunku Chlamydii 
trachomatis oraz pneumoniae.

Zapraszamy do naszego Punktu pobrań, 
w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu przy 
ul. Katowickiej 64 w budynku Pulmuno-
logii, gabinet 28 (Punkt pobrań Labora-
torium Szpitala), w poniedziałki i środy 
w godzinach 15.00–18.00.

Właściwa diagnostyka
to szybkie i skuteczne leczenie!

Więcej informacji: Iwona Sroka,
tel. 511 167 261

REKLAMA
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MEDYCYNA NUKLEARNA	 zajmuje	się	diagnostyką	czynnościową	narządów	we-
wnętrznych.	Umożliwia	precyzyjne	określenie	obszarów	o	patologicznie	zwiększonej	bądź	obniżonej	czyn-
ności	metabolicznej,	aktywności	receptorowej	lub	też	o	zróżnicowanym	unaczynieniu,	pomimo	prawidłowej	
struktury	badanego	narządu	obrazowanego	w	badaniach	radiologicznych	o	wysokiej	rozdzielczości	(CT,	MR).
Wiedza	ta	jest	współcześnie	podstawą	precyzyjnej	diagnostyki	i	przez	to	celowanej	terapii	w	szczególności	
w	onkologii,	kardiologii,	ale	także	urologii,	reumatologii	czy	neurologii.

Więcej w kolejnym wydaniu magazynu


