
 

 

                          

Z treścią tej książki powinny zapoznać się wszystkie rodziny chorych w śpiączce mózgowej, bowiem mają one wielkie zadanie do 
wykonania w obliczu stanu aktualnej medycyny. Kup książkę - „Śpiączka mózgowa, a tak zwana śmierć mózgu” Kup książkę     Jan Talar 

 

   Kup sobie   i     innym,   i czytaj!      Ratuj CZŁOWIEKA.  

„Śpiączka 

mózgowa, a tak 

zwana śmierć 

mózgu” 

https://www.facebook.com/commerce/products/1561741770540122/
http://jantalar.pl/index.php


 

Prof. Talar: Śmierć mózgu nie istnieje 
(wpolityce.pl)   https://youtu.be/Kb-yqu-bHIg    

 

     

https://youtu.be/GBO7rWQ-7_0  

 

https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/516428-prof-talar-smierc-mozgu-nie-istnieje
https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/516428-prof-talar-smierc-mozgu-nie-istnieje
https://youtu.be/Kb-yqu-bHIg
https://youtu.be/GBO7rWQ-7_0


Czy transplantolodzy uśmiercają ludzi?                         

P. Zwiefka UJAWNIA fakty o śmierci mózgowej! https://banbye.com/watch/v_6c3fbq8vwVXa 

 
 

26.03.2023 - i "Życie za życie":   https://www.youtube.com/watch?v=BIyMaQRG3lo  

 

https://banbye.com/watch/v_6c3fbq8vwVXa
https://www.youtube.com/watch?v=BIyMaQRG3lo


Centrum Neurorehabilitacji im. prof. Jana talara - Gołębi Dwór (golebidwor.pl)  .  https://golebidwor.pl/profesjonalna-rehabilitacja/ 

Prywatne centrum rehabilitacji neurologicznej im. prof. Jana Talara 
przy domu seniora Gołębi Dwór to miejsce, gdzie profesjonalne 
wsparcie otrzymają osoby, które zmagają się ze spastycznością, 
neurologicznymi dysfunkcjami ruchowymi, jak i dolegliwościami 
wynikłymi na skutek przebytego udaru. Zajmujemy się również 
kuracjuszami w śpiączce.                                           Zadzwoń:   +48 885 045 554, +48 

882 911 293    Napisz :biuro@golebidwor.pl   W trakcie pobytu w naszym centrum rehabilitacji 

neurologicznej zapewniamy pensjonariuszom komfortowy nocleg, również w opcji z opiekunem. 
Każdy z pokoi wyposażyliśmy ponadto w nowoczesny system przywoławczy, dzięki czemu mogą 
Państwo liczyć na wsparcie niezależnie od pory dnia, czy też nocy. Zapewniamy także opiekę 
pielęgniarską-ratowniczą 24 godziny na dobę. Nasz prywatny ośrodek rehabilitacyjny posiada również 
zaplecze gastronomiczne. Na miejscu przygotowujemy pełnowartościowe posiłki, wykorzystując 
najwyższej jakości ingredienty. Menu ustalamy w oparciu o Państwa potrzeby oraz zalecenia.W razie 
jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami.                              Centrum Neurorehabilitacji Klinicznej i Rodzinnej przy "Gołębim 

Dworze" im. prof. Jana Talara - Iława - Nowoczesna rehabilitacja neurologiczna (neurorehabilitacja.com.pl) 

Rehabilitacja po wybudzeniu                               
Rehabilitacja w śpiączce                                    
Rehabilitacja po wybudzeniu ze śpiączki              
Rehabilitacja po uszkodzeniu rdzenia kręgowego                                                            
Rehabilitacja po złamaniu kręgosłupa                             
Choroba parkinsona rehabilitacja                             
Rehabilitacja dla osób chorych na stwardnienie rozsiane  
Rehabilitacja dla chorych na parkinsona                               
Rehabilitacja po złamaniu kręgosłupa                 
Rehabilitacja po urazie mózgu 

 
 

CO SIĘ STAŁO W SZPITALU NA NIEKŁAŃSKIEJ?  
 
Goście Cezarego Krysztopy - prof. Jan Talar, specjalista od rehabilitacji, chirurg, dr Beatrycze 

Delorme, anestezjolog i o. dr Jacek Norkowski, bioetyk, dominikanin - komentują sprawę 

wstrząsającej śmierci małego Szymonka z Radomia, o której zdecydował szpital - wbrew woli 
rodziców i bez porozumienia z nimi.    https://youtu.be/vRb6iAtEuA4   

 

 

Skandal u transplantologów: https://youtu.be/RGl-hDXl9mc    

 

Video -    https://youtu.be/Gq-rNPRZekc   

 

Video -   https://youtu.be/bnwsR5iaUNY     

 

Czytaj też: http://parafia.rabka.swmm.eu/Namaszczenie_Chorych.pdf 

https://golebidwor.pl/centrum-neurorehabilitacji-im-prof-jana-talara/
https://golebidwor.pl/profesjonalna-rehabilitacja/
tel:+48882911293
tel:+48882911293
tel:+48882911293
mailto:biuro@golebidwor.pl
https://neurorehabilitacja.com.pl/placowki/centrum-neurorehabilitacji-klinicznej-i-rodzinnej-przy-golebim-dworze-im-prof-jana-talara/
https://neurorehabilitacja.com.pl/placowki/centrum-neurorehabilitacji-klinicznej-i-rodzinnej-przy-golebim-dworze-im-prof-jana-talara/
https://golebidwor.pl/rehabilitacja-po-wybudzeniu/
https://golebidwor.pl/rehabilitacja-w-spiaczce
https://golebidwor.pl/rehabilitacja-po-wybudzeniu-ze-spiaczki
https://golebidwor.pl/rehabilitacja-po-uszkodzeniu-rdzenia-kregowego
https://golebidwor.pl/rehabilitacja-po-zlamaniu-kregoslupa
https://golebidwor.pl/rehabilitacja-dla-chorych-na-parkinsona/
https://golebidwor.pl/rehabilitacja-dla-osob-chorych-na-stwardnienie-rozsiane/
https://golebidwor.pl/rehabilitacja-dla-chorych-na-parkinsona/
https://golebidwor.pl/rehabilitacja-po-zlamaniu-kregoslupa
https://golebidwor.pl/rehabilitacja-po-urazie-mozgu/
https://youtu.be/vRb6iAtEuA4
https://youtu.be/RGl-hDXl9mc
https://youtu.be/Gq-rNPRZekc
https://youtu.be/bnwsR5iaUNY
http://parafia.rabka.swmm.eu/Namaszczenie_Chorych.pdf


Medycyna a prawa człowieka - 
Przemówienie Papieża Jana Pawła II.  

1. Serdecznie witam was wszystkich, drodzy lekarze katoliccy, którzy przybyliście do 

Rzymu razem ze swymi rodzinami, aby uczestniczyć w międzynarodowym kongresie. 

2. Temat waszego kongresu: Medycyna a prawa człowieka, jest bardzo ważny nie tylko 
jako świadectwo wysiłku podejmowanego przez kulturę w tym celu, aby postęp 
medycyny odbywał się zgodnie z wymogami etycznymi i prawnymi, wynikającymi z 
osobowej godności człowieka, ale także ze względu na jego aktualność w sytuacji, gdy 
istnieje wiele rzeczywistych form łamania podstawowego prawa do życia, na którym 
opierają się wszelkie inne prawa człowieka. 

