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Niestety nie wszystkim w równym stopniu na tym zależy, ale jest to problem 

większości firm, nie tylko w branży medycznej. Każda firma opiera swoją 

strategię na liderach i nam takich liderów nie brakuje. Natomiast wszystkich 

interesuje zapewne co nas czeka w najbliższym czasie. 

Weszło w życie wiele nowych aktów prawnych. Jedne obowiązują nas już 

od 1 lipca, inne będą sukcesywnie wdrażane, ale nie są to zmiany o któ-

rych czyta się z zainteresowaniem, więc szczegóły pomijam. Poinformuję 

tylko o tych istotnych z Waszego punktu widzenia. Weszła w życie Ustawa 

z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższe-

go wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych 

w podmiotach leczniczych. Zostały w niej zawarte współczynniki wyna-

grodzeń przewidziane dla zawodów zajmujących się ochroną zdrowia. 

Współczynnik określa w  jakim stosunku do średniej krajowej pozostaje 

najniższe wynagrodzenie osób z poszczególnych zawodów medycznych. 

Jak zapewne Państwo wiecie Ustawa wzbudziła kontrowersje praktycznie 

wszystkich środowisk medycznych i zapowiedziane są akcje protestacyjne 

na 11 września tego roku. 

Długo wyczekiwany projekt ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta 

również wzbudził wiele kontrowersji, chociaż wszyscy jesteśmy zgodni, 

że monitorowanie jakości w ochronie zdrowia jest bardzo pożądane i ko-

nieczne. Jednak regulacje prawne dotyczące tej kwestii powinny spełniać 

zakładany cel, którym jest faktyczna poprawa opieki nad chorym. 

Minister Adam Niedzielski powołał specjalny zespół do spraw przygo-

towania nowych zasad kwalifikacji i  kategoryzacji podmiotów systemu 

podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowot-

nej. Jest to absolutnie kluczowy proces dla naszego szpitala, ponieważ 

definiuje status finansowy i referencyjny naszego szpitala na kolejne cztery 

lata. Pierwotnie nowa kwalifikacja do sieci szpitalnej miała być zakończo-

na do 30 września 2021 roku, potem termin przesunięto na koniec roku 

2021, zaś ostatecznie rządowy projekt przesunął go do 27 marca 2022 roku. 

Ma on zacząć obowiązywać od 1 lipca 2022 roku. Mamy w związku z tym 

więcej czasu na dobre przygotowanie szpitala do nowego kontraktowania, 

ale to oznacza, że pracujemy do tego czasu na dotychczasowych warun-

kach kontraktowych z NFZ. Tyle o zmianach.

Niestety nie mogę nie wspomnieć o czwartej fali pandemii COVID-19, któ-

ra na pewno nastąpi, choć trudno powiedzieć, w jakim okresie będzie jej 

szczyt, a także jak będzie duża. Prognozy mówiły, iż szczyt może nastąpić 

na przełomie września i października, ale niektórzy eksperci prognozują 

listopad. Wskaźnik wyszczepialności naszych pracowników mamy satys-

fakcjonujący, ale apeluję jeszcze do grupy pracowników niezaszczepionych 

o zmianę stanowiska i skorzystanie możliwości uodpornienia się na zaka-

żenie. Niepokojące jest też, że nasze województwo zdecydowanie odbiega 

od całego kraju, jeśli chodzi o liczbę zaszczepionych osób, co może mieć 

niekorzystny wpływ na przebieg czwartej fali pandemii. 

Na nadchodzący okres jesienno-zimowy należy także przygotować strate-

gię unikania zakażenia drogą kropelkową (grypa, SARS-CoV-2), odpowied-

nio organizując miejsca pracy, zwłaszcza w których gromadzi się kilka osób. 

I pamiętajmy, że nadal obowiązuje zasada DDM: dezynfekcja , dystans 

i maseczka.

Dyrektor 
 Irena Kierzkowska

Czekają nas  
kolejne wyzwania
Szanowni Państwo, kończy się sezon letniego wypoczynku, wracamy do pracy, 

do naszych codziennych, odpowiedzialnych obowiązków. Odpoczęliśmy 

mam nadzieję nie tylko od pracy, ale też od naszych „covidowych obciążeń” 

w szerokim tego słowa rozumieniu. Wszyscy odpowiadamy za nasz szpital, 

za nasze miejsce pracy, za jego kondycję, wizerunek i rozwój.

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 
powstało Centrum Kompetencji  
Raka Jelita Grubego 
Sprawna koordynacja oznacza dla pacjenta, że nie błądzi 

w systemie, nie traci cennego czasu na poszukiwania 

miejsca terapii. Po zakończeniu leczenia szpitalnego 

pacjenci wracają pod opiekę poradni przyszpitalnej 

w celu wczesnego rozpoznania ewentualnego nawrotu 

choroby – mówi dr n. med. Robert Wojsław z Oddziału 

Chirurgii Onkologicznej.

Rozmowa z Robertem Wojsławem (str. 4–5) Dr Robert Wojsław (w środku) podczas operacji
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Jaki był cel i dlaczego powstało centrum kompetencji nowotworów 
jelita grubego w WSS w Olsztynie?

Współcześnie standardem leczenia nowotworów jelita grubego jest tzw 

leczenie skojarzone. To skojarzenie oznacza łączenie w różnych, zależnych 

od zaawansowania choroby, sekwencjach chirurgii onkologicznej, che-

mioterapii i radioterapii. Od kilku lat w naszym Szpitalu takie leczenie jest 

prowadzone. Jednak ta działalność nie była przez długi czas zauważona 

na rynku usług medycznych.

Idea utworzenia centrów kompetencji nie jest nowa i wynika z logicznego 

założenia, potwierdzonego praktyką, że ośrodki, które wykonują dużą ilość 

procedur operacyjnych jednego typu mają mało powikłań i dobre lub bar-

dzo dobre odległe wyniki leczenia. Ma to szczególne znaczenie w onkologii 

bo po prostu oznacza mniejszą ilość nawrotów miejscowych i wczesnych 

powikłań chirurgicznych – ci chorzy żyją dłużej.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z marca br. dyrektor War-

mińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 

Zdrowia w Olsztynie ogłosił konkurs dla świadczeniodawców realizujących 

szpitalne świadczenia gwarantowane na centrum kompetencji diagnostyki 

i leczenia nowotworów jelita grubego. 

Szpital, przystępując do konkursu, musiał wykazać, że taką działalność już 

prowadzi, że dysponuje kadrą medyczną zarówno z dziedzin onkologicz-

nych jak i  patomorfologii, radiodiagnostyki, gastroenterologii, wykazać 

wykonanie odpowiedniej ilości wykonanych procedur kolonoskopowych, 

histopatologicznych i operacyjnych ściśle w zakresie leczenia nowotworów 

jelita grubego i bardzo szerokim zakresem badań diagnostycznych. Do tego 

przedstawić wdrożony system ds. szybkiej terapii onkologicznej i opieki 

w okresie po zakończeniu terapii w celu ciągłego monitorowanie cho-

rych. Warunków do wypełnienia kryterium kompleksowości ośrodka było 

naprawdę wiele, ale wszystkie je spełnialiśmy. Od dnia 1 czerwca 2021roku 

w naszym Szpitalu oficjalnie istnieje centrum kompetencji nowotworów 

jelita grubego.

Jakie komórki Szpitala będą uczestniczył w realizacji zdań centrum?

Tak naprawdę to cały Szpital jako organizacja jest zaangażowany w działa-

nie tego zadania a aktywność poszczególnych części systemu uzależniony 

będzie od zaawansowania nowotworu oraz współistniejących schorzeń.

W przypadku nowotworów jelita grubego niezbędnym elementem rozpo-

znania jest kolonoskopia z pobraniem wycinka do badania histopatologicz-

nego. Mamy więc już na wstępie udział Oddziału Gastroenterologicznego 

I. Pracownie i zakłady diagnostyczne:
1.  Pracownia Endoskopowa realizująca m.in. „Program badań 

przesiewowych raka jelita grubego”. 
2. Pracownie Diagnostyki Obrazowej: TK, RM, RTG, USG, PET-CT.
3. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne. 
4. Zakład Medycyny Nuklearnej – Scyntygraf.
5. Zakład Patomorfologii.
6. Pracownie kardiologii inwazyjnej i nieinwazyjnej.

II. Oddziały szpitalne i poradnie:
1. Oddział Chirurgii Onkologicznej.
2. Oddział Chemioterapii.
3. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
4. Blok Operacyjny.
5.  Inne oddziały specjalistyczne, w tym: Oddział Gastroentrologiczny, 

Oddział Neurochirurgiczny, Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział 
Ginekologii Onkologicznej, Oddział Kardiochirurgii.

6.  AOS, w tym Poradnia Chirurgii Onkologicznej, Poradnia Chemioterapii, 
Poradnia Gastroenterologiczna i inne.

7. POZ.

III. Świadczenia wspomagające/uzupełniające:
1.  Ośrodek Żywienia Klinicznego Do– i Pozajelitowego – żywienie do– 

i pozajelitowe.
2. Porada psychologa/psychoonkologa.
3. Porada stomijna.
4. Porada żywieniowa – dietetyk szpitalny.

IV. Diagnostyka i monitorowanie choroby nowotworowej:
–  badania obrazowe (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, 

aparatem rentgenowski, aparat USG)
–  badania radioizotopowe – PET
–  procedury endoskopowe i zabiegowe (m.in. biopsja węzła chłonnego 

(węzłów chłonnych), endoskopia jelita grubego przez przetokę, 
endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego, kolonoskopia z biopsją, 
endoskopowe usunięcie polipa odbytnicy)

–  diagnostyka patomorfologiczna oraz ocena biomarkerów 
predykcyjnych (m.in. ocena histologiczna i cytologiczna (rozmaz 
+ cytobloczek), badania immunohistochemiczne niestabilności 
mikrosatelitarnej) 

–  badania laboratoryjne i inne związane z diagnostyką choroby 
nowotworowej i kwalifikacją do leczenia; 

–  badania serca – elektrokardiogram;
–  porada lekarska, konsultacja, asysta.

  1. Leczenie zabiegowe – realizowane w WSS w Olsztynie.
Procedury zabiegowe wykonywane w zakresie chirurgii 
onkologicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii wątroby, chirurgii klatki 
piersiowej – realizowane w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 
w Olsztynie.
Procedury postępowania określające zasady diagnostyki i leczenia 
we wszystkich stadiach zaawansowania raka jelita grubego znajdują 
się w procedurze PA/OP2 „Standardy diagnostyki i postępowania 
terapeutycznego nowotworów jelita grubego i odbytnicy”.

  2.  Teleradioterapia – NU-MED S.A. Centrum Radioterapii 
i Usprawniania w Elblągu.
Procedury realizowane w zakresie teleradioterapii w ramach umów 
z podwykonawcą/umowy o współpracy.

  3.  Brachyterapia – NU-MED S.A. Centrum Radioterapii i Usprawniania 
w Elblągu.

  4.  Leczenie systemowe w WSS w Olsztynie – stosowanie chemioterapii, 
immunoterapii oraz leków ukierunkowanych molekularnie w ramach 
programów lekowych zgodnie z aktualnym obwieszczeniem 
Ministra Zdrowia wydawanym na podstawie art. 37 ust. 1ustawy 
z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnegoprzeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych.

  5.  Leczenie skojarzone – w uzasadnionych klinicznie przypadkach, 
możliwość zastosowania u pacjenta jednoczasowej chemioterapii 
i radioterapii (RCHT), w ramach umowy zawartej z NU-MED 
S.A. Centrum Radioterapii i Usprawniania w Elblągu. 

  6.  Leczenie żywieniowe dojelitowe i pozajelitowe w WSS w Olsztynie 
– częściowe i całkowite żywienie pozajelitowe oraz żywienie 
dojelitowe.

  7.  Porady psychologa lub psychoonkologa w WSS w Olsztynie.

  8. Porada stomijna w WSS w Olsztynie.

  9.  Porada żywieniowa w WSS w Olsztynie – wykonywana przez osobę 
planującą dietę w oddziale szpitalnym.

10.  Wsparcie koordynacyjne w zakresie uzyskania świadczeń 
rehabilitacji leczniczej – realizuje Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny 
w Górowie Iławeckim na podstawie umowy zawartej w zakresie 
pielęgnacji i rehabilitacji ogólnoustrojowej.

11.  Wsparcie koordynacyjne w zakresie uzyskania opieki paliatywnej 
i hospicyjnej – Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie.

Najważniejsze elementy Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym w Olsztynie
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i Zakładu Patomorfologii. Kolejny etap to ocena zaawansowania choroby 

w badaniach obrazowych co ma bezpośredni wpływ na proces terapeu-

tyczny. W tym zakresie mamy to szczęście że nasz Szpital dysponuje prak-

tycznie wszystkim co jest współcześnie potrzebne. Pracujący w Zakładzie 

Radiodiagnostyki i Diagnostyki Obrazowej lekarze, posługując się zwłasz-

cza tomografią komputerową i magnetycznym rezonansem jądrowym, 

z dużą dokładnością potrafią ocenić zaawansowanie choroby tzn. ewen-

tualne naciekanie nowotworu na okoliczne struktury czy obecność ognisk 

przerzutowych. W  Zakładzie Medycyny Nuklearnej możemy wykonać 

pozytronową tomografię emisyjną, a w  specjalnych typach nowotworów 

(guzy neuroendokrynne) scyntygrafię receptorów somatostatynowych. Nie 

możemy zapomnieć o Medycznym Laboratorium Diagnostycznym, dzięki 

pracy którego wstępnie oceniamy metabolizm chorego czy odchylenia 

markerów nowotworowych. Etap diagnostyki nowotworu musi być czasem 

spleciony z badaniem wydolności ważnych życiowo narządów posiłkujemy 

się więc konsultacjami i badaniami z dziedziny kardiologii, nefrologii czy 

endokrynologii. Widać z tego jak kompleksowa jest to rozpoznanie przed 

rozpoczęciem radykalnego leczenia.

Który oddział będzie odgrywał kluczową rolę w funkcjonowaniu 
centrum?

W przypadku tzw. nowotworów litych (narządowych) zasadniczą metodą 

terapii w intencji wyleczenia jest leczenie operacyjne. Główną rolę będzie 

więc odgrywał Oddział Chirurgii Onkologicznej. Musimy jednak pamiętać, 

że nie jesteśmy samotną wyspą. Nic byśmy nie zrobili bez udziału per-

sonelu Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i  Intensywnej Te-

rapii. Od kilku lat w leczeniu tych nowotworów wykonujemy procedury 

z dostępu laparoskopowego, które są zdecydowanie lepszym wyborem 

dla pacjenta, ale też znacznie bardziej koszto hłonne dla Szpitala. Muszę 

podkreślić, że zawsze mieliśmy wsparcie Dyrekcji Szpitala we wdrażaniu 

tych procedur. Dodatkowo ostatnio zakupiony został endoskop operacyjny, 

dzięki któremu można będzie wykonywać najbardziej aktualne procedury 

np. miejscowego pełnościennego wycięcia nowotworów bądź etap kro-

czowy przy radykalnym leczeniu ultra nisko położonych raków odbytnicy 

z zaoszczędzeniem mięśni zwieraczy.

Jak praktycznie przebiegać będzie opieka na chorym?

Wszystko rozpoczyna się w przyszpitalnej Poradni Chirurgii Onkologicz-

nej, do której trafia chory z podejrzeniem lub potwierdzeniem w bada-

niu histopatologicznym nowotworu jelita grubego. Tu otrzyma stosowne 

skierowania na badania wstępne i pogłębione. Następnie uzyskane wyniki 

przekazywane są do wielospecjalistycznego konsylium złożonego z chi-

rurga onkologa, chemioterapeuty, radioterapeuty i koordynatora diagno-

styki i leczenia onkologicznego. Decyzją tego zespołu koordynator ustala 

terminy poszczególnych procedur medycznych i informuje o tym pacjen-

ta. Sprawna koordynacja oznacza dla pacjenta, że nie błądzi w systemie, 

nie traci cennego czasu na poszukiwania miejsca terapii. Po zakończeniu 

leczenia szpitalnego pacjenci wracają pod opiekę poradni przyszpitalnej 

w celu wczesnego rozpoznania ewentualnego nawrotu choroby.

Reasumując potencjał diagnostyczno-leczniczy naszego Szpitala zapewnia 

pacjentom optymalne, skoordynowane i nowoczesne leczenie nowotwo-

rów jelita grubego w jednym miejscu.

Rozmawiał  

Przemysław Prais

Program badań przesiewowych raka jelita gru-

bego w  latach 2019-2021 finansowany jest 

przez Ministerstwo Zdrowia w ramach „Naro-

dowego Programu Zwalczania Chorób Nowo-

tworowych”

Opis Programu:

Program polega na wykonywaniu kolonosko-

pii przesiewowych w populacji osób średniego 

ryzyka zachorowania na raka jelita grubego. 

Identyfikacja kandydatów do badań odbywa się 

przez lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki 

zdrowotnej lub poprzez samodzielne zgłosze-

nie się do ośrodka.

Do badań kwalifikują się:
• osoby w  wieku 50–65 lat, niezależnie 

od wywiadu rodzinnego,

• osoby w wieku 40–49 lat, które mają krew-

nego pierwszego stopnia, u którego rozpo-

znano raka jelita grubego,

• osoby w wieku 25–49 lat z rodziny z ze-

społem Lyncha. W  tej grupie osób ko-

nieczne jest potwierdzenie rozpoznania 

przynależności do rodziny z zespołem Lyn-

cha z poradni genetycznej na podstawie 

spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich 

i  ewentualnego badania genetycznego. 

