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Dziękuję Państwu 
za zaangażowanie 
w staraniach 
o bezpieczeństwo 
Szpitala

Szanowni Państwo, koronawirus wtargnął w nasze życie nieoczekiwanie, 

zdominował nie tylko nasze życie zawodowe i prywatne, ale również go-

spodarcze, polityczne, społeczne i nawet religijne, czego doświadczaliśmy 

podczas ostatnich Świąt Wielkanocnych. Musieliśmy się zmierzyć z nową 

rzeczywistością w naszym szpitalu, opracować zasady postępowania 

w związku z zagrożeniem infekcją wirusem SARS-CoV-2, dostosować sys-

tem organizacji pracy szpitala, tempo pracy, tryb przyjmowania pacjen-

tów i zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa naszym pracownikom, 

co w pewnym okresie było sprawą bardzo trudną. 

Chciałabym podkreślić i docenić pracę i szczególne zaangażowanie pra-

cowników Szpitalnego Klinicznego Oddziału Ratunkowego, którzy stanęli 

na wysokości zadania i na pierwszej linii frontu zapewniają bezpieczeństwo 

całemu szpitalowi. Nie mogę nie wspomnieć o Zespole Kontroli Zakażeń 

Szpitalnych, a zwłaszcza o naszych wspaniałych pielęgniarkach epidemio-

logicznych, które są wszędzie tam, gdzie powinny być, a ich wiedza, do-

świadczenie i zaangażowanie są nieocenione. Drugą linią frontu jest walka 

o zaopatrzenie szpitala w środki ochrony indywidualnej i płyny do dezyn-

fekcji, z tego zadania wywiązuje się znakomicie i z wielkim oddaniem Dział 

Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia oraz Apteka. Dziękuję Wam kochani 

w imieniu wszystkich pracowników WSS.

Szanowni Państwo macie przygotowaną zakładkę na stronie intranetowej 

dotyczącą korona wirusa, gdzie zamieszczamy i aktualizujemy wszystkie 

informacje, procedury, komunikaty niezbędne do bezpiecznego realizo-

wania świadczeń zdrowotnych dla naszych pacjentów. Pamiętajmy przede 

wszystkim o swoim bezpieczeństwie, ponieważ od naszego bezpieczeń-

stwa zależy bezpieczeństwo naszych pacjentów, a jesteśmy potrzebni 

zdrowi pacjentom, którzy ciężko chorują nie tylko na Covid-19. Dlatego 

tak ważne jest minimalizowanie i neutralizowanie ryzyka wśród personelu 

medycznego, poprzez stosowanie wdrażanych procedur przeciwepide-

micznych mających na celu zapobieganie i przerywanie transmisji zakażeń 

drogą kropelkową, w tym w szczególności kontaktową, czy przez uświa-

damianie sobie krytycznych aspektów procedur zakładania i zdejmowania 

środków ochrony indywidualnej. 

Spotyka nas wiele gestów sympatii, wsparcia i konkretnych aktów działania 

w formie darowizn sprzętu, wpłat środków finansowych na konto szpitala, 

czy deklarowania bezpłatnego użytkowania sprzętu, korzystania z hoteli, 

pokoi gościnnych, czy dostarczanie posiłków dla pracowników SKOR-u, 

ze strony wielu indywidualnych obywateli Olsztyna, firm, instytucji, stowa-

rzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych, 

rządowych. Za wszystko bardzo, bardzo dziękujemy.

Niech te trudne doświadczenia będą pozytywną lekcją wzmacniania pracy 

zespołowej, budowania wzajemnego zaufania, poprawy bezpieczeństwa 

pracy i wzmacniania misyjności i przydatności zawodów medycznych. 

Niech dają nam odwagę i wytrwałość w walce z koronawirusem.

Irena Kierzkowska
Dyrektor Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie

W dobie epidemii koronawirusa Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsz-

tynie może liczyć na wsparcie licznych firm, instytucji i osób prywatnych.

Pomoc napływa od rządu. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kry-

zysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazuje 

z Agencji Rezerw Materiałowych. To płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, 

rękawice nitrylowe, półmaski FFP2 i FFP3, maski medyczne z gumką, gogle, 

kombinezony ochronne i osłony na buty. 

Ładunek 5 tys. par rękawic jednorazowych przekazała szpitalowi Hurtow-

nia Kosmetyków Profesjonalnych „AKAR”. Rękawice otrzymaliśmy także 

od Sklepu z kosmetykami fryzjerskimi Way to Beauty Olsztyn i Salonu ko-

smetycznego Sznajder. Z kolei Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwer-

sytetu Warmińsko-Mazurskiego przekazał fartuchy jednorazowe, czepki 

jednorazowe i płyn do dezynfekcji powierzchni, a fabryka Michelin SA 

w Olsztynie przekazała 1000 maseczek jednorazowych i 50 przyłbic.

Galeria Warmińska oprócz 190 masek jednorazowych podarowała szpitalo-

wi 300 zestawów żywnościowych z napojami i batonami energetycznymi. 

Z kolei olsztyńska firma Bolero Premium sp. z o.o. wsparła Szpital darowiz-

ną pieniężną wysokości 10 tys. zł. 

Nie zabrakło też wsparcia żywnościowego. Pracownicy szpitala mogli 

delektować się ciastem dostarczonym przez Cukiernię Złoty Klucz, które 

mieściło się w aż 10 dużych pudłach. Największe jednak pod tym względem 

wsparcie otrzymują lekarze, pielęgniarki i ratownicy ze Szpitalnego Klinicz-

nego Oddziału Ratunkowego, którzy są „na pierwszej linii” wojny z koro-

nawirusem. To właśnie dla nich popłynęły posiłki od wielu firm, jak Pizza 

Hut, KFC, Restauracja Horyzonty, Restauracja Tandoor Kuchnia Indyjska 

oraz Restauracja u Artystów. – Od KFC otrzymujemy codziennie posiłek 

dla wszystkich pracowników naszego oddziału – mówi Joanna Kozłowska, 

pielęgniarka oddziałowa SKOR. – Bardzo za to dziękujemy. 

Sprzęt ochronny w postaci 1000 sztuk maseczek jednorazowych za sym-

boliczną kwotę 100 zł przekazał olsztyński Teatr im. Jaracza. Z kolei to-

ruński deweloper Budlex podarował Szpitalowi rękawiczki, gogle, osłony 

twarzy, ochraniacze i kombinezony, a firma Pradma – projekty BIM i VR 

przekazała 50 przyłbic.

Otrzymaliśmy także 1500 maseczek wielokrotnego użytku od Koordyna-

torów akcji Łączymy siły!, Fundacji Kółko Graniaste i Spółdzielni Socjalnej 

HuManus, którzy skontaktowali się z dr Tomaszem Waśniewskim, ordy-

natorem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Ginekologii 

Onkologicznej i przekazali mu ten wspaniały podarunek. – Bardzo dzię-

kujemy za to wsparcie, które wykorzystamy w naszej pracy – powiedział 

dr Waśniewski. Ordynator przywiózł maseczki do szpitala własnym samo-

chodem, a w przepakowaniu i zawiezieniu z parkingu paczek pomagała mu 

Małgorzata Drężek-Skrzeszewska, położna oddziałowa Oddziału Gineko-

logii Onkologicznej (zdjęcie na dole s. 1).

Nie zapomniała o nas Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która przeka-

zała 2 tys. trójwarstwowych maseczek chirurgicznych. 

Pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego są wdzięczni 

za każdą formę pomocy, która powala skuteczniej leczyć naszych pa-

cjentów. Serdecznie dziękujemy Adamowi Tomczakowi, który podaro-

wał nam 100 par foliowych ochraniaczy na obuwie. – Jestem kierowcą 

w firmie paszowej, a ochraniacze zakładam podczas wizyt w chlewniach 

– wyjaśnia. – Teraz nie jeżdżę, więc postanowiłem je przekazać tam, gdzie 

są potrzebne.

Pomoc cały czas napływa, a w następnym wydaniu Pulsu Szpitala poinfor-

mujemy o kolejnych ofiarodawcach.

Przemysław Prais

Pomoc dla Szpitala płynie z wielu stron
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W dniach 6-8 marca 2020 r. odbył się w na-

szym szpitalu kurs wykonywania cięć ce-

sarskich z dostępu zewnątrzotrzewnowego 

metodą French AmbUlatory Caesarean Sec-

tion (FAUCS). W ciągu dwóch dni powitaliśmy 

czworo dzieci urodzonych tą metodą. Wszyst-

kie noworodki przyszły na świat bez powikłań, 

a największe z nich ważyło 4600 g i było od-

wrócone pośladkowo! – mówi dr n. med. Ma-

rek Gowkielewicz z Oddziału Ginekologiczno-

-Położniczego. 

Szkolenie zostało przeprowadzone przez fran-

cuskich ekspertów: ginekologów – dr Denisa 

Fauck, dr Oliviera Ami oraz tamtejsze położne 

i przedstawicieli firmy Stimed – producenta 

urządzenia zwanego „winner flow”, niezbędne-

go w tym rodzaju porodu, a także ułatwiającego 

zwykły poród drogami natury. 

Pomysłodawcą i głównym organizatorem wy-

darzenia był dr n. med. Marek Gowkielewicz. 

W szkoleniu aktywnie uczestniczyli inni gine-

kolodzy położnicy – dr n. med. Janina Lipińska, 

dr Krzysztof Węgrzyn, dr Wojciech Zdanowski 

i lekarze rezydenci, anestezjolodzy: dr Piotr 

Miller, dr Janusz Liszka, dr n. med. Bułat Tuy-

akov, oddziałowe oddziału położniczego – Be-

ata Binek i Jowita Dubel-Mikulska, oddziałowa 

oddziału neonatologicznego – Beata Doł-

życka, kierownik bloku operacyjnego – Maria 

Wiśniewska oraz pozostały personel bloku 

operacyjnego, traktu porodowego i szpitalni 

informatycy.

W piątek lekarze i pielęgniarki z Francji przepro-

wadzili szkolenie teoretyczne oraz warsztaty dla 

personelu Szpitala Wojewódzkiego, zwiedzili 

także Blok Operacyjny (przewodnikiem była 

Maria Wiśniewska) i Blok Porodowy.

W sobotę przedstawiciele Szpitala i francuscy 

goście opowiadali o zabiegach metodą FAUCS 

dziennikarzom podczas konferencji prasowej.

Rozmowa z dr Markiem 
Gowkielewiczem

Przemysław Prais: Proszę opowiedzieć jak 
to się stało, że doszło w naszym Szpitalu do tak 
ważnego w skali kraju wydarzenia?

Marek Gowkielewicz: Wszystko zaczęło się 

w Rio de Janeiro w październiku 2018 r. pod-

czas światowego kongresu położników i gine-

kologów FIGO. Francuscy i izraelscy entuzjaści 

metody FAUCS prowadzili kilkugodzinną sesję 

prezentującą, trochę inne niż typowe, cięcie 

cesarskie, ale korzystniejsze zarówno dla ro-

dzącej, i dla dziecka. W tej sesji uczestniczy-

łem i ja, a potem nawiązałem naukowy kontakt 

z prelegentami. Przy wielkim wsparciu pani dy-

rektor Ireny Kierzkowskiej i kadry kierowniczej 

WSS w Olsztynie, a także ordynatora oddziału 

położniczo-ginekologicznego – dr hab. n. med. 

Tomasza Waśniewskiego i przy finansowym za-

angażowaniu dwóch firm farmaceutycznych 

Pierwsi w Polsce
przeprowadziliśmy nowatorskie porody

Polosko-francuski zespół operacyjny
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– Adamed i Ferring, wspomagających od lat 

rozwój położnictwa i ginekologii na Warmii 

i Mazurach, zaprosiłem autorów nowatorskie-

go sposobu porodu do współpracy z oddziałem 

ginekologiczno-położniczym naszego szpitala.