Wykonując swoją pracę pełnicie na co dzień szlachetną służbę na rzecz życia. Wasze 
lekarskie powołanie sprawia, że każdego dnia stykacie się z tajemniczą i zdumiewającą 
rzeczywistością ludzkiego życia i dzielicie z licznymi braćmi i siostrami ciężar ich 
cierpień i ich nadzieje. Trwajcie w tej ofiarnej służbie, otaczając szczególną troską 
starców, chorych i niepełnosprawnych. 

Przekonujecie się namacalnie, że w waszej pracy nie wystarcza sama terapia medyczna 
i środki techniczne, nawet jeśli są stosowane z wzorową kompetencją zawodową. 
Potrzebna jest umiejętność ofiarowania choremu także owego szczególnego lekarstwa 
duchowego, którym jest autentyczna, serdeczna relacja międzyludzka. To ono jest w 
stanie na nowo rozbudzić w pacjencie miłość do życia, skłaniając go do walki o nie i 
uzdalniając do wewnętrznego wysiłku, który czasem jest decydującym warunkiem 
wyzdrowienia. 

Należy pomagać choremu nie tylko w odzyskaniu zdrowia fizycznego, ale także 
psychologicznego i moralnego. Aby to było możliwe, lekarz musi odznaczać się 
kompetencją zawodową, ale zarazem okazywać choremu pełną miłości troskliwość, 
wzorując się na ewangelicznym przykładzie Dobrego Samarytanina. Katolicki lekarz 
powinien być wobec każdego człowieka cierpiącego świadkiem wyższych wartości, 
których najtrwalszym fundamentem jest wiara. 

3. Drodzy lekarze katoliccy, jak dobrze wiecie, wasza misja, z której nie możecie 
zrezygnować, polega na bronieniu, umacnianiu i miłowaniu ludzkiego życia od 
początku aż do naturalnego zmierzchu. Dzisiaj żyjemy niestety w społeczeństwie, w 
którym często dominuje kultura aborcyjna, prowadząca do pogwałcenia podstawowego 
prawa do życia istoty poczętej, a zarazem szczególna wizja autonomii człowieka, 
wyrażająca się w żądaniu prawa do eutanazji jako drogi samowyzwolenia z sytuacji, 
która z jakiegoś powodu stała się trudna do zniesienia. 

Jak wiecie, katolikowi nigdy nie wolno stać się wspólnikiem w realizacji rzekomego 
prawa do aborcji lub eutanazji. Prawodawstwo przyzwalające na te zbrodnie jest ze 
swej natury niemoralne, nie może zatem być wiążące moralnie dla lekarza, który ma 
pełne prawo powołać się na zasadę sprzeciwu sumienia. Wielki postęp, jaki dokonał się 
w ostatnich latach w dziedzinie terapii paliatywnych, pozwala znaleźć właściwe 
rozwiązania w trudnych przypadkach osób chorych w fazie terminalnej. 



Każdy człowiek prawdziwie szanujący prawa istoty ludzkiej winien odważnie 
przeciwstawiać się wszelkim zamachom na zdrowie i życie, przybierającym liczne i 
niepokojące formy. Myślę tu o zniszczeniach, cierpieniach i o ofiarach śmiertelnych, 
wywołanych przez konflikty i bratobójcze wojny, nękające całe społeczności. Myślę o 
epidemiach i chorobach, występujących wśród grup ludności, które zmuszone są 
opuścić swoje ziemie i ratować się ucieczką w nieznane. Czyż można pozostać 
obojętnym w obliczu wstrząsających obrazów dzieci i starców, którzy żyją w sytuacjach 
dotkliwego niedostatku i cierpienia, zwłaszcza wówczas gdy zostają pozbawieni nawet 
podstawowego prawa do opieki medycznej! 

Otwiera się tu przed wami, drodzy lekarze katoliccy, szerokie pole do działania, 
wyrażam zatem serdeczne uznanie tym spośród was, którzy mają odwagę poświęcić 
nieco swego czasu ludziom znajdującym się w tak wielkiej potrzebie. Potrzeba 
współpracy misyjnej w dziedzinie ochrony zdrowia była zawsze bardzo żywo 
odczuwana, pragnę zatem z całego serca, aby ta ofiarna służba na rzecz cierpiącej 
ludzkości nadal się rozwijała. 

4. Wkraczamy już w trzecie tysiąclecie, ale zwłaszcza w krajach najuboższych ludzie 
nadal niestety nie mają dostępu do podstawowych form ochrony zdrowia i do lekarstw, 
aby się leczyć. Każdego dnia wielu naszych braci i sióstr umiera na malarię, trąd i 
AIDS, czasem pośród całkowitej obojętności tych, którzy mogliby i powinni pospieszyć 
im z pomocą. Niech wasze serca będą wrażliwe na to milczące wołanie! Waszym 
zadaniem, drodzy członkowie stowarzyszeń lekarzy katolickich, jest zabiegać o to, aby 
podstawowe prawo do wszystkiego, co składa się na niezbędną ochronę zdrowia, a 
zatem do należytej opieki medycznej, stało się rzeczywiście udziałem każdego 
człowieka, niezależnie od jego pozycji społecznej i ekonomicznej. 

Są wśród was specjaliści z dziedziny nauk biomedycznych, których naturalnym celem 
jest postęp i rozwój oraz polepszanie stanu zdrowia i jakości życia ludzkości. Także do 
nich zwracam się z naglącym apelem, aby ofiarnie włączali się w działania, które mają 
zapewnić ludzkości lepsze warunki zdrowotne, a zarazem by szanowali zawsze godność 
i świętość życia. Nie wszystko bowiem, co jest możliwe z naukowego punktu widzenia, 
staje się tym samym dopuszczalne moralnie. 

Powracając do swoich krajów, zabierzcie ze sobą pragnienie, by z nowym 
entuzjazmem uczestniczyć w dalszej pracy formacyjnej i poszerzać swą wiedzę nie 
tylko w dziedzinach związanych z waszym zawodem, ale także w sferze teologii i 
bioetyki. Zwłaszcza w krajach, gdzie żyją młode Kościoły, trzeba koniecznie troszczyć 
się o formację zawodową i etyczno-duchową lekarzy i członków personelu sanitarnego, 
którzy nierzadko stają w obliczu bardzo trudnych sytuacji, wymagających kompetencji 
zawodowej oraz należytego przygotowania moralnego i religijnego. 

5. Drodzy lekarze katoliccy, proszę Boga, by nieustannie okazywał swą łaskawość 
wam, waszym rodzinom i wszystkim osobom powierzonym waszej opiece, oraz z 
całego serca udzielam wam specjalnego Apostolskiego Błogosławieństwa.                                  

Medycyna a prawa człowieka (opoka.org.pl)

 

 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/lekarze_07072000.html
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/lekarze_07072000.html


          

Chociaż operacje w łonie matki związane są z dużym ryzykiem, to jednak szybka reakcja i decyzja o przeprowadzeniu 

zabiegu prenatalnego może w wielu przypadkach uratować życie dziecka, zapobiec niepełnosprawności, a przynajmniej 

znacznie poprawić jego komfort życia po urodzeniu. Badania pokazują, że dzieci operowane w okresie życia 

płodowego przechodzą dużo mniej zabiegów po urodzeniu – po prostu nie są one już konieczne. Kiedy wykonuje się 

operacje w łonie matki i czy jest to możliwe w Polsce?  

