Jak zwiększyć liczbę
zgłaszanych narządów w
Polsce?
Projekt badawczy realizowany z budżetu partycypacyjnego PTBRiO.

Projekt zdobył

i wygrał

53% głosów

budżet partycypacyjny PTBRiO

Główny cel:

określenie barier oraz motywacji
w procesie zgłaszania narządów

Główne działania:

odpowiedzieć na zdiagnozowane
problemy przemyślaną kampanią społeczną
i rekomendacjami dla Narodowego Programu
Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej
finansowanego przez MZ
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Jakościowe, pogłębione
wywiady z rodzinami

Jakościowe, pogłębione
wywiady z koordynatorami
transplantacyjnymi
Warsztat oparty na
ekonomii
behawioralnej
Pomiary ilościowe na próbach:
4a wyselekcjonowanych szpitali
oraz 4b dorosłych Polaków
Dystrybucja i promocja
wyników
w tradycyjnych i cyfrowych
mediach oraz instytucjach
związanych z obszarem
transplantologii

Polska transplantologia
Szpitale
donacyjne

138 z 388
Szpitale
transplantacyjne

około 30

(część przeszczepia różne narządy, część
posiada zezwolenia, ale nie wykonuje
przeszczepów)

w liczbach (2019)

639 zgłoszeń:

504 pobrań (503 DBD, 1 DCD) – 79,5%
76 sprzeciwów – 11,9%
37 powodów medycznych – 5,8%

1644 organów

przekazanych do przeszczepów:

985 nerki, 346 wątroby, 152 serc, 122 płuca, 37 trzustki

1165
nerki

140

wątroba

366

128
serce
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128
163
177

462
płuca

trzustka

362

Liczba oczekujących na
31.12.2019

Czas oczekiwania w trybie planowym

Polska na tle świata

Hiszpania 2017
(46,5 mln)

2183 zgłoszenia, 5260
przeszczepów
współczynnik wykorzystania: 2,4

Polska 2018
(37,8 mln)

638 zgłoszeń, 1454
przeszczepy
współczynnik wykorzystania: 2,9

Worldwide actual deceased organ
donors 2017 (pmp)

Formy donacji
Od zmarłych dawców
śmierć mózgowa (DBD)

1, Hiszpania 99)

kontrolowane zatrzymanie
krążenia (cDCD)

(Polska

0, Hiszpania 474,

73 przypadki w 2019
6%

niekontrolowane zatrzymanie
krążenia (uDCD)
(Polska

Od żywych dawców

UK

584)

donacji w Polsce

Donacja
cień
brudna robota
żerowanie na śmierci
przewaga negatywnych emocji
nieadekwatny zwrot kosztów dla szpitala

koniec
rozpacz, żałoba

Transplantacja
splendor
innowacyjność
ratowanie życia
przewaga pozytywnych emocji
godziwy zarobek dla szpitala

początek
radość, nadzieja

Postawy

polskich
rodzin

Bariery: rodziny czy środowisko medyczne?

58% Polaków
22% wydaje się poprawnie
wydaje się, że orientują się
w przepisach dotyczących donacji

17%

osób rozmawiało ze swoimi bliskimi na
temat ewentualnego przekazania
swoich narządów po śmierci.

7%

rodzin deklaruje zdecydowany
a

14%

umiarkowany sprzeciw

90%

rodzin po rozmowie z koordynatorem
udziela autoryzacji (dane Poltransplantu
zbieżne z szacunkami koordynatorów)

Czy zgodził(a)by się Pan(i) na to, aby po Pana(i) śmierci pobrano z Pana(i) ciała narządy w celu przeszczepienia innym?

w CRS

33 000 sprzeciwów

a koordynator zaczyna rozmowę od pytania, jakim człowiekiem był zmarły
i czy miałby coś przeciwko przekazaniu narządów i uratowaniu życia

zatem jako punkt odniesienia

- 12% sprzeciwów

Przeciwnicy

(sprzeciwiliby się nawet, jeśli osoba zmarła wyraziła zgodę)