Na czym polega metoda FAUCS?

Zacznę od tego, że metoda FAUCS zwana fran-

cuskim ambulatoryjnym cięciem cesarskim nie 

jest alternatywą dla porodu drogami natury, tyl-

ko dla typowego cięcia cesarskiego. Ten sposób 

porodu polega na nieotwieraniu jamy otrzew-

nowej i wydobyciu dziecka z innej przestrze-

ni kobiecej miednicy – na lewo od pęcherza 

moczowego. W tej nowatorskiej metodzie ist-

nieje cała filozofia takich „narodzin”, które mają 

bardziej przypominać poród drogami natury niż 

operację, z reguły toczącą się w niedostępnych 

dla „zwykłych osób”, salach zabiegowych. W na-

rodzinach typu FAUCS aktywnie uczestniczy 

rodząca wraz z ojcem dziecka oraz zespół po-

łożników, położnych, neonatolog i anestezjo-

log. Dzięki zastosowaniu specjalnego ustnika 

Porody można było oglądać na ekranie podczas bezpośredniej transmisji do sali audytoryjnej

Zwiedzanie bloku operacyjnego

Media o pionierskich 
zabiegach

Portale internetowe, stacje telewizyjne 

i radiowe oraz gazety szeroko 

informowały o „porodach francuskich”, 

które odbyły się w Wojewódzkim 

Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie.

• „Poród francuski. Lekarze 

w Olsztynie wykonali go, jako 

pierwsi w Polsce. Na czym 

polega?” – pod takim tytułem 

obszerny materiał zamieścił portal 

Wirtualna Polska. Dr Tomasz 

Waśniewski, ordynator Oddziału 

Ginekologiczno-Położniczego 

oprócz wyjaśnienia istoty porodu 

metodą FAUCS, podkreślił krótki 

czas pobytu rodzącej w szpitalu. – 

Mama może być wypisana do domu 

z dzieckiem już po 48 godzinach 

od zabiegu, czyli podobnie jak 

wygląda to w przypadku porodu 

naturalnego. Proszę sobie 

wyobrazić, że Francuzi wypisują 

pacjentki już 12 godzin po tej 

operacji. U nas trwa to dłużej, 

bo w Polsce są określone procedury 

związane z noworodkiem – 

powiedział dr Waśniewski.

• Artykuł zatytułowany „W Szpitalu 

Wojewódzkim w Olsztynie pierwszy 

w Polsce <<francuski poród>>” 

o pionierskich zabiegach w Szpitalu 

stanął na głównej stronie portalu 

Gazeta.pl oraz na stronie Olsztyn.

Wyborcza.pl. Dziennikarz opisał 

jak doszło do serii nowatorskich 

operacji w Szpitalu, zaś dr Tomasz 

Waśniewski wyjaśnił dlaczego 

metoda FAUCS jest korzystniejsza 

dla mam i noworodków 

od klasycznego cięcia cesarskiego.

• Informacja o nowatorskich 

porodach ukazała się na także 

na antenie i stronie internetowej 

Radia Olsztyn oraz na antenie 

Meloradia. Z kolei na stronie 

internetowej Telewizji Olsztyn 

znalazła się relacja z konferencji 

prasowej, która odbyła się 

w Szpitalu Wojewódzkim w sobotę 

7 marca. 

• Dr Tomasz Waśniewski i dr Marek 

Gowkielewicz 17 marca byli gośćmi 

Pytania na śniadanie, porannej 

audycji TVP2. Sami przebywając 

w Szpitalu połączyli się ze studiem 

za pomocą łączy internetowych 

i w ten sposób opowiadali 

widzom o operacjach w Szpitalu 

Wojewódzkim. 
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zwanego „winner flow” matka, współpracująca 

z położną, przy użyciu sił tłoczni brzusznej, oraz 

przy emocjonalnym zaangażowaniu partnera, 

powoli rodzi dziecko poprzez sztucznie utwo-

rzony (w części zewnątrzotrzewnej miednicy 

mniejszej) kanał rodny, centymetr po centyme-

trze. Lekarz nadaje tylko kierunek rodzącej się 

główce lub pośladkom dłonią lub specjalnymi 

szpatułami Tessiera (dotychczas nieznanymi 

w naszym kraju). Jedynymi przeciwwskaza-

niami do tej metody porodu jest potrzeba pil-

nego cięcia cesarskiego oraz łożysko przodu-

jące. Bez chirurgicznego „zaglądania” do jamy 

otrzewnowej nie ma ryzyka następowych zro-

stów i wynikającej z nich wtórnej niepłodności. 

Znacznie zmniejszają się pooperacyjne dole-

gliwości bólowe pacjentki i zużycie środków 

przeciwbólowych. Nie cewnikuje się również 

pęcherza moczowego. W większości przypad-

ków mama może wstać z łóżka już po dwóch 

godzinach, wziąć prysznic (skóra sklejana jest 

specjalnym klejem), zjeść posiłek, a po czterech 

godzinach samodzielnie zajmować się swoim 

dzieckiem. Z FAUCS wiążą się również odległe 

korzyści zdrowotne dla dziecka, porównywalne 

do porodu drogami natury np.: mniejsze ryzyko 

rozwoju chorób cywilizacyjnych (otyłości, cu-

krzycy, chorób serca i nadciśnienia tętniczego), 

nowotworów, astmy oskrzelowej i zaburzeń 

emocjonalnych.

Jak przebiegały porody?

– W ciągu dwóch dni powitaliśmy czworo dzie-

ci urodzonych tą metodą. Wszystkie noworodki 

przyszły na świat bez powikłań, a największe 

z nich ważyło 4600 g i było odwrócone po-

śladkowo! Nowe mamy i ich życiowi partnerzy 

czuli się wyśmienicie uczestnicząc w nowator-

skim wydarzeniu. Szeroki uśmiech kobiet wiązał 

się nie tylko z obecnością ojca dziecka na sali 

zabiegowej, ale także z relatywnie niewielkimi 

pooperacyjnymi dolegliwościami bólowymi, 

szybkim powrotem do aktywności fizycznej 

i z możliwością pełnego zaangażowania się 

w opiekę nad noworodkami. Wszystkie panie 

opuściły oddział wraz z dziećmi w ciągu 48 go-

dzin od porodu! W zabiegach aktywnie uczest-

niczyli lekarze położnicy naszego szpitala, zaś 

sam przebieg porodu, za zgodą rodzących, był 

transmitowany na żywo na salę wykładową, 

na której przebywali medycy zainteresowani 

nową metodą.

A jak goście z Francji ocenili nasz szpital? Czy 
mieli czas na obejrzenie Olsztyna?

Nasz szpital bardzo przypadł do gustu gościom 

z Francji. Serdeczne przyjęcie, doskonale zorga-

nizowana praca nowoczesnego bloku operacyj-

nego z możliwością transmisji obrazu z zabie-

gów na salę wykładową, a nawet polska kuchnia 

serwowana przez szpitalny bar skutkowały ich 

entuzjastycznymi ocenami.

Przyjezdni zostali zakwaterowani w popular-

nym olsztyńskim hotelu nad brzegiem Jeziora 

Krzywego. W sobotę, popołudniową porą, go-

ście odwiedzili olsztyńskie Stare Miasto i jeden 

z tamtejszych lokali gastronomicznych. Urok 

odrestaurowanych kamieniczek, duża ilość zie-

lonych terenów, spacerowo zagospodarowany 

brzeg Łyny, iluminacja Zamku i innych zabyt-

kowych budynków wiązały się z zapowiedzia-

mi ich szybkiego powrotu do miasta Mikołaja 

Kopernika.

Pozostaje jeszcze kwestia przeprowadzania 
w naszym szpitalu kolejnych porodów 
metodą FAUCS. Co się powinno stać, aby 
do tego doszło?

– W ciągu 23 lat doskonalenia metody FA-

UCS Francuzi i Izraelczycy opracowali system 

szkoleniowy minimalizujący ryzyko powikłań 

operacyjnych. Sposobem FAUCS rodzą się już 

dzieci w ośrodkach medycznych Francji, Belgii 

i Luksemburga, w głównym szpitalu położni-

czym Izraela w Tel-Awiwie i Szpitalu Uniwer-

syteckim w Tunisie, a także, od zeszłego roku, 

w Zagrzebiu i w Wilnie. Kolejnym zatem eta-

pem jest uczestnictwo naszego zespołu po-

łożniczo-neonatologiczno-anestezjologicz-

nego w tygodniowym szkoleniu zabiegowym 

w Paryżu, gdzie pod okiem ekspertów nasi 

medycy wielokrotnie przeprowadzą procedu-

rę FAUCS na francuskich mamach. Następnie, 

każdy z trzech głównych światowych ekspertów 

tej metody (dwaj z Paryża, jeden z Tel-Awiwu) 

spędzi 1 tydzień w Olsztynie wspierając lokal-

ny zespół specjalistów w coraz trudniejszych 

przypadkach, a tych najbardziej skomplikowa-

nych przecież w Wojewódzkim Szpitalu Spe-

cjalistycznym nie brakuje. Absolutnie możliwe 

jest chociażby przeprowadzenie porodu FAUCS 

w ciąży bliźniaczej czy wcześniaczej. Bezpie-

czeństwo rodzących i ich dzieci jest najważ-

niejsze, stąd opracowana przez autorów FAUCS 

drabinka szkoleniowa. Pierwszy etap za nami, 

kolejny w czasach po epidemii.

Rozmawiał Przemysław Prais

Wielki odzew na FB

Informacja o pierwszy „francuskim 

porodzie” w Polsce spotkała się 

z wielkim zainteresowaniem 

użytkowników Facebooka. Post 

zamieszczony na stronie Szpitala @

WSSOlsztyn dotarł bezpośrednio 

do ponad 35 tys. odbiorców i miał 

54 udostępnienia. Nie zabrakło też 

komentarzy. – Przyznam szczerze, 

że z niecierpliwością czekałam 

na tą relację. Gratuluję i serdecznie 

pozdrawiam doktora Gowkielewicza – 

napisała jedna z internautek. A kolejna 

napisała: Najlepszy z najlepszych Marek 

Gowkielewicz i Anioł Jowita Dubel. 

Dużym powodzeniem cieszył się także 

post informujący o tym, że zarówno 

noworodki, które przyszły na świat 

nową metodą, jak i ich mamy, czują się 

dobrze.

Konferencja prasowa po pierwszym dniu zabiegów
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Kamila Ginel z Aleksandrem Anna i Rafał Kuciejewscy ze Stefanią

W poniedziałek 9 marca rozmawialiśmy z dwiema pacjentkami, które dwa 
dni wcześniej urodziły dziewczynkę i chłopca za pomocą cięcia cesar-
skiego metodą FAUCS. 

– Już parę godzin po zabiegu mogłam normalnie chodzić – mówiła Anna 

Kuciejewska, która jako pierwsza, w sobotę rano, poddała się zabiegowi. – 

Stefania ważyła prawie cztery kilogramy i miała 58 cm.

– To było niesamowite uczucie, kiedy Stefania stopniowo się ukazywała – 

dodał pan Rafał, mąż pani Anny, który towarzyszył jej na sali operacyjnej. 

– Przebieg porodu obserwowałem także na monitorach.

Szczęśliwa mama dodała, że nie planowała porodu metodą cięcia cesar-

skiego. – Miałam rodzić siłami natury, ale nie było postępu w akcji porodo-

wej, więc w sobotę rano lekarz spytał mnie, czy chcę spróbować porodu 

nową metodą, dodając, że jest mniej bolesna od klasycznego cięcia ce-

sarskiego – opowiada pani Anna. – Sam poród przebiegł bardzo sprawnie, 

dmuchnęłam pięć razy w ustnik by przyspieszyć przyjście na świat Stefanii. 