1. Operacje w łonie matki przy wadach rozwojowych 

2. Leczenie prenatalne w Polsce 

3. Jakie operacje w łonie matki przeprowadza się w Polsce? 

4. Lista operacji w łonie matki 

5. Statystyki dotyczące operacji w łonie matki w Polsce 

Operacje w łonie matki przy wadach rozwojowych: Operacje płodu w czasie ciąży dają nadzieję na wyleczenie dziecka. 

Leczenie prenatalne obejmuje już dzieci z wadami serca, rozszczepem kręgosłupa, wadami układu 

moczowego, przepukliną przeponową i wadami układu oddechowego. Operuje się również przypadki powikłania ciąż 

bliźniaczych. Częste są transfuzje krwi, np. w przypadku konfliktu serologicznego. To wszystko są problemy, które 

rozpoznaje się podczas rutynowych badań ultrasonograficznych, zwykle podczas tzw. USG 

połówkowego. Bardziej inwazyjne badania prenatalne polegające na pobraniu płynu owodniowego wykonuje się tylko w 

sytuacji, gdy istnieje realne ryzyko wystąpienia wady genetycznej. Leczenie prenatalne w Polsce: 

Pierwsza operacja nienarodzonego jeszcze dziecka odbyła się w Stanach Zjednoczonych w roku 1981. To był początek 

długiej historii medycyny prenatalnej, która wtedy dla lekarzy z Polski brzmiała jak opowieść z książek science fiction. 

Dziś, dzięki postępowi technologicznemu i dzięki nowej, coraz rozleglejszej wiedzy medycznej, takie zabiegi przeprowadza 

się z powodzeniem także w naszym kraju. To również zasługa znakomitych polskich neurochirurgów, neonatologów i 

ginekologów, którzy nieustannie podejmują się wykonywania trudnych, nowatorskich operacji w łonie matki. 

 

https://www.mjakmama24.pl/ciaza/badania/badania-prenatalne-w-ciazy-czym-sa-i-na-czym-polegaja-badania-genetyczne-plodu-aa-3Fgm-RPZ5-cvzu.html
https://www.mjakmama24.pl/prawo-i-finanse/zasilki-i-ulgi/dziecko-niepelnosprawne-swiadczenia-pieniezne-ktore-ci-przysluguja-aa-Cwpz-UiPT-8KyJ.html
https://www.mjakmama24.pl/ciaza/przebieg-ciazy/dziecko-w-brzuchu-najwazniejsze-etapy-rozwoju-zobacz-co-u-twojego-dziecka-aa-TMxE-BsNz-GdjA.html
https://www.mjakmama24.pl/ciaza/przebieg-ciazy/dziecko-w-brzuchu-najwazniejsze-etapy-rozwoju-zobacz-co-u-twojego-dziecka-aa-TMxE-BsNz-GdjA.html
https://www.mjakmama24.pl/ciaza/badania-w-ciazy/zabiegi-w-lonie-matki-kiedy-konieczna-jest-operacja-chirurgiczna-plodu-aa-ZvVH-uGho-Vjv6.html#operacje-w-lonie-matki-przy-wadach-rozwojowych
https://www.mjakmama24.pl/ciaza/badania-w-ciazy/zabiegi-w-lonie-matki-kiedy-konieczna-jest-operacja-chirurgiczna-plodu-aa-ZvVH-uGho-Vjv6.html#leczenie-prenatalne-w-polsce
https://www.mjakmama24.pl/ciaza/badania-w-ciazy/zabiegi-w-lonie-matki-kiedy-konieczna-jest-operacja-chirurgiczna-plodu-aa-ZvVH-uGho-Vjv6.html#jakie-operacje-w-lonie-matki-przeprowadza-sie-w-polsce
https://www.mjakmama24.pl/ciaza/badania-w-ciazy/zabiegi-w-lonie-matki-kiedy-konieczna-jest-operacja-chirurgiczna-plodu-aa-ZvVH-uGho-Vjv6.html#lista-operacji-w-lonie-matki
https://www.mjakmama24.pl/ciaza/badania-w-ciazy/zabiegi-w-lonie-matki-kiedy-konieczna-jest-operacja-chirurgiczna-plodu-aa-ZvVH-uGho-Vjv6.html#statystyki-dotyczace-operacji-w-lonie-matki-w-polsce
https://www.mjakmama24.pl/kalendarz-ciazy/
https://www.mjakmama24.pl/dziecko/zdrowie/wrodzone-wady-serca-u-dzieci-jak-leczyc-wrodzone-wady-serca-u-dzieci-aa-oL4r-Ur2c-rksK.html
https://www.mjakmama24.pl/dziecko/zdrowie/rozszczep-kregoslupa-czyli-tarn-dwudzielna-aa-t9nW-PyaV-A8y4.html
https://www.mjakmama24.pl/niemowle/choroby-i-dolegliwosci/przepuklina-oponowo-rdzeniowa-wady-wrodzone-u-dzieci-aa-kZmz-EabK-xEPT.html
https://www.mjakmama24.pl/ciaza/objawy/objawy-ciazy-blizniaczej-czy-moge-urodzic-blizniaki-aa-NLsK-NsLC-RsNM.html
https://www.mjakmama24.pl/ciaza/objawy/objawy-ciazy-blizniaczej-czy-moge-urodzic-blizniaki-aa-NLsK-NsLC-RsNM.html
https://www.mjakmama24.pl/ciaza/przebieg-ciazy/leczenie-i-postepowanie-przy-konflikcie-serologicznym-rozmowa-z-prof-wielgosiem-aa-nkS6-FvEs-mapF.html
https://www.mjakmama24.pl/ciaza/badania/kalendarz-badan-usg-w-ciazy-kiedy-i-po-co-trzeba-robic-usg-ciazy-aa-qQ86-2gLC-rAdg.html
https://www.mjakmama24.pl/ciaza/badania/kalendarz-badan-usg-w-ciazy-genetyczne-pierwsze-drugie-i-trzecie-usg-aa-G5bw-Pw2Y-XnQZ.html
https://www.mjakmama24.pl/ciaza/badania/kalendarz-badan-usg-w-ciazy-genetyczne-pierwsze-drugie-i-trzecie-usg-aa-G5bw-Pw2Y-XnQZ.html
https://www.mjakmama24.pl/ciaza/badania/badania-prenatalne-inwazyjne-amniopunkcja-biopsja-kosmowki-kordocentoza-aa-Kw66-zaxp-qsDU.html
https://www.mjakmama24.pl/ciaza/przebieg-ciazy/wody-plodowe-wszystko-co-powinnas-wiedziec-o-wodach-plodowych-w-ciazy-aa-gwHp-xuMh-GNxj.html
https://www.mjakmama24.pl/niemowle/choroby-i-dolegliwosci/wady-wrodzone-u-dzieci-sprawdz-jaka-jest-przyczyna-najczestszych-wad-wrodzonych-aa-WNoE-WgoM-ipwS.html


Czytaj również: 
 

KTG – wiesz, że możesz wykonywać to badanie samodzielnie w domu? 

Leczenie wewnątrzmaciczne: jakie wady płodu można leczyć jeszcze przed urodzeniem? 

Nieinwazyjne badania prenatalne : USG, echo serca płodu, test Manninga... 
Badania prenatalne - dlaczego warto je robić? 

 

 

W krajach zachodnich, np. w Szwajcarii – o 2/3 mniej. Mówi się już nawet o specjalizacji polskich szpitali. Śląskie Centrum 

Perinatologii i Chirurgii Płodu w Bytomiu jest liderem w leczeniu rozszczepu kręgosłupa i leczeniu 

wodogłowia, Warszawski Uniwersytet Medyczny – w operacji przepukliny przeponowej, którą przeprowadził jako pierwszy 

w kraju, Szpital Bielański w Warszawie – w leczeniu wad serca nienarodzonych dzieci. 