Osobiście są przeciwnikami pobierania narządów
narządów po śmierci)

(zdecydowanie nie wyraziliby zgody na pobranie ich

śmierć następuje wskutek zatrzymania akcji serca, rzadziej zgadzają się z
orzeczeniem śmierci na podstawie śmierci mózgowej
Częściej są zdania, że

Częściej są przekonani, że
Częściej są

po śmierci człowiek lub jego cząstka dalej istnieje

zdecydowanie niezadowoleni z relacji panujących w ich rodzinie oraz z własnego życia

Częściej województwa

dolnośląskie, podkarpackie, zachodniopomorskie

Motywacje pozytywne
Dlaczego, Pana(i) zdaniem, rodziny osób zmarłych
zgadzają się na pobranie narządów?
Chcą uratować życie innych osób
Biorą pod uwagę, że i im w przyszłości
ktoś może w ten sposób uratować życie
Chcą znaleźć jakikolwiek sens w stracie
bliskiej osoby
Znają lub domyślają się woli osoby
zmarłej

Wspierają rozwój innowacyjnych
rozwiązań medycznych, w tym
transplantacji
Ufają przedstawicielom służby zdrowia
Z powodu przekonań religijnych
Nie wiem\trudno powiedzieć

Rozmowa z rodziną to kluczowy

i najbardziej wysycony emocjami moment. Doświadczeni i dobrze przygotowani koordynatorzy
pomagają rodzinom, nie tylko podjąć decyzję, ale próbują nadać sens nieodwracalnej stracie.
Była taka jedna sytuacja, to było dziecko,
my nie mogliśmy się nawet przygotować
mentalnie do takiej rozmowy, i matka

sama wyszła z takim zapytaniem.
Więc świadomość jest coraz większa.
Wbrew stereotypom, rozmowy
z rodzicami dzieci są mniej
problematyczne niż z dorosłymi.

To jest najtrudniejsze dla nas,
lekarzy bo musimy powiedzieć rodzicom,
że ich dziecko nie żyje. Każdy ma
podejście do dzieci bardziej emocjonalne,
my tak samo. Ale nie spotkaliśmy się

z odmową rodziców

Zawsze dajemy czas na pożegnanie,
potem dopiero wracamy do rozmowy.
I zawsze podkreślamy w rozmowie, że
jest taka grupa szczęśliwych pacjentów
– bardzo to podkreślamy, że to są ci
wybrani pacjenci, bo nie każdy może
zostać dawcą – którzy mogą oddać
cząstkę swojego życia, przekazać je dalej,
ofiarować innej osobie. To czasem działa,
oni widzą, że to jest też jakiś

przywilej, że można zrobić coś
naprawdę wyjątkowego,
wspaniałego, bo dać
szansę na życie innej osobie jest
największym aktem serca

Miałam też taką sytuację, po jakimś
wykładzie w szkole, podeszła do mnie
nauczycielka i mówi, że jej brat był 20

lat temu dawcą i czy mogłabym
sprawdzić, czy te narządy od niego
jeszcze działają. Sprawdziłam w
papierach, znalazłam tego dawcę, tam
tylko nerki były pobrane, więc
zadzwoniłam do naszej poradni
nefrologicznej i zapytałam się, trochę z
duszą na ramieniu, czy tacy chorzy tam
są w tej poradni i pielęgniarka mówi: tak,
są, chodzą, wszystko dobrze.
Zadzwoniłam do tej kobiety i ona się

rozpłakała przez telefon, taka była
szczęśliwa, że chociaż się przydały
te narządy, że można było kogoś
uratować

Sytuacja

w środowisku
medycznym
Bariery: rodziny czy środowisko medyczne?