Zaraz potem dostałam ją w ręce i mieliśmy bliski kontakt skóra do skóry. 

To było piękne przeżycie. Pooperacyjna rana jeszcze trochę boli, ale mogę 

normalnie funkcjonować. Zresztą, jak już mówiłam, trzy godziny po poro-

dzie chodziłam, a wieczorem zjadłam kolację. 

Bardzo dobrze wspomina poród także Kamila Ginel, która jako trzecia pa-

cjentka rodziła w sobotę. – „Poród francuski” zaproponował mi dr Gow-

kielewicz, a ja się zgodziłam, bo mam do niego zaufanie. Z przyczyn me-

dycznych nie mogłam rodzić naturalnie – opowiadała. – Mam porównanie, 

bo poprzednio rodziłam przez klasyczne cięcie cesarskie i mogę powie-

dzieć, że różnica jest ogromna. Wtedy wstałam dopiero po dwunastu go-

dzinach, a w sobotę normalnie chodziłam po niecałych trzech. Nie było 

bolesnego cewnikowania, nie musiałam brać silnych leków przeciwbólo-

wych. Aleksander ważył 4,6 kg i miał 63 cm, więc nazywam go Aleksan-

drem Wielkim – mówiła z uśmiechem. – Wspaniale było też czuć obecność 

męża, który siedział obok mnie i relacjonował, co się działo. 

Przemysław Prais

Udane porody,
zdrowe dzieci, 
szczęśliwi rodzice
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Zwężenie zastawki aortalnej (stenoza aortalna) to wada serca polegająca 

na upośledzeniu przepływu krwi z lewej komory do aorty. W takim przy-

padku krew nie może swobodnie przepływać z serca do pozostałych części 

ciała. Powoduje to wystąpienie takich objawów jak: duszność, bóle w klatce 

piersiowej, zasłabnięcia. 

Zabieg BAV wykonywany jest u pacjentów z bardzo ciężkim zwęże-

niem zastawki aortalnej i objawami zagrażającymi życiu, gdy chory nie 

kwalifikuje się do chirurgicznej wymiany zastawki aortalnej ze względu 

na bardzo duże ryzyko operacyjne. Sam zabieg ma na celu złagodzenie 

występujących dolegliwości i umożliwienie w terminie późniejszym ma-

łoinwazyjne wszczepienie zastawki aortalnej – TAVI (Transcatheter Aortic 

Valve Implantation).

Technika zabiegu polega na nakłuciu tętnicy udowej, do której wprowa-

dzany jest przez port naczyniowy specjalny cewnik, który przez tętnicę 

udową, biodrową i aortę zostaje umieszczony w okolicy zwężonej za-

stawki. Przez cewnik wsuwa się prowadnik, który przeprowadza się przez 

zwężenie w zastawce do lewej komory serca. Niezbędne jest również 

założenie do światła prawej komory czasowej elektrody do stymula-

cji serca. Na prowadnik nakłada się dobrany na podstawie szczegóło-

wego badania echokardiograficznego specjalny balon o odpowiedniej 

średnicy, który następnie umieszcza się w miejscu zwężenia zastawki 

aortalnej. Poprzez założoną elektrodę do serca dostarcza się impulsy 

elektryczne o częstości 160-200/min., które powodują równą i szybką 

czynność serca. Jest to konieczny etap zabiegu, który ma za zadanie 

uniemożliwić wypchnięcie rozprężonego balonu z zastawki aortalnej. 

Sam balon napełnia się roztworem soli fizjologiczjej i kontrastu na kilka 

sekund. Zazwyczaj w celu optymalizacji efektu leczniczego wykonuje 

się 2-3 takie wypełnienia w odstępach kilkuminutowych. Po wykonanym 

zabiegu usuwa się prowadnik i balon z ciała pacjenta, a nakłutą tętnicę 

zamyka specjalnym systemem. Elektrodę z żyły udowej zwyczajowo 

usuwa się kilka godzin po zabiegu, po ocenie, że u chorego nie wystę-

pują zaburzenia rytmu serca.

Pierwszy zabieg BAV w Olsztynie został wykonany przez zespół w składzie:

• Operatorzy: prof. dr. hab. n. med. Robert J. Gil, dr hab. n. med. Adam 

Kern;

• Echokardiografista: dr Katarzyna Próchniewska;

• Pielęgniarka: Mariola Hołub;

• Technik: Joanna Leśny.

Stanowi on pomost do przezskórnego wszczepienia zastawki aortalnej (TAVI) 

w późniejszym terminie. W najbliższej przyszłości planujemy kolejne zabiegi 

BAV i mamy nadzieję na jak najszybsze rozpoczęcie wraz z naszymi kolegami 

z oddziału kardiochirurgii wykonywania zabiegów TAVI w Olsztynie.

Dr hab. n. med. Adam Kern
Kierownik Pracowni Kardiologii Inwazyjnej

Nowa procedura 
w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej
W dniu 14 marca 2020 roku w Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie 

wykonano pierwszy zabieg przezskórnej walwuloplastyki balonowej zastawki aortalnej (BAV – Balloon Aortic 

Valvuloplasty).

Ryc. 1. Schemat zabiegu BAV.

Ryc. 2. Rozprężony balon w świetle zastawki aortalnej.
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Jednym z problemów współczesnej chirurgii 

onkologicznej, w tym laryngologii jest powsta-

wanie dużych ran będących następstwem re-

sekcji guza. Współczesna onkologia pozwala 

na leczenie pacjentów z nowotworami znacz-

nie zaawansowanymi miejscowo. Barierę stoją-

cą na drodze wyzdrowienia pacjenta stanowią 

powstające w wyniku operacji rozległe ubytki 

tkanek.

Trudne do zaopatrzenia rany występują rów-

nież u pacjentów po przebytych urazach, w tym 

układu ruchu. Złamania otwarte, powikłane 

martwicą i zakażeniem kości nierzadko kończą 

się powstaniem przetok ropnych lub odcinkowej 

martwicy kości ze stanem zapalnym i bardzo 

trudną do wygojenia przewlekłą raną.

Chirurgia rekonstrukcyjna pozwala na rozwią-

zanie tego problemu. Typowym sposobem 

naprawy rozległych ubytków tkankowych jest 

przeszczepianie wolnych unaczynionych pła-

tów tkankowych z mikrochirurgicznymi zespo-

leniami naczyniowymi.

Jest to obecnie dynamicznie rozwijająca się 

na całym świecie metoda leczenia, a znako-

mity wkład w ten rozwój mają Polacy. Zespół 

prof. Adama Maciejewskiego z Centrum On-

kologii w Gliwicach był już wielokrotnie nagra-

dzany za nowatorskie w skali globalnej rozległe 

operacje rekonstrukcyjne w zakresie głowy i szyi 

(przeszczepienie twarzy ze wskazań nagłych, 

rekonstrukcja wspólnej drogi pokarmowo-od-

dechowej z jednoczasową transplantacją szpiku 

i wiele innych). Na co dzień w większości sytu-

acjach wystarcza zastosowanie standardowych 

zabiegów rekonstrukcyjnych z wykorzystaniem 

płata wolnego i zespoleniem mikrochirurgicz-

nym.

W 2013 r. dwoje lekarzy z naszego Szpitala po-

stanowiło podjąć wyzwanie związane z opa-

nowaniem i zastosowaniem w praktyce pod-

stawowych technik chirurgii rekonstrukcyjnej 

z użyciem płatów wolnych. Dr n. med. Monika 

Gulbinowicz– Gowkielewicz i dr n. med. Maciej 

Sadowski odbyli odpowiednie szkolenia, w tym 

pod kierunkiem prof. Maciejewskiego w ośrodku 

gliwickim. 

Obecnie nasz zespół ma na koncie sześć 

wykonanych samodzielnie operacji re-

konstrukcyjnych z zespoleniami mikrochi-

rurgicznymi u pacjentów w Oddziałach 

Po zabieguPrzed zabiegiem

Po zabieguPrzed zabiegiem

Po zabieguPrzed zabiegiem

Operacje rekonstrukcyjne 
w Szpitalu Wojewódzkim
Typowym sposobem naprawy rozległych ubytków tkankowych jest przeszczepianie wolnych unaczynionych 

płatów tkankowych z mikrochirurgicznymi zespoleniami naczyniowymi.
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Otolaryngologicznym i Onkologii Laryngo-

logicznej i Oddziale Klinicznym Ortopedii, 

Traumatologii i Chirurgii Kręgosłupa. Były 

to operacje uzupełnienia ubytku powłok 

po zabiegach wycięcia guzów szyi, po prze-

bytej ropowicy szyi, jak również po przebytych 

urazach ze złamaniami kości.

Jednym z ciekawszych wyzwań było leczenie 

młodej kobiety po urazie komunikacyjnym. 

Skomplikowane złamanie prawego przedra-

mienia wymagało stabilizacji, jednak pomimo 

zastosowanego leczenia doszło do zakażenia 

i martwicy kości promieniowej, bez możliwo-

ści uzyskania zrostu. Pacjentka stanęła przed 

perspektywą utraty funkcji prawej ręki do końca 

życia.

Zastosowano typową w takich przypadkach 

metodę rekonstrukcji płatem strzałkowym. 

Operacja polegała na pobraniu fragmentu kości 

strzałkowej wraz z tętnicą i żyłami strzałkowymi 

oraz tkankami powięziowymi i skórą z kończyny 

dolnej. Pobranym płatem uzupełniono utraco-

ny fragment kości promieniowej prawego prze-

dramienia, naczynia strzałkowe – tętnice i żyły 

milimetrowej średnicy zespolono z naczyniami 

promieniowymi przedramienia. Kości zrosły się, 

rana wygoiła, a pacjentka może cieszyć się po-

wrotem sprawności prawej ręki.

Oprócz strzałkowego w naszym szpitalu 

stosowaliśmy także rekonstrukcje płatami 

promieniowymi i przednio-bocznymi uda. 

Każdy z nich charakteryzuje się zmiennością 

anatomiczną. Pomimo zastosowania nowo-

czesnych technik diagnostycznych zabiegi re-

konstrukcyjne wymagają umiejętności szybkie-

go rozwiązania problemów pojawiających się 

w trakcie operacji. Po kilkugodzinnym zabiegu 

w pierwszej dobie przeszczepiony płat należy 

kontrolować, co godzinę, następnie, co dwie 

godziny, co odciska się swoistym piętnem 

na życiu zespołu rekonstrukcyjnego. Jednak 

to właśnie ten niepowtarzalny smak przygody, 

możliwość zaczęcia czegoś od nowa i podą-

żanie za dokonującym się na naszych oczach 

rozwojem medycyny motywuje nas jak nic in-

nego.

Dr Monika Gulbinowicz-Gowkielewicz
Dr Maciej Sadowski

Szanowna Pani Dyrektor

Zwracam się do Pani z wyrazami uznania za po-

stawę pracowników Szpitala, którą zaobser-

wowałam podczas mojego krótkiego pobytu 

na Oddziale Gastroenterologicznym, związa-

nym z planowym badaniem wymagającym jed-

nodniowej hospitalizacji. W dobie hejtu i kultu-

rze nienawiści brakuje słów wzmacniających 

działania pozytywne, stąd mój list.

Jako pedagog społeczny zauważam współ-

cześnie wiele negatywnych zjawisk społecz-

nych i kulturowych, które rujnują relacje mię-

dzyludzkie. Tym bardziej jestem przekonana 

o tym, iż życzliwość, uprzejmość, uśmiech, 

brak zniecierpliwienia, ofiarna pomoc i zwykła 

ludzka przyzwoitość powinny być docenione. 