W Klinice Terapii Płodu w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi wykonuje się już 17 typów zabiegów 

wewnątrzmacicznych, m.in. odbarczania torbieli, podawania płynu owodniowego w małowodziu, 

redukowania wielowodzia, uropatii zaporowych i wodogłowia.

 

Czytaj również: 
 

Medycyna prenatalna: leczenie in utero szansą na zdrowe życie dziecka 

Wady letalne płodu - co oznacza taka diagnoza? 

IUGR czyli wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu 

 

 

Lista operacji w łonie matki: 

 

 Zamknięcie rozszczepu kręgosłupa 

Jako jedyny w Polsce wykonuje je ośrodek bytomski – operacje takie nawet w Europie są rzadkością. Zabieg zamknięcia 

rozszczepu kręgosłupa wykonuje się na otwartej macicy i polega na zamknięciu kręgosłupa (powinno to nastąpić 

naturalnie na początku życia płodowego, ale czasami tak nie jest). Operacja ma na celu osłonięcie rdzenia kręgowego i 

ochronienie go przed uszkodzeniami. 

Z rozszczepem kręgosłupa wiąże się też wodogłowie, które cofa się samoistnie po zamknięciu ubytku. Dzięki zabiegowi 

malec ma szanse na normalne życie i poruszanie się, a ryzyko upośledzenia umysłowego w takim przypadku jest znikome. 

Operacje na otwartej macicy są ryzykowne, gdyż mogą zakończyć się np. porodem przedwczesnym. 

 Usuwanie wad serca 

Klinika Położnictwa i Ginekologii w Szpitalu Bielańskim w Warszawie specjalizuje się w wewnątrzmacicznych operacjach 

serca. Najczęściej dotyczy to korekcji zwężenia zastawek (aortalnej lub płucnej). W takich przypadkach lekarze 

wszczepiają w malutkie serduszko stenty – rurki, przez które przepływa krew – lub cewnik z balonikiem, który – 

napompowany rozszerza zastawkę. 

Zapobiega to pogłębianiu się wady, która mogłaby wywołać zanik jednej z komór serca. Zabieg wykonuje się pod kontrolą 

ultrasonografu, wprowadzając do serca płodu igłę. Ryzyko jest duże ze względu na niewielki rozmiar narządów płodu. 

Statystyki pokazują jednak, że wszystkie operacje poszerzenia zastawki płucnej wykonane w Szpitalu Bielańskim 

zakończyły się urodzeniem dziecka z dwiema sprawnymi komorami. 

 Operacje przepukliny przeponowej 

Pierwszy raz taki zabieg w Polsce przeprowadzili kilka lat temu lekarze z Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i 

Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przepuklina przeponowa jest bardzo ciężką i źle rokującą wadą 

wrodzoną, która sprawia, że na skutek ubytku w mięśniu przepony, narządy jamy brzusznej przedostają się do klatki 

piersiowej, uniemożliwiając rozwój płuc. 

https://www.mjakmama24.pl/ciaza/badania/ktg-wiesz-ze-mozesz-wykonywac-badanie-samodzielnie-w-domu-aa-dkVQ-PrNM-VpsT.html
https://www.mjakmama24.pl/ciaza/badania/leczenie-wewnatrzmaciczne-jakie-wady-mozna-leczyc-przed-urodzeniem-aa-KDuo-U3r9-7XMU.html
https://www.mjakmama24.pl/ciaza/badania/badania-prenatalne-nieinwazyjne-usg-genetyczne-echo-plodu-serca-test-manninga-aa-23Zf-6XtV-AvRg.html
https://www.mjakmama24.pl/ciaza/przebieg-ciazy/malowodzie-gdy-masz-za-malo-wod-plodowych-aa-QkB7-gXDH-HFAL.html
https://www.mjakmama24.pl/ciaza/przebieg-ciazy/wielowodzie-w-ciazy-co-robic-gdy-wod-plodowych-jest-za-duzo-aa-LxUA-2Rqn-E1hP.html
https://www.mjakmama24.pl/ciaza/badania/medycyna-prenatalna-leczenie-utero-czyli-jeszcze-przed-urodzeniem-szansa-na-zdrowe-zycie-dziecka-aa-sSbQ-Bg72-Wh2J.html
https://www.mjakmama24.pl/ciaza/przebieg-ciazy/wady-letalne-plodu-co-oznacza-taka-diagnoza-aa-b24p-t6aR-nJ68.html
https://www.mjakmama24.pl/ciaza/przebieg-ciazy/iugr-wewnatrzmaciczne-zahamowanie-wzrostu-plodu-aa-Qpqz-64mA-XQBi.html
https://www.mjakmama24.pl/niemowle/wczesniak/urodzilam-wczesniaka-w-25-tygodniu-ciazy-prawdziwa-historia-malej-patrycji-aa-x5ei-Y4Fe-GG4V.html


Zabieg polega na wszczepieniu specjalnego balonu do tchawicy płodu, który wspomaga prawidłowy wzrost płuc. 

Przepuklina przeponowa stanowi zagrożenie życia dla narodzonego dziecka, dlatego takie zabiegi istotnie zwiększają 

szansę na uratowanie malucha. 

 Transfuzje dopłodowe 

Wykonywane są w przypadku konfliktu serologicznego, gdy ojciec ma krew z czynnikiem Rh+, a matka z czynnikiem Rh–, 

dlatego jej organizm atakuje płód przeciwciałami, traktując go jak ciało obce. Takie problemy są na szczęście coraz 

rzadsze, ponieważ konfliktowi serologicznemu na tle Rh można już zapobiegać. Są jednak konflikty wywołane innymi 

czynnikami i wtedy konieczna jest transfuzja za pomocą igły wkłuwanej do żyły pępowinowej. 

Podobnie podaje się niekiedy krew w przypadku spowodowanej innymi czynnikami anemii u dziecka, którą można 

stwierdzić np. na podstawie oceny przepływów naczyniowych. Liderem w tego rodzaju operacjach jest również 

Warszawski Uniwersytet Medyczny. 

 Korekcja wad układu moczowego 

Najczęstsze wady tego rodzaju to zastoje w nerkach lub w pęcherzu, wywołane niedrożnością cewki moczowej. Są bardzo 

groźne, ponieważ mogą doprowadzić do zniszczenia nerek, wodonercza oraz zahamowania wydalania moczu, z którego 

powstaje płyn owodniowy. 

W takich przypadkach konieczne jest założenie cewnika i shuntów do pęcherza moczowego, który będzie odprowadzał 

mocz przez cały okres ciąży. Zakładanie shuntów odbywa się przez wprowadzenie igły przez powłoki brzuszne. Po 

urodzeniu maluszek wymaga operacji, w czasie której lekarze usuną wadę. 

 Odbarczanie torbieli 

Operacje w łonie matki za pomocą igły wykonywane są również w przypadku odbarczania torbieli płuc, które uciskają 

inne narządy. Takie zabiegi wykonuje się np. w Klinice Terapii Płodu w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi 

oraz w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM. 

Zabieg jest zwykle dwuetapowy i polega na nakłuciu i odciągnięciu płynu z torbieli oraz na założeniu shuntów, które 

zapobiegają ponownemu zbieraniu się płynu w torbielach. Dzięki zabiegowi płuca oraz inne narządy, np. serce, mogą 

prawidłowo się rozwijać, co daje szansę na prawidłowy wzrost płodu. 

