„Zafascynowany samą operacją, jak i związaną z nią atmosferą: specyficzny nastrój mający
źródło w przekonaniu całego zespołu chirurgów, anestezjologów i pielęgniarek, że oto

właśnie robi się coś ważnego i niezwykłego.”
Słowa prof. Stanisława Zielińskiego to najbardziej trafny opis atmosfery towarzyszącej
początkom transplantacji w Szczecinie.
Jesienią 1980 roku prof. Zieliński przeprowadził pierwsze przeszczepienie nerki w
Szczecinie. W kolejnych latach zespół Kliniki Chirurgii PAM pod kierownictwem profesora
wykonał ponad 400 przeszczepień nerki.
W 1983 roku rozpoczęto program przeszczepiania nerek w Szpitalu Wojewódzkim w
Szczecinie, pod kierunkiem dr Marka Umińskiego.
W 1987 roku prof. Zieliński przeprowadził pierwszy jednoczasowy przeszczep nerki i
trzustki. Działania zespołu transplantacyjnego rozwinął obecnie prof. Marek Ostrowski,
który został kierownikiem zespołu transplantacyjnego. Dzięki zaangażowaniu obu
kierowników (prof. Zielińskiego i Ostrowskiego), programy przeszczepiania nerek rozwijały
się z roku na rok. Prof. Ostrowski, jako pierwszy w Polsce utworzył stanowisko koordynatora
transplantacyjnego w szpitalu wojewódzkim, następnie po objęciu kierownictwem Kliniki
Chirurgii

Ogólnej

i

Transplantacyjnej

PAM

powołał

kolejnego

koordynatora

transplantacyjnego.
W roku 1992 dokonano pierwszego przeszczepu rodzinnego w regionie. Dawczynią była
matka, oddała nerkę swojemu najstarszemu synowi.
2008 rok to kolejna istotna data w historii szczecińskiej transplantologii. Dr Marcin Słojewski,
dr Tomasz Śluzar, pod kierunkiem prof. Andrzeja Sikorskiego wykonują pierwszy zabieg
przeszczepienia nerki pobranej laparoskopowo od dawcy żywego.
Obecnie w regionie przeszczepiane są następujące narządy: nerka, wątroba, trzustka, płuco.
Przez ponad 30 lat transplantologii szczecińskiej, przeszczepiono ponad 2500 nerek, w obu
ośrodkach, w tym ponad 30 nerek od dawców żywych.

Zespół Żywego Dawcy Nerki – Szczecin/ Kontakt: tel.697 806 380, mail: zywydawcaszczecin@gmail.com

Kierownik regionalny programu Żywy Dawca Nerki
Dr hab. n. med. Marek Myślak – specjalista nefrologii i transplantologii klinicznej, kierownik regionalnego
ośrodka kwalifikacyjnego. Zajmuje się medyczną kwalifikacją Żywych Dawców nerki oraz Biorców, jak
również biorców z całego województwa. Zajmuje się przygotowaniem medycznym par Dawca – Biorca do
zabiegu bezpiecznego pobrania i transplantacji nerki. Po zakończonym procesie kwalifikacji sprawuje opiekę
po przeszczepieniu nerki nad Biorcą w przyklinicznej Poradni Transplantacyjnej oraz w przyklinicznej
Poradni Nefrologicznej nad Dawcą nerki.

Koordynator regionalny programu Żywy Dawca Nerki
Dorota Semczyszyn – specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego, główne zadania to: promowanie idei
transplantacji nerek od osób żyjących. Organizacja spotkań par dawca- biorca z zespołem konsultacyjnym.
Organizacja spotkań, konferencji w stacjach dializ i szpitalach dla chorych ze schyłkową niewydolnością
nerek i ich rodzin, dla personelu stacji dializ i poradni nefrologicznych. Sprawowanie opieki nad potencjalną
parą dawca - biorca, która pojawia się w punkcie konsultacyjnym. Wspieranie pary przez cały okres
kwalifikacji, w okresie przed i pooperacyjnym, a także po wyjściu ze szpitala.