A tego doświadczyłam, występując w roli zwy-

kłej pacjentki. Niewątpliwie to zasługa kierow-

nictwa oddziału, ale także wyjątkowego zespołu 

lekarzy i pielęgniarek, którzy potrafią stworzyć 

pozytywną atmosferę bycia z drugim czło-

wiekiem. Bowiem relacja personel – pacjent, 

oprócz wymiaru profesjonalnego, ma również 

wymiar ludzki, o którym czasami trudno pamię-

tać, zwłaszcza w instytucjach zdominowanych 

biurokratycznym dyskursem współczesności, 

w których wszyscy funkcjonujemy. 

Janusz Korczak, wielki pedagog i przyjaciel 

dzieci, mówił: „nie ma dziecka – jest człowiek”. 

Lekarze i pielęgniarki mają podobną misję jak 

nauczyciele i wychowawcy – działania na rzecz 

dobra pacjentów w duchu humanistycznych 

wartości. Warto docenić tych, którzy tak pracują. 

Pozostaję do dyspozycji, gdyby uznała Pani, iż 

są przestrzenie, w których Szpital oraz Wydział 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-

-Mazurskiego w Olsztynie mogłyby współpra-

cować na rzecz budowania kompetencji komu-

nikacyjnych, empatii i humanistycznej kultury 

pracy. Dla dobra pacjentów i społeczeństwa.

Z wyrazami szacunku

dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, 

prof. UWM

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UWM

Olsztyn, 12 lutego 2020 r.

Poprosiliśmy nową koordynatorkę o przedsta-

wienie swoich dokonań zawodowych i zaintere-

sowań. Poniżej prezentujemy, co napisała o sobie.

Mgr Marzena Zielińska
Fizjoterapeutka. Absolwentka Wydziału Re-

habilitacji Akademii Wychowania Fizycznego 

w Poznaniu. W trakcie specjalizacji z fizjoterapii. 

Od 01.11.2019 r. pracuję na Oddziale Rehabili-

tacji, jako Koordynator Fizjoterapeutów w WSS 

w Olsztynie.

Praktyka zawodowa: od 1998 r. Fizjoterapeuta, 

od 2004 r. z-ca/koordynatora Działu Rehabili-

tacji, a od 2012 r. Koordynator Fizjoterapeutów 

na Oddziale Rehabilitacji Wojewódzkiego Spe-

cjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie 

oraz prowadzenie prywatnej praktyki.

Dodatkowo: nauczyciel praktyk zawodowych 

w Olsztyńskiej Szkole Wyższej, z-ca prezesa 

Fundacji Dzieci Niepełnosprawnych „Pomóż 

Mi” w latach 2006-2020.

Pracuję z dziećmi i dorosłymi z chorobami neu-

rologicznymi, w tym nerwowo – mięśniowymi 

oraz zaburzeniami ortopedycznymi narządu ru-

chu. Fizjoterapia jest moją pasją. Przez dwadzie-

ścia lat pracy zawodowej spotkałam mądrych 

nauczycieli i wspaniałych pacjentów, od któ-

rych bardzo dużo się nauczyłam. Co lubię? Lu-

bię pracować z dziećmi, bo są szczere, ciężko 

chorymi pacjentami, bo potrafią doceniać każdą 

chwilę. Moim motorem jest rodzina i przyjaciele. 

Oni dają mi siłę i wsparcie.

Podziękowanie dla zespołu 
Oddziału Gastroenterologicznego

Koordynator fizjoterapeutów
Marzena Zielińska, magister fizjoterapii od początku listopada 2019 r. kieruje pracą fizjoterapeutów 

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie. 
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Pożegnanie odchodzących na emeryturę pra-

cowników było kolejnym, po przeglądzie za-

rządzania, punktem pierwszego dnia spotkania 

w Sile kadry kierowniczej Wojewódzkiego Szpi-

tala Specjalistycznego w Olsztynie. Sylwetki 

bohaterów uroczystości przedstawili w formie 

multimedialnych prezentacji ich współpracow-

nicy. 

Jako pierwsza wystąpiła Ewa Czech-Żbikowska, 

kierownik Apteki Szpitalnej, która opowiedziała 

o Wandzie Długi, swojej poprzedniczce na tym 

stanowisku. Zebrani mogli się dowiedzieć, 

że pani Wanda rozpoczęła pracę w Szpitalu Wo-

jewódzkim w 1977 r. i przeszła wszystkie szcze-

ble kariery zawodowej poczynając od stanowi-

ska młodszego asystenta, asystenta, w 1990 r. 

objęła stanowisko zastępcy kierownika, pół roku 

później została kierownikiem apteki. Ogółem 

zaś przepracowała w szpitalu 42 lata, z czego 

25 lat na stanowisku kierowniczym.

Prezentacja przedstawiała oprócz Wandy Długi 

także zmiany, które przeszła apteka. Przed laty 

do obowiązków zatrudnionych w niej farma-

ceutów należało m.in. wytwarzanie płynów de-

zynfekujących, proszków przeciwbólowych, bez 

których, szpital nie mógłby działać. Powstawały 

w niej również płyny infuzyjne, produkowane 

na potrzeby naszego szpitala i niemal wszyst-

kich innych z terenu województwa.

Ewa Czech-Żbikowska podkreśliła na zakoń-

czenie, że bardzo dużo nauczyła się od Wandy 

Długi 

Sama bohaterka prezentacji po jej zakończeniu 

serdecznie podziękowała jej autorce, jak i dy-

rekcji Szpitala za uroczyste pożegnanie. – Będę 

mile wspominać zarówno czas spędzony w ap-

tece, jak i dzisiejszy wieczór – powiedziała.

Potem przyszła pora na Dorotę Rąkowską, 

kierownika Działu Służby Pracowniczej, która 

opowiedziała o Elżbiecie Wrzecionkowskiej, 

długoletniej radczyni prawnej Szpitala. Z racji 

znajomości od czasów szkolnych w wystąpie-

niu nie brakowało osobistych akcentów.

– To dla mnie to wielki zaszczyt, ze mogą po-

wiedzieć parę słów o Eli. Znamy się dziesiątki 

lat i naprawdę bardzo przeżyłam jej odejście 

na emeryturę, ale takie już jest życie – coś się 

kończy, coś się zaczyna, może lepszy etap życia 

– rozpoczęła Dorota Rąkowska. 

Jej pokaz rozpoczął się zdjęciami Elżbiety Wrze-

cionkowskiej z dzieciństwa oraz ciekawostki 

związanej z dniem urodzin i adresem. – Ela uro-

dziła się 22 stycznia, a potem mieszkała w Olsz-

tynie przy ulicy o tej samej nazwie – powie-

działa Dorota Rąkowska, która potem przeszła 

do czasów studenckich, również ilustrowanych 

fotografiami. – Studiowała na wydziale prawa 

UMK w Toruniu 1978-1982, w bardzo burzli-

wym okresie dla naszego kraju. Ela z mężem 

byli bardzo zaangażowani w działalność opozy-

cyjna. W tym czasie powstały NSZZ Solidarność 

i Niezależne Zrzeszenie Studentów, gdzie oboje 

z mężem Wojtkiem aktywnie działali. W 1982 r. 

skończyła studnia i wróciła do Olsztyna, przy-

wiozła męża i córkę Asię. Studia przebiegły więc 

burzliwie, bo oprócz nauki była działalność 

opozycyjna, a poza tym ślub i narodziny Asi, ale 

naukę ukończyła w terminie. W Olsztynie Ela 

ukończyła aplikację sędziowską, ale nie praco-

wała w tym zawodzie, zaczynając aplikacje rad-

cowską. Pracowała w Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Jaroty”, jako szef działu organizacyjno-praw-

nego. Od września 1989 r. rozpoczęła pracę 

w Biurze Poselsko-Senatorskim Obywatelskiego 

Klubu Parlamentarnego, jako jego dyrektor, już 

mając uprawnienia radcy prawnego. W 1992 r. 

rozpoczęła się jej przygoda ze szpitalami 

od Szpitala Miejskiego, gdzie była radcą praw-

nym. W tym samym zakresie obsługiwała Za-

kład Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej, a także 

Serdeczne podziękowania

za wiele lat pracy 
Zajmowali różne stanowiska, ale łączyła ich jedno: wiele lat pracowali dla Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego w Olsztynie. Elżbieta Wrzecionkowska, Wanda Długi i Jan Kopeć otrzymali serdeczne 

podziękowania, upominki i bukiety kwiatów. Nie zabrakło wzruszających chwil.

Wspólne zdjęcie. Od lewej: z-ca dyrektora ds. pielęgniarstwa Hanna Taraszkiewicz, dyrektor Irena Kierzkowska, Jadwiga Kopeć, Elżbieta Wrzecion-

kowska, Jan Kopeć, Wanda Długi, z-ca dyrektora ds. lecznictwa Jerzy Górny, Waldemar Och, lekarz naczelny Dariusz Onichimowski.
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Wojewódzki Ośrodek Kultury. Od 1 stycznia 

2001 r. rozpoczęła pracę w Szpitalu Wojewódz-

kim, gdzie pracowała do końca grudnia 2019 r. 

Był to czas bardzo intensywnej pracy w zawo-

dzie radcy prawnego. Wszyscy tu obecni wie-

my, że szczególnie ciężko pracowało się pani 

Eli w ostatnich latach. 

Następnie Dorota Rąkowska przeszła do spraw 

rodzinnych. – Teraz parę faktów z życia osobi-

stego: Ela jest „matką Polską”, bardzo oddaną 

swojemu mężowi, dzieciom, obecnej tu Asi 

i jej młodszemu bratu Mikołajowi. Jest też 

oczywiście cudowną babcią, która pozosta-

je na każde wezwanie trójki wnucząt: Kamilki, 

Eryczka i Maksa. Ważna jest dla niej więc przede 

wszystkim rodzina, ale jednocześnie Ela kocha 

podróże. Z mężem zwiedzili wszystkie konty-

nenty podczas wyjazdów obfitujących w bardzo 

intensywne zwiedzanie. Ela uwielbia też litera-

turę, czytając książki z różnych dziedzin. Jest 

humanistką, która ceni wolność, demokrację, 

prawa obywatelskie – dodała. 

– Na zakończenie chciałabym w imieniu wła-

snym i myślę wszystkich kolegów i koleżanek, 

podziękować Eli za wspólną prace, wspaniałe 

towarzystwo, za te wszystkie chwile, które spę-

dziliśmy razem, za zaangażowanie, cierpliwość, 

empatię. Mamy nadzieję, że wszystkie złe chwile 

odejdą w niepamięć, a na długie lata pozostanie 

wszystko, co jest dobre. Żebyś pamiętała, Elu 

o tych latach, które spędziłaś z nami, które były 

naprawdę cudowne – powiedziała wzruszona 

Dorota Rąkowska. – Odpoczywaj i pamiętaj o nas. 

Irena Kierzkowska podziękowała za prezen-

tację. Zaznaczyła też, że nie da się zarządzać 

szpitalem bez obsługi prawnej. – Z panią Elą 

miałam najczęstsze kontakty i mam do niej 

osobisty stosunek. Obdarzałam ja stuprocen-

towym zaufaniem – mówiła pani dyrektor. – 

Opiniowała mi wiele trudnych spraw, wiele razy 

spotykałyśmy się w sądzie broniąc Szpitala. Po-

dejmowaliśmy wspólnie wiele trudnych decyzji. 

Dziękuję raz jeszcze za tę kulturę współpracy, 

za klasę i zaufanie. To było moją siłą, dawało 

pewność siebie, co w kontaktach z prawnikami 

jest najważniejsze. Przyznaję, że obawiałam się 

zakończenia pracy przez panią Elę, której dzię-

kuję też za panią Joannę [od 1 stycznia 2020 r. 

kierownik Sekcji Prawnej, córka Elżbiety Wrze-

cionkowskiej]. Zdążyłam już ją poznać i jestem 

spokojna. To ważne nie tylko dla mnie, ale i dla 

wszystkich państwa, którzy będziecie mieli kon-

takt z obsługą prawną, która jest bardzo istotna 

dla sprawnego funkcjonowania Szpitala. 