Członkowie takiej rodziny powinny mieć 

powtarzane kolonoskopie, co 2–3 lata, 

chyba, że badanie genetyczne wskaże, 

że u danej osoby nie ma mutacji genetycz-

nych i że dana osoba może być zwolniona 

z wykonywania kontrolnych (nadzorczych) 

kolonoskopii

• osoby w wieku 20-49 lat z rodziny z zespo-

łem polipowatości rodzinnej gruczolakowa-

tej (FAP). W tej grupie osób konieczne jest 

potwierdzenie rozpoznania przynależności 

do rodziny z  FAP z  poradni genetycznej. 

Niniejszy program finansuje tylko pierwsze 

badanie w tej grupie osób.

Kryteria wyłączenia:
• objawy kliniczne sugerujące istnienie raka 

jelita grubego,

• kolonoskopia w ostatnich 10 latach

Skierowaniem na badanie jest ankieta wypeł-

niona przez osoby gotowe poddać się kolono-

skopii.

Ankieta może być przesyłana pocztą oraz drogą 

elektroniczną e-mail: kolonoskopia@wss.olsz-

tyn.pl, lub osobiście przekazana do Pracowni 

Endoskopowej (budynek główny Szpitala V 

piętro – przy Oddziale Gastroenterologicznym) 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

w Olsztynie, ul. Żołnierska 18.

W razie pytań i wątpliwości prosimy dzwonić tel. 

89 538 62 04 od poniedziałku do piątku w godz. 

7:30-14:30

Ankieta jest dostępna na stronie internetowej 

Szpitala Wojewódzkiego od adresem: http://

wss.olsztyn.pl/bezplatne-badania-profilaktycz-

ne/profilaktyka-raka-jelita.html lub w Pracowni 

Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Specja-

listycznego w Olsztynie.

Bezpłatne badania kolonoskopowe
Zapraszamy do bezpłatnego skorzystania z możliwości wykonania  
badań dla wczesnego wykrycia raka jelita grubego, które odbywają się w Pracowni Endoskopowej.
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W  realizacji zadań Centrum uczestniczy cały 

Szpital, zapewniając podczas hospitalizacji 

opiekę medyczną, psychologiczną, dietetycz-

ną. Bardzo ważną rolę w opiece nad pacjentem 

z  nowotworem raka jelita grubego spełniają 

pielęgniarki. 

Wykwalifikowany personel pielęgniarski, który 

posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną, roz-

poznaje aktualny stan pacjenta i zapewnia kom-

pleksową opiekę w okresie przedoperacyjnym 

i pooperacyjnym. Priorytetem w opiece onko-

logicznej jest traktowanie człowieka z chorobą 

nowotworową w sposób holistyczny, uwzględ-

niający jego stan biologiczny, psychiczny, spo-

łeczny oraz duchowy. Rozpoznanie potrzeb 

bio-psycho-społecznych pacjenta pozwala 

na sprawne i skuteczne leczenie.

Opieka przedoperacyjna

Pielęgniarka w  zakresie opieki przedopera-

cyjnej u  pacjenta z  nowotworem raka jelita 

grubego przeprowadza wywiad pielęgniarski, 

zbiera informacje o chorobach współistnieją-

cych, przebytych zabiegach operacyjnych. Przy-

gotowuje chorych do badań diagnostycznych 

oraz zabiegu operacyjnego wg obowiązujących 

procedur w szpitalu. Po analizie dokumentacji 

i  po obserwacji chorego formułuje diagnozy 

pielęgniarskie i opracowuje plan indywidualnej 

opieki dla danego pacjenta.

Kluczowym aspektem wczesnej oceny przedo-

peracyjnej jest stan odżywienia pacjenta. Wyka-

zanie niedoborów żywieniowych jest wskaza-

niem do rozpoczęcia interwencji żywieniowej, 

która będzie instrukcją dotyczącą składu i czę-

stotliwości posiłków oraz informacji na temat 

dostępnych diet przemysłowych i żywienia po-

zajelitowego. Pacjent w okresie intensywnego 

leczenia, aby nie tracić na wadze i nie rozwijać 

niedożywienia, powinien dostarczyć z  dietą 

przeciętnie o 10-20% więcej kalorii niż przed 

zachorowaniem.

Przygotowanie jelita grubego do operacji 

obejmuje oczyszczenie (doustnymi środkami 

osmotycznie czynnymi lub lewatywą). Celem 

jest zmniejszenie ilości zalegających resztek 

pokarmowych oraz zmniejszenie ilości bakterii 

w  świetle jelita. Sposób przygotowania jelita 

grubego do zabiegu operacyjnego uzależnio-

ny jest od rodzaju i wielkości zmiany nowo-

tworowej.

Jednym z zadań pielęgniarki przed zabiegiem, 

jak i w  trakcie całej hospitalizacji, jest spra-

wowanie opieki psychologicznej. Rozmowa 

z pacjentem stanowi kluczowy element przy-

gotowania psychicznego. Budujemy poczucie 

bezpieczeństwa, zaufania, spokoju, pomaga-

my pokonać lęk, niepokój, pomagamy zrozu-

mieć trudny język medyczny co przynosi ko-

rzystny wpływ na proces dalszego leczenia. 

Od chwili przyjęcia do szpitala poprzez cały 

proces leczenia pacjent może także skorzy-

stać z konsultacji psychologa. To pielęgniarka 

może uświadomić choremu, jak ważna jest 

równowaga pomiędzy zdrowiem fizycznym 

a  psychicznym, którym w  sposób profesjo-

nalny zajmuje się psycholog.

Rola pielęgniarki 
w opiece nad pacjentem 
z nowotworem raka jelita grubego
W dniu 1 czerwca 2021 roku w naszym Szpitalu powołano Centrum Kompetencji Diagnostyki i Leczenia 

Nowotworów Jelita Grubego w celu zapewnienia chorym z nowotworem jelita grubego kompleksowej opieki, 

a w konsekwencji aby poprawić jakość ich życia.

Martyna Lemańska w gabinecie zabiegowym
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Równie istotna w  opiece nad pacjentem jest 

znajomość statusu socjoekonomicznego pa-

cjenta, jego wykształcenie, wykonywany zawód 

i  charakter pracy czy warunki mieszkaniowe. 

Podczas zbierania wywiadu pielęgniarka pozy-

skuje informacje na temat więzi w rodzinie czy 

kontaktów społecznych, aby lepiej zrozumieć 

reakcje i zachowania chorego, wyrobić pogląd 

czy po wyjściu ze szpitala chory będzie mógł 

liczyć na wsparcie ze strony rodziny, przyja-

ciół czy też może niezbędna będzie mu opieka 

instytucjonalna. Pielęgniarka nabywa wiedzę 

na temat sfery duchowej (wyznania religijne-

go), informuje pacjenta o możliwości kontaktu 

z duszpasterzem.

Dzień powrotu chorego z sali operacyjnej jest 

dobrym momentem na rozpoczęcie ćwiczeń, 

lecz jest to zdecydowanie za późno na naukę 

rehabilitacji. Zasady gimnastyki oddechowej 

(w tym instrukcja korzystania z urządzeń służą-

cych do ćwiczeń oddechowych), nauka efek-

tywnego kaszlu oraz podstawowe elementy 

gimnastyki w łóżku (ćwiczenia izometryczne), 

powinny być wyjaśnione i omówione z pacjen-

tem w przededniu operacji. Celem podjętych 

działań jest zminimalizowanie ryzyka rozwoju 

powikłań płucnych i zakrzepowo-zatorowych.

Opieka pooperacyjna

W okresie pooperacyjnym konieczna jest wnikli-

wa obserwacja pacjenta pod kątem wystąpienia 

ewentualnych powikłań pooperacyjnych – za-

równo dotyczących miejsca operowanego, jak 

i  funkcjonowania organizmu. Należy pamiętać 

o tym, iż jednym z najważniejszych czynników 

pozwalających na zdrowienie pacjenta jest od-

powiednio prowadzona terapia przeciwbólowa. 

Pielęgniarka, aby zapewnić wysoką jakość opieki 

współpracuje z innymi członkami zespołu tera-

peutycznego, między innymi z dietetykiem szpi-

talnym, fizjoterapeutą czy psychologiem. Z po-

mocą dietetyka szpitalnego edukuje chorego 

na temat prawidłowej diety, którą chory będzie 

kontynuował w domu po wyjściu ze szpitala.

Personel pielęgniarski w okresie pooperacyjnym 

dostarcza niezbędnych informacji, wspiera pa-

cjenta i  jego rodzinę, przygotowuje do samo-

pielęgnowania i samoopieki, uczy chorego jak 

postępować z  raną w warunkach domowych 

po wypisie ze szpitala, w  tym o konieczności 

zgłaszania się na wizyty kontrolne oraz zachęca 

do kształtowania i rozwijania zachowań proz-

drowotnych (utrzymywanie optymalnej masy 

ciała, regularna umiarkowana aktywność fizycz-

na, zbilansowana dieta). 

W niektórych przypadkach zabieg wycięcia raka 

jelita grubego kończy się wyłonieniem stomii. 

Jest to chirurgiczne wyprowadzenie jelita gru-

bego na powierzchnię brzucha. 

Wyróżnia się trzy rodzaje stomii: kolostomia 

(połączenie światła jelita grubego ze skórą 

zlokalizowaną zwykle w  lewym podbrzuszu), 

ileostomia ( połączenie światła jelita krętego 

ze skórą powłok brzusznych zlokalizowaną 

w prawym podbrzuszu), urostomia (dot. układu 

moczowego). 

W dniu poprzedzającym operację lekarz z pielę-

gniarką dokonują oceny powłok skórnych brzu-

cha chorego i wyznaczają miejsce wyłonienia 

stomii. Przy ocenie należy uwzględnić budowę 

ciała pacjenta. Miejsce wyłonienia stomii nie 

może znajdować się w fałdzie skórnym. 

Po operacji wyłonienia stomii pacjent bardzo 

często jest załamany psychicznie i  przeko-

nany, że jakość jego życia ulegnie diametral-

nemu pogorszeniu. Negatywne nastawienie 

do własnej sytuacji wynika ze zmiany wyglądu 

własnego ciała, poczucia dyskomfortu, braku 

wsparcia oraz lęku co do nowej sytuacji życio-

wej. Brak możliwości kontrolowania wypróż-

nień wywołuje w chorym silny lęk przed zanie-

czyszczaniem, często ze współtowarzyszącym 

poczuciem winy oraz wstydem. Obawy doty-

czą trudności związanych z pielęgnacją stomii, 

możliwości kontaktów rodzinnych, jak również 

cierpienia fizycznego. Czas adaptacji pacjen-

ta ze stomią może trwać różnie długo. Okres 

ten jest uzależniony od stanu fizycznego oraz 

psychicznego pacjenta. Osoby po tego rodza-

ju operacji gorzej opisują własną atrakcyjność, 

aktywność społeczną, możliwości zawodo-

we, intelektualne i swobodne funkcjonowanie 

w wielu aspektach życia. Rozwiązaniem trud-

nej sytuacji chorego z wyłonioną stomią, który 

opuszcza oddział, jest szeroko interpretowana 

rehabilitacja. Ważną pozycję w procesie lecze-

nia zajmuje stopień zaangażowania rodziny 

i personelu medycznego. Stomia postrzegana 

jako utrata narządu, zniekształcenie obrazu 

własnego ciała i brak kontroli nad wypróżnie-

niami powoduje u chorych głęboki uraz psy-

chiczny, potęguje zaburzenia emocjonalne, 

w tym lęk i depresję, oraz ogranicza aktywno-

ści życiowe. Wytworzenie sztucznego odbytu 

brzusznego z jednej strony prowadzi do dys-

komfortu psychicznego i fizycznego, zmienia 

jakość życia, powoduje pojawienie się ewen-

tualnych powikłań, a z drugiej przedłuża życie. 

Kluczową rolę spełnia pielęgniarka, która zaj-

muje się edukacją pacjenta, przygotowaniem 

chorego do zmierzenia się z codzienną rzeczy-

wistością pozabiegową. To pielęgniarka przeko-

nuje pacjenta, że na pewno poradzi on sobie 

z nowo zaistniałą sytuacją. 

Pielęgniarka edukacje pacjenta w zakresie pra-

widłowego doboru i właściwego użytkowania 

sprzętu stomijnego, instruuje jak uniknąć od-

klejenia worka stomijnego a w konsekwencji 

uniknąć podrażnień skóry. W dalszej kolejno-

ści po edukacji, przychodzi kolej na praktykę, 

w której to pielęgniarka wspólnie z pacjentem 

uczy go jak dopasowywać i przyklejać worek, 

jak dbać o  skórę. Bardzo istotne jest prawi-

dłowe wycięcie otworu w  pierścieniu worku 

na stomię. Wycięty otwór musi szczelnie obej-

mować stomię, gdyż odsłonięcie skóry wokół 

stomii, spowoduje zaciekanie treści jelitowej 

na skórę i  jej podrażnienie a  w  konsekwen-

cji ranę. W  wyborze odpowiedniego rodzaju 

sprzętu do zaopatrzenia stomii czynny udział 

bierze pacjent i to on ostatecznie decyduje ja-

kim sprzętem będzie posługiwał się w samo-

dzielnym funkcjonowaniu.

Pacjent wypisywany jest z  oddziału dopiero 

wtedy, gdy sam będzie w stanie wymienić wo-

rek stomijny i będzie wiedział jak zadbać o skórę 

wokół stomii. 

Pielęgniarka przekazuje informacje choremu 

odnośnie dbania o codzienną higienę, w  tym 

przekazuje informacje i wskazówki, jak bez żad-

nych przeszkód korzystać z kąpieli, aby dobra-

ny sprzęt stomijny nie odkleił się po kontakcie 

z wodą. 

Obecny dostęp do sprzętu stomijnego jest 

na tyle duży, że daje pacjentom poczucie bez-

pieczeństwa i pewności siebie.

Zadaniem personelu pielęgniarskiego jest też 

poinformowanie pacjenta, że sprzęt stomijny 

jest refundowany według miesięcznych limitów 

dla wszystkich osób ze stomią zaś kwota refun-

dacji uzależniona jest od rodzaju stomii.

Pielęgniarka przekazuje też informacje o moż-

liwym dodatkowym wsparciu dla pacjenta 

po wyjściu ze szpitala., np. ze strony ogólno-

krajowej organizacji stomijnej jaką jest Polskie 

Towarzystwo Stomijne POL-ILKO. Poza tym 

aktywnie działają też stowarzyszenia stomijne, 

kluby osób ze stomią, grupy wsparcia, infolinie 

różnorodnych firm, które zaopatrują pacjentów 

w sprzęt stomijny, z których chory zawsze może 

skorzystać. Przy naszym szpitalu działa Poradnia 

Chirurgii Onkologicznej dostępna dla wszyst-

kich pacjentów leczonych z  powodu chorób 

onkologicznych, w  tym dla chorych z  rakiem 

jelita grubego.

Ponadto, pielęgniarka edukuje chorego na te-

mat wskazań i przeciwwskazań do wykonywa-

nia codziennych ćwiczeń i okresu pooperacyj-

nego, po którym można wrócić do sportów. 

Pacjent dowiaduje się, że stomia nie jest 

chorobą i  nie usprawiedliwia bezczynności 

a  aktywność fizyczna zapobiega powikła-

niom, np. przepuklinie okołostomijnej. Pacjent 

musi się nauczyć, jak przytrzymać stomię 

(np. w trakcie kichnięcia czy kaszlu) aby nad-

miernie nie napinać mięśni brzucha, jak prawi-

dłowo wstawać z łóżka, krzesła.

Pielęgniarka we współpracy z dietetykiem, prze-

kazuje pacjentowi wskazówki i zalecenia doty-

czące stosowania diety w okresie pooperacyj-

nym. Informujemy, że stomia jest tylko efektem 

końcowym zabiegu operacyjnego, dlatego też 

dieta osoby ze stomią nie będzie odbiega-

ła od zdrowej diety człowieka. Przekazujemy 
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pacjentowi informacje odnośnie niektórych 

pokarmów, które mogą powodować gazy lub 

mogą wywołać dyskomfort u pacjenta. Cho-

ry powinien spożywać posiłki w  regularnych 

odstępach czasowych 4-5 posiłków dziennie 

oraz wypijać odpowiednią ilość płynów (2-2,5l 

/ dobę).

Pacjenci z  wielką ulgą przyjmują informację, 

że ich dotychczasowe życie tak naprawdę nie 

ulegnie wielkiej zmianie, że będą mogli funk-

cjonować tak jak dotychczas, prowadzić nieza-

kłócone życie towarzyskie, uprawiać większość 

dotychczasowych aktywności fizycznych czy 

też swobodnie podróżować. 

