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Szanowny Panie Profesorze, 

 

     wyrażamy ubolewanie z powodu przeoczenia w postaci braku informacji o wykonaniu 

zabiegów przeszczepienia nerki u dzieci w kierowanym przez Pana Profesora Ośrodku.             

Za to przeoczenie Pana Profesora oraz chirurgicznych i nefrologicznych Współpracowników 

serdecznie przepraszamy i jednocześnie wyrażamy podziękowanie za wieloletnią pomoc 

naszym wspólnym pacjentom na najwyższym fachowym poziomie.  

Słowa podziękowania kierujemy także do kolegów z ośrodków transplantologicznych we 

Wrocławiu, Szczecinie i Poznaniu, w których również w analizowanym okresie wykonano  

przeszczepy nerek u naszych pediatrycznych pacjentów  

Jak podano w artykule, pierwszy przeszczep nerki u 12,5-letniego chłopca z naszego ośrodka 

przeprowadzono w 1987r., wykonali go chirurdzy w Klinice Chirurgii Naczyniowej 

ówczesnej AM we Wrocławiu,  a opieka przed- i pooperacyjna była sprawowana przez 

lekarzy z  Kliniki Nefrologii AM. 

     Respektując prawo do krytycznej oceny treści artykułu, pozwalamy sobie zauważyć, że jej 

wymiar jest szerszy i obejmuje całość leczenia nerkozastępczego, a więc obok przeszczepów 

nerki, hemodializoterapię i leczenie dializą otrzewnową. Celem artykułu było pokazanie 

ewolucji tych metod na przestrzeni 30 lat z perspektywy kliniki, która prowadzi regionalne 

programy dializoterapii i referuje pacjentów do przeszczepienia nerki. Chodziło o 

podsumowanie przebytej drogi i pokazanie oczekujących wyzwań, m.in. zwiększenie 

dawstwa rodzinnego. Przeszczepienie nerki jest najlepszą metodą leczenia nerkozastępczego, 

dlatego jej nazwa została podkreślona zarówno w tytule, jak i wymieniona wśród kluczowych 

słów pracy. Wszystkie przedstawione w artykule dane dotyczą pacjentów leczonych w naszej 

Klinice, nie może być zatem mowy o zawłaszczeniu cudzego materiału.  

     Rzetelne, udokumentowane dane z naszego ośrodka, dotyczące m.in. liczby osób 

leczonych nerkozastępczo, czasu oczekiwania na transplantację, zostały odniesione do 

dostępnych danych, zawartych w publikacjach naukowych i opracowaniach 



epidemiologicznych, które szczegółowo podano w bibliografii.  Nie wiemy, jakich lat dotyczą 

dane liczbowe przytoczone przez Pana Profesora. Artykuł prezentuje materiał od 1987 do 

2017 roku. Ostatnie lata to okres zwiększonej liczby przeszczepień wyprzedzających i od 

dawców rodzinnych, ale nie były one przedmiotem opracowania.  
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