Bariery: rodziny czy środowisko medyczne?
Sytuacja w środowisku medycznym
Wydaje mi się, że świadomość społeczna
to jest jedna sprawa, myślę że na tym
polu wykonano olbrzymią prace, bo
mnóstwo było programów edukujących na
dobrym poziomie. Mi się wydaje, że

problemem jest personel medyczny
i cała otoczka i cała struktura
służby zdrowia, która w chwili obecnej
funkcjonuje w Polsce, czyli olbrzymich
problemów kadrowych, właściwie
balansowaniu na granicy funkcjonalności.
Trudno jest myśleć
o czymś extra.

Na pewno nie jest to jedna przyczyna,
jest to wieloprzyczynowy, skomplikowany
proces, a główne bariery leżą po

stronie szpitali i środowiska
medycznego - problem z zatrudnieniem,
z rozbiciem zespołów lekarskich,
problemami organizacyjnymi, formalnymi,
z trudnością samej materii,
z różnorodnymi przekazami, oporem
personelu, brakiem wewnętrznego

przekonania czy brakiem
determinacji, jak to się mówi – jest
konformizm w nas, każdy z nas jest
trochę konformistą.

Mechanizm życia ludzkiego polega na
odpychaniu od siebie problemów trudnych.
W normalnym życiu, w domu, też to
robimy. Jeżeli tylko możemy uniknąć
sytuacji trudnej emocjonalnie, zabierającej
nam czas, traumatycznej,
to tak robimy. Uważam, że mamy

świetnie wyedukowane
społeczeństwo, to są lata naszej
ciężkiej pracy. Problem nie tkwi w
społeczeństwie, ale
w środowisku medycznym.

Przykładowo, w tym roku wszystkie
pobrania od zmarłych dzieci odbyły się na
żądanie rodziców. Ale od sierpnia nie ma
żadnych zgłoszeń. Czy to oznacza, że
żadne dziecko nie zmarło? Nieprawda,
zmarło. To tylko znaczy, że nikt nie
porozmawiał z tymi rodzicami.

Koordynator donacyjny:
pielęgniarz, czy lekarka

45pielęgniarzy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Większa dedykacja donacji
Awans służbowy i finansowy
Poważanie w środowisku pielęgniarskim
Możliwość prowadzenia szkoleń/wykładów
Opcja wypracowania partnerstwa z lekarzami
Brak siły przebicia na innych oddziałach
Problem z szybkim przeprowadzeniem diagnostyki
Słabsza pozycja wobec zespołów pobierających
Brak posłuchu w innych szpitalach
Mniejszy dystans względem większości rodzin
Niekiedy mniejszy autorytet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100lekarek

Dodatkowe zajęcie przy dużym obciążeniu
Jedno z mniej opłacalnych zajęć
Dla części kolegów „doktor znicz”
Dodatkowy obowiązek szkoleń
Równy status z kolegami, przewaga merytoryczna
Siła przebicia
Szybsza diagnostyka (dostęp do systemu, łatwiejsze
wystawianie zleceń na badania)
Posłuch u zespołów pobierających
Równo statusowe relacje w innych szpitalach
Większy dystans
Większy autorytet

W medycynie istnieje
bardzo, ale to bardzo
duża zależność pionowa.
Mało jest zależności
poziomej, takiej, że

stanowimy drużynę, gdzie
wzajemny szacunek
i zachowanie kompetencji
utrzymują porządek w pracy
w zespole. Jeżeli ktoś mi coś
wytłumaczy albo wskaże mój
błąd, to ja się nie obrażam, bo
dzięki temu efekt będzie
lepszy. Zależność pionowa,
która istnieje, jest po prostu
destrukcyjna. Niestety,

w takim systemie
zależności łatwiej jest,
kiedy koordynatorem jest
lekarz...

Szpitale bariery:
Umocowanie prawne koordynatorów
Definicję pojęcia koordynatora pobierania narządów
wprowadziła nowelizacja ustawy transplantacyjnej.
Minister Zdrowia nie wprowadził do niej przepisów
określających zasady funkcjonowania i finansowania
koordynatorów.