Z kolei Elżbieta Wrzecionkowska powiedziała 

z uśmiechem, że nie jest łatwo być wystawio-

nym na widok publiczny. – Nawet dla osoby do-

świadczonej, która wiele razy występowała, a jej 

praca w dużej mierze opiera się o słowo. Takie 

osobiste spotkanie z państwem jest dla mnie 

bardzo wzruszające – zaznaczyła. – Pamiętam 

jeden z pierwszych dni w Szpitalu Wojewódz-

kim. Uczestniczyłam wtedy w spotkaniu z tzw. 

białym personelem, jak kiedyś mówiło się o le-

karzach i pielęgniarkach, na którym byli obecni 

ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe i inni le-

karze. Miałam się wtedy przedstawić nowe roz-

wiązania. I mimo, że już wtedy byłam doświad-

czonym prawnikiem, występującym w wielu 

miejscach, to nigdy nie zapomnę, jak ta „biała 

sala” patrzyła na mnie, a kolana zaczęły mi dy-

gotać z obawy, że zebrani zorientują się, w jakim 

jestem stresie. Oczywiście zdenerwowanie mi-

nęło, ale pamiętam to zdarzenie do dziś. 

– Później zorientowałam się, że pracuje-

my w bardzo burzliwej formule. Wiele osób 

Dyrektor Irena Kierzkowska gratuluje zasłużonym pracownikom. 

Od lewej: Wanda Długi, Jan Kopeć i Elżbieta Wrzecionkowska

Waldemar Och podczas swojej prezentacji zwraca się do Jana Kopcia 

i jego żony Jadwigi

Od lewej Elżbieta Wrzecionkowska, Jadwiga Kopeć, Jan Kopeć i Wan-

da Długi

Dorota Rąkowska opowiada o swojej przyjaciółce Elżbiecie Wrzecion-

kowskiej
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z zewnątrz nie ma świadomości, jakim ogrom-

nym organizmem jest taki szpital, jak nasz, 

zatrudniający ponad tysiąc ludzi. Każdy z nich 

przychodzi ze swoimi doświadczeniami, wy-

kształceniem – kontynuowała Elżbieta Wrze-

cionkowska. – A wszyscy są potrzebni, od pra-

cowników technicznych po lekarzy, którzy 

czasem działają cuda, a czasem bywają bez-

radni. To nas uczy pokory, bo z każdym musi-

my nawiązać relacje, żeby wszystko działało. 

Szpital Wojewódzki jest niewątpliwie dużym 

wyzwaniem, jeśli chodzi o nasz region. I ciągle 

jest liderem, a każdy z nas może się tu bardzo 

dużo nauczyć. Ja także, bo spotkałam świetnie 

wykształconych i przygotowanych do swoich 

zadań ludzi. Bez względu na to, czym się zaj-

mowali można było się do nich zwracać w każ-

dej, nawet najtrudniejszej sprawie. Służyli swoją 

wiedzą, pomocą. Okres pracy w Szpitalu był dla 

mnie czasem niezwykle stymulującym, warto-

ściowym, wspaniałym. Zawiązałam wiele kole-

żeńskich relacji i przyjaźni. Z wieloma osobami 

spotykałam się, na co dzień, a co było dla mnie 

najważniejsze i co wspominam przez te dwa 

miesiące, które minęły od zakończenia pracy, 

to nasze codzienne dzień dobry i uśmiech, które 

były bezcenne. Zachowam je na zawsze. 

Elżbieta Wrzecionkowska wręczyła bukiet dy-

rektor Irenie Kierzkowskiej, która z kolei popro-

siła dr Waldemara Ocha, ordynatora Oddziału 

Klinicznego Neurochirurgicznego o prezentację 

na temat dr Jana Kopcia.

Dr Och rozpoczął swą prezentację od omó-

wienia historii oddziału, do którego dr Kopeć 

przyszedł w 1980 r., funkcję ordynatora pełnił 

do 2003 r., a pracował do końca 2019 r. będąc 

najdłużej pracującym czynnym neurochirur-

giem w Polsce. 

Ordynator przypomniał, że kierowany przez 

niego oddział po remoncie zyskał nowoczesny 

charakter, wprowadzono też nowatorskie pro-

cedury, zaczęto stosować neuronawigację. – 

Nie mielibyśmy tych osiągnięć, gdyby dr Kopeć 

nie stworzył podstaw do rozwoju neurochirurgii 

w naszym Szpitalu – podkreślił dr Och. – Dzię-

kujemy mu za pracę w oddziale, sam także wiele 

mu zawdzięczam. Pan dr Kopeć pozwalał innym 

operować, dzięki czemu zespół nauczył się za-

biegów. Raz jeszcze serdecznie dziękuję za te 

wszystkie lata panu doktorowi. Poinformuję 

też, że dr Jan Kopeć otrzymał medal „Za zasłu-

gi dla polskiej neurochirurgii” na ogólnopolskim 

zjeździe, który we wrześniu ub. roku odbył się 

w Szczecinie.

Dyrektor Irena Kierzkowska podziękowała 

dr Kopciowi za liczne zasługi dla Szpitala Wo-

jewódzkiego, m.in. za wykształcenie zespołu 

lekarskiego. – Nie miałam okazji współpraco-

wać z dr Kopciem, jako ordynatorem, bo kieruję 

Szpitalem od 2008 r., ale wiem, że operował, 

a ostatnio przyjmował już tylko w poradni. Każ-

dy kontakt z panem doktorem, każda rozmowa 

zostawiała we mnie jakiś ślad, robiąc pozytywne 

wrażenie. Byłam pod wrażeniem osobowości 

lekarskiej pana doktora, podejścia do pacjenta. 

Dziękuję za wszystkie rozmowy, za to, co zrobił 

pan dla Szpitala Wojewódzkiego, że wykształcił 

pan zespół. Dziękuję za to, że był pan z nami tak 

długo, bo pana obecność była nam potrzebna – 

powiedziała. – Mam nadzieję, że to nie jest nasze 

ostatnie spotkanie – już dziś wszystkich państwa 

zapraszam 25 września do olsztyńskiej filharmo-

nii na obchody 50-lecia naszego Szpitala.

Za współpracę z dr Kopciem podziękował 

dr Rakesh Jalali, koordynator SKOR. – Zawsze 

mogliśmy liczyć na wsparcie pana doktora – 

powiedział. – Przez 15 lat, które kieruję SKOR-

-em ani razu nie odmówił konsultacji. Bardzo 

serdecznie dziękuję w imieniu całego oddziału. 

Wszystkiego najlepszego panie doktorze!

– Chciałbym serdecznie podziękować pani dy-

rektor i wszystkim za takie pożegnanie – powie-

dział wzruszony dr Jan Kopeć. – Przepracowa-

łem w Szpitalu Wojewódzkim 40 lat i będę mile 

wspominał ten czas. 

Na zakończenie spotkania dyrektor Kierzkowska 

zaprosiła wszystkich żegnanych do wspólnego 

zdjęcia. Elżbieta Wrzecionkowska, Wanda Długi 

i Jan Kopeć otrzymali poza kwiatami i serdecz-

nymi podziękowaniami grafiki, które ozdobiły 

ich mieszkania.

Przemysław Prais

Elżbieta Wrzecionkowska Jan Kopeć Wanda Długi
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Pierwszy dzień wypełniły dwa wydarzenia: 

pierwszym był Przegląd zarządzania według 

norm ISO 9001 w WSS w Olsztynie. Prezentację 

przygotowaną przez Hannę Taraszkiewicz, Peł-

nomocnika Dyrektora ds., jakości przedstawiła 

i omówiła dyrektor Irena Kierzkowska. – Rok 

2019 był dobry pod względem finansowym, 

a także pod kątem bezpieczeństwa zarówno 

pacjentów, jak i pracowników – rozpoczęła wy-

stąpienie pani dyrektor. – Zwiększyła się liczba 

pielęgniarek, ale mieliśmy mniej rezydentów. 

Odbyło się więcej szkoleń personelu, także we-

wnątrzszpitalnych, przybyło lekarzy z tytułem 

doktora i doktora habilitowanego, a także leka-

rzy i pielęgniarek specjalistów. 

Irena Kierzkowska pogratulowała także Be-

acie Kiernozek, kierownikowi Sekcji Kontroli 

Zarządczej, objęcia funkcji wojewódzkiego 

konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa ge-

riatrycznego. Następnie przeszła do przed-

stawiania kolejnych danych dotyczących dzia-

łalności Szpitala w 2019 r. Zebrani dowiedzieli 

się m.in., że liczba pacjentów i łóżek pozostaje 

bez większych zmian już od trzech lat. – Przy 

czym godne podkreślenia jest to, że Szpital-

ny Kliniczny Oddział Ratunkowy przyjął 20 

tys. pacjentów, a więc prawie tyle samo, ile 

pozostałe 24 oddziały razem wzięte. To po-

kazuje skalę działalności SKOR – podkreśliła 

pani dyrektor. 

Poprzedni rok był udany także dla Ośrodka Kwa-

lifikującego do Przeszczepienia, który zanoto-

wał przyrost pacjentów oraz dla Stacji Dializ, 

która wykonała rekordową liczbę hemodializ. 

– Wzrosła także liczba badań tomograficznych 

i rezonansu magnetycznego przy zachowaniu 

całodobowej gotowości Zakładu Radiologii 

i Diagnostyki Obrazowej, co zapewniamy, jako 

jeden z nielicznych szpitali – podkreśliła pani 

dyrektor. – Dobre wyniki miała także Pracownia 

Endoskopowa i Ośrodek Żywienia Klinicznego 

oraz Medyczne Laboratorium Diagnostyczne. 

Duży wzrost liczby badań odnotował Zakład 

Bakteriologii, wspaniale rozwija się też Zakład 

Patomorfologii. Gratuluję też Zakładowi Medy-

cyny Nuklearnej, Pracowni Immunologii Trans-

fuzjologicznej, Centralnej Sterylizatorni oraz Ze-

społowi Wczesnego Reagowania, który również 

może się pochwalić dobrymi wynikami.

Następnie Irena Kierzkowska przeszła do omó-

wienia funkcjonowania pionu administracyj-

no-technicznego. Nawiązała do stwierdze-

nia z początku prezentacji o dobrej sytuacji 

finansowej Szpitala. – Należy się jednak starać, 

aby utrzymać taki wynik. Dziękuję tu panu An-

drzejowi Lawręcowi, kierownikowi Działu Kon-

traktowania i Rozliczeń – powiedziała pani dy-

rektor. – Brawa należą się także pani Bożenie 

Struczewskiej-Czajkowskiej za świetne prowa-

dzenie badań klinicznych. Znakomicie działają 

także Sekcja Sprzedaży oraz Dział Zamówień 

Publicznych i Zaopatrzenia. 

Dyrektor Szpitala pochwaliła także Dział Infor-

matyczny, który radzi sobie z wieloma, także 

nowymi zadaniami oraz dużą liczbą zgłoszeń 

od użytkowników sprzętu. 

Przybywa również szpitalnej aparatury medycz-

nej, która w efekcie jest coraz nowsza. – To do-

bra wiadomość, podobnie jak 90-proc. wynik 

osiągnięcia standardów akredytacyjnych, co na-

leży uznać za wspólny wielki sukces wszystkich 

pracowników naszego Szpitala.

Pierwszy dzień szkolenia zakończył się po-

żegnaniem trójki zasłużonych pracowników, 

którzy odeszli na emeryturę (piszemy o tym 

w osobnym artykule). 