Podsumowując, personel pielęgniarski odgrywa 

kluczową rolę w opiece nad pacjentem z nowo-

tworem raka jelita grubego dzięki komplekso-

wej opiece nad pacjentem od momentu przy-

jęcia go do oddziału aż do wypisu. Udzielanie 

wsparcia i niezbędnej pomocy ma istotny wpływ 

na proces zdrowienia i rehabilitacji pacjentów 

z chorobą nowotworową.

mgr piel. Martyna Lemańska
Z-ca pielęgniarki oddziałowej 

Oddziału Transplantologicznego, Oddziału 

Chirurgii Onkologicznej, Oddziału 

Chirurgicznego Ogólnego
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Pionierskie badania wpływu 
szczepionek przeciwko 
COVID-19 na przebieg ciąży
Lekarze Oddziału Klinicznego Ginekologiczno-Położniczego pierwsi w Polsce i jedni z pierwszych na świecie udowodnili przezłożyskową transmisję 
przeciwciał przeciwko antygenowi S wirusa SARS-CoV-2. Tym samym potwierdzili możliwość uodpornienia dzieci pacjentek zaszczepionych w ciąży.

– Kobiety ciężarne są w grupie podwyższonego 

ryzyka ciężkiego przebiegu infekcji COVID-19. 

Zaszczepienie ich zmniejsza ryzyko zachorowa-

nia u mam, ale także zwiększa szansę na uniknię-

cie wielu powikłań ciąży w przebiegu tej infekcji 

dla płodów. Badanie prowadzone w  naszym 

ośrodku ocenia właśnie skuteczność i bezpie-

czeństwo szczepienia przeciwko COVID-19 

w czasie ciąży – wyjaśniał na początku lipca 

prof. Tomasz Waśniewski, ordynator Oddziału 

Klinicznego Ginekologiczno-Położniczego. 

– W badaniu uczestniczą osoby dobrowolnie 

zaszczepione w ciąży. Kwalifikacja do badania 

odbywa się po szczepieniu. Do tej pory zrekru-

towaliśmy ponad 180 kobiet ciężarnych z całej 

Polski. Wszystkie nasze ciężarne są pracowni-

cami ochrony zdrowia, w większości to lekarki, 

które po wnikliwej analizie dostępnych badań 

stwierdziły, że korzyści z  zaszczepienia się 

w ciąży dla nich i ich dzieci, znacznie przewyż-

szają ryzyko tej terapii.

To właśnie spodziewające się dziecka lekar-

ki skłoniły lekarzy ze szpitala wojewódzkiego 

w Olsztynie, żeby zbadać skuteczność szcze-

pionek podczas ciąży. Jedną z  mam, która 

przyjęła szczepionkę będąc w ciąży jest pani 

Agnieszka, lekarz dermatolog. Do siódmego 

miesiąca ciąży pracowała. Decyzję o  szcze-

pieniu przeciw koronawirusowi, podjęła 

w 17 tygodniu ciąży. Zrobiła to po wielu roz-

mowach z lekarkami z całej Polski. 

Doktor Wojciech Zdanowski, główny autor 

badania dodał, że jego wstępne wyniki oce-

niają miano przeciwciał przeciwko białku S 

wirusa SARS-CoV-2 u pacjentek oraz w krwi 

pępowinowej noworodków po szczepie-

niu BNT162b2 mRNA COVID-19. – W naszej 

cząstkowej pracy już opublikowanej w presti-

żowym czasopiśmie „Vaccines” prezentujemy 

jako jedni z  pierwszych na świecie dowód 

na przezłożyskową transmisję przeciwciał 

przeciwko antygenowi S wirusa SARS-CoV-2. 

Potwierdzamy tym samym możliwość uod-

pornienia dzieci pacjentek zaszczepionych 

w  ciąży. Udowodniliśmy, że tydzień ciąży, 

w  którym jest podawana szczepionka jest 

głównym czynnikiem wpływającym na trans-

fer przezłożyskowy przeciwciał poszczepien-

nych. Jesteśmy w  trakcie analizy zebranych 

danych odnoszących się do bezpieczeństwa 

szczepienia w  ciąży – zaznaczył – Wnioski 

płynące z naszego badania mogą w przyszło-

ści przyczynić się do ustalenia bezpieczeństwa 

oraz ewentualnego schematu szczepienia 

w ciąży.

Przemysław PraisTomasz Waśniewski Wojciech Zdanowski
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W pracowni wykonywane są badania elektroencefalograficzne, badania 

mięśni, badania przewodnictwa nerwowego oraz badania ultrasonogra-

ficzne zarówno dla pacjentów przebywających w Oddziale Neurologii i in-

nych oddziałów szpitala, jak i w przypadku niektórych badań, pacjentów 

kierowanych z zewnętrznych poradni.

Pracownia w ostatnim czasie została wyposażona w nowoczesny sprzęt, 

który w połączeniu z wysokimi kwalifikacjami pracowników umożliwia wy-

konywanie bardzo wysoko specjalistycznych badań i diagnozowanie wielu 

chorób nerwowo-mięśniowych.

Badanie EEG jest jednym z podstawowych badań pozwalających w spo-

sób nieinwazyjny ocenić czynność bioelektryczną mózgu. Wykonywane 

jest w celu rozpoznania i określenia rodzajów napadów padaczkowych, 

monitorowania efektów leczenia. Służy do różnicowania niepadaczko-

wych zaburzeń napadowych, do których należą zaburzenia snu, omdlenia, 

zaburzenia zachowania. Jest także bardzo ważną metodą diagnostyczną 

u pacjentów w śpiączce, u pacjentów po urazach czaszkowo -mózgowych, 

z rozpoznanymi nowotworami, z zapaleniem mózgu czy też z chorobami 

naczyniowymi. 

Badanie EEG jest wykonywane na elektroencefalogramie przez panią Lu-

cynę Merchel, osobę która od wielu lat dzień w dzień z anielską cierpliwo-

ścią zakłada pacjentom elektrody na powierzchni głowy, a następnie przez 

długi czas (20-60min) siedząc przed monitorem kontroluje prawidłowość 

zapisu badania. Badania te są interpretowane przez lek. Annę Litwin oraz 

dr Krzysztofa Noska. Ocena ta opiera się na analizie częstotliwości oraz 

amplitudy fal mózgowych. Wynik badania EEG jest interpretowany nie tylko 

na podstawie samego zapisu, ale i zachowania pacjenta i jego stanu w mo-

mencie badania.

Badanie EMG jest bardzo ważnym badaniem w diagnostyce chorób mięśni 

i nerwów obwodowych. Za pomocą tego badania możemy precyzyjnie 

ustalić lokalizację, stopień uszkodzenia, charakter zmian patologicznych 

oraz ocenić dynamikę procesu chorobowego (ostry, przewlekły). Badanie 

EMG składa się z 2 elementów: elektroneurografii ENG (badania przewod-

nictwa nerwowego) oraz właściwej elektromiografii EMG czyli badania 

czynności elektrycznej mięśni. Ponadto wykonywane są próba miaste-

niczna i próba tężyczkowa.

Elektroneurografia (ENG) to badanie czynności nerwów obwodowych 

(włókien czuciowych i ruchowych) na podstawie ich zdolności do prze-

wodzenia pobudzenia wywołanego bodźcem elektrycznym. Elektromio-

grafia (EMG) to badanie czynności bioelektrycznej mięśni. Wykonuje się 

je za pomocą elektrody igłowej wprowadzonej do mięśnia. W trakcie ba-

dania analizuje się: zapis spoczynkowy, zapis wysiłkowy i parametry poten-

cjału jednostki ruchowej.

Najczęstszymi wskazaniami do badania są: uszkodzenia pojedynczych ner-

wów (zesp.cieśni nadgarstka, uszkodzenie n.łokciowego, n.promieniowe-

go, n.strzałkowego), polineuropatie ch.neuronu ruchowego (SLA), miopatie 

(wrodzone, nabyte), miastenia, tężyczka.

Nowa pracownia
z nowoczesnym wyposażeniem
W ramach nowo wyremontowanego Oddziału Neurologii została stworzona  

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie Pracownia Neurofizjologii. 

Od lewej: lek. Urszula Kamińska, lek. Ewa Rotkiewicz, piel. Lucyna Merchel, lek. Anna Litwin, dr Krzysztof Nosek
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Badanie EMG jest badaniem interdyscyplinarnym, przydatnym nie tylko 

w neurologii, ale również w neurochirurgii, ortopedii, czy w diabetologii. 

Badania EMG są wykonywane przez dr Andrzeja Tutaja i lek. Urszulę Kamiń-

ską na jednym z najnowocześniejszych aparatów EMG obecnie dostępnych 

na rynku. 

Dr Andrzej Tutaj to jeden z pionierów badań EMG w Polsce, jako jeden 

z pierwszych w kraju wykonywał badania w  Klinice Neurologii Wojskowego 

Instytutu Medycznego w Warszawie. Mamy ogromne szczęście, że będzie 

nadal dzielił się z nami swoim doświadczeniem i czuwał nad szkoleniem 

kolejnych pokoleń neurofizjologów. 

Rozwój diagnostyki ultrasonograficznej w neurologii rozpoczął się w XIX 

wieku, kiedy to Christian Doppler opisał zjawisko fizyczne nazwane jego 

imieniem. Doskonalenie techniki umożliwiło w XX wieku skonstruowanie 

urządzeń oceniających spektrum przepływu krwi, a następnie możliwość 

oceny ściany naczyniowej. Koniec XX wieku to kolejny milowy krok w dia-

gnostyce ultrasonograficznej - powstają pierwsze aparaty umożliwiają-

ce badanie dopplerowskie przezczaszkowe (TCD), a następnie badanie 

dopplerowskie przezczaszkowe z obrazowaniem przepływu w kolorze 

(TCCD).

Metoda ultrasonograficzna umożliwia ocenę struktury ściany naczyniowej 

tętnic szyjnych w odcinku zewnątrzczaszkowym, ocenę przepływu krwi 

w naczyniach, co pozwala na rozpoznanie występowania blaszek miaż-

dżycowych czy też daje możliwość szybkiego, przyżyciowego rozpoznania 

stopnia zwężenia naczynia. Wśród licznych wskazań do wykonania badania 

USG Doppler tętnic domózgowych możemy zaliczyć: udar mózgu, objawy 

neurologiczne sugerujące niedokrwienie ośrodkowego układu nerwowe-

go, przebyty uraz w obrębie szyi, stwierdzony szmer nad tętnicami szyjny-

mi, powtarzające się zawroty i bóle głowy, a także omdlenia, miażdżyca, 

cukrzyca, wysokie stężenie cholesterolu we krwi.

Dużą zaletą ultrasonografii jest jej nieinwazyjność i możliwość badania przy-

łóżkowego. Metoda ultrasonografii przezczaszkowej z kolei (TCD, TCCD) 

ma zastosowanie w monitorowaniu skurczu naczyniowego w przebiegu 

krwotoku podpajęczynówkowego, śledzeniu efektów leczenia tromboli-

tycznego. Metoda ta służy ponadto do diagnostyki zwężeń i niedrożności 

tętnic wewnątrzczaszkowych, oceny hemodynamiki krążenia mózgowego 

Krzysztof Nosek bada pacjenta

Anna Litwin i Krzysztof Nosek

Ewa Rotkiewicz bada pacjenta
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(w tym rekanalizacji tętnicy) w ostrej fazie udaru, diagnostyki zatrzymania 

krążenia mózgowego.

Pracownia nasza otrzymała właśnie nowy aparat ultrasonograficzny, któ-

ry wyposażony jest m. in. w  głowicę i oprogramowanie umożliwiające 

wykonywanie badań przezczaszkowych. Badanie USG obecnie wykonuje 

dr Krzysztof Nosek, ale w niedługiej przyszłości do grona „ultrasonografi-

stów” dołączy lek. Ewa Rotkiewicz.

Aparat nasz dodatkowo wyposażony jest w głowicę o wysokiej częstotli-

wości do oceny nerwów obwodowych (zespół cieśni nadgarstka, zespół 

kanału nerwu łokciowego, zespół kanału Guyona, zespół kanału stępu). 

Badanie ultrasonograficzne nerwów jest niezwykle atrakcyjnym narzędziem 

diagnostyki mononeuropatii uciskowych. Jest szybsze, mniej skompliko-

wane, mniej bolesne dla pacjenta i tańsze w porównaniu do neurografii. 

W ramach Oddziału Neurologii prowadzona jest także terapia toksyną bo-

tulinową typu A w ramach Programów Lekowych NFZ. Iniekcje toksyny 

wykonywane są pod kontrolą aparatu USG m.in. w kurczowym kręczu karku 

czy spastyczności poudarowej kończyny górnej i dolnej. Zabiegi te wyko-

nują lek. Ewa Rotkiewicz oraz dr Jacek Zwiernik.

Dr n. med. Krzysztof Nosek,
Kierownik Pracowni Neurofizjologii 

Przez pracowników sterylizatorni jest nazy-

wany pieszczotliwie Azorkiem albo Reksiem. 

Na co dzień wzbudza sympatię i zaintereso-

wanie personelu bloku operacyjnego, a  dla 

intruzów – patogenów jest bezwzględny 

(i okrutny) ;)

Robot UVD to robot dezynfekujący o konstrukcji 

modułowej, który dzięki wykorzystaniu promie-

niowania UV-C o wysokiej mocy usuwa bakterie, 

grzyby i wirusy powodujący zakażenia i  infek-

cje. W naszym szpitalu służy do dezynfekcji sal 

operacyjnych i  pomieszczeń pomocniczych 

(pomieszczenia przygotowawczego i  myjni) 

po zabiegu pacjenta, u którego potwierdzono 

zakażenie koronawirusem.

Dezynfekcję przy pomocy Robota UVD przepro-

wadzają odpowiednio przeszkoleni pracownicy 

Centralnej Sterylizatorni. Aby przeprowadzić de-

zynfekcję sali operacyjnej pracownik uruchamia 

robota za pomocą tabletu i wskazuje numer sali 

operacyjnej. Robot udaje się tam samodzielnie, 

a  dzięki wbudowanym czujnikom jest w  sta-

nie ominąć przeszkody. Następnie pracownik 

przeprowadzający dezynfekcję sprawdza czy 

pomieszczenia są odpowiednio przygotowane, 

potwierdza listę kontrolną zgodną z procedurą 

bezpieczeństwa. Robot dezynfekuje wskazany 

obszar automatycznie, dzięki mapowaniu po-

mieszczeń i odpowiedniej konfiguracji. Urzą-

dzenie oczyszcza z wirusów i bakterii nie tylko 

powierzchnie, ale także powietrze. 

Promieniowanie UV dzieli się na trzy rodzaje:

• Ultrafiolet typu UV-A  

– długość fali: 315–380 nm,

• Ultrafiolet typu UV-B – 

 długość fali: 280–315 nm,

• Ultrafiolet typu UV-C  

– długość fali: 100–280 nm.

Promieniowanie UVC praktycznie nie wystę-

puje w środowisku naturalnym człowieka, jest 

pochłaniane przez warstwę ozonową i nie do-

ciera do powierzchni Ziemi. Z uwagi na silne 

działanie biobójcze, jest sztucznie wytwarzane 

i  stosowane w celu dezynfekcji. Duża dawka 

tego promieniowania niszczy DNA i RNA mi-

kroorganizmów.

Promieniowanie UVC negatywnie oddziału-

je również na organizm ludzki, dlatego przy 

przeprowadzaniu dezynfekcji należy zachować 

ostrożność. Ekspozycja na promieniowanie 

może skutkować oparzeniem skóry podobnym 

do słonecznego, stanami zapalnymi spojówki 

lub rogówki.

Robot UVD jest kluczowy dla utrzymania bez-

pieczeństwa zarówno pacjentów jak i pracow-

ników bloku operacyjnego w czasie pandemii. 

Dzielnie strzeże swojego podwórka, warczy 

na patogeny a  w  wolnych chwilach przynosi 

kapcie. 

Procesy dekontaminacji opisanym urządzeniem 

przeprowadzają następujące osoby: Joanna 

Głowacka, Iwona Tkacz, Julita Czaplińska, Mo-

nika Fedor, Marek Olbert, Patryk Kozyra, Łukasz 

Łaszek i w przyszłości Katarzyna Bednarczyk. 

Dodatkowe dekontaminacje w  Stacji Dializ 

przeprowadzają pracownicy Działu Aparatury 

Medycznej oraz interweniują w  razie poważ-

niejszych kłopotów i problemów uniemożliwia-

jących przeprowadzenie dekontaminacji przez 

pracowników Centralnej Sterylizatorni.

Joanna Głowacka, 
pracownik Centralnej Sterylizatorni

Robot, który usuwa  
bakterie, grzyby 
i wirusy

Lucyna Merchel przygotowuje pacjenta do badania
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Patomorfologia to dziedzina interdyscyplinarna, wymagająca ścisłej współ-

pracy z licznymi specjalnościami klinicznymi, w szczególności z zabiego-

wymi oraz onkologicznymi, gdzie patomorfologia wciąż pełni rolę klu-

czową.

Rola patomorfologii w onkologii

Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów w 2018 roku odnotowa-

no 167,5 tys. nowych zachorowań na nowotwory i 101,4 tys zgonów z po-

wodu nowotworów. Jednocześnie nowotwory złośliwe to druga przyczyna 

zgonów zarówno w Polsce, jak i w Europie (dane Eurostat z 2017 roku).