Brak współpracy
z innymi oddziałami

(brak możliwości monitoringu,
pozyskiwania informacji)

Zarząd:
Ryczałty

Punkty: wiedza i liczba

Brak płatności za działania
wstępne w przypadku braku
kwalifikacji

Kontrakty

Obawy przed komplikacjami
prawnymi

Szpitale bariery:
Szef OIT:
Ograniczenia Sprzętowe (w tym brak łóżek)
Ograniczenia personelu
Niechęć do współpracy
z osobami spoza oddziału

Szpitale bariery:
Koordynatorzy:
Wypalenie – brak wzmocnień pozytywnych
Wizerunek pobierania wewnątrz szpitala
Brak wiedzy, doświadczenia w mniejszych
szpitalach – niechęć i obawa przed
wdrażaniem procedury klinicznej
Krytyka i arogancja zespołów pobierających

Szpitale bariery:
Edukacja:

Brak uwzględnienia problematyki transplantacyjnej w programach specjalizacji
kluczowych z punktu widzenia wykorzystania potencjału dawstwa w szpitalu.

Załóżmy, że po komisyjnym stwierdzeniu śmierci mózgowej nie
dojdzie, z przyczyn obiektywnych, do pobrania narządów. Czy
zawsze w takiej sytuacji wyłączy Pan(i) respirator?

Załóżmy, że po komisyjnym stwierdzeniu śmierci mózgowej
nie dochodzi, z przyczyn obiektywnych, do pobrania narządów.
Lekarz dyżurny nie decyduje się jednak na wyłączenie
respiratora. Czy uważa Pan(i) takie postępowanie za słuszne,
czy za niesłuszne?

Dlaczego lekarz postąpił słusznie nie wyłączając
respiratora po stwierdzeniu śmierci mózgowej?

Szpitale bariery:

Palenie szans przez brak empatii, przygotowania i doświadczenia

Pomimo często starannie przygotowanych schematów postronni lekarze potrafią działać po swojemu.

Protokół komunikacji
PAMIĘTAJ

Przekazuj rodzinie aktualne informacje
w ilości którą są w stanie przyswoić
i w sposób zrozumiały.
Dobieraj słowa ostrożnie rozmawiając
o stanie pacjenta.

Zostaw czas na zadawanie pytań, upewnij
się że zostałeś właściwie zrozumiany.
Na każdym etapie korzystaj z wyników
badań obrazowych.

Bądź otwarty na potrzeby rodziny –
rodzina ma prawo być obecna w trakcie wykonywania
serii badań.
Nie rozmawiaj o dawstwie narządów
do czasu stwierdzenia zgonu.

Faza I Informacja o rozległości
urazu/uszkodzenia i możliwym rokowaniu
Faza II Informacja o progresji choroby, braku
odpowiedzi na stosowane leczenie
Faza III Informacja o wysuniętym podejrzeniu
zgonu i procedurze diagnostycznej
Faza IV Informacja o zgonie
Faza V Rozmowa o dawstwie narządów

„

Na 26 lekarzy pracujących
w moim szpitalu, 2 proszę
o wsparcie w rozmowach
z rodzinami. To są lekarze
lubiani przez personel
i pacjentów.

„

Lekarka, która wyszła, by
porozmawiać z bliskimi
25-latka nie kryła, że sytuacja
jest beznadziejna, że doszło
do śmierci mózgu. Następnego
dnia kolejny lekarz stwierdził,
że to tylko podejrzenia i trzeba
mieć nadzieję. – To był dla nas
prawdziwy rollercoaster.
Jednego dnia śmierć, drugiego
nadzieja.
To był koszmar.

Inne bariery:
Prokuratorzy

potrzeba szkoleń (Hiszpanie wprowadzili moduł
na ostatnim roku studiów prawniczych)

Media

szkolenia dla dziennikarzy, w przekazach
o sukcesach transplantacyjnych doceniać
koordynatorów donacyjnych i rodziny

Opinie dyrekcji szpitali

Wysoka zgodność deklaracji z rzeczywistym
poziomem zgłaszania narządów.