Piątek 1 marca zarezerwowany był na dwa 

szkolenia. Tematem pierwszego było Wypalenie 

zawodowe – analiza specyfiki i uwarunkowań 

stresu zawodowego, a prezentację przedstawił 

Maciej Jaskulski z firmy „Mentor”. Na zakończe-

nie Marek Wesołowski, prezes SGA przedstawił 

podsumowanie wyników poszczególnych od-

działów za 2019 r.

Przemysław Prais

Szkolenie 
kadry kierowniczej Szpitala
Dyrekcja, ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe, kierownicy działów technicznych i administracyjnych oraz 

pozostałe osoby funkcyjne wzięły udział w dwudniowym spotkaniu szkoleniowym, które w dniach 28 lutego 

-1 marca br. odbyło się w Sile k. Gietrzwałdu.

Dyrektor Irena Kierzkowska prezentuje 

przegląd zarządzania

Wykład Macieja Jaskulskiego z firmy „Mentor” o wypaleniu zawodo-

wym

Marek Wesołowski, prezes SGA przedstawił podsumowanie wyników 

oddziałów za 2019 r.
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Pierwszy zabieg wykonano w dniu 4.01.1971 roku. W 1972 roku rozpoczęto 

wszczepianie protez stawu biodrowego. Byliśmy jednym z 60 takich od-

działów w Polsce. Budowa Szpitala Wojewódzkiego to historia prawie 10 

lat. Zupełnie przyzwoity czas biorąc pod uwagę ówczesną technologię 

i realia.

Historia Oddziału rozpoczęła się latem 1970 r. Wówczas dr Jan Maksay, 

dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w budowie, zwrócił się do młodego, 

pełnego energii, adiunkta Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii Instytutu 

Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej w Warsza-

wie dr n. med. Stefana Bołoczko o zorganizowanie Oddziału Ortopedii 

i Chirurgii Urazowej, a właściwie o zorganizowanie ortopedii w ówcze-

snym województwie olsztyńskim. Miał być 2-3 lata i wrócić do Warszawy, 

a pozostał lat 36.

Pierwszy zespół lekarski, oprócz ordynatora tworzyli: Marian Gross, Stani-

sław Czemko i Lech Radyko. Oddziałową została Natasza Matysiak. Kolejne 

Oddziałowe to: Wiesława Domeracka, Krystyna Barabasz, Stefania Sałyk, 

Bożena Rembiszewska i obecna oddziałowa Marlena Szeląg. Zespół uzu-

pełnił neurochirurg dr med. Stanisław Abramowicz, ponieważ przez ponad 

5 lat oddział zaopatrywał urazy czaszkowo-mózgowe.

50 lat ortopedii
w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym w Olsztynie
W 2020 r. mija pół wieku działalności oddziału ortopedycznego w naszym Szpitalu. Z tej okazji 4 stycznia odbyła 

się konferencja naukowa, na której przedstawiono także prezentację na temat historii oddziału.

Poniżej zamieszczamy informację o konferencji autorstwa ordynatora ortopedii oraz artykuł, omawiający dzieje 

oddziału ortopedycznego w Szpitalu Wojewódzkim, którzy napisali jego dwaj lekarze.

Konferencja naukowa –  
wymiana doświadczeń 

4 stycznia 2020 roku mieliśmy przyjemność zorganizować konferencję 

naukową na temat: Nowe techniki – nowe i stare powikłania w ortopedii 

i traumatologii narządu ruchu. 

Była to jednocześnie okazja do podsumowania pięćdziesięcioletniej historii 

działalności Oddziału Ortopedycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specja-

listycznym w Olsztynie. Mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli władz 

państwowych i samorządowych.

Konferencję otworzył dr n. med. Jerzy Górny, zastępca ds. lecznictwa dy-

rektora WSS w Olsztynie. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy 

podkreślili znaczenie działalności Kliniki Ortopedii, Traumatologii i Chirurgii 

Kręgosłupa, jako wiodącego ośrodka w Województwie Warmińsko-Ma-

zurskim.

Łatwo dzielimy się i chwalimy naszymi sukcesami, ale trudniej jest nam 

przedstawić powikłania, jakie od lat towarzyszą naszej pracy. Dzięki udzia-

łowi w Komitecie Naukowym wybitnych specjalistów z dziedziny ortopedii 

i traumatologii konferencja stała się inspirującym spotkaniem naukowym. 

Aktywny udział w konferencji naukowej wzięli:

• prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kwiatkowski

• prof. dr hab. n. med. Wojciech Kloc

• prof. nadzw. dr hab. med. Tomasz Mazurek

• prof. dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski

• prof. dr hab. n. med. Jan Skowroński

• dr n. med. Jerzy Białecki

W pierwszej części konferencji poświęconej tematyce historycznej 

prof. dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski przedstawił interesującą historię 

profesora Konrada Biesalskiego (1868–1930) twórcy nowoczesnej opieki 

ortopedyczno-rehabilitacyjnej nad dziećmi niepełnosprawnym. 

Nie mniej ciekawą historię opowiedział dr Mariusz Siergiej, a mianowicie jak 

powstał i pracował oddział ortopedyczny na bazie szpitala wojewódzkiego. 

Jeszcze raz przekonaliśmy się, że historię tworzą ludzie i nasza pamięć 

o ich pracy. Oba wystąpienia były inspiracją do wspomnień i żywej dyskusji 

o obecnych kierunkach rozwoju ochrony zdrowia. 

W drugiej części konferencji wspólnie dyskutowano o aktualnych sposo-

bach radzenia sobie z powikłaniami z tymi, które napotykamy od lat, i tymi, 

których częstość rośnie ostatnio. Podkreślano role wczesnej diagnosty-

ki powikłań, co wiąże się z dostępnością do lekarza leczącego. Pomimo 

stosowania nowoczesnych metod, nowych materiałów i co najważniejsze 

dobrze wykształconych lekarzy nadal powikłania, a zwłaszcza zakażenia, 

stanowią poważny problem leczniczy. Zwrócono uwagę, że obecnie nie 

ma w kraju ośrodków specjalistycznych dedykowanych leczeniu zakażeń 

narządu ruchu. Dlatego koniecznym staje się doskonalenie lekarzy w tej 

tematyce oraz współpraca z mikrobiologami, farmakologami klinicznymi 

i innymi specjalnościami zabiegowymi. 

Konferencję zakończyła kolacja koleżeńska, która stała się miejscem dalszej 

dyskusji i wspomnień.

Dr hab. n. med. Janusz Płomiński
Ordynator Oddziału Klinicznego Ortopedii,

Traumatologii i Chirurgii Kręgosłupa

50 lat działalności Oddziału 
Ortopedyczno – Urazowego 
w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym w Olsztynie
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W kolejnych latach do zespołu dołączyli: Katarzyna Krawczunas-Oskierko, 

Stanisław Rek i Wiesław Slipy. Pierwszy zabieg wykonano w dniu 4.01.1971 

roku. W 1972 r. rozpoczęto wszczepianie protez stawu biodrowego. Byli-

śmy jednym z 60 takich oddziałów w Polsce. Były to protezy Mc Farrara 

i Linka. A w następnych latach Wellera i TT – 1. 

W dniu 26.10.1972 r. dr Stefan Bołoczko otrzymuje tytuł dr habilitowanego 

nauk medycznych. Tytuł rozprawy habilitacyjnej „Niektóre aspekty polime-

roplastyki w operacjach wytwórczych stawów ze szczególnym uwzględ-

nieniem zmian zniekształcających stawu biodrowego.” 

W 1973 r. oddział otrzymał w szpitalu do wyłącznej dyspozycji dwie sale 

operacyjne. Kolejni lekarze zatrudnieniu w Oddziale to: Krystyna Szende-

rowicz, Stefan Dikunow, Bogdan Walicki, Janusz Marczuk, Ksawery Jerzy 

Żebrowski. 

W dniu 26.10.1973 r. wykonano zabieg wstawienia protezy głowy kości 

ramiennej. 

W dniu 25.07.1974 r. wykonano pierwszą operację skoliozy – spondylodeza 

sposobem Hibbsa.

Od dnia 1.10.1974 r. rozpoczęto ćwiczenia ze studentami VI roku Wy-

działu Lekarskiego AM w Białymstoku. Zajęcia dydaktyczne prowadzone 

były w cyklu dwutygodniowym do 1.12.1989 r. Uczestniczyło w nich wielu 

późniejszych pracowników oddziału. Przerwano je z powodu ograniczeń 

budżetowych AMB.

W 1975 r. do zespołu lekarskiego dołączyli: Andrzej Strzembski, Marek Pie-

truszka i Antoni Kołakowski. W 1976 r oddział przeszedł gruntowny remont. 

Utworzono odcinek pooperacyjny z wydzielonym zespołem pielęgniar-

skim, W tym też roku otwarto w szpitalu oddziały: Neurochirurgii i Inten-

sywnej Terapii, co odciążyło nas od prowadzenia pacjentów w stanach 

zagrożenia życia. 

W 1976 r. pierwszą endoprotezę Valdiusa stawu kolanowego u chorej z RZS.

W 1977 r. staż podyplomowy rozpoczął Karol Futera, który wyspecjalizował 

się w mikrochirurgii i chirurgii ręki. 

Kolejne lata to duże zmiany personalne w zespole. Wiesław Slipy wyjeżdża 

do Niemiec. Marian Gross i Bohdan Walicki przechodzą do nowopowsta-

łego Oddziału Ortopedii w Szpitalu Miejskim w Olsztynie. 

W 1981 r. do oddziału ortopedii w 103 Szpitalu Garnizonowym w Olsztynie 

przechodzą: Stefan Dikunow i Andrzej Strzembski. W ich miejsce zostają za-

trudnieni: Krzysztof Bladowski, Jerzy Robert Prusiński, Janusz Kuciejewski, 

Marek Bieniecki, Andrzej Kaczmarek, Zbigniew Pietrusiński i Mariusz Siergiej. 

Do pracy w Szpitalu Dziecięcym przeszła Krystyna Szenderowicz. Natomiast 

Marek Pietruszka został ordynatorem oddziału w Suchej Beskidzkiej. 

W 1985 r. pracę w oddziale rozpoczął mgr rehabilitacji Marcin Topór. 

W dniach 20-21.09.1985 r. zorganizowaliśmy XXI Dni Ortopedyczne w Mrą-

gowie. Bardzo dobrze ocenione przez środowisko ortopedyczne w Polsce. 

Przełożyło się to na otrzymanie przez oddział protez Mittelmayera stawu 

biodrowego. 

Prof. Stefan Bołoczko
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W dniu 9.01.1987 r. dr hab. n. med. Stefan Bołoczko otrzymuje tytuł Profe-

sora. Dzięki energii i zapałowy profesora staliśmy się jednym z wiodących 

ośrodków ortopedycznych w kraju.

Od 1987 r. rozpoczęliśmy wykonywanie zabiegów artroskopowych stawów 

kolanowych. Prekursorem był Marek Bieniecki, który przez 3 lata pracował 

tylko z wykorzystaniem okularu. Na pierwszy artroskop Firmy Karl Storz, 

kosztujący 5 tys. dolarów, przekazał Związek Państwowych Gospodarstw 

Rolnych.

Po trzech latach otrzymaliśmy kamerę i monitor. Do dr Bienieckiego dołą-

czyli: Andrzej Kaczmarek, Antoni Kołakowski i Zbigniew Pietrusiński. Dzisiaj 

zabiegami artroskopowymi w oddziale zajmują się: Robert Surus i Zygmunt 

Martynowski. 