W związku z tym podejmowane są próby poprawy skuteczności terapii 

przeciwnowotworowych oraz wydłużenia czasu całkowitego przeżycia 

pacjentów onkologicznych. Obiecującym obszarem jest medycyna perso-

nalizowana, w której metody terapii dobiera się indywidualnie na podstawie 

klinicznych, molekularnych oraz histopatologicznych czynników progno-

stycznych. Stąd we współczesnej onkologii klinicznej samo postawienie 

rozpoznania na podstawie badania histopatologicznego jest niewystarcza-

jące. Według nowych klasyfikacji nowotworów złośliwych (w szczególno-

ści guzów ośrodkowego układu nerwowego, nowotworów hematologicz-

nych, nowotworów tkanek miękkich) do ustalenia ostatecznej diagnozy 

wymagane jest stwierdzenie obecności konkretnych mutacji genetycznych. 

Ponadto aby móc zaproponować i wdrożyć pacjentom leczenie konieczne 

jest określenie histopatologicznych czynników prognostycznych i predyk-

cyjnych z wykorzystaniem metod immunohistochemicznych oraz mole-

kularnych, jak ma to miejsce chociażby w niedrobnokomórkowych rakach 

płuca, rakach endometrium i rakach sutka. Przykładowo, przy postawieniu 

Patomorfolodzy z naszego 
szpitala dotrzymują kroku 
współczesnym standardom

Patomorfologia to dynamicznie rozwijający się dział medycyny zajmujący się rozpoznawaniem i klasyfikacją 

zmian morfologicznych zachodzących w komórkach, tkankach i narządach w przebiegu procesów 

chorobowych. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie dysponuje nowoczesnym sprzętem 

do diagnostyki i wykwalikowanym personelem do jego obsługi.
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rozpoznania raka gruczołowego płuca u chorych w zaawansowanym sta-

dium choroby należy uzupełnić wynik o ocenę obecności mutacji EGFR, 

rearanżacji ALK1 i ROS oraz ekspresji PD-L1. W rakach sutka z kolei wy-

magane jest immunohistochemiczne oznaczenie ekspresji receptorów 

estrogenowych, progesteronowych i receptora ludzkiego naskórkowego 

czynnika wzrostu (HER2), jak również ocena indeksu proliferacyjnego. Przy 

niejednoznacznym wyniku badania immunohistochemicznego na obec-

ność receptora HER2 diagnostykę uzupełnia się o podwójną hybrydyzację 

in-situ (DISH).

Zabezpieczenie materiału do badania 
mikroskopowego to kluczowy element procesu 
diagnostycznego

W tym miejscu warto wspomnieć o poprawnym zabezpieczaniu materiału 

do badania histopatologicznego, co ma zasadniczy wpływ na interpreta-

cję powyższych oznaczeń. Niezwykle istotne jest użycie odpowiedniego 

utrwalacza (10% roztwór zbuforowanej formaliny o pH między 7,2 a 7,4) 

a także odpowiedni czas utrwalania. Dla małych wycinków (np. dla oligo-

bioptatów pobranych podczas badań endoskopowych czy biopsji grubo-

igłowej) czas ten nie powinien przekroczyć 48 godzin, a dla materiałów 

dużych (np dla fragmentów narządów czy całych narządów) czas utrwa-

lania powinien wynosić między 24 a 48 godzin. Zbyt krótki lub zbyt długi 

czas utrwalania znacząco obniża jakość materiału oraz jego przydatność 

do badań immunohistochemicznych i molekularnych. Należy pamiętać 

o dobraniu odpowiedniego pojemnika i objętości utrwalacza do rozmiaru 

materiału – objętość płynu utrwalającego powinna być 10-krotnie większa 

od objętości preparatu. Wyjątek stanowią materiały do badania śródopera-

cyjnego, które należy dostarczyć w pojemniku bez środka utrwalającego.

Aktualne problemy i przyszłość polskiej 
patomorfologii

Poza utrwalaniem materiału, kluczowym elementem jest dokładne uzu-

pełnienie danych klinicznych zawartych w  skierowaniu na badania hi-

stopatologiczne. Niestety, praktyka wskazuje, że wymagania te często 

są nieprzestrzegane, co przekłada się na długi czas oczekiwania na wynik. 

Sytuacji nie poprawia fakt niewystarczającej współpracy między patologami 

a klinicystami, znaczące braki kadrowe (obecnie w Polsce według danych 

NIK z 2015 roku na 100 tys. mieszkańców przypada średnio około dwóch 

patologów) i brak odrębnego finansowania procedur patomorfologicz-

nych, co promuje rozwój firm komercyjnych i podejmowanie współpracy 

z podmiotami zewnętrznymi. Znaczna część tych jednostek nie posiada 

licencji Polskiego Towarzystwa Patologów, nie stosuje procesów ciągłej 

kontroli jakości, a więc niejednokrotnie wyniki badań histopatologicznych 

nie spełniają norm jakościowych. Badania mikroskopowe muszą więc być 

powtórzone, co generuje wysokie koszty oraz wydłuża czas oczekiwania 

na wynik i czas do wdrożenia leczenia. To ma jednak szansę się zmienić, 

Aspergilloma w barwieniu Gomori

Barwienie trichromem Massona do oceny mikroskopowego 
zapalenia jelita grubego

Komórki raka brodawkowatego tarczycy w badaniu cytologicznym 
z BACC guza tarczycy

Atypowe mitozy

Dodatni odczyn IHC HER2 w raku piersi
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bowiem w 2023 roku Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzić obowiąz-

kowe akredytacje zakładów patomorfologii. Oznacza to wprowadzenie 

jednolitych zasad postępowania w całym procesie diagnostyki patomorfo-

logicznej, o co patolodzy zabiegali od ponad 20 lat. Zgodnie z założeniami 

programu tylko zakłady akredytowane będą mogły realizować świadczenia 

finansowane ze środków publicznych.

W tym celu w 2020 roku przeprowadzono ogólnopolski program pilotażu 

akredytacji zakładów patomorfologii, w którym Zakład Patomorfologii 

WSS w Olsztynie brał udział jako jeden z 10 ośrodków. Informacje po-

zyskane w trakcie pilotażu posłużą przy wdrażaniu standardów akredy-

tacyjnych w 2023 roku. Ponadto, 16 grudnia 2020 roku opublikowano 

rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego doty-

czącego kompleksowych badań patomorfologicznych JGPato. Powyższe 

działania mają na celu poprawę jakości i skuteczności badań histopato-

logicznych. Niewątpliwie wpłynie to na poprawę trafności rozpoznań, 

skrócenie procesu diagnostycznego, a przez to na odpowiedni dobór 

ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej i  ostatecznie na optymalizację 

kosztów leczenia.

Działalność Zakładu Patomorfologii WSS 
w Olsztynie

W Zakładzie pracuje obecnie 29 osób, w tym 8 lekarzy specjalistów pa-

tomorfologów, 2 lekarzy w trakcie specjalizacji, 7 diagnostów laborato-

ryjnych, 2 magistrów biologii, 3 techników, 3 pracowników sekretariatu 

i archiwum, pomoc laboratoryjna, oraz 3 salowych. Łącznie wykonuje się 

około 85 tysięcy badań histopatologicznych i cytologicznych dla około 22 

tysięcy pacjentów rocznie, oraz około 2500 badań cytologii ginekologicz-

nej. W diagnostyce wykorzystuje się metody histochemiczne i immunohi-

stochemiczne oraz techniki biologii molekularnej.

Zakład dysponuje sprzętem do nowoczesnej diagnostyki patomorfologicz-

nej. W strukturach znajdują się m.in: 

• pracownia parafinowa z częściowo zautomatyzowanym systemem 

do barwienia i zaklejania preparatów, dwoma dyspenserami parafiny 

oraz dwoma procesorami tkankowymi o wydajności około 500 wy-

cinków na dobę

• pracownia cytologiczna z wirówkami cytologicznymi do przygotowy-

wania preparatów z płynów;

• pracownia histo– i  immunohistochemiczna z 3 aparatami do wyko-

nywania odczynów IHC o przepustowości łącznej około 150 ozna-

czeń na dobę i  aparatem do wykonywania barwień histochemicz-

nych o przepustowości około 20 preparatów na dobę (w pracowni 

wykorzystuje się również technikę hybrydyzacji in-situ do badań am-

plifikacji genu HER2);

• pracownia biologii molekularnej z zamkniętym systemem do oznaczeń 

techniką real-time PCR mutacji w genach EGFR, KRAS, NRAS, BRAF.

Współpracujemy także z zewnętrznymi laboratoriami w zakresie badań 

genetycznych nowotworów ośrodkowego układu nerwowego, niedrob-

nokomórkowych raków płuca, raków jelita grubego i czerniaków.

W  pomieszczeniach diagnostycznych lekarze i  diagności laboratoryjni 

korzystają z nowoczesnych i ergonomicznych mikroskopów świetlnych. 

Kształcenie oraz konsultacje wewnątrzzakładowe wspomaga mikroskop 

wielostanowiskowy oraz trzy wysokiej rozdzielczości kamery wraz z mo-

nitorami.

LSIL w cytologii ginekologicznej w barwieniu PapanicolauŚwierzbowiec ludzki w naskórku w barwieniu HE

Zakład Patomorfologii – garść informacji 
historycznych

Zakład Anatomii Patologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 

w  Olsztynie powstał w  1970 roku dzięki staraniom dra Andrzeja 

Piotrowskiego oraz dra Andrzeja Pukińskiego przy wsparciu dra Edwarda 

Mroza. Struktury ZAP WSZ w  Olsztynie mieściły się w  parterowym 

budynku, w sąsiedztwie obecnego Prosektorium. Techniczną stroną 

tworzenia i funkcjonowania Zakładu zajęła się Hanna Hańska.

Kierownicy Zakładu:

1970–1985  – dr med. Andrzej Piotrowski

1985–2009  – lek. Karol Gugała

2010–2011  –  prof. dr hab. n. med. Marian Sulik

2012–2014  – lek Danuta Shafie

2015  – lek. Karol Gugała

Od 2016  – lek. Błażej Szóstak

Kierownicy zespołu techników/zastępcy 
Kierownika Zakładu:

1970–1980  – Hanna Hańska

1981–2010  –  Jolanta Trytek/ lek. Andrzej Pukiński

2010–2011  – mgr Joanna Puchalska

Od 2012  – dr n. wet. Anna Rozicka
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Skrawanie bloków parafinowych

Konsultacja preparatów przy mikroskopie wielostanowiskowym

Ocena makroskopowa i pobieranie wycinków do badania histopatologicznego
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W Prosektorium, z pomocą wykwalifikowanych techników sekcyjnych, wy-

konuje się rocznie ponad 100 badań autopsyjnych. Jako jedna z niewielu 

jednostek w Polsce i na świecie Zakład wykonywał badania autopsyjne pa-

cjentów zakażonych wirusem SARS-CoV2.

W trosce o utrzymanie wysokiej jakości oferowanych badań, Zakład bierze 

udział w programach zewnętrznej europejskiej kontroli jakości (NordiQC, 

EMQN) oraz prowadzi wewnętrzną kontrolę jakości badań na wszystkich 

etapach – od przyjęcia materiału po konstrukcję i wydanie wyniku.

Nasi pracownicy są członkami Polskiego Towarzystwa Patologów (PT-

Pat), Europejskiego Towarzystwa Patologii (ESP) oraz Polskiego Towarzy-

stwa Diagnostyki Laboratoryjnej (PTDL). Pracownicy wszystkich szcze-

bli biorą udział w ustawicznym kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji. 

Czynnie uczestniczą licznych warsztatach oraz konferencjach. Niestety 

okres pandemii wymusił odwołanie lub przełożenie niektórych wyda-

rzeń (na przykład cyklicznie odbywających się konferencji w  ramach 

Szkoły Młodych Patologów działającej przy PTPat). Inne wydarzenia 

odbyły się w formie on-line i zostały uzupełnione o interaktywną część 

warsztatową. Przykładem mogą być cykliczne konferencje dotyczące 

mikroskopowej diagnostyki chorób płuc w ramach projektu edukacyjne-

go “Akademia Patologa-Choroby Płuc” oraz webinary dotyczące ścieżki 

diagnostyczno-terapeutycznej w HER2-dodatnich rakach piersi. Rów-

nież ostatnie duże międzynarodowe konferencje odbyły się w formule 

zdalnej, na przykład 32. Europejski Kongres Patologii i  12. Europejski 

Kongres Neuropatologii.

Lekarze Zakładu Patomorfologii prowadzą również projekty naukowe 

we współpracy z Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-

skiego w Olsztynie. Aktualnie toczą się badania nad wpływem podście-

liska nerwowego na rozwój i progresję nowotworów litych, badanie eks-

presji białek biorących udział w biogenezie i funkcjonowaniu micro RNA 

w raku endometrium oraz badania nad histopatologiczną oceną inwazji 

naczyniowej w  litych nowotworach złośliwych i wpływu zastosowania 

przeciwciał przeciwko śródbłonkowi na trafność rozpoznań. Pracownicy 

Zakładu uczestniczą również w licznych projektach naukowych i badaniach 

klinicznych, prowadzonych przez lekarzy pracujących w oddziałach WSS 

i w innych jednostkach.

Minęło 21 lat od przeniesienia Zakładu do obecnej lokalizacji w budynku, 

który dzielimy z Apteką Szpitalną i Poradniami Specjalistycznymi – wówczas 

nowoczesne wykończenie i rozplanowanie struktur jednostki nie spełnia 

już dziś kryteriów ergonomii i – w związku z unowocześnianiem metod 

diagnostycznych wymaga reorganizacji i zwiększenia dostępnej przestrzeni. 

Optymalnym byłoby umieszczenie Zakładu bliżej oddziałów Szpitala, 

a zwłaszcza Bloku Operacyjnego, co umożliwiłoby podniesienie jakości 

wykonywanych badań przez m. in. skrócenie czasu oczekiwania na wynik 

badania śródoperacyjnego i  łatwiejszy kontakt lekarzy klinicystów z pa-

tomorfologami. Modernizacji wymaga zarówno rozkład poszczególnych 

pracowni na planie Zakładu, jak również stałe elementy zabudowy. 

Lek. Anna Kabać-Obrączka,  
Zakład Patomorfologii

– Miło nam poinformować, że nasza położna Beata Obłuda została laure-

atką w Ogólnopolskim Programie „Bezcenna każda Kropla” organizowanym 

przez Polski Bank Komórek Macierzystych – mówi Beata Binek, położna 

oddziałowa Oddziału Klinicznego Ginekologiczno-Położniczego. – Beata 

została nagrodzona za największą liczbę sterylnych pobrań w wojewódz-

twie warmińsko-mazurskim.

Jak wyjaśnia Beata Binek pozyskiwane na salach porodowych komórki ma-

cierzyste znajdują się w krwi pępowinowej i sznurze pępowinowym. – Mają 

zdolność do namnażania i przekształcania. Wykorzystywane są do przesz-

czepów autologicznych oraz allogenicznych (biorca otrzymuje komórki 

od innej osoby, np. przeszczepy rodzinne). Stosowane są w medycynie przy 

odbudowie uszkodzonych komórek – mówi. 

I dodaje: Pozyskanie krwi następuje z tej części pępowiny, która jest po-

łączona z łożyskiem po narodzinach oraz odpępnieniu noworodka. Cały 

proces jest więc neutralny dla dziecka.

Obowiązek informowania w trakcie edukacji przedporodowej o możli-

wości pozyskania i deponowania krwi pępowinowej uregulowany jest 

prawnie w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 roku 

w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

Przemysław Prais

Położna  
Beata Obłuda
laureatką  
ogólnopolskiego 
programu
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Zabieg wykonalo 15 czerwca 2021 roku u 78-letniego pacjenta z ciężką 

niewydolnością serca i z wielonaczyniową chorobą wieńcową. Z uwagi 

na niską frakcję wyrzutową lewej komory serca oraz choroby współist-

niejące pacjent został zdyskwalifikowany z  leczenia kardiochirurgiczne-

go (pomostowania aortalno-wieńcowego, by-passów). Jedyną szansą 

na skomplikowane leczenie przy pomocy angioplastyki wieńcowej było 

zastosowanie w czasie zabiegu nowoczesnego urządzenia do wspoma-

gania krążenia – Impella CP (Abiomed). 

Zabieg przeprowadzili:
1.  kardiolodzy inwazyjni: dr hab. n. med. Adam Kern, prof. dr hab. n. med. 

Robert Gil

2.  chirurg naczyniowy: dr n. med. Jacek Nowak

3.  anestezjolog: lek. Magdalena Puszkiewicz

W gotowości pozostawali lekarze z kardiochirugii.

Impella jest rodzajem niewielkiej pompy, którą na czas zabiegu umieszcza 

się poprzez tętnicę udową w  lewej komorze. W trakcie zabiegu urzą-

dzenie potrafi w zależności od potrzeb wygenerować rzut serca (CO) 

do 4,3 l/min. Powoduje to, że w najbardziej krytycznych momentach 

zabiegu pompa czasowo niemalże zastępuje pracę serca. Założenie 

pompy wymaga dostępu chirurgicznego do tętnicy udowej. Urządze-

nie to stosowane jest przy wykonywaniu złożonych zabiegów na naczy-

niach wieńcowych u pacjentów z dużym ryzykiem zabiegowym (ciężką 

niewydolnością serca, chorobami współistniejącymi) oraz u pacjentów 

we wstrząsie kardiogennym (np. w przebiegu rozległego zawału mię-

śnia serca). Jest to urządzenie, które niewątpliwie ratuje życie w trudnych 

sytuacjach klinicznych. Dysponuje nim tylko kilka ośrodków kardiologicz-

nych w Polsce, jest ono niezwykle kosztowne i indywidualnie rozliczane. 

Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli je szerzej stosować 

u naszych pacjentów.

Dr hab. n. med. Adam Kern,
Kierownik Pracowni Hemodynamiki

Nowatorski zabieg
w Pracowni Hemodynamiki
W Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie wykonano po raz pierwszy 

w naszym województwie złożony zabieg angioplastyki wieńcowej z wykorzystaniem przezskórnej pompy 

wspomagającej pracę serca.
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Z  półtorej godziny 

do 28 minut skró-

ciliśmy procedurę 

przyjęcia pacjenta 

udarowego w  Szpi-

talnym Oddziale Ra-

tunkowym – mówi 

Irena Kierzkowska, 

dyrektor Wojewódz-

kiego Szpitala Spe-

cjalistycznego w  Olsztynie. A  to tylko jeden 

z  wielu pozytywnych efektów przebudowy 

i  modernizacji Oddziałów: Neurologicznego 

i Udarowego, doposażenia ich w nowoczesny 

sprzęt oraz utworzenia Centrum Udarowego.

Często zdarzają się takie sytuacje: do pacjenta 

z podejrzeniem udaru mózgu przyjeżdża karet-

ka, jego dane potrzebne są natychmiast, nie-

stety pacjent traci świadomość, więc ratownik 

przepytuje jego rodzinę: Jakie miał objawy? Czy 

ma przebyte choroby? Jakie bierze leki? Jeszcze 

z drogi przekazuje informacje zespołowi (tzw. 

teamowi udarowemu) działającemu w szpitalu. 

Wtedy następuje pierwsza weryfikacja czy rze-

czywiście mózg jest zagrożony. Jeśli jest, to ze-

spół na pacjenta czeka już na SORze, stamtąd 

zabiera go na badanie tomograficzne, po nim, 

gdy to konieczne i możliwe, od razu następuje 

zabieg. Wypełnianie dokumentów schodzi wte-

dy na dalszy plan.

„Złota Godzina”

Przytoczony scenariusz dotyczy najlepszych 

szpitali, które rozpoczynają leczenie udaru 

w ciągu pół godziny od przyjazdu. Jest to moż-

liwe jednak tylko wtedy, gdy sprawnie działają 

wszystkie elementy skoordynowanego sys-

temu opieki nad pacjentem. Tak jest właśnie 

w olsztyńskim Wojewódzkim Szpitalu Specjali-

stycznym, który skrócił procedurę do 28 minut.

– Przy pacjencie udarowym każda minuta jest 

na wagę zdrowia, a nawet życia. W ciągu „złotej 

godziny” osoba z udarem powinna trafić w ręce 

lekarzy, którzy ją zdiagnozują i poddadzą lecze-

niu – tłumaczy dyrektor Irena Kierzkowska. – 

Jeśli pacjent udarowy wychodzi z naszego szpi-

tala o własnych siłach, to jest to autentyczny, 

terapeutyczny sukces – podkreśla.

Na tym rola szpitala się jednak nie kończy, bo-

wiem pacjenci po przebytym udarze trafią na re-

habilitację neurologiczną.

Następnie będą nadzorowani w dedykowanej 

Poradni Udarowej wydzielonej ze szpitalnej Po-

radni Neurologicznej. Leczenie następstw udaru 

obejmuje również uczestnictwo w programie 

leczenia spastyczności poudarowej toksyną 

botulinową, prowadzonym przez NFZ.

– Uzyskanie efektu „złotej godziny” w neurolo-

gii zostało oparte na sprawdzonych doświad-

czeniach w  zakresie przyjmowania pacjentów 

z ostrymi zespołami wieńcowymi (zawałami ser-

ca) z teletransmisją zapisów elektrokardiograficz-

nych już od Zespołu Ratownictwa Medycznego 

– wyjaśnia dyrektorka WSS w Olsztynie.

Tromboliza i trombektomia

Udar to nie tylko pokłosie pęknięcia tętniaka, 

znacznie częściej występują udary niedokrwien-

ne, polegające na zatkaniu jednej bądź wielu tęt-

nic doprowadzających krew do mózgu. W ta-

kim przypadku, jeśli to możliwe, lekarze stosują 

trombolizę, metodę opartą na lekach poda-

wanych dożylnie, które rozpuszczają zakrzepy 

w tętnicy mózgowej. Jednak nie zawsze przy-

nosi ona oczekiwany efekt, bo skrzeplina się nie 

rozpuszcza lub rozpuszcza się tylko jej część. 

Wtedy można zastosować trombektomię.

– Ta metoda 

ma z  kolei charak-

ter fizycznomecha-

niczny – tłumaczy 

dr Grzegorz Dałek, 

zastępca koordy-

natora, neurolog 

z  Oddziału Udaro-

wego WSS w  Olsz-

tynie. – Wchodzi się 

cewniczkiem przez tętnicę udową, przechodzi 

dalej do naczyń szyjnych, potem mózgowych, 

żeby tę skrzeplinę wyjąć, czy to za pomocą od-

sysania, czy też małych narzędzi. Dzięki temu 

udrażnia się uprzednio zatkane naczynia mó-

zgowe – obrazuje.

Niestety zastosowanie obydwu metod leczenia 

ma swoje ograniczenia. Wedle różnych publika-

cji zabiegi te powinno się przeprowadzać naj-

później 4,5 do 6 godzin od wystąpienia obja-

wów. Po tym okresie skuteczność zabiegu i leku 

jest niewielka.

Dr Dałek podkreśla, że z  leczenia tromboli-

tycznego korzysta się w  Polsce mniej więcej 

od dekady, natomiast z trombektomii zaledwie 

od kilku lat. – Tromboliza jest bardziej uniwer-

salna, ponieważ stosuje się ją w przypadku ma-

łych i dużych skrzeplin, trombektomia natomiast 

dotyczy tylko tej drugiej sytuacji – wyjaśnia. Przy 

okazji zaznacza też, że olsztyński WSS jako je-

dyny w woj. warmińsko-mazurskim wykonuje 

zabieg trombektomii.

Bezpieczeństwo pacjentów

Kompleksowy system opieki nad pacjentem 

po udarze w olsztyńskim Szpitalu Wojewódz-

kim byłby mniej efektywny, gdyby nie inwesty-

cja w przebudowę, modernizację oraz w nowy 

sprzęt dla Oddziałów: Neurologicznego i Uda-

rowego oraz pomieszczeń diagnostycznych. 

Oba oddziały, wspólnie z  radiologią, tworzą 

Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów 

Mózgowych (CILUM).

– Centrum jest ważnym elementem strategii 

rozwoju naszego szpitala, dzięki niemu po-

prawiliśmy m.in diagnostykę mózgu, która jest 

bardzo trudnym zadaniem – akcentuje Irena 

Kierzkowska. – Modernizacja i powstanie CILUM 

zwiększyło także bezpieczeństwo pacjentów 

zarówno covidowych jak i niecovidowych oraz 

poprawiło komfort pracy personelu – dodaje.

Dyrektorka WSS przyznaje również, że powsta-

nie centrum było i wciąż jest wyzwaniem orga-

nizacyjnym dla szpitala. – Wdrożenie systemu 

organizacji opieki zapewniającej komplekso-

wość świadczeń zdrowotnych wymagało od nas 

skoordynowania działań opieki przedszpitalnej 

w zakresie ratownictwa medycznego, szpital-

nej oraz poszpitalnej w  zakresie rehabilitacji 

oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – 

podkreśla.

Dlatego tym bardziej cieszą przyznane na ten 

cel szpitalowi unijne fundusze. Warto jednak 

zaznaczyć, że projekt rozpoczęto jeszcze za-

nim placówka otrzymała dotację, choć nie 

ma co ukrywać, że bez dodatkowych pieniędzy 

modernizacja trwałaby dłużej, a doposażenie 

nie byłoby tak pokaźne.

Irena Kierzkowska: – Można powiedzieć, 

że obecnie jesteśmy już samowystarczalni 

i  leczymy układ naczyniowy od stóp do głów. 

Głową zajmuje się neurochirurgia, neurologia 

i  radiologia inwazyjna, stopami chirurgia na-

czyniowa itd. Spoiwem łączącym te działania 

Szpital Wojewódzki w Olsztynie
leczy udary w najwyższym 
standardzie

dyr. Irena Kierzkowska

dr Grzegorz Dałek
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naczyniowe jest Sala Hybrydowa i Radiologia 

Inwazyjna. Wymagało to od nas sporego wysiłku 

i reorganizacji, bo jest to usługa kompleksowa 

i  interdyscyplinarna, co nie jest łatwe do osią-

gnięcia. System ordynatorski w naszym szpita-

lu na razie ewoluuje do interdyscyplinarnego 

i konsyliarnego, ale co ważne, ewolucja ta od-

bywa się bez specjalnych zrządzeń, to się dzieje 

samo, co mnie, jako dyrektorce, daje ogromną 

satysfakcję.

Logistyka na dużą skalę

Tak szeroka pomoc pacjentom udarowym nie 

byłaby możliwa bez skoordynowania działań 

wojewódzkiego systemu ratownictwa me-

dycznego ze wspomnainym Centrum Udaro-

wym. To fundament, za sprawą którego szpital 

stworzył powiązania z oddziałami udarowymi 

w  województwie w  zakresie przekazywania 

wyników badań radiologicznych i precyzyjnej 

kwalifikacji do trombektomii mechanicznej – 

F.A.S.T. (pierwsze litery słów „twarz”, „ramię”, 

„mowa”, „czas” z ang.). Wymagało to przygo-

towania czeklisty (czyli danych z  wywiadu), 

przeszkolenia ratowników, koordynatorów 

i dyspozytorów medycznych w rozpoznawaniu 

objawów udaru i sposobu postępowania z cho-

rym w celu nadania priorytetu dla udaru mózgu. 

Szkolenia z medycyny ratunkowej i neurologii 

przeprowadzili konsultanci wojewódzcy, którzy 

są specjalistami z WSS.

Wprowadzono także zmiany organizacyjne 

w zakresie skrócenia trybu przyjęcia i miejsca 

rozpoczęcia leczenia (pracownia Tomogra-

fii Komputerowej), dedykowano bezpośredni 

kontakt telefoniczny z oddziałem udarowym 

przez tzw. komórkę udarową (wydzielony 

numer telefonu). Dzięki temu team udarowy 

w SOR podejmuje działania z chwilą przejęcia 

pacjenta od ZRM, zaś pacjent bezpośrednim 

transportem z TK jest przewożony do Pracow-

ni Angiografii z pominięciem oddziału neuro-

logicznego.

Korzystają pacjenci  
pocovidowi

Projekt ma charakter 

globalny, pozwo-

lił na wyposażenie 

od podstaw Od-

działu Neurologii jak 

i  Oddziału Udaro-

wego, m.in. w  takie 

urządzenia diagno-

styczne jak rezo-

nans magnetyczny, 

tomograf komputerowy czy aparat USG z funk-

cją Dopplera przezczaszkowego. – Ta funk-

cja pozwala ocenić prędkości przepływu krwi 

w tętnicach wewnątrzmózgowych – wyjaśnia 

kierownik Pracowni Neurofizjologii, dr Krzysz-

tof Nosek. – Jest to badanie wykorzystywane 

w  diagnostyce zwężeń czy też niedrożności 

u  pacjentów z  ostrym udarem niedokrwien-

nym mózgu, ale nie tylko. Pomaga ono również 

podczas monitorowania skurczu naczyniowego 

u pacjentów po przebytym krwotoku podpaję-

czynówkowym – dodaje. 

– Poza tym otrzy-

maliśmy aparat EMG 

służący do badań 

przewodnictwa ner-

wowego i  funkcji 

mięśni, a także nowy 

elektroencefalograf 

(EEG) monitorujący 

funkcje mózgu – 

dopowiada dr Jacek 

Zwiernik, koordynator Oddziału Neurologiczne-

go i Oddziału Udarowego w WSS.

Co ciekawe, apa-

rat EMG nadaje się 

nie tylko do badań 

stricte neurologicz-

nych. – Korzystają 

z niego również pa-

cjenci ortopedyczni: 

po urazach, z rwami 

kulszowymi i barko-

wymi oraz cukrzycy 

– tłumaczy dr Urszula Kamińska, neurolog, 

która zwraca także uwagę na coraz częstsze 

pocovidowe powikłania neurologiczne. – Dużo 

się mówiło o utratach węchu i smaku, ale po-

wikłaniami wczesnymi jak późnymi są również 

polineuropatia, czyli uszkodzenie wielu ner-

wów oraz miopatia, czyli uszkodzenie mięśni. 

Pacjentów z  takimi dolegliwościami niestety 

przybywa, oni także korzystają z naszych usług, 

co jasno pokazuje jak bardzo ten sprzęt jest po-

trzebny.

Kardiomonitor przy każdym 
łóżku

Centrum zyskało też świetnej jakości urządze-

nia monitorujące i terapeutyczne. – Mamy całą 

sieć kardiomonitorów połączonych z monito-

rem centralnym, zestaw pomp infuzyjnych, no-

woczesne łóżka z pomiarem masy ciała, co jest 

bardzo istotne dla prowadzenia odpowiedniej 

terapii opartej właśnie na wadze pacjenta – 

wymienia dr Jacek Zwiernik. – Te łóżka mają 

także możliwość zmiany ułożenia chorego, 

co ułatwia czynności higieniczne i pielęgna-

cyjne – dodaje. 

Urszula Jędrys, od-

działowa na Oddzia-

le Neurologii przy-

znaje, że pacjent 

udarowy, tak jak 

małe dziecko, wy-

maga wytężonej, 

całodobowej opie-

ki. – Jest to osoba 

leżąca, której trzeba 

zapewnić wszystkie potrzeby bio-psychospo-

łeczne: od umycia, przebrania, nakarmienia, 

po wykonanie zleceń lekarskich oraz wykona-

nie licznych procedur medycznych. Dlatego 

tak cenne jest doposażenie w  nowy sprzęt. 

W tej chwili na każde łóżko intensywnej terapii 

udarowej przypada jeden kardiomonitor oraz 4 

pompy infuzyjne, wcześniej nie mieliśmy tego 

luksusu – wspomina.

Do 300 przypadków rocznie

W Polsce istnieje 17 ośrodków, w których wyko-

nuje się trombektomię mechaniczną, na każde 

województwo, nawet to najbardziej zaludnione 

przypada jeden. Wszystkie pełnią rolę odwo-

ławczą, tzn. że trafiają tam pacjenci, którym nie 

zdołały pomóc inne szpitale. To pokazuje jak 

ważne jest inwestowanie w te ośrodki.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny na mo-

dernizację i  przebudowę Oddziałów: Neuro-

logicznego i  Udarowego oraz zakup sprzętu 

przeznaczył ponad 8,9 mln zł z czego ponad 

7,3 mln pochodziły z dotacji unijnych, a kon-

kretnie z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 

2014-2020. Łącznie zakupiono aż 91 urządzeń 

medycznych, ponadto wymieniono istniejącą 

infrastrukturę budowlaną, sanitarną, elektrycz-

ną i teletechniczną.

W 2019 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

przyjął ponad 400 przypadków udaru mózgu 

i dodatkowo 35 pacjentów w ramach pilotażu 

trombektomii mechanicznej. Po utworzeniu 

Centrum Interwencyjnego Leczenia Udaru 

Mózgu szacowana liczba trombektomii we-

dług obowiązujących wskaźników powinna 

oscylować pomiędzy 150 a 300 przypadków 

rocznie.

Zespół Działu Organizacyjnego i Funduszy 
Zewnętrznych

dr Krzysztof Nosek

dr Jacek Zwiernik

dr Urszula Kamińska

Urszula Jędrys
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Uczennica szkoły podstawowej 
podarowała wodę Oddziałowi 
Ginekologiczno-Położniczemu
Nie lada niespodziankę sprawiła Hania Ziółkowska, uczennica szóstej 

klasy Szkoły Podstawowej nr 22 w Olsztynie, która z zarobionych przez 

siebie pieniędzy sfinansowała kupno 78 litrów wody w butelkach. A był 

to dopiero początek pięknej historii…

Jak napisała nastolatka w  liście dołączonym 

do transportu fundusze na zakup wody uzyska-

ła ze sprzedaży plastikowych nakrętek. – Gdy 

już nazbierało się ich dużo w  naszej piwnicy 

poprosiłam mamę, żeby zadzwoniła do firmy, 

która skupiła tego rodzaju plastik, żeby jej pra-

cownicy zabrali zgromadzone nakrętki – pisze 

Hania. – Tata wraz z panem kierowcą pomógł 

mi uprzątnąć piwnicę, a  zarobione pieniądze 

postanowiłam przekazać na zakup wody dla 

szpitala. Mama koleżanki Hani pomogła jej 

w kontakcie ze szpitalem oraz podpowiedziała 

gdzie konkretnie przekazać wodę. – Dlatego 

też chciałabym prosić o przekazanie tej wody 

na oddział ginekologiczno-położniczy – pisze 

uczennica SP 22. – Mam nadzieję, że ten drobny 

podarunek chociaż troszkę ucieszy obdarowa-

nych.

W piatek 21 maja pracownicy szpitalnego ma-

gazynu przewieźli 24 półlitrowe butelki oraz 66 

butelek litrowych do Oddziału Ginekologicz-

no-Położniczego, gdzie przyjęły je Beata Binek, 

położna oddziałowa i jej zastępczyni Jowita Du-

bel-Mikulska. – Dziękujemy bardzo za ten pięk-

ny podarunek – mówią. – Część wody prze-

każemy na Oddział Ginekologii Onkologicznej.

