
Dzień Dobry,

Jesteśmy małżeństwem, które doświadczyło przeszczepu rodzinnego i 
łańcuchowego nerki (mąż podarował nerkę żonie). Zabieg musiał odbyć się w Warszawie, 
gdyż w Krakowie tego rodzaju operacje na ówczesnym etapie były dopiero planowane.

Krakowski Szpital Specjalistyczny imienia Jana Pawła II przygotowuje się do 
realizacji tej metody leczenia, w związku z tym, dnia 30 września 2015 roku o godzinie 
12:00, organizuje spotkanie dla osób dotkniętych schorzeniami nerek, członków ich rodzin 
i wszystkich zainteresowanych. Spotkanie odbędzie się na terenie Szpitala, przy ul. 
Prądnickiej 80, w pawilonie M-V (Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe).

Serdecznie na nie zapraszamy. W trakcie spotkania podzielimy się z Państwem 
doświadczeniami i emocjami jakie towarzyszyły nam przed i po operacji. Na wszelkie 
pytania dotyczące transplantacji, dializoterapii, bezpieczeństwa i skuteczności metod 
leczenia nerko-zastępczego odpowiedzą Państwu lekarze specjaliści Szpitala imienia Jana 
Pawła II.

Będziemy niezmiernie wdzięczni za zamieszczenie informacji o spotkaniu 
na Waszym terenie. Serdecznie prosimy o zwrotną odpowiedź ze zgodą. Po jej 
otrzymaniu, pozwolimy sobie przesłać zaproszenia, zawierające szczegółowe 
informacje na temat planowanego wydarzenia. Zwracamy się również z wielką 
prośbą o przekazanie tej informacji wszystkim mieszkańcom i 
zainteresowanym.

Szczególnie zależy nam na dotarciu do RODZIN osób chorych na nerki, i 
ich chcemy szczególnie zaprosić.

Ponieważ oddanie nerki drugiemu człowiekowi, niezależnie od tego jak bardzo 
jesteśmy sobie bliscy nie jest łatwą decyzją, chcielibyśmy aby wszystkim, którzy cierpią na 
choroby nerek dano taką możliwość pomocy ukochanej osobie, jaką dano nam. Czy w 
doczesnym życiu można zrobić coś więcej niż ofiarować siebie po to by dać życie 
bliźniemu?

Z całego serca prosimy o wsparcie tej niezwykłej i ważnej dla całej Małopolski idei. 
Jeżeli lekarzom Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II uda się 
przekonać Małopolan do przeszczepów rodzinnych, mieszkańcy naszego regionu przestaną
być zmuszeni do szukania pomocy w innych miastach. Leczenie stanie się dla nich bardziej
dostępne. Tym bardziej, że niezwykle często, Rodzina, chcąc ratować życie chorego, jest 
gotowa do największych poświęceń a niestety nie jest świadoma, jak może pomóc. 
Transplantacja nerki oznacza powrót do normalnego życia, bez bólu, dializ, diety i ciągłego
pragnienia. Dawca również zyskuje nowe życie a dar dla bliskiej osoby cementuje więzi 
rodzinne.

Z góry dziękujemy za pomoc i wsparcie,

Elżbieta i Anzelm Wilk

Podaję kontakt do nas - tel 504 411 164 

Pani dr Monika Kraśnicka - organizator, nefrolog-transplantolog  - m.krasnicka@szpitaljp2.krakow.pl

dr Tomasz Kruszyna - szef zespołu, chirurg-transplantolog - t.kruszyna@szpitaljp2.krakow.pl
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