W 1989 r., jako jeden z czterech ośrodków w Polsce, wdrożyliśmy program 

wydłużania kończyn metodą Ilizarowa. Poprzedziła to wizyta Profesora Ili-

zarowa w Olsztynie, w dniach 12-14 lipca 1988 r. oraz 3-krotne wyjazdy 

do Instytutu Ilizarowa w Kurganiu na Syberii: Lecha Radyko, Antoniego Ko-

łakowskiego i Krzysztofa Bladowskiego (wspomnienia z tego okresu mogą 

posłużyć za osobne wystąpienie).

W kolejnych latach do zespołu dołączają: Tomasz Niedźwiecki, Krzysztof 

Wiśniewski, Wojciech Remiszewski, Robert Budkiewicz, Waldemar Michalak 

i Tomasz Daniłowicz.

Janusz Kuciejewski zostaje ordynatorem w Szpitalu w Bartoszycach, 

Krzysztof Bladowski w Szpitalu Miejskim w Olsztynie, a Krzysztof Wiśniew-

ski w Iławie. 

Oddział wprowadza nowoczesne metody terapeutyczne. Zmieniają się typy 

protez stawu biodrowego. Wszelkie nowości, które pojawiają się w kraju 

staramy się wprowadzać na bieżąco. W 1995 roku dr Lech Radyko zapo-

znał się z techniką operacyjną alloplastyki bezcementowej endoprotezą 

Zweymullera. W dniu 14 marca 1995 r. wykonano w oddziale pierwszą al-

loplastykę tą protezą.

Dzięki rozwojowi implantów uzyskujemy nowy oręż, w leczeniu schorzeń 

i urazów kręgosłupa. W dniu 28 kwietnia 1995 r. w Zielonej Górze odbyło 

się I Sympozjum Polskiej Grupy DERO. Członkiem Rady Grupy został pro-

fesor Stefan Bołoczko. Członkiem Grupy Tomasz Niedźwiecki. W dniach 

12-13 maja 1995 r. Oddział zorganizował X Sympozjum Sekcji Spondylo-

ortopedii PTOiTr w Waplewie pod Olsztynem. W zamian za zaangażowanie 

w organizację Sympozjum otrzymaliśmy najnowszy zestaw implantów Sy-

temu Kręgosłupowego DERO do repozycji i stabilizacji kręgozmyku. 

W dniu 18 września 1996 r. prof. Stefan Bołoczko otrzymał Medal im. Ada-

ma Grucy Za Zasługi w Rozwoju Ortopedii.

W dniach 18-20 kwietnia 1997 r. zorganizowaliśmy w Starych jabłonkach 

pod Ostródą I Sympozjum Naukowe „Wczesne Wyniki Alloplastyki Stawu 

Biodrowego Systemem Keramed”.

W 1999 roku prof. Stefan Bołoczko przechodzi na emeryturę. 

Od 15 grudnia 1999 roku ordynatorem oddziału zostaje Antoni Kołakow-

ski. Kontynuuje on, filozofię pracy i rozwoju oddziału pana Profesora. 

Od 2002 roku, wraz z dr Wojciechem Remiszewskim, po szkoleniach 

w kraju i za granicą, rozpoczynają wykonywanie endoprotezoplastyk 

stawu kolanowego. 

Oddział uzyskał akredytację do prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych 

w zakresie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, a także akredytację 

do prowadzenia szkoleń z zakresu, we wszystkich specjalizacjach medycz-

nych, które mają to w programie. 

Do zespołu dołączyło grono młodych szkolących się lekarzy: Robert Surus, 

Zygmunt Martynowski, Przemysław Kołakowski, Damian Deresiewicz, Artur 
Dr Antoni Kołakowski na sali operacyjnej

Dr Antoni Kołakowski bada pacjenta
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Makowski, Michał Bieniecki i Marek Szwabowicz. Intensywnie rozwija się 

chirurgia dużych stawów i kręgosłupa. Już nie tylko urazy, ale także zmiany 

zwyrodnieniowe, kręgozmyki, dyskopatie szyjne i lędźwiowe, skoliozy, ste-

nozy kanału kręgowego to schorzenia leczone w naszym oddziale. Wzro-

sła też liczba chorych leczonych, z powodu przerzutów nowotworowych 

do kręgosłupa. Wykonujemy zabiegi wertebro– i kyfoplastyki, odbarczenia 

i stabilizacje wszystkich odcinków kręgosłupa z dostępów przednich i tyl-

nych, a także z zastosowaniem technik małoinwazyjnych. 

W 2006 roku oddział przeszedł remont kapitalny. Kolejne sale otrzymały 

węzły sanitarne. Utworzony został Odcinek Intensywnego Nadzoru Pie-

lęgniarskiego. Odbyło się to kosztem zmniejszenia liczby łóżek. Aktualnie 

oddział osiada 35 łóżek, w tym 4 Intensywnego Nadzoru. 

Otwarcie „Nowego Oddziału” nastąpiło w dniu 27.10.2006 r.. Wtedy też 

odsłonięto tablicę upamiętniająca Pana prof. Stefana Bołoczko.

W dniu 5 sierpnia 2006 r. Tomasz Niedźwiecki, Robert Budkiewicz i Prze-

mysław Kołakowski wykonują pierwszy zabieg na kręgosłupie z użyciem 

orthonawigacji, wykorzystując połączenie obrazu tomografii komputerowej 

i ramienia C (aplikacja FluoroMerge).

W 2007 r. T. Niedźwiecki wykonał pierwszy zabieg założenie ruchomej pro-

tezy krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa.

25 października 2010 roku Tomasz Niedźwiecki i Przemysław Kołakowski 

wykonali pierwszą w województwie operację odbarczenia struktur ner-

wowych i stabilizacji chorego odcinka kręgosłupa poprzez przezskórne 

wprowadzenie implantów MIS (Minimal Invasive Surgery). 

W 2012 roku Ordynatorem Oddziału zostaje dr n. med. Tomasz Niedź-

wiecki. Kontynuuje rozwój chirurgii kręgosłupa i urazowej, ze szczególnym 

uwzględnieniem chirurgii miednicy. Liderami we wprowadzaniu nowych 

technik chirurgii miednicy są: Damian Deresiewicz i Artur Makowski. Pragnę 

nadmienić, że pierwszy zabieg zespolenia miednicy 360 stopni, w 2009 r. 

wykonali: Damian Deresiewicz i Przemysław Kołakowski

W listopadzie 2013 roku otwarto w Szpitalu nowoczesny Blok Operacyjny 

z 12 salami. Dwie otrzymaliśmy do wyłącznej dyspozycji. Otworzyło nam 

to nowe możliwości w rozwoju chirurgii ortopedycznej i urazowej.

W 2015 roku dr n. med. Tomasz Niedźwiecki i Artur Makowski, pierwsi 

w Polsce, przeprowadzili zabieg metodą OLIF (Oblique Lateral Interbody 

Fusion). Skośno-boczne międzytrzonowe usztywnienie. Jest to technika 

małoinwazyjna, która wymaga użycia wysokospecjalistycznego, rozbu-

dowanego instrumentarium. Operatorzy szkolili się w USA i Szwajcarii. 

Uczestniczyli też w kilku tego rodzaju zabiegów w Danii.
Otwarcie oddziału po modernizacji

Pierwsza operacja kręgosłupa użyciem orthonawigacji
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Aktualnie chirurgią kręgosłupa zajmują się: Damian Deresiewicz, Artur Ma-

kowski i Marek Szwabowicz..

W dniach 22-24 czerwca 2017 roku zorganizowaliśmy XXXVII Dni Or-

topedyczne w Ostródzie. Oddział otrzymał wtedy medal im. Ireneusza 

Wierzejewskiego w uznaniu szczególnych zasług dla Polskiej Ortopedii 

i Traumatologii. 

W latach 2008–2016 zorganizowaliśmy 6 Ogólnopolskich Sympozjów pod 

nazwą Zima Ortopedyczna.

W rankingu Tygodnika Wprost z 2006 roku zajęliśmy III miejsce w kategorii 

Najlepszy Oddział Ortopedyczny w Kraju. 

Wysokie miejsca zajmowaliśmy także w kolejnych zestawieniach.

Ranking Wprost opublikowany w dniu 3 czerwca 2018: 

Ortopedia – Najlepsze Szpitale: 

1. Otwock – Szpital Kliniczny, 

2. Rzeszów – Kliniczny Szpital Wojewódzki

3. Piekary Śląskie – Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej.

4. Olsztyn – Wojewódzki szpital Specjalistyczny

Chirurgia Kręgosłupa:

1. Olsztyn – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – 53 pkt.

2. Otwock – Szpital Kliniczny – 53 pkt. 

3. Rzeszów – Kliniczny Szpital Wojewódzki – 49 pkt.

Pierwszy w Polsce zabieg wykonany metodą OLIF
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W dniu 1 stycznia 2018 r. 

w Oddziale zostaje zatrud-

niony dr n. med. Roman 

Grzybowski. Przez wiele lat 

był Ordynatorem Oddziału 

Ortopedii i Traumatologii 

w Szpitalu w Bartoszycach. 

Specjalizuje się w chirurgii 

dużych stawów i chirurgii 

miednicy. Przyszedł do od-

działu z myślą o rozwoju 

naukowym.

W dniu 1 stycznia 2019 roku 

ordynatorem Oddziału zo-

staje dr hab. n. med. Janusz 

Płomiński. Absolwent Woj-

skowej Akademii Medycznej 

w Łodzi. 

Od 1990 roku związany ze „Szpitalem na Szaserów” obecnie Wojskowym 

Instytutem Medycznym w Warszawie. Pierwszy polski stypendysta ESSKA 

(European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy). 

Stwierdził, że „konieczne jest wzmocnienie potencjału kadrowego obejmu-

jące wszystkie jego składowe”. 

Zgodnie z trendami światowymi mamy stworzyć regionalne centrum lecze-

nia operacyjnego chorób zwyrodnieniowych dużych stawów. Wieloletnie 

doświadczenie, a przede wszystkim duże zaufanie leczonych chorych czyni 

nasz oddział znanym w Polsce ośrodkiem chirurgii kręgosłupa. Podjęcie 

współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie to szansa 

na dalszy rozwój naukowy. 

Od października 2019 roku jesteśmy Kliniką Ortopedii, Traumatologii i Chi-

rurgii Kręgosłupa Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

Mariusz Siergiej
Robert Budkiewicz

Tulipany wręczał oczywiście mężczyzna – tego zaszczytu dostąpił dr Krzysz-

tof Lejmanowicz, a słodycze rozdawały Malgorzata Drężek-Skrzeszewska, 

położna oddziałowa razem z Joanna Roszak, psychologiem klinicznym.  

Obie panie, jak co roku zadbały, aby pacjentki otrzymały upominki w Dzień 

Kobiet. 

– W tym roku było skromniej, bez wizyt kosmetyczek i fryzjerek, ale mu-

siałyśmy zrezygnować z tych atrakcji ze względu na bezpieczeństwo epi-

demiologiczne pań, którymi się opiekujemy – wyjaśnia Małgorzata Drę-

żek-Skrzeszewska. Pacjentki bardzo cieszyły się z otrzymanych podarków. 

Prezentujemy fotorelację z tego wydarzenia.

Przemysław Prais

Kwiaty i słodycze z okazji Dnia Kobiet 
dla pacjentek Oddziału Ginekologii Onkologicznej

Ordynator Janusz Płomiński
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Zwycięski pomysł „Video instruktaż” ma na celu 

opracowanie przez pielęgniarki biblioteki filmów 

edukacyjnych, dedykowanych rodzinom opieku-

jącym się pacjentem w warunkach domowych. 

W piątek 7 lutego Agnieszka Napieralska uczest-

niczyła w nagraniu pierwszego odcinka, opo-

wiadającego o opiece nad osobami ze scho-

rzeniami neurologicznymi. W rolę pacjentki 

wcieliła się Marzena Woźniak, neurologopeda. 

