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Wstęp: Ograniczony dostęp do tkanki rogówki do przeszczepu pozostaje 

wyzwaniem w wielu częściach świata. Do tej pory mało uwagi 

poświęcono problemowi niedoboru dawców rogówki w Polsce, gdzie 

liczba oczekujących pacjentów trzykrotnie przewyższa liczbę 

wykonywanych przeszczepów. Celem pracy była ocena wiedzy i 

nastawienia do dawstwa tkanki rogówkowej wśród różnych grup 

społecznych w Polsce.

Rok Liczba przeszczepień 

rogówki

Liczba 

pacjentów 

oczekujących na 

przeszczep

2015 884 3009

2016 1196 2985

2017 1290 3046

2018 1059 3187

2019 1264 3221

2020 1269 2995

2021 1321 3046
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Wyniki: W ankiecie wzięło udział 1026 uczestników, w tym 370 

(36,06%, grupa 1) pracowników służby zdrowia i 656 (63,94%, 

grupa 2) osób z dziedzin niemedycznych. Łącznie 330 (89,18%) z 

grupy 1 i 528 (80,49%) respondentów z grupy 2 wyraziło chęć 

bycia dawcą rogówki. 
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Głównym powodem odmowy dawstwa w obu grupach był brak 

wiedzy na temat donacji tkanek oka (7,8%). Kampania 

społeczna (64,6%) była najczęściej wybieranym rozwiązaniem 

mającym na celu zwiększenie liczby potencjalnych dawców. W 

grupie lekarzy jako największe źródło trudności w zgłoszeniu 

dawcy wybrano brak wiedzy o tym, jak zgłosić potencjalnego 

dawcę (40%). 
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Wnioski: W prezentowanym badaniu chęć dawstwa tkanek 

oka była wysoka w obu grupach. Kampanie społeczne i 

pogłębianie wiedzy na temat procesu zgłaszania dawców 

wśród pracowników służby zdrowia mogą być korzystne w 

poszerzeniu puli dawców.
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