List z podziękowaniem dla dzielnej uczennicy 

wystosowała Irena Kierzkowska, dyrektor Wo-

jewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsz-

tynie. – Składam najserdeczniejsze podzięko-

wanie i  gratulacje Państwa córce Hani, która 

swoim zaangażowaniem dała dowód, że w tak 

młodym wieku można nieść skuteczną po-

moc. Podczas pandemii szpital, którym kieruję 

otrzymał pomoc od wielu instytucji, firm i osób 

prywatnych. Żadne jednak wsparcie nie wzru-

szyło nas tak bardzo, jak to, o które postarała 

się Hania. Choć jest dopiero uczennicą szkoły 

podstawowej, zorganizowała kupno i transport 

dużego ładunku wody mineralnej dla Oddzia-

łu Ginekologiczno-Położniczego. Świadczy 

to o jej dużych zdolnościach organizacyjnych, 

ale i wrażliwości na potrzeby innych ludzi. Pro-

szę przyjąć najszczersze wyrazy uznania i ży-

czenia dalszych sukcesów, które dadzą radość 

Państwa rodzinie – napisała pani dyrektor.

Jak się okazała wspaniała akcja uczennicy szko-

ły podstawowej miała swój dalszy ciąg. Pod 

koniec lipca Oddział Ginekologiczno-Położ-

niczy oraz Oddział Ginekologii Onkologicznej 

otrzymały 420 litrów wody. Podarował ją pro-

ducent na wieść o  podarowaniu Szpitalowi 

Wojewódzkiemu przez Hanię Ziółkowską wody 

zakupionej z pieniędzy pochodzących ze sprze-

daży plastikowych nakrętek.

– Bardzo się cieszymy i dziękujemy za ten pięk-

ny podarunek – mówi Anna Więckowicz, za-

stępczyni położnej oddziałowej Oddziału Gi-

nekologii Onkologicznej. – Tak jak poprzednio 

podzieliłyśmy się wodą z Oddziałem Ginekolo-

giczno-Położniczym.

O tym, skąd się wziął tak duży transport napisała 

Hania w dołączonym liście. Oto jego treść:

Nazywam się Hania Ziółkowska, obecnie zdałam 

do klasy 7b SP nr 22 w Olsztynie. Ponad dwa 

miesiące temu, dzięki pomocy wielu przyjaciół 

i znajomych udało mi się zorganizować akcję 

pomocową zbierania nakrętek. Z ich sprzedaży 

i zarobionych pieniędzy postanowiłam zakupić 

i przekazać wodę na oddział ginekologiczno-

-położniczy na ręce pana doktora Waśniewskie-

go. Wszystkim pięknie dziękuję za podziękowa-

nia i radości, które z tego tytułu otrzymałam.

Okazało się, że to jeszcze nie koniec wspierania 

tego oddziału, bo Firma, której wodę wybrałam, 

gdy dowiedziała się o całej akcji, postanowiła 

również ze swojej strony wesprzeć rozpoczętą 

przeze mnie akcję i przekazała szpitalowi część 

wyprodukowanej przez siebie wody. Dziękuję 

z całego serca.

Przemysław Prais

Akcja Hani Ziółkowskiej spotkała się 

z dużym odzewem na szpitalnej stronie 

Facebooka, gdzie pod adresem @

WSSOlsztyn zamieściliśmy informacje 

na ten temat. Oto niektóre z komentarzy:

Tomasz Waśniewski
Serducho rośnie!!!

💓💓♥Haniu! To wspanialy gest!

BARDZO BARDZO DZIĘKUJEMY!!!

Alina Kossek
Mamy bardzo mądre i wrażliwe dzieci . 

Brawo Haniu .♥️

Ania Bucik
Piękny gest. Brawo dla rodziców 

za wychowanie ☺

Iwona Andrzejewska
Kto tak pięknie dziecko wychował bravo

Marzena Zawadzka
Bardzo ,mądra i cudowna dziewczyna ☺☺ 

Pozdrawiam ☺�️�

Monika Zaborowska
Wielki szacun Hania

Natalia Wiórkowska
Super Hania!! 😍

Maria Marciniak
Oczy mokre mi się zrobiły

Haneczko, Haniu, Hanusiu Jesteś WIELKA
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Modernizacja sieci ciepłowniczej 
Szpitala Wojewódzkiego
Podział jednego grupowego węzła cieplnego na cztery mniejsze spra-
wia, że w przypadku ewentualnych awarii tylko jeden budynek będzie 
wyłączony chwilowo z dostawy ciepła, zaś reszta budynków dalej będzie 
zasilana w ciepło – wyjaśnia Arkadiusz Przewłocki z Działu Eksploata-
cyjno-Technicznego, który nadzorował prace przy unowocześnianiu 
szpitalnej sieci.

Rozmowa z Arkadiuszem Przewłockim

Przemysław Prais: Poszę na początek powiedzieć czego dotyczyły ro-
boty.
Arkadiusz Przewłocki: – W połowie roku 2021 rozpoczęliśmy prace zwią-

zane z  modernizacja sieci ciepłowniczych, które istnieją od początku 

powstania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Rury 

ze względu na materiał z jakiego są wykonane należało wymienić, aby unik-

nąć w przyszłości jakichkolwiek awarii, które spowodowałyby brak dostawy 

ciepła do wszystkich budynków szpitala.

Prace prowadzone przy powstaniu nowych węzłów cieplnych prowadzono 

częściowo siłami wlanymi przy pomocy pracowników Działu Eksploatacyj-

no-Technicznego, jak również przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energety-

ki Cieplnej w Olsztynie. Nasi pracownicy wyremontowali pomieszczenia 

przygotowując je pod względem przepisów i warunków przedstawionych 

przez MPEC. Resztę prac, tj. dostarczenie montaż i uruchomienie węzłów 

cieplnych należała do miejskiej ciepłowni.

Jaki był zakres przedsięwzięcia?
– Polegały one na wymianie zewnętrznej sieci ciepłowniczej, wykonaniu 

nowych pomieszczeń węzłów ciepłowniczych oraz montażu nowej ar-

matury w węzłach. W wyniku prowadzonych prac oprócz wymiany sieci 

zewnętrznej zastąpiono jeden węzeł grupowy zasilający część budynków 

szpitala w ciepło w cztery mniejsze węzły ciepłownicze. Nowe węzły po-

wstały w budynku głównym szpitala, w budynku zaplecza technicznego, 

w budynku tlenowni oraz w obecnym budynku węzła grupowego.

Kiedy się rozpoczęły i kiedy zakończą prace?
– Prace związane z wykonaniem węzłów cieplnych jak również z wymianą 

zewnętrznej sieci ciepłowniczej rozpoczęły się 15 maja bieżącego roku, 

natomiast przewidywany termin zakończenia przewidywany jest na po-

łowie września.

Jakie korzyści da modernizacja węzłów?
Można ich wymienieć kilka:

–  wymiana starej armatury węzła cieplnego na nową,

–  pełna automatyka pozwalająca na odczyty zdalne poszczególnych 

parametrów,

–  podział jednego grupowego węzła na cztery mniejsze powoduje 

że w przypadku ewentualnych awarii tylko jeden budynek będzie wy-

łączony chwilowo z dostawy ciepła, a pozostałe dalej będą zasilane 

w ciepło,

–  w każdym węźle możemy ustawić inne parametry temperaturowe cie-

płej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania,

–  wszystkie cztery węzły będą obsługiwane w pełni przez MPEC.

Dodajmy na koniec, że wszelkie koszty prac związane z modernizacja sieci 

zewnętrznej oraz zakupem armatury są pokrywane przez Miejskie Przed-

siębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie.

Rozmawiał Przemysław Prais

Nowy węzeł cieplny w głównym budynku szpitala

Nowy węzeł cieplny w pomieszczeniu tlenowni

Nowy węzeł cieplny w obiekcie zaplecza technicznego

Fragment nowej sieci ciepłowniczej
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COVID-19 jest chorobą atakującą wiele orga-

nów ciała z szerokim spektrum objawów. Dane 

epidemiologiczne wskazują, że 36,4% pacjen-

tów z  COVID-19 ma objawy neurologiczne. 

SARS-CoV-2 bywa określany jako niedoszaco-

wany patogen układu nerwowego. Z poprzed-

niego odcinka (część 38) wiadomo, że zakażenie 

wirusem SARS-CoV-2 może w sposób bezpo-

średni lub pośredni uszkadzać mózgowie i po-

wodować nabyte deficyty poznawcze. Wśród 

kluczowym czynników uszkadzania ośrodko-

wego układu nerwowego przez SARS-CoV-2 

wymienia się hipoksję/hipoksemię, uszkodze-

nie bariery krew-mózg, powstawanie skrzepliny 

w naczyniach mózgowych oraz nekrozę i apo-

ptozę neuronów.

Coraz więcej badań wskazuje na różnego 

typu długotrwałe dysfunkcje po fazie ostrej 

COVID-19 (zob. rysunek 1). Po wyzdrowieniu 

z  COVID-19 mogą utrzymywać się różnego 

typu deficyty neuropsychiatryczne, obejmują-

ce zaburzenia lękowo-depresyjne, zaburzenia 

snu, zaburzenia poznawcze i bóle głowy. Przy 

tym zaburzenia poznawcze określa się niekiedy 

jako tzw. „mgłę mózgową” (brain fog) lub „mgłę 

umysłową” (mental fog).

PROBLEMY Z BRAIN FOG

Terminy „mgła mózgowa” lub „mgła umysłowa” 

są nadużywane w literaturze popularnonauko-

wej. Szybki przegląd różnego typu opracowań 

anglojęzycznych pokazuje, że pod tymi ter-

minami kryją się właściwie wszystkie wyższe 

funkcje poznawcze, np. uwaga, pamięć, funkcje 

językowe i funkcje wykonawcze, co oczywiście 

zaciemnia obraz samego zjawiska. W pracach 

stricte naukowych termin „mgła mózgowa” po-

jawia się znacznie rzadziej i tu także nie ma jed-

nomyślności co do znaczenia tego terminu.

Jak dotąd nie ma żadnej formalnej i klinicznej 

definicji terminu „mgła mózgowa”. Jedno z od-

niesień o zbliżonym znaczeniu można znaleźć 

w  najnowszej klasyfikacji zaburzeń psychicz-

nych DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorder) w kontekście zaburzeń de-

presyjnych. Wśród 9 kryteriów zaburzenia de-

presyjnego wymienia się zmniejszoną zdolność 

myślenia lub koncentracji albo brak zdecydo-

wania praktycznie każdego dnia. Takie objawy 

typowo są subiektywnie przeżywane przez 

chorego lub do pewnego stopnia obserwowane 

przez innych ludzi.

Inny trop lokalizacji znaczenia „mgły mózgowej” 

dotyczy tzw. jakościowych zaburzeń świadomo-

ści w zespołach majaczeniowych (F05 w ICD-10). 

Wśród nich wymienia się przymglenie, zmącenie 

oraz zwężenie świadomości. Samo przymglenie 

świadomości określa się jako zmniejszenie do-

kładności i zakresu rozpoznawania otoczenia oraz 

obiektów w otoczeniu. Dodatkowo w przymgle-

niu świadomości występuje spowolnienie psy-

choruchowe, częściowa niepamięć po zdarzeniu 

i zaburzona orientacja co do miejsca i czasu.

Obie sugestie kliniczne nie klaryfikują znacze-

nia „mgły mózgowej” po COVID-19. Nie wszy-

scy pacjenci z „mgłą mózgową” mają zaburzenia 

depresyjne, co wskazuje na jej specyficzny pato-

mechanizm. Poza tym przymglenie świadomo-

ści dotyczy zespołów majaczeniowych, ale te 

rzadko są diagnozowane po COVID-19.

Jeszcze inny problem z „mgłą mózgową” po-

lega na tym, że termin ten bywa stosowany 

na określenie stanu psychicznego pacjentów 

z  różnymi schorzeniami, np. neuroboreliozy, 

zaburzeń lękowych, choroby Hashimoto, celia-

kii, zespołu chronicznego zmęczenia, choroby 

Leśniowskiego-Crohna, fibromialgii i autyzmu. 

W tym kontekście używa się listy objawów „mgły 

mózgowej” w postaci trudności z pamięcią krót-

kotrwałą i długotrwałą, poczucia oszołomienia, 

niskiej zdolności koncentracji uwagi i zmęczenia 

psychicznego.

Pamięć i jej zagadki
Jedną z  nowszych zagadek pamięci są jej  
zaburzenia po zarażeniu koronawirusem 
SARS-CoV-2. W  tym kontekście używa się 
szerszego znaczeniowo terminu „mgła mó-
zgowa” lub „mgła umysłowa”. Co wiadomo 
o takim zjawisku? 

cz. 39



Rys 1. Oś czasu w COVID-19. Źródło: Nalbandian A., Sehgal K., Gupta A. i in. (2021). Post-acute COVID-19 syndrome. Nature Medicine 27. 
Adaptacja własna.
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approach for caring for these patients, and to inform research prior-
ities. A comprehensive understanding of patient care needs beyond 
the acute phase will help in the development of infrastructure for 
COVID-19 clinics that will be equipped to provide integrated mul-
tispecialty care in the outpatient setting. While the definition of the 
post-acute COVID-19 timeline is evolving, it has been suggested 
to include persistence of symptoms or development of sequelae 
beyond 3 or 4 weeks from the onset of acute symptoms of COVID-
19 (refs. 16,17), as replication-competent SARS-CoV-2 has not been 
isolated after 3 weeks18. For the purpose of this review, we defined 
post-acute COVID-19 as persistent symptoms and/or delayed or 
long-term complications of SARS-CoV-2 infection beyond 4 weeks 
from the onset of symptoms (Fig. 1). Based on recent literature, 
it is further divided into two categories: (1) subacute or ongoing 
symptomatic COVID-19, which includes symptoms and abnor-
malities present from 4–12 weeks beyond acute COVID-19; and (2) 
chronic or post-COVID-19 syndrome, which includes symptoms 
and abnormalities persisting or present beyond 12 weeks of the 
onset of acute COVID-19 and not attributable to alternative diagno-
ses17,19. Herein, we summarize the epidemiology and organ-specific 
sequelae of post-acute COVID-19 and address management con-
siderations for the interdisciplinary comprehensive care of these 
patients in COVID-19 clinics (Box 1 and Fig. 2).

Epidemiology
Early reports have now emerged on post-acute infectious conse-
quences of COVID-19, with studies from the United States, Europe 
and China reporting outcomes for those who survived hospitaliza-
tion for acute COVID-19. The findings from studies reporting out-
comes in subacute/ongoing symptomatic COVID-19 and chronic/
post-COVID-19 syndrome are summarized in Table 1.

An observational cohort study from 38 hospitals in Michigan, 
United States evaluated the outcomes of 1,250 patients discharged 

alive at 60 d by utilizing medical record abstraction and telephone 
surveys (hereby referred to as the post-acute COVID-19 US study)20. 
During the study period, 6.7% of patients died, while 15.1% of 
patients required re-admission. Of 488 patients who completed the 
telephone survey in this study, 32.6% of patients reported persis-
tent symptoms, including 18.9% with new or worsened symptoms. 
Dyspnea while walking up the stairs (22.9%) was most commonly 
reported, while other symptoms included cough (15.4%) and per-
sistent loss of taste and/or smell (13.1%).

Similar findings were reported from studies in Europe. A 
post-acute outpatient service established in Italy (hereby referred 
to as the post-acute COVID-19 Italian study)3 reported persistence 
of symptoms in 87.4% of 143 patients discharged from hospital who 
recovered from acute COVID-19 at a mean follow-up of 60 d from 
the onset of the first symptom. Fatigue (53.1%), dyspnea (43.4%), 
joint pain (27.3%) and chest pain (21.7%) were the most commonly 
reported symptoms, with 55% of patients continuing to experience 
three or more symptoms. A decline in quality of life, as measured 
by the EuroQol visual analog scale, was noted in 44.1% of patients 
in this study. A study focused on 150 survivors of non-critical 
COVID-19 from France similarly reported persistence of symp-
toms in two-thirds of individuals at 60 d follow-up, with one-third 
reporting feeling worse than at the onset of acute COVID-19 (ref. 
21). Other studies, including in-person prospective follow-up stud-
ies of 110 survivors in the United Kingdom at 8–12 weeks after 
hospital admission22 and 277 survivors in Spain at 10–14 weeks 
after disease onset23, as well as survey studies of 100 COVID-19 
survivors in the United Kingdom at 4–8 weeks post-discharge24, 
183 individuals in the United States at 35 d post-discharge25 and 
120 patients discharged from hospital in France, at 100 d following 
admission26, reported similar findings. Fatigue, dyspnea and psy-
chological distress, such as post-traumatic stress disorder (PTSD), 
anxiety, depression and concentration and sleep abnormalities, 
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MGŁA MÓZGOWA 
PO COVID-19

Zespół Jennifer Frontery dokonał analizy po-

znawczych i  psychologicznych symptomów 

w przebiegu COVID-19 w populacji USA. W pró-

bie 999-osobowej, badacze zastosowali metodę 

NIH PROMIS/Neuro-QoL do pomiaru poziomu 

zmęczenia, dysfunkcji poznawczych, zaburzeń 

lękowych i  depresyjnych oraz zaburzeń snu. 