 Zespół przetoczenia krwi między płodami (TTTS) 

To powikłanie ciąży bliźniaczej jednokosmówkowej, które polega na nierównomiernym rozwoju dzieci na skutek 

przepływu krwi z jednego płodu do drugiego. Taka sytuacja wymaga przecięcia wspólnych mostków naczyniowych w 

łożysku oraz rozdzieleniawspólnego krążenia. 

Zabieg wykonywany jest metodą fetoskopii, która polega na wprowadzeniu narzędzia (igły wyposażonej w tor wizyjny) do 

jamy owodni oraz koagulacji naczyń za pomocą lasera. To zabieg wykonywany w Gdańsku, Łodzi i w 

Warszawie. Obarczony jest co prawda dużym ryzykiem, ale daje szansę na przeżycie obu lub przynajmniej jednemu 

dziecku. 

 

 

Dobrze wiedzieć: 
Statystyki dotyczące operacji w łonie matki w Polsce 

 Najwięcej operacji wewnątrzmacicznego zamknięcia przepukliny oponowo-rdzeniowej przeprowadza się w 

ośrodku w Bytomiu. W naszym kraju rocznie rodzi się ok. 700 dzieci z tą wadą. 

 Pierwszą operację wrodzonej przepukliny przeponowej przeprowadzono w klinice Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego w lutym 2014 roku. 

 Pierwszą laserową ablację naczyń u bliźniąt z zespołem podkradania przeprowadzono w Gdańsku w 2005 roku. 

Ocenia się, że w Polsce od 80 do 120 kobiet rocznie wymaga wykonania takiego zabiegu. 

https://www.mjakmama24.pl/ciaza/badania-w-ciazy/zabiegi-w-lonie-matki-kiedy-konieczna-jest-operacja-chirurgiczna-plodu-aa-ZvVH-uGho-

Vjv6.html 

 

https://www.mjakmama24.pl/ciaza/dieta-i-suplementy/niedobor-zelaza-w-ciazy-aa-Mgkv-ny1h-xAmU.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/anatomia/nerki-budowa-i-funkcje-aa-eQM9-oZs6-CmNk.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-oddechowy/pluca-budowa-funkcje-choroby-aa-duJA-YHLD-J64K.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/anatomia/serce-budowa-jak-dziala-serce-aa-qtEQ-xzme-31VL.html
https://www.mjakmama24.pl/ciaza/przebieg-ciazy/ciaza-jednokosmowkowa-jednoowodniowa-i-dwuowodniowa-diagnostyka-i-zagrozenia-wywiad-z-ginekologiem-aa-KKum-iX8j-ecA9.html
https://www.mjakmama24.pl/ciaza/badania-w-ciazy/zabiegi-w-lonie-matki-kiedy-konieczna-jest-operacja-chirurgiczna-plodu-aa-ZvVH-uGho-Vjv6.html
https://www.mjakmama24.pl/ciaza/badania-w-ciazy/zabiegi-w-lonie-matki-kiedy-konieczna-jest-operacja-chirurgiczna-plodu-aa-ZvVH-uGho-Vjv6.html


https://www.mjakmama24.pl/ciaza/wygl
ad-w-ciazy/czy-mozna-depilowac-brzuch-
w-ciazy-metody-depilacji-ciazowego-
brzuszka-aa-pJUR-74t9-H6E5.html 

 

Spis treści 

1. Dlaczego pojawia się owłosienie na brzuchu w ciąży? 

2. Czy można depilować brzuch w ciąży? 

3. Metody depilacji ciążowego brzuszka 

4. Jakich sposobów depilacji lepiej unikać w ciąży? 

Jakich sposobów depilacji lepiej unikać w ciąży? 

Nie jest już żadną tajemnicą, że większość dostępnych metod depilacji ciała nie jest wskazana w ciąży. Kremy do depilacji mogą 

powodować podrażnienia skóry. Z kolei depilacja woskiem lub depilatorem może być wyjątkowo bolesna ze względu na większą 

wrażliwość skóry. Warto także zwrócić uwagę na fakt, że depilacja brzucha ciepłym woskiem może być niewskazana w przypadku 

kobiet, u których występują przedwczesne skurcze. Na jednym z for poświęconym przyszłym mamom internautka zauważyła, że ta 

metoda depilacji może być wręcz niebezpieczna. "Jak miałam w ciąży skurcze, to nie mogłam nawet dotykać ani głaskać brzucha, bo 

prowokowało to macicę do skurczu. Nie wydaje mi się, żeby w tej sytuacji depilacja woskiem była dobrym pomysłem. Przecież to 

będzie dosyć solidne szarpnięcie to odrywanie i to niejednokrotne" - napisała internautka na forum. Nie zaleca się także stosowania 

depilacji laserowej w czasie ciąży. O ile uważa się, że światło lasera nie wpływa na rozwój dziecka (choć nikt nie zaryzykował 

przeprowadzenia takich badań na kobietach ciężarnych i ich dzieciach), to jednak może wywołać przebarwienia na skórze ciężarnej 

kobiety. My uczulamy także, by zamiar depilacji brzucha i wybraną metodę skonsultować ze swoim lekarzem prowadzącym. 

 

https://www.mjakmama24.pl/ciaza/wyglad-w-ciazy/czy-mozna-depilowac-brzuch-w-ciazy-metody-depilacji-ciazowego-brzuszka-aa-pJUR-74t9-H6E5.html
https://www.mjakmama24.pl/ciaza/wyglad-w-ciazy/czy-mozna-depilowac-brzuch-w-ciazy-metody-depilacji-ciazowego-brzuszka-aa-pJUR-74t9-H6E5.html
https://www.mjakmama24.pl/ciaza/wyglad-w-ciazy/czy-mozna-depilowac-brzuch-w-ciazy-metody-depilacji-ciazowego-brzuszka-aa-pJUR-74t9-H6E5.html
https://www.mjakmama24.pl/ciaza/wyglad-w-ciazy/czy-mozna-depilowac-brzuch-w-ciazy-metody-depilacji-ciazowego-brzuszka-aa-pJUR-74t9-H6E5.html
https://www.mjakmama24.pl/ciaza/wyglad-w-ciazy/czy-mozna-depilowac-brzuch-w-ciazy-metody-depilacji-ciazowego-brzuszka-aa-pJUR-74t9-H6E5.html#dlaczego-pojawia-sie-owlosienie-na-brzuchu-w-ciazy
https://www.mjakmama24.pl/ciaza/wyglad-w-ciazy/czy-mozna-depilowac-brzuch-w-ciazy-metody-depilacji-ciazowego-brzuszka-aa-pJUR-74t9-H6E5.html#czy-mozna-depilowac-brzuch-w-ciazy
https://www.mjakmama24.pl/ciaza/wyglad-w-ciazy/czy-mozna-depilowac-brzuch-w-ciazy-metody-depilacji-ciazowego-brzuszka-aa-pJUR-74t9-H6E5.html#metody-depilacji-ciazowego-brzuszka
https://www.mjakmama24.pl/ciaza/wyglad-w-ciazy/czy-mozna-depilowac-brzuch-w-ciazy-metody-depilacji-ciazowego-brzuszka-aa-pJUR-74t9-H6E5.html#jakich-sposobow-depilacji-lepiej-unikac-w-ciazy
https://www.mjakmama24.pl/porod/porod-naturalny/porod-przedwczesny-10-wskazowek-dzieki-ktorym-nie-urodzisz-za-wczesnie-aa-cBPn-UhcN-2BLw.html
https://www.mjakmama24.pl/mama/zdrowie-kobiety/macica-jak-jest-zbudowana-aa-k4V2-Ub4T-4zGu.html
https://www.mjakmama24.pl/ciaza/wyglad-w-ciazy/przebarwienia-skory-jak-im-zapobiegac-aa-CkLi-n7Mz-KZfK.html


        

.                                                                                                                                                  https://www.poltransplant.org.pl/crs1.html#gsc.tab=0 

 

 

https://www.poltransplant.org.pl/crs1.html#gsc.tab=0


 
 

                                                        
Pobyt i rehabilitacja pacjentów w Klinice „Budzik”, jest BEZPŁATNA. Wraz z dzieckiem w Budziku mieszka jeden 
z rodziców/opiekunów, który jest włączony w proces rehabilitacji; pobyt opiekuna jest również BEZPŁATNY! 
 