Q1. Czy kiedykolwiek w przeszłości przed rokiem 2019 Pana(i) placówka zgłaszała narządy do przeszczepu?
Q2. Czy obecnie (w roku 2019) Pana(i) placówka zgłasza narządy do przeszczepu?

(*) baza Poltransplant obejmuje lata 2014-2019
(**) z uwagi na błąd pamięci respondenta z bazy wzięto lata 2018-2019
N = 390 – baza Poltransplant
N = 100 - CATI
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Retencja i napływ w latach 2014-2019

% total zgłoszeń

2014

23%

% zgłoszeń tych
samych co w
poprzednim roku

% nowych
zgłoszeń vs rok
poprzedni

konwersja (% rok
retencja (% vs rok napływ (% vs rok
bieżący / rok
bieżący)
bieżący)
poprzedni)

napływ % vs lata
2014-

% nowych
zgłoszeń vs lata
2014-...

2015

37%

22%

16%

92%

58%

42%

43%

16%

2016

39%

30%

9%

80%

77%

23%

21%

8%

2017

37%

28%

10%

71%

74%

26%

17%

6%

2018

36%

28%

8%

76%

79%

21%

8%

3%

2019

33%

26%

8%

71%

77%

23%

8%

3%
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W większości wskazywane są problemy na poziomie służby
zdrowia definiowane jako brak dawców lub wprost problemy
systemowe.

48% brak dawców

Brak dawców można interpretować jako realny profil szpitala,
brak wiedzy rozmówcy lub ukrywanie niechęci do orzekania
śmierci mózgu.
Z pewnością oznacza to, że problemem nie są zgody rodzin, w
przeciwnym razie taka odpowiedź byłaby wskazywana (brak
powodów do niewskazania / barier do wskazania takiej
odpowiedzi).

39% problemy systemowe
27% brak zgody rodziny

Q2a1. Jakie są największe problemy związane ze zgłaszaniem narządów do przeszczepu u Pana(i) w szpitalu?
Q2a2. Dlaczego obecnie nie zgłaszacie Państwo narządów do przeszczepu?

N = wszyscy (100)
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81% wskazuje przynajmniej jeden problem na poziomie systemu
służby zdrowia. Głównie są to niedobory personelu oraz zbyt nisko
wycenione czynności związane z opieką nad dawcą.

44

47

39

35
32

różnice istotne statystycznie vs total wśród
placówek niezgłaszających w 2019, N = 57

Q2b. Odczytam Panu(i) listę różnych powodów, które były wskazywane jako bariery zgłaszania narządów do przeszczepu. Proszę wskazać, które z nich są obecne w Pana(i) placówce?

N = wszyscy (100)

27

90%
szpitali zamierza
w przyszłości
zgłaszać narządy
Q3. Czy w przyszłości Pana(i) placówka zamierza zgłaszać narządy do przeszczepu?

N = wszyscy (100)
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Widoczna otwartość i przekonanie do różnorodnych działań w celu
zwiększenia zgłaszanych narządów. W szczególności kluczowa jest edukacja
personelu oraz dofinansowanie sprzętu / stawek za opiekę na dawcą.

77

69

różnice istotne statystycznie vs total wśród
placówek nigdy niezgłaszających, N = 26

Q4. Odczytam teraz listę różnych działań, które mogłyby zostać wdrożone w celu zwiększenia liczby zgłoszeń narządów do przeszczepów. Dla każdego z nich proszę określić czy Pana(i) zdaniem takie
działanie wpłynęłoby na zwiększenie liczby przeszczepów w Pana(i) placówce.
N = wszyscy (100)
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Wybrane, planowane działania