Długotrwałe symptomy (mediana 4 miesiące, 

zakres 1-13 miesięcy) wystąpiły u  25% osób 

z COVID-19. Częściej też dotyczyły osób młod-

szych, kobiet, Latynosów oraz osób z obciąże-

niem psychiatrycznym. Profil zaburzeń poznaw-

czych u osób z COVID-19 był znacznie wyższy 

niż profil zaburzeń lękowych, depresyjnych, snu 

oraz zmęczenia. Ten ostatni profil nie różnico-

wał grupy osób z COVID-19 i osób zdrowych. 

Warto przy tym wskazać, że w dziedzinie dys-

funkcji poznawczych (czyli „mgły mózgowej”) 

Neuro-QoL zawierał kategorie: wielokrotnego 

czytania tekstu celem zrozumienia, spowol-

nienia myślowego, wysiłku w skupianiu uwagi, 

rozumienia i wykonywania złożonych instruk-

cji, planowania, realizowania codziennych wy-

magań i uczenia się (zapamiętywania) nowych 

zadań lub informacji.

Opis przypadku „mgły mózgowej” 
po COVID-19. 
Źródło: Mosiołek A. (2021). Powikłania neu-

ropsychiatryczne po COVID-19 – mgła mó-

zgowa. Psychologia w  praktyce 28. Wersja 

skrócona i zmodyfikowana.

Mężczyzna, lat 30, wykształcenie wyższe, ak-

tywny zawodowo, w  związku małżeńskim, 

zdrowy somatycznie. W styczniu 2021 r. przebył 

infekcję COVID-19. Infekcja przebiegała w spo-

sób stosunkowo łagodny, pacjent w  czasie 

choroby gorączkował do 38,5°C, był osłabiony, 

miał niewielkie duszności, zaburzenia węchu 

i smaku. Pomiary saturacji pomiędzy 89–94%. 

Po 14 dniach izolacji badany powrócił do pracy. 

W pracy nie był w stanie się skupić, miał uczucie 

ciągłego zmęczenia, skarżył się na nadmierną 

potliwość, osłabienie. Zauważył, że ciągle 

o czymś zapomina, nie jest w stanie rozmawiać 

więcej niż z  dwiema osobami jednocześnie, 

szybko się męczy psychicznie i „wyłącza”. Po-

czątkowo uznawał, że jest to stan krótkotrwały 

i  szybko minie, jednak obserwował nasilanie 

się objawów męczliwości i mgły w głowie. Nie 

był w stanie pracować ani wykonywać innych 

codziennych obowiązków. Wszystko przycho-

dziło mu z dużym trudem. Podał, że czuł się 

jak za szybą. Zgłosił się do lekarza rodzinnego, 

który wystawił mu zwolnienie z pracy na okres 

14 dni, zalecając odpoczynek. Po tym okresie 

nadal czuł się zmęczony, mniej sprawny inte-

lektualnie, miał trudności z kojarzeniem fak-

tów. Bardzo zaniepokojony kolejny raz zgłosił 

się do lekarza rodzinnego, który przekierował 

go do psychiatry. W trakcie badania psychia-

trycznego badany w  nastroju obojętnym, 

spowolniały psychoruchowo, odpowiedzi 

z odroczeniem, zaniepokojony swoim stanem, 

zgłaszał zaburzenia snu, męczliwość, zabu-

rzenia poznawcze o  typie trudności z  zapa-

miętywaniem oraz wydobywaniem z pamięci, 

trudności w inicjowaniu działań, analizowaniu 

oraz wyciąganiu wniosków, trudności w przełą-

czaniu się, zaburzenia koncentracji uwagi, po-

czucie bycia „obok”. Badany negował objawy 

psychotyczne. W badaniu bez cech depresji. 

W diagnostyce przesiewowej funkcji poznaw-

czych wykonanych skalą MoCA wersja 7.2 = 24 

pkt/30 pkt. Badany został skierowany na po-

szerzoną diagnostykę funkcji poznawczych, 

miał również zalecenie wykonania MRI głowy. 

Objawy zgłaszane przez klienta miały charak-

ter „mgły mózgowej”. Zalecono suplementację 

witaminy D3 4000 j., przyjmowanie omega-3 

kwasów, stopniowe podejmowanie i  zwięk-

szanie aktywności fizycznej, pilnowanie prawi-

dłowego nawodnienia – płyny min. 2,5 l/dobę, 

pilnowanie godzin odpoczynku nocnego – 

sen 8–9 godz. na dobę, ograniczenie sytuacji 

stresowych oraz treningi funkcji poznawczych. 

Badany został skierowany na rehabilitację funk-

cji poznawczych, zalecono również korzystanie 

z aplikacji służących do treningów poznaw-

czych, korzystanie z łamigłówek i krzyżówek. 

W trakcie ośmiotygodniowej rehabilitacji funkcji 

poznawczych oraz wdrożenia zaleceń uzyska-

no znaczącą redukcję objawów „mgły covido-

wej”. W kontrolnym badaniu MoCA test badany 

uzyskał 28 pkt/30 pkt. Znacznie poprawiła się 

również jego sprawność poznawcza i ogólne 

funkcjonowanie.

Z kolei zespół Edith Graham wykazał, że także 

u osób niehospitalizowanych z COVID-19 wy-

stępują długotrwałe neurologiczne i psycholo-

giczne symptomy. W badaniu prospektywnym 

(N=100, w tym 50 z SARS-CoV-2) najczęściej 

występowała właśnie „mgła mózgowa” (81%), 

ból głowy (68%), drętwienia/mrowienia (60%), 

zaburzenia smaku (59%), zaburzenia węchu 

(55%) oraz bóle mięśniowe (55%). Dodatkowo 

osoby niehospitalizowane z COVID-19 wyko-

nywały znacznie gorzej zadania poznawcze 

angażujące zdolności uwagi i pamięci opera-

cyjnej.

MÓZG W MGLE

Jak dotąd nie ma jasności co do przyczyn tzw. 

„mgły mózgowej” w  późnym przebiegu CO-

VID-19. Najnowsze pojedyncze badania suge-

rują etiologię związaną z wadami na poziomie 

astrocytów, perycytów (komórek okołonaczy-

niowych) i przeciwciał. 

Warto też dodać, że niektóre badania ujawniają 

współwystępowanie mgły mózgowej i zaburzeń 

poznawczych (w tym pamięci) przy jednocze-

snym prawidłowym obrazie MRI mózgowia. 

Dopiero zastosowanie FDG PET (pozytonowa 

tomografia emisyjna z zastosowaniem fluoro-

deoksyglukozy) ujawniło nieprawidłowości. Ze-

spół Jacquesa Hugona opisał przypadki dwóch 

pacjentów z  mgłą mózgową i  zaburzeniami 

poznawczymi (w  tym zaburzeniami pamięci), 

o których stwierdzono zaburzony metabolizm 

w  okolicach zakrętu obręczy kory (pierwszy 

pacjent: zakręt tylny obręczy oraz przedklinek, 

druga pacjentka: zakręt obręczy przedni i tylny). 

W oby przypadkach obraz MRI był w normie. 

Według badaczy hipoaktywacja kory obręczy 

może wyjaśniać różnego typu zaburzenia po-

znawcze u pacjentów z przewlekłymi objawa-

mi po COVID-19. Przedni zakręt kory obręczy 

ma liczne połączenia z korą oczodołowo-czo-

łową, a zakręt tylny z układem hipokampa. Wa-

riant przedni może wyjaśniać trudności z kon-

trolą uwagi i innymi funkcjami wykonawczymi. 

Natomiast wariant tylny wskazanych połączeń 

może wyjaśniać trudności z  pamięcią epizo-

dyczną, krótkotrwałą i długotrwałą.

dr Piotr Markiewicz

W trzech zdaniach
1. Po fazie ostrej COVID-19 mogą wystąpić długotrwałe dysfunkcje poznawcze, określane 

jako „mgła mózgowa”.

2. Jak dotąd nie ma żadnej formalnej i klinicznej definicji terminu „mgła mózgowa”.

3. Niektóre badania ujawniają współwystępowanie mgły mózgowej i zaburzeń poznawczych 

(w tym pamięci) przy jednoczesnym prawidłowym obrazie MRI mózgowia.
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Olsztyn, 20.06.2021
W  dniu 24.05.21 o  godz. 18 zgłosiłem się 

do Szpitalnego Klinicznego Oddziału Ratunko-

wego z urazem nadgarstka lewej ręki. Bez żad-

nego problemu zostałem przyjęty na oddział.

Po wypełnieniu obowiązujących ankiet zosta-

łem poinformowany, że wkrótce przyjdzie le-

karz i podejmie odpowiednią decyzję w sprawie 

leczenia. Wkrótce przyszedł lekarz, przeprowa-

dził szczegółowy wywiad oraz przeprowadził 

szczegółowe badania.

Z  poczekalni pielęgniarz przeprowadził mnie 

do pracowni rentgenowskiej. Po wykonaniu 

zdjęć ten sam sanitariusz przeprowadził mnie 

do poczekalni. Po przeanalizowaniu zdjęć rent-

genowskich przyszedł lekarz już z wypisem i re-

ceptą. Lekarz szczegółowo poinformował mnie 

o  wynikach zdjęć oraz szczegółowo omówił 

domowe leczenie (okłady) oraz wydał stosow-

ne zalecenia.

Pragnę nadmienić, że podczas przyjęcia 

na oddział i  podczas oczekiwania spotkałem 

się z życzliwością całego personelu, a szcze-

gólnie lekarza. W czasie dalszego oczekiwania 

zaobserwowałem również cały personel równie 

życzliwie przyjmuje innych pacjentów.

Pragnę gorąco podziękować wszystkim zatrud-

nionym w SKOR, a szczególnie Panu doktorowi 

Robertowi Jankowskiemu za szczegółowe ba-

dania i trafną diagnozę.

Stwierdziłem, że w oddziale jest dobra orga-

nizacja pracy i  bardzo profesjonalna obsługa 

w przyjmowaniu i leczeniu pacjentów.

Nadmieniam, że po zastosowaniu zaleceń leka-

rza i przyjmowaniu leków krwiak ustąpił, a dłoń 

jest wyleczona i sprawna. Jeszcze raz przesyłam 

podziękowania za udzieloną pomoc lekarską, 

ponieważ nie miałem możliwości uzyskać po-

mocy w przychodni lekarza rodzinnego.

Jedynym problemem jest trochę długie ocze-

kiwanie na całkowite załatwienie zgłaszających 

dolegliwości i choroby.

Ale przy tak dużym obciążeniu oddziału stwier-

dzam, że jego personel bardzo dobrze sobie 

radzi, bardzo dobrze pomagając pacjentom.

W dowód uznania składam podziękowania i ży-

czę dalszych sukcesów.

Pacjent SKOR

Brodnica, 05.06.2021
Szanowna Pani Dyrektor
Byłem pacjentem Oddziału Kardiochirurgii 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

w  Olsztynie. Pragnę złożyć najszczersze po-

dziękowania dla dr n. med. Piotra Żelaznego, 

Ordynatora Oddziału Kardiochirurgii oraz Jego 

zespołu medycznego za wspaniałą opiekę, jaką 

zostałem otoczony podczas pobytu na Oddziale 

Kardiochirurgii.

Z całego serca chciałbym wyrazić wdzięczność 

za trud, za życzliwość, troskliwość i osobiste za-

interesowanie jakie włożyliście Państwo w tro-

sce o moje zdrowie, nie wykluczając przy tym 

poszanowania mich decyzji podyktowanych 

sumieniem.

Zdaję sobie sprawę z tego, że bezkrwawa chi-

rurgia nie jest jeszcze czymś powszechnym. 

Niemniej jednak lekarze z  Pani Szpitala się 

na to decydują i nie odmawiają pomocy takim 

pacjentom jak ja.

Jestem przekonany, że respektując wybory do-

tyczące leczenia, które często wiążą się z prze-

szkodami ze strony medycznej lekarze sumien-

nie wywiązują się z przysięgi jaką złożyli.

W  przyszłości życzyłbym sobie spotykać 

na swojej drodze życiowej takich medyków, 

z jakimi miałem kontakt w Pani Szpitalu.

Z wyrazami szacunku

Wdzięczny pacjent

Dzień dobry
W  imieniu rodziny pacjenta przebywającego 

w Oddziale Nefrologii w dniach 27.04-10.05 br. 

pragnę gorąco podziękować całemu zespoło-

wi oddziału za profesjonalną opiekę nad moim 

tatą, a  szczególnie Pani Doktor Aleksandrze 

Więch za serdeczność i  okazaną życzliwość 

każdego dnia pobytu.

Łączę wyrazy szacunku

Córka pacjenta

Łódź, 17.06. 2021
Na ręce Pani Dyrektor
Pozdrowienia z Łodzi i gorące podziękowania 

dla zespołu Neurologii za diagnostykę i kom-

pleksowe przygotowanie do dalszego leczenia 

już w Szpitalu Kopernika w Łodzi.

Proszę szczególnie pozdrowić Pana Psychologa 

oraz lekarzy prowadzących Annę Litwin i Mał-

gorzatę Ciszewską.

Również pozdrowienia dla miłych Pań pielę-

gniarek i salowych.

Wdzięczny pacjent

Uniwersytecki Szpital Kliniczny
we Wrocławiu
Podziękowania
Pragniemy serdecznie podziękować całemu 

personelowi medycznemu z  Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego w  Olsztynie, który 

jest zaangażowany w proces zgłoszenia daw-

ców, a następnie pobrania narządów. W sposób 

szczególny chcemy podziękować za pomoc 

dnia 15.03.2021 r. Nasz zespół transplantacyjny 

był pod dużym wrażeniem Państwa sposobu 

koordynacji pobrania i pomocy jaką otrzymał 

na miejscu. Wasza ciężka praca jest dla nas 

szczególnie ważna, gdyby nie ona nasz zespół 

nie mógłby nikomu pomóc.

Wyraz szacunku dla Państwa od całego zespołu 

transplantacyjnego.

Dr n. med. Roman Przybylski

specjalista kardiochirurg,

transplantolog kliniczny

lek. Maciej Bochenek

specjalista kardiochirurgii

Mateusz Rakowski

koordynator transplantacji serca

Wrocław, 21.03.2021 r.

Warszawa, 28 maja 2021
Szanowni Państwo Dyrektorzy
oraz
Szpitalni Koordynatorzy pobierania 
i przeszczepiania komórek,  
tkanek i narządów

W uznaniu Państwa osiągnięć i zasług dla me-

dycyny transplantacyjnej przyznane zostało 

Państwa Szpitalowi finansowanie na zakup 

sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziałów 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Nie ulega wątpliwości, że znalezienie się w gro-

nie najbardziej aktywnych szpitali donacyjnych 

jest wynikiem pracy całego zespołu koordynują-

cego i zaangażowanego w proces donacji, któ-

ry identyfikuje, kwalifikuje oraz sprawuję opiekę 

nad dawcami, jak również wynikiem zaangażo-

wania ze strony zarządzających tymi podmio-

tami leczniczymi.

Na Państwa ręce składam zatem wyrazy wielkie-

go uznania dla całego personelu medycznego, 

który bierze udział w procesach donacyjnych, 

a którego zaangażowanie jest nie do przecenie-

nia zarówno z punktu widzenia funkcjonowa-

nia systemu ochrony zdrowia, jak również tych 

wszystkich pacjentów, którzy mogą ponownie 

cieszyć się bezcennym darem, jakim jest życie.

Gratulując Państwu znalezienia się w  gronie 

wyróżnionych podmiotów wyrażam nadzieję, 

że będzie to także inspiracją do podejmowania 

dalszych działań wspierających rozwój medycy-

ny transplantacyjnej.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia

Sławomir Gadomski
Podsekretarz Stanu

Podziękowania pacjentów i instytucji 
dla Szpitala Wojewódzkiego
W obecnym wydaniu Pulsu Szpitala prezentujemy kolejne dowody sympatii i uznania dla pracowników naszego 

szpitala, które nadeszły w ostatnim okresie.
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Prezes UODO pozytywnie zaopiniował pro-
jekt „Kodeksu postępowania dotyczącego 
ochrony danych osobowych przetwarza-
nych w  małych placówkach medycznych” 
opracowany przez Federację Związków Pra-
codawców Ochrony Zdrowia „Porozumie-
nie Zielonogórskie” oraz projekt „Kodeksu 
postępowania dla sektora ochrony zdrowia” 
opracowany przez Polską Federację Szpitali, 
z zastrzeżeniem kwestii monitorowania pod-
miotów publicznych, która musi zostać do-
precyzowana w obu projektach.

Zdaniem UODO przedstawione przez Federację 

Porozumienie Zielonogórskie oraz Polską Fede-

rację Szpitali projekty Kodeksów postępowania 

są zgodne z RODO i stanowią odpowiednie za-

bezpieczenia w zakresie ochrony danych prze-

widziane w art. 40 ust. 5 RODO.