 
 

       

 

      KLINIKA „ BUDZIK” 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do Kliniki mogą być przyjęte dzieci: 

- przebywające w śpiączce nie dłużej niż 12 miesięcy od urazu lub 6 miesięcy jeśli śpiączka wystąpiła z przyczyn nieurazowych 
- od 2 do 18 roku życia 

- wydolne krążeniowo-oddechowo (bez respiratora) 
- kwalifikujące się do rehabilitacji neurologicznej 
 

>>>Szczegółowe kryteria kwalifikacji do Kliniki BUDZIK - kliknij aby pobrać dokument<<<   .   https://www.klinikabudzik.pl/pl/klinika/zg%C5%82oszenia-pacjent%C3%B3w-do-kliniki-budzik 

 

 

  

https://www.klinikabudzik.pl/sites/default/files/kryteria-kwalifikacji-marzec2018.pdf
https://www.klinikabudzik.pl/pl/klinika/zg%C5%82oszenia-pacjent%C3%B3w-do-kliniki-budzik


Nasi wybudzeni pacjenci: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej:  https://www.klinikabudzik.pl/pl/wybudzeni 
 

 
 

 

Oliwka, 4,5 letnia dziewczynka 17 lipca 2021 roku 

podróżując z Rodzicami i 5 miesięczną siostrą Laurą 

doszło do wypadku komunikacyjnego. Oliwka doznała 

bardzo poważnego urazu w postaci pękniętej czaszki, 

rozlanego urazu aksonalnego, złamania łuski kości 

potylicznej i wielu innych obrażeń. Po 5 tygodniach na 

oddziale intensywnej terapii w Opolu, a dokładnie 16 

sierpnia 2021 roku została przewieziona do Kliniki 

Budzik. Dzięki opiece cudownych lekarzy, pielęgniarek, 

fizjoterapeutów, a przede wszystkim pomocy i 

wsparciu Mamy Julii, która czuwała dzień i noc przy 

córce oraz niesamowicie motywowała dziewczynkę do 

ćwiczeń Oliwka została uznana za wybudzoną. 

 

Tosia, w pełni zdrowa i urocza 6 latka                               

z niezmierzonymi pokładami energii, 

niespodziewanie 24 listopada 2021 roku trafiła 

na Oddział Intensywnej Terapii jednego z 

warszawskich szpitali pediatrycznych w stanie 

ciężkim. Niezdiagnozowana w początkowej 

fazie hospitalizacji choroba z zawrotną 

prędkością siała spustoszenie w małym 

organizmie. Aż w końcu postawiono diagnozę – 

Tosia cierpi na atypowy zespół hemolityczno-

mocznicowy (tzw. aHUS). 

Dzień 17 marca będzie dla Tosi i jej rodziny 

dniem jej ponownych narodzin i szczęśliwego 

wybudzenia. 

 

 

 

https://www.klinikabudzik.pl/pl/wybudzeni


   
https://youtu.be/fbvNqomfDd8  

 

 Informacje o Klinice Budzik 

 Zgłoszenia pacjentów do Budzika 

 Wyposażenie rehabilitacyjne 

 Władze Kliniki 

 Otwarcie Kliniki Budzik 

 Modlitwa 

 Galeria Budzika 

 Ponadstandardowe zabiegi rehabilitacyjne 

 Badania EEG 

 Adres Kliniki "Budzik" 
Al. Dzieci Polskich 20, 
04-730 Warszawa 
(przy Centrum Zdrowia Dziecka) 

 Sekretariat: 
sekretariat@klinikabudzik.pl 
tel. +48 22 122 18 18 
faks: +48 22 427 51 47 

 Dyrektor zarządzający: 
Maciej Piróg 
m.pirog@klinikabudzik.pl 

 Punkt pielęgniarski: 
- parter - 22 122 18 00 

 

 

 

https://youtu.be/fbvNqomfDd8
https://www.klinikabudzik.pl/pl/klinika/informacje-o-klinice-budzik
https://www.klinikabudzik.pl/pl/klinika/zg%C5%82oszenia-pacjent%C3%B3w-do-kliniki-budzik
https://www.klinikabudzik.pl/pl/klinika/wyposa%C5%BCenie-rehabilitacyjne
https://www.klinikabudzik.pl/pl/klinika/w%C5%82adze-kliniki
https://www.klinikabudzik.pl/pl/klinika/otwarcie-kliniki-budzik
https://www.klinikabudzik.pl/pl/klinika/modlitwa
https://www.klinikabudzik.pl/pl/galeria
https://www.klinikabudzik.pl/pl/klinika/ponadstandardowe-zabiegi-rehabilitacyjne
http://www.klinikabudzik.pl/pl/badania-eeg
http://sekretariat@klinikabudzik.pl/
mailto:m.pirog@klinikabudzik.pl


Zakład Rehabilitacji Leczniczej                                                    

"Budzik dla dorosłych" 

   
https://youtu.be/9p9_wjwGG00  

 

     
https://youtu.be/1HVN1rSqtCg 

  
Zakład Rehabilitacji Leczniczej „Budzik dla dorosłych” działa przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie. Chylimy czoła Waszej pracy ! 
  

Jak skontaktować się z oddziałem w Olsztynie:   www.szpital.uwm.edu.pl    Sekretariat: (89)524 56 76 

Zgłoszenia pacjentów wraz z dokumentacją prosimy kierować na adres: 

USK w Olsztynie, Zakład Rehabilitacji Leczniczej „Budzik dla dorosłych” 

Aleja Warszawska 30, 10-082 Olsztyn 

 

https://youtu.be/9p9_wjwGG00
https://youtu.be/1HVN1rSqtCg
http://www.szpital.uwm.edu.pl/


Tomasz z Sępopola jako pierwszy w Olsztynie wybudził się ze śpiączki. 35-latek opowiada:  
— Poza wypadkiem pamiętam wszystko. Nie ma czegoś takiego, żebym miał jakieś zakłócenia. Sama 
śpiączka to było coś takiego, z czego nie zdawałem sobie sprawy. Jakby to teraz opowiedzieć... Coś 
było. Wydawało mi się, że normalnie mówiłem do ludzi, do rodziny. Ale jednak to nie działo się 
naprawdę. Nie było jakiejś czerni, tunelu czy światła. Nic z tych rzeczy. Normalnie spałem, słyszałem, 
co się do mnie mówi. Teraz już nie pamiętam dokładnie, kto i co do mnie mówił, ale wtedy wydawało 
mi się, że wszystko jest normalne. Tylko że podobno podawali mi jedzenie w płynie, ale i z tego nic 
nie pamiętam. Nic — opowiada 35-letni Tomasz z Sępopola. 
Wypadku nie pamięta w ogóle. Wie tyle, ile powiedzieli mu rodzice, kiedy już się obudził. Opowiadali, 
że spadł z 3-metrowego muru. Nie od razu zorientował się, że ten nowy świat jest zupełnie inny od 
tego, który dobrze znał do tej pory. Teraz codzienność Tomka, który w poprzednim życiu nie miał 
stałej pracy, ogranicza się do łóżka w szpitalu. 
Po prostu pewnego dnia zaczął kojarzyć więcej. I mówić. Otumaniony lekami, bo przecież przez cały 
miesiąc lekarze walczyli o utrzymanie go przy życiu, nie wszystko kojarzył. To były pojedyncze słowa, 
później doszły bardziej skomplikowane, takie jak „do widzenia”. 
 
