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Szanowny Panie Profesorze,  

 

Zupełnie przypadkiem (wraz z współpracownikami z Kliniki Nefrologii naszego Instytutu)  dzięki 

komunikatowi wyszukiwarki  ResearchGate natknąłem się na pracę, która właśnie ukazała się w 

Advances in Clinical and Experimental Medicine [Adv Clin Exp Med. 2020;29(5)]  pt.: Kidney 

transplantation and other methods of renal replacement therapy in children: 30 years of observations 

in one center.  autorstwa:  Anna Medyńska, Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, Irena Makulska , Danuta 

Zwolińska. Afiliacja: Department of Pediatric Nephrology, Wroclaw Medical University, Poland. 

 

W pracy tej Autorki opisują losy i rozważają „doświadczenia” z 30 lat transplantacji nerki (oraz w 1 

przypadku nerki z wątrobą) -  pediatrycznego ośrodka z Wrocławia. Ponieważ transplantologią 

zajmuję się od 40 lat i posiadam wyczerpującą wiedzę dotyczącą transplantacji narządów u dzieci w 

Polsce, to stwierdzam, że nie ma żadnego ośrodka poza Instytutem - Pomnik Centrum Zdrowia 

Dziecka, w którym wykonywane byłyby przeszczepienia nerki lub wątroby u dzieci. W tej sytuacji 

oczywistym jest, że autorzy wykorzystują dane o naszej działalności, czego nikomu nie zabraniam 

oczywiście, ale (co  chyba oczywiste) wypadałoby, aby zamieścili w publikacji informację o tym, że 

przeszczepienia wszystkich (bez wyjątku) tych pacjentów były wykonane w IPCZD. W żadnym 

miejscu ta informacja nie jest obecna. Powstaje więc wrażenie, że  autorki chciały zasugerować (nota 

bene już w tytule pracy),  że doświadczenie  30 lat wykonywania przeszczepiania nerek u dzieci  było 

własnym, indywidualnym  osiągnięciem ich  ośrodka i jednozdaniowe wyjaśnienie, że wszystkie te 

zabiegi  (i dalsze leczenie chorych) odbywały się poza nim,  nie mieściło się najwyraźniej w tej 

koncepcji.  Nie jest to jedyne zastrzeżenie do tej pracy, może nawet ważniejsze są kwestie 

merytoryczne. Autorzy mieszają dane ogólnopolskie z danymi z regionu, bez wyraźnego wyjaśnienia 

czego one dotyczą, wprowadzając w obieg naukowy wyrywkowe dane np. dotyczące przeszczepiania 

nerek u dzieci od żywych dawców, czasu oczekiwania na przeszczepienie nerki itp., nie porównując 

ich z pediatrycznymi danymi ogólnopolskimi, a następnie wyprowadzają ogólne konkluzje co do stanu 

transplantologii dziecięcej w kraju. Faktem jest natomiast, że dane z regionu objętego analizą są 

znacznie niższe niż z danych obejmujących nasz cały materiał (czyli ogólnopolski) – np. odsetek  
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przeszczepień od żywych dawców wynosi ok. 18%, wyższy jest też krajowy odsetek transplantacji  

pre- emptive, w związku z czym  nasuwa się refleksja, że    szansa na uzyskanie wyprzedzającej 

transplantacji od żywego dawcy jest dla pacjentów z tego regionu niższa, niż przeciętnie w kraju. To z 

kolei pozwala przypuszczać, że wiele jeszcze jest pracy przed tym ośrodkiem, w zakresie poprawy 

propagowania idei rodzinnych transplantacji nerek wśród opiekunów  dzieci  z przewlekłą chorobą 

nerek tam leczonych. Od szeregu lat liczba dzieci znajdujących się na aktywnej Krajowej Liście 

Oczekujących (KLO) oscyluje między 30 a 50 i nie wzrasta (podobnie, jak nie wzrasta liczba dzieci 

dializowanych), co świadczy o tym, że liczba wykonywanych przeszczepień równa się mniej więcej 

liczbie dzieci aktywowanych na liście oczekujących. Poczytujemy to sobie za ogromny sukces 

transplantologii dziecięcej w Polsce, bo jeszcze pod koniec lat 90-tych było ok. 150-200 dzieci 

oczekujących na przeszczepienie, a liczba dializowanych rosła. Również łatwo policzyć, że średni 

czas oczekiwania dziecka na transplantację nerki wynosi obecnie ok. 12 miesięcy (a nie 2 lata) – a te 

dane Autorki prawdopodobnie zaczerpnęły z danych Poltransplant’u nie uwzględniających osobno 

dzieci.  

Wyrażam w imieniu własnym i wszystkich transplantologów z Centrum Zdrowia Dziecka głęboki żal, 

że oto w renomowanym piśmie medycznym ukazuje się publikacja o niedostatkach merytorycznych, 

za to opisująca naszą wieloletnią pracę bez wspomnienia ani jednym słowem, kto i gdzie to wszystko 

naprawdę zrobił.  Podkreślam przy tym stanowczo, że nie domagamy się współautorstwa kogokolwiek 

z Centrum Zdrowia Dziecka w tej publikacji, bo swoje prawdziwe osiągnięcia publikujemy zbiorowo 

sami lub we współpracy z kolegami z innych krajów. Niemniej postawa, jaką przyjęto w sposobie 

prezentowania (w gruncie rzeczy cudzych) danych w tej pracy -  nie spełnia standardów dobrej 

praktyki. 

Zwracam się z prośbą o publikację tego listu na łamach Advances in Clinical and Experimental 

Medicine oraz przekazanie powyższych uwag Autorkom i recenzentom tej pracy. 

 

Z wyrazami szacunku 
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