Dla rodzin

1) Rozpowszechniać informację, że 90% bliskich autoryzuje zgodę na
pobranie narządów – dowód społecznej słuszności – zdecydowana
większość nie wyraża sprzeciwu – to nie są wyjątkowe zachowania – to
norma
2) Ulotki wyłożone w gabinetach medycyny pracy – do przejrzenia w
trakcie oczekiwania na badania okresowe
3) Platforma internetowa obalająca mity związane z orzekaniem śmierci
mózgu i donacją narządów
4) Stopa w drzwi – plakaty zachęcające do donacji i rozmowy o niej
wywieszone w stacjach krwiodawstwa – Ci, którzy są skłonni dzielić się
za życia powinni być bardziej skłonni dzielić się po śmierci
5) Kampania mailowa do bazy potencjalnych dawców szpiku DKMS – Ci,
którzy są skłonni dzielić się za życia powinni być bardziej skłonni dzielić
się po śmierci
6) Kampania zachęcająca do zaznaczenia opcji dawstwa w karcie
medycznej na smartfonie, która dostępna jest przy zablokowanym
ekranie – ułatwienie rozmowy z bliskimi
7) W internetowym koncie pacjenta, przy wystawianiu e-recepty, w bazach
danych Luxmedu, Medicoveru, Centrum Damiana powinno widnieć
okienko do odznaczenia przez lekarza, czy pacjent zgadza się na
dawstwo narządów po śmierci – czy już wie, myślał, czy rozmawiał z
bliskimi – skłaniające lekarza do uzupełnienia, czyli podjęcia tematu
8) List episkopatu odczytywany raz w roku (Święto Zmarłych, Wielki
Piątek) podkreślający, że KK popiera dawstwo
9) Podsunięcie tematu donacji, dostarczenie treści, chętnych rozmówców
stacjom radiowym w okresie 1-2 listopada, kiedy i tak mają problem z
wypełnieniem ramówki refleksyjnymi treściami, a z kolei ludzie podróżują
rodzinnie na groby i wspólnie w samochodach słuchają radia
10) W okresach podwyższonej wrażliwości na tematy refleksyjne (czas
Zaduszek, koniec Wielkiego Tygodnia, Dzień donacji i transplantacji)
operatorzy sieci wysyłają smsy do abonentów – porozmawiaj z bliskimi o
podzieleniu się narządami po śmierci

Dla szpitali

1) Ustawowe umocowanie koordynatora w strukturze szpitala, które
pozwoli mu na dostęp do danych pacjentów, monitorowanie stanu
potencjalnych dawców, wystawianie skierowań na wymagane
badania, korzystanie z niezbędnego sprzętu itp..
2) Uzależnienie możliwości zatrudniania rezydentów anestezjologów od
zgłaszania dawców przez dany szpital
3) Opracowanie ujednoliconych plakatów ze schematami: rozmowy z
rodziną oraz identyfikacji i postępowania z potencjalnym dawcą, a
następnie ich dystrybucja do szpitali z potencjałem dawstwa z
prośbą o widocznym dla personelu miejscu
4) Wysyłanie przez szpitale transplantacyjne każdorazowo listu z
podziękowaniem dla koordynatora, zespołu i dyrekcji oraz informacją
zwrotną o przeszczepionym pacjencie (etiologia, epikryza,
rokowania), aby budować motywację do dalszych działań i
wzmacniać pozycję koordynatora w macierzystym szpitalu –
dokument, którym może się pochwalić
5) Aktywniejsze konsultowanie mniej doświadczonych/ mentoring
młodszych koordynatorów przez koordynatorów regionalnych
6) Procedura wsparcia (koszty dojazdu, godziny) dla mniejszego
ośrodka przez innego, doświadczonego koordynatora powinna być
wyceniana
7) Zapraszanie osób z personelu medycznego na operację pobrania
narządów, żeby odczarowywać mity krążące wokół tej procedury
8) Wynagrodzenie dla koordynatorów za działalność edukacyjną i
dodatkową – na wzór Hiszpanii
9) Wsparcie psychologiczne dla koordynatorów – numery telefonów do
dwóch, trzech najbardziej doświadczonych psychologów
zajmujących się problemami okołodonacyjnymi
10) Wsparcie prawne dla koordynatorów – jak wyżej

Dziękuję