Radykalna poprawa nastąpiła po wszczepieniu stymulatora układu nerwowego. Najpierw zaczął ostro 
przeklinać. Jak mówią lekarze, to zupełnie normalne u ludzi, którzy wychodzą z tzw. stanu minimalnej 
świadomości. Był wtedy w bardzo kiepskim stanie, nie tylko fizycznym. Rodzice sądzili, że ma 
depresję. Kiedy uświadomił sobie, że nie może chodzić, słabo jeszcze mówi, jest uzależniony od 
innych ludzi... Było mu bardzo ciężko. Płakał. 
Ale potrzebował tylko dwóch tygodni, żeby rozgadać się na całego. — Tylko że mówię jeszcze cicho. 
Ale to pewnie się zmieni. Wszystko się zmieni i to może już niedługo. Ćwiczę ręce, tyle mogę sam 
zrobić. Prawą proszę zobaczyć jak wyćwiczyłem (przesuwa rękę po klatce piersiowej — red.). Teraz 
zajmę się lewą. Nocami trenuję, kiedy spać nie mogę — mówi Szulżycki. O 180 stopni zmieniło się 
także jego podejście do życia. Wesołkuje, żartuje. 
 

— Tak, coś się zmieniło. Przed wypadkiem byłem po prostu smutny — przypomina sobie Tomasz. — 
A teraz moich żartów czasami dość mają nawet pielęgniarki. 
 
Tomasz jest jedną z siedmiu osób, u których lekarze przeprowadzili eksperymentalną terapię. Polska 
jest drugiem, po Japonii, krajem na świecie, w którym przeprowadzono taką operację. W maju 
lekarze w Olsztynie wszczepili czworgu pacjentom w śpiączce stymulatory. Do tej pory też robili takie 
operacje, ale nigdy u osób w stanie minimalnej świadomości.                                           

https://gazetaolsztynska.pl/389150%2CPierwszy-w-Olsztynie-wybudzil-sie-ze-spiaczki-Opowiada-o-zyciu-po-wypadku.html 
 

 

https://gazetaolsztynska.pl/389150%2CPierwszy-w-Olsztynie-wybudzil-sie-ze-spiaczki-Opowiada-o-zyciu-po-wypadku.html


 

 
W klinice „Budzik” dla chorych w śpiączce Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w ostatnich dniach obudziły się kolejne 2 osoby. 

Pierwsza to 66-letnia Halina. Na przejściu dla pieszych potrącił ją samochód. Trafiła do szpitala w stanie bardzo 

ciężkim. Miała poważne uszkodzenia mózgu. Obudziła się szybko, ale w wypadku straciła słuch. Mówi jednak ju ż dużo 
i rokowania ma dobre. 

Drugi pacjent to 27-letni Jakub Czekiej - menedżer z Gdańska (na zdj. z rehabilitantką Sylwią Smiszek). Zawsze 

prowadził aktywny tryb życia i na nic nie chorował. 
- Jakub to człowiek orkiestra. Pewnego dnia po pracy położył się  na kanapie i już nie wstał - mówi jego mama - Anna 

Czekiej. 
Pękł mu tętniak i krew wylała mu się do mózgu. Jakub w gdańskim szpitalu przeleżał w śpiączce 5 tygodni walcząc o 

przetrwanie, bo po wylewie dopadły go jeszcze inne zagrażające życiu przypadłości  

- Dzięki pomocy wielu dobrych ludzi i boskiej Opatrzności udało nam się umieścić go w 
olsztyńskim „Budziku”. Byłyśmy przy nim cały czas i stał się cud. Po ponad tygodniu Jakub się obudził - cieszy się 

Anna Czekeij 
- Ani przez chwilę nie wątpiłam w to, że tak się nie stanie – zapewnia Magda, narzeczona Jakuba, mama ich 10-

miesięcznej Marii. 
Przed Jakubem i Haliną jeszcze rehabilitacja, dzięki której wrócą do sprawności fizycznej i pełni władz umysłowych.  

- To już 14. i 15. osoba obudzona w naszej klinice. Zawdzięczmy to ciężkiej pracy zespołu „Budzika”. To ludzie, którzy 

kochają swoją pracę – mówi prof. Wojciech Maksymowicz, kierownik katedry Neurochirurgii na Wydziale Lekarskim i 
Kliniki Neurologii i Neurochirurgii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, przy której umieszczony jest „Budzik”. 

Dobra informacja o wybudzonych pacjentach zbiegła się z drugą dobrą informacją: 3 lipca ruszyła rozbudowa 
olsztyńskiego „Budzika”, która przyniesie mu 7 dodatkowych lóżek. Rozbudowę finansuje fundacja „A kogo” Ewy 

Błaszczyk. 

Do olsztyńskiego „Budzika" trafiają pacjenci, którzy skończyli 18 lat w dniu przyjęcia, są w śpiączce nie dłużej niż rok 
od urazu lub 6 miesięcy od dnia wystąpienia śpiączki nieurazowej, mają stabilne parametry życiowe i oddychają bez 

wspomagania mechanicznego. Klinika „Budzik dla dorosłych" dysponuje 8 łóżkami i nowoczesnym sprzętem światowej 
klasy; ma m.in. tzw. cyber-okiem, system, który służy do zbadania, czy pacjent posługuje się wzrokiem ze 

zrozumieniem. Pomaga nie tylko zdiagnozować pacjenta, ale także nawiązać z nim kontakt. W terapii pomaga także 
sprzęt do rezonansu magnetycznego - okulary i słuchawki.  http://www.uwm.edu.pl/egazeta/kolejne-wybudzenia-klinice-budzik 
 

 
 
 

http://www.uwm.edu.pl/egazeta/kolejne-wybudzenia-klinice-budzik


 

Jak z hollywoodzkiego filmu: Ojciec mężczyzny w śpiączce, u 

którego mylnie stwierdzono śmierć mózgu, zabronił odłączenia go 

od aparatury. Sterroryzował bronią personel, a nawet policjantów. 

Wtedy 27-letni syn obudził się.: 
https://www.se.pl/wiadomosci/swiat/sterroryzowal-szpital-ocalil-syna-59-latek-nie-pozwolil-odlaczyc-aparatury- 

podtrzymujacej-zycie-syna-aa-U98n-5P9s-k9bU.html 

 

Vincent Lambert został odłączony od 

aparatury podtrzymującej go przy życiu – po 

dziesięciu latach utrzymywania go w stanie 

wegetatywnym. Matka chorego odwoływała się do 

ONZ, ale bez skutku. Kobieta mówiła wprost, że na 

jej synu dokonuje się morderstwa. 