Organ nadzorczy podkreślił, że istnieje potrze-

ba społeczna, którą Kodeksy zaspokajają. Jest 

nią ochrona, na wysokim poziomie, danych 

osobowych pacjentów i  innych osób w  pla-

cówkach służby zdrowia. Mimo, że ochrona 

danych osobowych jest regulowana w Polsce 

od ponad 20-tu lat to z chwilą rozpoczęcia sto-

sowania RODO zmienił powszechne podejście 

do ochrony danych nie tylko ze strony admini-

stratorów, ale w znacznej mierze ze strony osób, 

których dane dotyczą – stały się one bardziej 

świadome przysługujących im praw. Z pewno-

ścią postanowienia Kodeksów pomogą nie tyl-

ko podmiotom medycznym wypełniać wymogi 

RODO, ale też upowszechnią wiedzę o ochronie 

danych wśród pacjentów.

„Kodeks postępowania 
dotyczącego ochrony danych 
osobowych przetwarzanych 
w małych placówkach 
medycznych”

W opinii UODO, Kodeks spełnia warunki dopusz-

czalności projektu kodeksu Wytycznych 1/2019. 

Ponadto stwierdził, że w Kodeksie zapewniono 

wystarczające zabezpieczenia, o których mowa 

w  ww. wytycznych. Za takie zabezpieczenia 

należy uznać: wskazanie zakresu danych, któ-

re mogą lub nie mogą przetwarzać członko-

wie Kodeksu, wskazanie procedur związanych 

ze zbieraniem danych, szczegółowe określenie 

czasu retencji danych, wskazanie zabezpieczeń 

przy przechowywaniu dokumentacji papie-

rowej, przykłady zarządzania dokumentacją, 

szczegółowe i konkretne pomoce do dokonania 

analizy ryzyka w placówce medycznej.

„Kodeks postepowania dla 
sektora ochrony zdrowia”

Kodeks ten spełnia warunki dopuszczalności 

projektu kodeksu (pkt. 20-26 i 28-30 i częścio-

wo p. 27 – w zakresie określenia mechanizmów 

umożliwiających podmiotowi monitorującemu 

wykonywanie jego zadań zgodnie z  art. 41 

RODO) Wytycznych 1/2019. Ponadto Kodeks 

spełnia kryteria wyznaczone w pkt. 32-39 i 41 

Wytycznych 1/2019. Należą do nich m.in.: za-

spokajanie określonej potrzeby ustanowienia 

kodeksu; ułatwienie skutecznego stosowania 

RODO; doprecyzowanie stosowania RODO; 

zapewnienie wystarczających zabezpieczeń.

Ochrona danych osobowych 
pacjentów

Poprzez szereg szczegółowych rozwiązań 

przyjętych w Kodeksach umożliwiają one do-

precyzowanie stosowania RODO. Kodeks Po-

rozumienia Zielonogórskiego uwzględnia ma-

teriały przygotowane przez Rzecznika Praw 

Pacjenta dotyczące udostępniania dokumenta-

cji medycznej, orzeczenia sądów oraz wytyczne 

EROD. Natomiast ten opracowany przez Polską 

Federację Szpitali uwzględnia orzeczenia są-

dów, wytyczne EROD, wskazuje szczegółowe 

procedury, które można stosować przy prze-

prowadzaniu analizy ryzyka. Kodeksy niewątpli-

wie zapewniają wartość dodaną, o której mowa 

w Wytycznych 1/2019.

Postanowienia zawarte w  Kodeksach opisują 

najczęstsze przypadki przetwarzania danych 

w  placówkach medycznych. Odwołano się 

w nich do przepisów z zakresu prawa medycz-

nego w  zakresie, w  jakim powiązane są one 

z zagadnieniami ochrony danych osobowych. 

Kompleksowo opisano problemy stosowania 

monitoringu wizyjnego w jednostkach medycz-

nych czy instytucję teleporady. Zawarto też sze-

reg tabel, wykresów, porad praktycznych, przy-

kładów czy załączniki zawierające praktyczne 

wzory i przykładowe procedury.

Wymogi akredytacji podmiotu 
monitorującego kodeksy 
postępowania

W celu uzyskania akredytacji podmioty, które 

chcą zostać podmiotami monitorującymi muszą 

wystąpić do Prezesa UODO. Wymogi akredytacji 

są dostępne na stronie internetowej Urzędu pod 

adresem: https://uodo.gov.pl/pl/138/1861.

Urząd podkreśla, że do chwili zatwierdzenia 
projektu kodeksu nie wywołuje on skutków, 
jakie wiążą się z zatwierdzonymi kodeksami. 
O  skutkach tych mowa w  p. 18 Wytycznych 

1/2019, gdzie stwierdzono, że „stosowanie 

zatwierdzonego kodeksu postępowania bę-

dzie również czynnikiem branym pod uwagę 

przez organy nadzorcze przy ocenie konkret-

nych cech przetwarzania danych, takich jak 

aspekty bezpieczeństwa, przy ocenie skutków 

operacji przetwarzania w ramach oceny skut-

ków dla ochrony danych lub przy nakładaniu 

administracyjnej kary pieniężnej. W przypadku 

naruszenia jednego z przepisów rozporządze-

nia przestrzeganie zatwierdzonego kodeksu 

postępowania może stanowić wskaźnik tego, 

w jakim stopniu należy zainterweniować za po-

mocą skutecznej, proporcjonalnej, odstrasza-

jącej administracyjnej kary pieniężnej lub inne-

go środka naprawczego stosowanego przez 

organ nadzorczy”

Poza możliwością wystąpienia o akredytację 
podmiotu monitorującego, niniejsze opinie 
służą także podmiotom zainteresowanym 
przestrzeganiem postanowień kodeksów, 
które zostały zaakceptowane przez Preze-
sa Urzędu. Podmioty medyczne, chcące za-

pewnić pacjentom wysoki poziom ochrony 

ich danych osiągnięty w  projekcie kodeksu 

przygotowanym przez Polską Federację Szpi-

tali lub też w projekcie kodeksu Porozumienia 

Zielonogórskiego, mogą rozpocząć dostoso-

wywanie do ich postanowień. Po ewentualnej 

akredytacji do konkretnego kodeksu podmiot 

monitorujący będzie mógł rozpocząć proce-

durę oceny wstępnej kandydatów na członków 

tego kodeksu. Do tego czasu powoływanie się 

na postanowienia opiniowanych kodeksów 

w relacjach z osobami, których dane dotyczą, 

uczestnikami procesów przetwarzania i orga-

nem ds. ochrony danych jest bezskuteczne. 

Dopiero zatwierdzenie kodeksu i umieszcze-
nie go w publicznym rejestrze prowadzonym 
przez Prezesa Urzędu na stronie UODO da 
taką możliwość.

Źródło: https://uodo.gov.pl/

Beata Jastrzębowska,
Inspektor ochrony danych

Kodeksy branżowe dla ochrony zdrowia zatwierdzone 
przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
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Z punktu widzenia osoby, której dane mogą być 

przetwarzane, zwracamy uwagę na konieczność 

zapewnienia im bezpieczeństwa. Wyciek danych 

osobowych szczególnej kategorii dotyczących 

stanu zdrowia może prowadzić do poważnych 

konsekwencji. 

Z punktu widzenia Szpitala, który dane osobowe 

przetwarza, warto pamiętać o konsekwencjach 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

w sposób niezgodny z prawem. RODO przewiduje 

dotkliwe kary pieniężne w przypadku naruszenia 

przepisów o ochronie danych osobowych oraz 

możliwość dochodzenia odszkodowania przez 

osoby, których dane zostały naruszone.

Zasady bezpiecznego korzystania z  zasobów 
teleinformatycznych
Rozpoczęcie pracy:
• Po włączeniu stacji roboczej użytkownik 

wpisuje własny login i hasło.

• Dostęp do danych możliwy jest jedynie 

po dokonaniu uwierzytelnienia użytkownika.

• W przypadku niemożności zalogowania się 

do systemu pracownik powinien niezwłocz-

nie powiadomić o  tym fakcie pracownika 

Działu Informatyki.

• W przypadku zablokowania konta lub utraty 

hasła pracownik powinien osobiście zgłosić 

się do Działu Informatyki celem otrzymania 

nowego jednorazowego hasła do systemu.

Zawieszenie pracy:
• Niedopuszczalne jest pozostawienie odblo-

kowanego komputera w miejscu dostępnym 

dla osób postronnych.

• W  przypadku braku aktywności użytkow-

nika na komputerze przez czas dłuższy niż 

30 minut następuje automatyczne włącze-

nie wygaszacza ekranu oraz zablokowanie 

komputera.

• Jeżeli pozostawienie włączonego kompu-

tera jest konieczne ze względu na specyfikę 

przetwarzanych danych, pracownik jest zo-

bowiązany do jego zablokowania.

• Przebywanie osób nieuprawnionych w ob-

szarze, w którym są przetwarzane dane oso-

bowe, jest dopuszczalne tylko w obecności 

i pod nadzorem osoby upoważnionej do ich 

przetwarzania.

Zakończenie pracy:
• Po zakończeniu pracy należy wylogować się 

z systemu lub wyłączyć komputer, kończąc 

pracę pracownik zobowiązany jest zabezpie-

czyć stanowisko pracy, wszelką dokumen-

tację oraz inne nośniki danych na których 

znajdują się dane, należy przechowywać 

w sposób nieumożliwiający dostęp osobom 

nieupoważnionym.

Na czym polega zasada czystego biurka i czy-
stego ekranu?
Jest to lista dobrych nawyków zwiększających 

bezpieczeństwo nośników i  danych wykorzy-

stywanych w miejscu pracy. Najważniejszą za-

sadą jest obowiązek schowania wszystkich wy-

korzystywanych dokumentów przed wyjściem 

z biura / gabinetu – nawet, jeśli będą potrzebne 

pracownikowi również kolejnego dnia. Powinny 

one zostać umieszczone w  szafce zamykanej 

na klucz. Najlepiej w ogóle nie zostawiać na biur-

ku żadnych dokumentów lub innych nośników 

danych oraz kluczy do szafek, kiedy się od niego 

oddalamy.

• Dokumenty, które nie są już potrzebne, nale-

ży jak najszybciej zniszczyć (w sposób który 

uniemożliwi odczytanie zawartych w nich 

informacji, np. za pomocą niszczarki) lub 

przekazać do archiwum.

• Przenosząc dokumenty pomiędzy poszcze-

gólnymi pomieszczeniami lub budynkami, 

należy je zabezpieczyć np. poprzez włożenie 

do koperty lub teczki.

• Podczas używania faksów, kopiarek lub dru-

karek, należy odbierać wydruki niezwłocznie 

po wykonaniu zadania przez urządzenie oraz 

cały czas nadzorować urządzenie.

• Należy pamiętać o wycieraniu tablicy po spo-

tkaniach, na których omawiane są istotne 

kwestie.

• Monitor należy ustawić w taki sposób, by nikt 

nieupoważniony nie mógł odczytać wyświe-

tlanych na nim informacji.

• Pamiętaj aby ZAWSZE wylogować się z sys-

temu przed opuszczeniem stanowiska pracy.

Praca zdalna oraz bezpieczeństwo urządzeń 
mobilnych
Praca zdalna (home office) to wyzwania dla Szpi-

tala oraz jego personelu. Domowe środowisko 

pracy nie zapewnia zwykle takich samych zabez-

pieczeń, co praca w miejscu zatrudnienia. Przed 

rozpoczęciem pracy zdalnej warto zapoznać się 

z obowiązującymi procedurami i zasadami bez-

pieczeństwa, do których należy się stosować. Po-

zwoli to na lepszą kontrolę nad danymi Szpitala 

i zabezpieczenia ich przed zagrożeniami.

Zasady bezpiecznej pracy zdalnej:
• Pracę zdalną można wykonywać na podsta-

wie Polecenia pracy zdalnej zgodnie z zarzą-

dzeniem nr 53/2020.

• Nie należy podłączać się do otwartych sieci 

Wi-Fi, podłączenie do sieci lokalnej Szpitala 

odbywa się za pośrednictwem bezpiecznego 

połączenia VPN

• Należy pracować w miejscach nie powo-

dujących ryzyka wglądu do przetwarzanych 

danych lub stosować nakładki prywatyzu-

jące.

• Nie należy wykonywać pracy zdalnej w miej-

scach, w których występuje ryzyko uszko-

dzenia sprzętu służbowego.

• Korzystając z  prywatnego sprzętu, należy 

upewnić się, że dostęp do systemu jest szy-

frowany, a połączenie odbywa się przy uży-

ciu bezpiecznego połączenia VPN.

• Korzystając z  prywatnego sprzętu nale-

ży pamiętać, aby posiadać zainstalowane 

oprogramowanie antywirusowe, które jest 

regularnie aktualizowane.

• Nie należy zostawiać sprzętu w miejscach 

widocznych (np. na siedzeniu w samocho-

dzie), gdyż powoduje to ryzyko kradzieży.

• Nie należy używać komputera służbowego 

do celów innych niż służbowe.

• Należy zamykać komputer po zakończonej 

pracy (pamiętaj o „zamykaniu” nie „usypianiu” 

czy „ hibernowaniu”).

• Należy blokować dostęp do systemu po każ-

dym odejściu od komputera (skrót klawiatu-

rowy Win + L)

• Nie należy udostępniać służbowego sprzętu 

osobom trzecim (np. żonie, dzieciom, innym 

osobom).

Urządzenia przenośne stanowią wrażliwy punkt 

w systemie bezpieczeństwa informacji, gdyż bar-

dzo często nośniki pendrive, płyty CD, czy dyski 

zewnętrzne nie są w żaden sposób zaszyfrowane 

oraz niejednokrotnie są pozostawiane w miej-

scach, do których dostęp mają osoby nieupo-

ważnione do przetwarzania zawartości zapisanej 

na wskazanych nośnikach.

Zasady bezpiecznego korzystania ze smartfo-
nów służbowych:
• Pamiętaj, aby służbowy smartfon zawsze 

miał ustawiony kod PIN.

• Nie korzystaj z Internetu w celach innych niż 

służbowe. Nie narażaj w ten sposób smart-

fona na działanie szkodliwego oprogramo-

wania.

Obowiązki użytkowników przenośnych nośni-
ków danych:
• Masz obowiązek zapobiegania fizycznej 

kradzieży urządzenia – zabrania się pozo-

stawiania urządzeń mobilnych w miejscach 

publicznych bez opieki.

• Masz obowiązek blokować dostęp 

do systemu przy każdorazowym oddaleniu 

się od niego.

• Masz obowiązek ustawiania ekranu w spo-

sób uniemożliwiający odczyt osobom po-

stronnym w miejscu publicznym lub publicz-

nym środku transportu.

• Nie masz prawa dokonywać samodzielnie 

napraw i modernizacji służbowego sprzę-

tu komputerowego, a  także ingerowania 

w oprogramowanie i konfigurowanie syste-

mu operacyjnego.

Radosław Kowalski,
Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa WSS 

w Olsztynie

Bezpieczne korzystanie 
z informatycznych zasobów 
szpitala
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• noworodkowy odruch 

obejmowania

• gotuje dla Lidla

• pieśń pochwalna w ręku chirurga

• błotny karpiowaty

• siostra Balladyny

• Swarożyc Luciców

• muz. miłośnie, pieszczotliwie

• szef naszej neurochirurgii

• miasto z Tadż Machal

• gród nad Ouse

• kolor niebielonego płótna

• jezioro przy Lubelskiej

• trzeci syn Jakuba i Lei

• fiskalna

• gruba gałąź

• enzym z papai

• imię Dionizettiego

• bufet wojskowy

• palma sagowa

• zach. sąsiad NRD

• wyrostek podniebienia miękkiego

• grawiura

• letni suchy wiatr 

śródziemnomorski

• suche kiełbaski

• zdrowe na kraterze

• talizmany

• widowiska o Bożym Narodzeniu

• część należności z góry

• mieszka w Belgradzie

• sławny wulkan sundajski

• munsztuk obecnie

• ceremoniał dworski

• Kazimierz, twórca nazwy witaminy

• bezludna Wyspa Podwietrzna (1,5 

km kw.)

• hinuski bóg lub margaryna

• 3 lub 8

• wierzba szara

• powielacz

• papier do powinszowań

• noblista, zsyntetyzował testosteron

• partnerka miozyny

• Tomasz z Filomatów i Filaretów

• stolica Maroka

• piosenki w Opolu

• łakowy, zwany lisim ogonem

• bohaterka „Chaty za wsią”

• imię Łukasiewicza

• tabletka

• dziedziczenie dóbr przez 

najstarszego

• kraj z Lobamba

• Antonio nauczyciel Beethovena

• synchrotron protonowy z Berkeley

• lubi cierpieć

• sepsa

• żona Konrada Wallenroda

• odwaga

• drapieżne żądłówki

• przesłany telefaksem

• płynie przez Innsbruck

• dawna miara cieczy (35-38 l)

• Krzywe lub Długie 

• Winnetou lub Geronimo

• nogi zająca

• krzyżówkowa papuga

• konserwa wojskowa

• twierdzenia do udowodnienia

• wytwarza ozon z tlenu

Objaśnienie 67 haseł podano w przypadkowej kolejności. W diagramie ujawniono 

wszystkie litery: F, G, Ł, M, P i S. Na ponumerowanych polach ukryto 34 litery hasła, 

które stanowi rozwiązanie. Jest to przysłowie etiopskie.

Jerzy Badowski 

Rozwiązanie krzyżówki nr 69 z poprzedniego Pulsu Szpitala (nr 70): 

„Prawda cię wyzwoli ale najpierw nieźle wkurzy”. Nagrodę otrzy-

muje Halina Oleś z Zakładu Medycyny Nuklearnej. Gratulujemy. 

Nagroda do odebrania u Rzecznika Prasowego
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