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PETYCJA
w sprawie zwiekszenia Swiadomosci prawnej dotyczacej transplantacji

wsrodlokalnej spotecznosci

Dziatajg¢ na podstawie Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku

(Dz. U. 2018 poz. 870) wnosze petycjg w sprawie zwiekszenia Swiadomosci prawnej
dotyczacej transplantacji wérdd lokalnej spotecznogci. Prosze o zamieszczenie

informacji na temat obecnego stanu prawnego w Polsce regulujgcego pobieranie

komorek, tkanek i narzadow od zmartych osdb w celu ich przeszczepienia na stronie
internetowej urzedu i/lub w innych lokalnych grodkach masowego przekazu.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, jezeli osoba za zycia nie wyrazi sprzeciwu
na pobranie po smierci swoich narzadow, to domniemywasie, Ze wyraza na to zgode.

Sprzeciw mozna wnies¢ poprzez wpis w Centralnym Rejestrze Sprzeciwow, w formie

pisemnego oswiadczenia wlasnorecznie podpisanego i noszonego przy sobie lub ustnej

deklaracji, ztozonej w obecnosci co najmniej dwoch swiadkow.

Rozmowa personelu medycznego z osobami najblizszymi zmarlego ma na celu
ustalenie jego stanowiska na temat poSmiertnego dawstwa narzqdéw. Prawonie daje
uprawnien rodzinie do decydowania o pobieraniu badz niepobieraniu cudzych komorek,
tkanek i narzadow w celu ich przeszczepienia innej osobie. Kazdy z nas jest

potencjalnym daweg narzadow, dopdki sam za zycia nie wyrazi sprzeciwu.

W 2021 roku w Polsce najmtodszy dawca miat 1,5 roku, a najstarszy miat 79 lat.
W wojewodztwie Sslaskim 61 osdb posmiertnie podarowato komus swoje narzady.
Nawspomnianym obszarze bylo 16 szpitali aktywnych w programie pozyskiwania
narzadéw od zmarlych na 38 szpitali z potencjaltem dawstwa (Poltransplant Biuletyn
Informacyjny 2022, s. 10, 11,16). Na dzien 31 grudnia 2022 roku na przeszczepienie
narzadu oczekiwato. 1856 oséb_~— (Statystyka_ prowadzona przez Centrum
Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji ,,Poltransplant” w 2022 roku).



 

Pobrania komorek, tkanek lub narzqddw ze zwtok ludzkich w celu ich przeszczepienia

lub pobrania komérek lub tkanek w celu ich zastosowania u ludzi mozna dokonaé, jezeli

osoba zmarta nie wyrazita za zycia sprzeciwu. - brzmi przepis art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia

1lipea 2005 r. 0 pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komorek, tkanek

i narzaddéw(Dz.U. 2020 poz.2134).

Uzasadnienie

W Polsce panuje przekonanie, ze to rodzina decyduje o przeszczepieniu narzadow

zmartego krewnego, co nie znajduje potwierdzenia w tresci obowiazujacych przepisow

polskiego prawa. Niekiedy tylko osoba bliska zmarlego informuje personel medyczny

o tym, ezy zmarty wyrazit za zycia sprzeciw na posmiertne pobranie jego narzadow.

Wielu obywateli jest przekonanych, ze trzeba podpisaé specjalne oSwiadczenie woli

lub zarejestrowaé sie wjakiej8 bazie danych w celu wyrazenia zgody na posmiertne

oddanie narzadéw. Prawda jest taka, ze nie ma w Polsceoficjalnego rejestru ,zgody”

(jest tylko Centralny Rejestr Sprzeciwow), gdyz kazdy z nas jest mimowolnie dawcq

narzadow,dopoki nie wyrazi sprzeciwu.

Potrzeba transplantacji moze dotkna¢ kazdego z nas. Kazdy mieszkaniec naszego

kraju powinien byé éwiadomy tego, jak temat transplantacji wyglada pod wzgledem

polskiego prawa. Powinnigmy zachecié go do poinformowania rodziny 0 swojej woli

natemat ewentualnego posmiertnego oddania narzadéw, by uniknaé w przysztosci

potrzeby domniemywania czyjes woli w przypadkuniespodziewanej Smierci.

Wedlug badan Centrum Badania Opinii Spotecznej z 2016 roku 75% Polakow

nie rozmawiato ze swoimibliskimi na temat ewentualnego przeszczepienia narzadéw.

Niestety tylko 20% badanych osdébwie, ze w Polsce wystarczy brak sprzeciwu za Zycia,

aby zostaé pogmiertnie dawcq narzadéw (CBOS (2016). Postawy wobec transplantacji

narzqdéw, s. 4, 12-13).

Mozemy byé dumni z tego, ze to wiasnie na terenie wojewodztwa slaskiego zespot

prof, Zbigniewa Religi przeprowadzit pierwszq w Polsce udangtransplantacj¢ serca.

Przedstawione informacje majq charakter informacyjny. Nikogo nie zmuszajq

do zmiany swojego éwiatopogladu. Decyzja o (nie)oddaniu po smierci swoich narzadow

nalezy do kazdego z nas. Poinformujmy bliskich o swojej decyzji! Jakakolwiek ona

by nie byla. Pogmiertne oddanie narzqadéw jest ostatnim, najcenniejszym darem,
jaki cztowiek moze ofiarowa¢ drugiemu cztowiekowi.

Nie wyrazam zgody na ujawnienie moich danych osobowych na stronie internetowe).

Z wyrazami szacunku