Psycholog kliniczny SPSK-2
Mgr Ewa Cichocka – głównym zadaniem psychologa w kontakcie z potencjalnym Dawcą i Biorcą jest
wspomaganie procesu podejmowania świadomej decyzji przy uwzględnieniu zasad minimalizacji ryzyka i
maksymalizacji korzyści z dawstwa nerki, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o obopólną, jakość życia.
Po pomyślnie zakończonym procesie kwalifikacji, opieka psychologiczna dostępna jest również w okresie
pooperacyjnym na oddziale szpitalnym, a także w razie potrzeby w późniejszym okresie- ambulatoryjnie w
przyklinicznej Poradni Nefrologicznej/ Transplantacyjnej.
Kontakt: tel. 91 466 12 02

Prof. dr hab. n. med. Marek Ostrowski – kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantologii PUM, specjalista
transplantologii klinicznej (również europejskiej), wojewódzki konsultant w zakresie transplantologii
klinicznej, siedmiokrotnie zasiadał w zarządzie gł ównym Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.
Przeszczepia nerki od ponad 30 lat, w tym czasie brał udział w ponad 1500 zabiegów. Od ponad 20 lat
przeszczepia nerki od dawców spokrewnionych (przeprowadzonych ok. 40 przeszczepień). Wykonuje
wszystkie zabiegi naprawcze po przeszczepieniu nerki.

Dr hab. n. med. profesor nadzw. - Marcin Słojewski, lekarz kierujący Kliniką Urologii i Onkologii Urologicznej
od 2013 roku jest uznanym krajowym autorytetem w zakresie laparoskopii urologicznej. Jest autorem i
współautorem licznych publikacji i doniesień kongresowych z tego zakresu w polskich i zagranicznych
czasopismach naukowych. Od 2008 roku przeprowadza laparoskopowe pobrania nerek do przeszczepienia o
dawcy żywego z dostępu pozaotrzewnowego. Jest autorem i współautorem licznych publikacji i doniesień
kongresowych z tego zakresu w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.

Do tej pory wykonaliśmy 13 pobrań nerki metodą laparoskopową dzięki ścisłej
współpracy pomiędzy Kliniką Urologii i Onkologii Urologicznej z Kliniką Chirurgii Ogólnej
i Transplantacyjnej oraz Kliniką Transplantologii i Nefrologii PUM. Wszystkie dotychczas
wykonane operacje zakończyły się powodzeniem, nie odnotowaliśmy żadnych poważnych
powikłań u Dawców. Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej, jako jedna z niewielu w
kraju otrzymała certyfikat, jakości szkolenia przyznany przez Europejską Radę Urologii
(European Board of Urology) potwierdzający m. in., że wytyczne europejskich towarzystw
naukowych są również podstawą naukową postępowania lekarskiego stosowanego w
Klinice. Jakość organizacji pracy oddziałów potwierdza także certyfikat ISO. Świadczymy
usługi medyczne i udzielamy konsultacji bez względu na miejsce zamieszkania chorego.

Od 2013 roku bierzemy czynny udział w ogólnopolskim programie Żywy Dawca Nerki.

W ramach programu przeprowadziliśmy wiele szkoleń zarówno dla personelu medycznego
jak i dla pacjentów ze schylkową niewydolnością nerek i ich rodzin.
Na zdjęciu obok dwie pary po przeszczepieniu nerki od dawcy żywego z 2014 roku, z
zespołem regionalnym programu Żywy Dawca Nerki.

Od lewej: Dorota Semczyszyn (Regionalny
Koordynator programu Żywy Dawca Nerki),
Marek Myślak (Kierownik Regionalny programu
Żywy Dawca Nerki), Ewa Cichocka (Psycholog
Kliniczny SPSK-2).
Na dole od lewej: Pani Beata (mama, dawca
nerki), Pan Łukasz, (syn Pani Beaty, biorca nerki),
Pani Zuzanna (mama, dawca nerki), Pan
Krzysztof (syn Pani Zuzanny, biorca nerki).