Procedura odłączania została podjęta na mocy 

Sądu. Umarł 2019-07-11 08:24 

 
Powiedziała, że dawała mu łyżeczkę kompotu i 

łyżeczkę śmietany. Jak oceniła, widać było, że mu to 

smakuje. Matka zadaje retoryczne pytanie: 

„Dlaczego nikt nie chce wysłuchać rodziców”.: 
https://www.tvp.info/43344621/jak-umiera-vincent-lambert- 

wstrzasajacy-opis-w-mediach 

 
 

 

27-latek wybudzał 

się! Ojciec wszczął 

alarm i przy łóżku 

pacjenta zaroiło się 

od lekarzy. A jednak 

wcale nie był 

martwy! 59-latek 

spokojnie oddał się 

w ręce policji. 

George III jest dziś 

zdrowy. - Wiem, że 

gdyby nie ojciec, już 

by mnie nie było – 

nie ma wątpliwości 

27-latek. 

https://www.se.pl/wiadomosci/swiat/sterroryzowal-szpital-ocalil-syna-59-latek-nie-pozwolil-odlaczyc-aparatury-podtrzymujacej-zycie-syna-aa-U98n-5P9s-k9bU.html
https://www.se.pl/wiadomosci/swiat/sterroryzowal-szpital-ocalil-syna-59-latek-nie-pozwolil-odlaczyc-aparatury-podtrzymujacej-zycie-syna-aa-U98n-5P9s-k9bU.html
https://www.tvp.info/43344621/jak-umiera-vincent-lambert-wstrzasajacy-opis-w-mediach
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08.05.2018 - 13-latek ożył tuż przed 

 pobraniem narządów: 
https://wiadomosci.radiozet.pl/Swiat/USA.-Trenton-McKinley-ozyl-przed- 

pobraniem-narzadow 

 

Niespodziewanie zaczął zdrowied: 
http://www.medonet.pl/ciaza-i-dziecko,13-latek--ktory-mial-byc- 

dawca-organow-wrocil-do-zycia,artykul,1725187.html 

 
 
 

 
 

Kobieta wybudziła się ze śpiączki po 27 latach: odzyskała świadomośd po tym, jak 

usłyszała w szpitalnym korytarzu krzyk swojego syna: https://wiadomosci.onet.pl/swiat/zjednoczone- emiraty-

arabskie-kobieta-wybudzila-sie-ze-spiaczki-po-27-latach/gcyss00 

Pacjentka obudziła się, gdy próbowano pobrać od niej narządy: Uznana za zmarłą, 

nagle się obudziła, gdy przewożono ją na salę operacyjną, żeby pobrad od niej narządy do 

przeszczepu: https://forum.wybudzeni.com/index.php?topic=921 

Przytomny po 15 latach w stanie wegetatywnym Dzięki nowatorskiej metodzie 

stymulacji nerwowej pacjent będący w stanie wegetatywnym odzyskał przytomnośd: 
https://wyborcza.pl/7,75400,22423632,przytomny-po-15-latach-w-stanie-wegetatywnym.html?disableRedirects=true 

Jednym z najsłynniejszych przypadków udokumentowanego pogrzebania 

 żywcem jest sprawa matki … uchylił wieko, pierś denatki porusza się w regularnych 

odstępach czasu. Kiedy nieboszczka odzyskała przytomność, złajała rodzinę … O niemałym 

szczęściu może też mówić …, który trzykrotnie zapadał w śpiączkę. Jakie było ich zdziwienie, 

gdy zobaczyli „żywego nieboszczyka”, który w elegancki sposób podziękował wybawcom. 

Nowoczesna medycyna, jest w stanie wykluczyć omyłkę. Nie jest tak jednak do końca. Poza tym, 

obsesja, trwa nadal. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się – produkowane obecnie 

głównie w USA – nowe „trumny bezpieczeństwa”, zaopatrzone w urządzenia 

elektroniczne oraz łączność radiową. 
http://biblia.phorum.pl/viewtopic.php?p=8230&sid=5b51d8225115e23270e5208a777c36df 

Lęk przed pogrzebaniem za życia. I nie był to lęk irracjonalny. Ksiądz Piotr Skarga 

trafił do grobu w stanie śmierci klinicznej, potem się przebudził i walczył o życie. XIX wiek 

obfitował w podobne historie. Złożenie żywcem do grobu opisano: 
https://podroze.onet.pl/ciekawe/przysionek-smierci-w-poznaniu-czyli-jak-wrocic-z-zaswiatow/364cyfk 

O. Jacek Norkowski o śmierci mózgowej: https://youtu.be/R9pBW_tLTy8 

 Zgłoszenie - Rejestr Sprzeciwów: 

. http://www.poltransplant.pl/Download/Sprzeciw_CRS.pdf 
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Prawda o strasznych procedurach 

  i 

 ŚMIERCI  
 Podczas usuwania narządu pacjentowi podaje się środek paraliżujący, 

znieczulenie nie jest stosowane! Usunięcie narządów to 3-4 godz. operacji, 

 podczas której serce nadal bije, ciśnienie krwi pozostaje w normie, a oddychanie 

nie jest wstrzymane. Narządy są wycinane, a na końcu zatrzymuje 

 się serce, tuż przed jego pobraniem. 

Zmuszanie lekarzy do rozpoznawania śmierci mózgu pacjenta, kiedy tamci jeszcze 

żyją !!! : https://wolna-polska.pl/wiadomosci/dawcy-narzadow-wciaz-jeszcze-zyja-podczas-pobierania- narzadow-do-

przeszczepow-2018-06 
 

Ile kosztuje ludzkie ciało? https://www.se.pl/styl-zycia/porady/ile-kosztuje-ludzkie-cialo-mozna-dostac-ponad- 500-

tysiecy-zlotych-za-nerke-lub-watrobe-aa-axtg-sUSL-FC9H.html VIDEO: https://youtu.be/udpfxegv6CY 
 

Kulisy powstania definicji „śmierci mózgowej”. Powołano grupę po 

zrobieniu 

pierwszego przeszczepu, żeby lekarz nie był ukarany. Wymyślono definicję:  
http://wiadomosci.robertbrzoza.pl/polska-kolonia/wszystkie-narzady-pobiera-sie-od-osoby-z-bijacym-sercem/ 

 

 
https://www.rodaknet.com/rp_art_5169_czytelnia_ukryta_strona_transplantacji.htm 

 

 

Ukraina – Do Europy w częściach: 

rozprutymi brzuchami. Tylko nieco dalej, w rejonie cmentarza Troickiego, 

 odkryto jeszcze 300 ciał, nie pochowanych, z rozprutymi brzuchami i bez 

 organów wewnętrznych.: https://wolna-polska.pl/wiadomosci/ukraina-europy-czesciach-2014-05 

 
 

HANDEL ORGANAMI LUDZKIMI: 

handel organami ludzkimi: https://www.maitri.pl/gazetka/my_76/html/organy.htm 

 

Matko, dlaczego nie zadajesz pediatrze podstawowych pytań? 
https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2015/02/12/matko-dlaczego-nie-zadajesz-pediatrze-podstawowych-pytan/ 

 

 

 

Dawstwo organów kojarzone jest jako przejaw bezinteresownego działania 

na rzecz drugiej osoby. Tymczasem podobnie jak relatywizuje się początek 
życia, aby w ten sposób szukać usprawiedliwienia dla zabijania dzieci 
poczętych, manipulacje stosuje się także odnośnie do orzeczenia jego kooca.: 

Misjonarka ujawniła międzynarodowy 

odkryto około 180 ciał nac-gwardzistów z 

„DAWCY”: 
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