Zdjęcia kręcono w Oddziale Kardiologicznym 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

w Olsztynie, który użyczył sali. Ekipa filmowa 

w składzie Grzegorz Nawrocki i Michał Bara-

nowski filmowała panią Agnieszkę, prezentującą 

zasady opieki nad chorym. 

Obaj filmowcy są współpracownikami Agnieszki 

Karasińskiej z Fundacji Medicover, która koordy-

nuje w Polsce przyznanie Nagrody Pielęgniar-

skiej Królowej Szwecji, która została ustanowio-

na przez organizację Swedish Care International. 

Przyznawana jest w Szwecji, Finlandii, Polsce 

oraz Niemczech. Nagroda ma na celu podkre-

ślenie znaczenia roli pielęgniarki i pielęgniarza, 

poprawę opieki nad osobami starszymi i cier-

piącymi na demencje, a także umożliwienie roz-

woju pielęgniarkom i pielęgniarzom.

Uzasadnienie wyboru Komisji Konkursowej 

brzmiało następująco: „Agnieszka zaimpono-

wała członkom jury w Polsce szczerym zaanga-

żowaniem i zainteresowaniem pielęgniarstwem, 

jako zawodem. Podobnie jak sam projekt Qu-

een Silvia Nursing Award ma na celu obalenie 

wszelkich stereotypów na temat pielęgniarek 

i zachęcenie innych osób do podjęcia studiów 

pielęgniarskich poprzez jej blog w mediach 

społecznościowych. Agnieszka zidentyfikowała 

bardzo istotne wyzwanie dla członków rodzin 

osób starszych w Polsce i zaproponowała in-

teligentne i praktyczne rozwiązanie – specjalny 

pomysł wideo tutorialu z udziałem pielęgniarek 

prezentujący konkretne instrukcje dotyczące 

opieki wykonywanej w domu”.

– Pani Agnieszka odbywa w Szpitalu Woje-

wódzkim praktyki i jest bardzo dobrą studentką, 

mającą wiele pomysłów na pracę z pacjentami 

– mówi Olga Bielan, pielęgniarka oddziałowa 

Oddziału Rehabilitacyjnego i zastępca dyrektora 

Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medi-

cum UWM w Olsztynie. – Bardzo się cieszymy, 

że została laureatką tak prestiżowego konkursu.

Poniżej artykuł, w którym Agnieszka Napieralska 

opisuje m.in. jak została laureatką prestiżowego 

konkursu, podaje szczegóły powstawania filmu, 

a także wyjaśnia, co pociąga ją w zawodzie pie-

lęgniarki. Tytuł od redakcji „Pulsu Szpitala”.

Filmowa pielęgniarka 

Nazywam się Agnieszka Napieralska. Jestem 

studentką III roku studiów na kierunku pielę-

gniarstwo na Uniwersytecie Warmińsko-Mazur-

skim w Olsztynie oraz jestem laureatką IV pol-

skiej edycji międzynarodowego konkursu Queen 

Silvia Nursing Avard, czyli konkursu o Nagrodę 

Pielęgniarską Królowej Szwecji. Konkurs ten 

skierowany jest do studentów pielęgniarstwa 

oraz pielęgniarek/pielęgniarzy będących w trak-

cie specjalizacji. Polega on na zgłaszaniu inno-

wacyjnych pomysłów mających na celu popra-

wę jakości życia i opieki nad osobami chorymi 

oraz starszymi. Patronat nad konkursem objęła 

Królowa Szwecji– Sylwia, a jednym z polskich 

partnerów konkursu jest Naczelna Rada Pielę-

gniarek i Położnych. Nagrodą w konkursie jest 

staż umożliwiający międzynarodową wymianę 

doświadczeń w zakresie pielęgniarstwa geria-

trycznego oraz stypendium pieniężne. 

O konkursie dowiedziałam się już na pierwszym 

roku studiów, kiedy zobaczyłam plakat z infor-

macją o nim na drzwiach mojej uczelni. Z ra-

cji tego, że nie miałam jeszcze wystarczającej 

wiedzy by wziąć w nim udział, spróbowałam 

swoich sił na drugim roku studiów i wtedy uda-

ło mi się dotrzeć do półfinału. Zachęcona tym 

rezultatem, postanowiłam wystartować również 

na trzecim roku studiów, co zakończyło się suk-

cesem. Moim pomysłem, który został nagro-

dzony i wybrany spośród ponad 280 zgłoszeń 

z całej Polski, jest “Video Instruktaż dla rodzin 

opiekujących się w domu chorym członkiem 

rodziny”. Pomysł ten polega na stworzeniu wi-

deoteki z filmami edukacyjnymi, na których pie-

lęgniarki i pielęgniarze przedstawialiby schema-

ty wykonywania czynności krok po kroku, które 

sprawiają trudności rodzinom opiekującym się 

w domu swoim bliskim. Inspiracją do wymyśle-

nia tego typu poradnika, były dla mnie rodziny 

pacjentów, które spotkałam podczas swoich 

praktyk na oddziałach szpitalnych. Rodziny te 

zapadły mi w pamięci, ponieważ nie cieszyły 

się z wypisu ich bliskiego do domu (co powinno 

być rzeczą naturalną), tylko były przerażone tym 

faktem, gdyż nie wiedziały, czy poradzą sobie 

z wykonywaniem czynności pielęgnacyjnych, 

opiekuńczych i leczniczych przy nim. Z roz-

mowy z tymi rodzinami wynikało, że czynno-

ści, które nam medykom wydają się łatwe, im 

sprawiają sporo trudności. Osoby te potrzebują 

wskazówek odnośnie wykonywania czynności 

takich jak np. zmiana pozycji ciała, kąpiel cho-

rego w łóżku, karmienie, leczenie i profilaktyka 

ran odleżynowych, obsługa respiratora domo-

wego itd.. 

Mam nadzieję, że tego typu filmy pomogą rodzi-

nom w opiece nad ich chorym w domu, przez 

ograniczenie ich stresu oraz przyczynią się 

do poprawy jakości opieki i zachowania ciągło-

ści procesu terapeutycznego chorego, po jego 

wyjściu ze szpitala. Plusem takiego rozwiązania 

jest to, że opiekun może w każdej chwili, kiedy 

tylko potrzebuje włączyć sobie film z instrukta-

żem interesującej go czynności i krok po kroku 

razem z osobą na ekranie ją wykonywać. Sam 

pomysł jest dosyć uniwersalny, ponieważ tematy 

filmów możemy dostosowywać do aktualnych 

potrzeb rodzin opiekujących się w domu swoim 

bliskim, przez co jest to projekt, który możemy 

realizować wiele lat. Dodatkowo, tego typu filmy 

pozytywnie wpłyną na wizerunek pielęgniarki, 

Studentka pielęgniarstwa 
odbywająca praktyki 
w Szpitalu Wojewódzkim 
laureatką prestiżowej 
nagrody
Agnieszka Napieralska z trzeciego roku Wydziału Pielęgniarstwa Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie została laureatką konkursu o Nagrodę 

Pielęgniarską Królowej Sylwii (Queen Silvia Nursing Award) 2019. 

Agnieszka Napieralska z Nagrodą 

Pielęgniarską Królowej Sylwii
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ponieważ zwracają uwagę na jej rolę eduka-

cyjną, o której większość społeczeństwa zapo-

mina, a o której w roku 2020, który jest Rokiem 

Pielęgniarki i Położnej warto przypomnieć.

Dnia 7 lutego 2020 r. dzięki uprzejmości Woje-

wódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsz-

tynie mogłam nagrać odcinek pilotażowy w ra-

mach realizacji mojego zwycięskiego pomysłu 

z konkursu. Nagrany film dotyczył karmienia 

osoby po udarze mózgu z zaburzeniami połyka-

nia i niedowładem prawostronnym. Z racji tego, 

że film skierowany jest do rodzin opiekujących 

się swoim bliskim w domu, to cały instruktaż zo-

stał przedstawiony taki sposób, aby każdy nie-

zależnie od warunków, które ma w domu, mógł 

tę czynność wykonać. Dlatego też, na filmie nie 

używaliśmy specjalnych sztućców, podnóżków, 

opuściliśmy nisko łóżko, a technikę sadzania 

pacjenta dobraliśmy w taki sposób, aby mogła 

to wykonać jedna osoba. Nagraniami i monta-

żem filmu zajmowali się Michał Baranowski oraz 

Grzegorz Nawrocki z fundacji Medicover, któ-

ra jest organizatorem konkursu w Polsce. Film 

jest dostępny na kanale Queen Silvia Nursing 

Avard na YouTube oraz na Facebooku. Oprócz 

udostępnienia filmu w Internecie, zostanie on 

również zaprezentowany w Ambasadzie Szwe-

cji w Warszawie oraz Królowej Szwecji w Pałacu 

Królewskim w Sztokholmie podczas odbierania 

przeze mnie nagród za wygraną w konkursie. 

W tym miejscu chciałabym podziękować Paniom: 

dr n.med. Oldze Bielan, lek. Agnieszce Osowskiej 

oraz mgr. Marzenie Woźniak z Oddziału Rehabi-

litacji WSS w Olsztynie za pomoc w przygotowa-

niu się do nagrania odcinka pilotażowego, cenne 

rady i wskazówki. Pani Marzenie dziękuję dodat-

kowo za to, że zgodziła się wcielić w rolę pacjenta 

w tym filmie. Dziękuję również Pani mgr. Jolancie 

Szelkowskiej– pielęgniarce oddziałowej z Oddzia-

łu Kardiologii za użyczenie sali do nagrań. 

Chcę, aby nagrany odcinek stanowił pewien 

wzór tego, jak powinny wyglądać kolejne fil-

my, które chciałabym zamieścić we wspo-

mnianej wcześniej wideotece. Nie chcę jednak 

nagraniami tych filmów zajmować się sama. 

Chciałabym w nagrania tych filmów zaanga-

żować również inne pielęgniarki, które dzięki 

swojemu doświadczeniu i wiedzy mogą wnieść 

dużo cennych i ważnych informacji. Obecnie 

trwają rozmowy, jak to wszystko zorganizować. 

Wstępny plan jest taki, aby przeprowadzić wśród 

pielęgniarek konkurs na nagranie takich filmów 

i najlepsze z nich zamieścilibyśmy w wideotece. 

Jest to dość duży projekt, więc musimy dopra-

cować wszystkie szczegóły, aby jego późniejsza 

realizacja przebiegała bez zakłóceń.

Jak już wspomniałam na początku obecnie stu-

diuję na III roku studiów pielęgniarskich. Oprócz 

studiowania, zajmuję się również we współpracy 

z uniwersytetem przeprowadzaniem badań na-

ukowych oraz poprzez działalność w mediach 

społecznościowych zachęcam młode osoby 

do podejmowania kształcenia na kierunku pie-

lęgniarstwo, próbując przełamywać mity na te-

mat tego zawodu oraz pokazując jak wygląda 

to wszystko w rzeczywistości. Po wakacjach 

będę mogła rozpocząć pracę w zawodzie oraz 

studia magisterskie. Co do studiów magisterskich 

to problemu nie mam, bo chcę kontynuować 

naukę w Olsztynie na UWM. Gorzej jest z wybo-

rem przyszłego miejsca pracy, ponieważ praca 

na zbyt wielu oddziałach mi się podoba. Najbar-

dziej chciałabym pracować na oddziale geria-

trycznym, ale takiego póki co w Olsztynie nie ma. 

Mam nadzieję, że w przyszłości się to zmieni, po-

nieważ takie miejsca są potrzebne. Wyboru więc 

będę musiała dokonać spośród takich oddziałów 

jak: interna, chirurgia, ortopedia, patologia no-

worodka, neurologia, neurochirurgia oraz blok 

operacyjny. Na chwilę obecną nie wiem jaki od-

dział wybiorę, ale może, po wakacjach spotkam 

Państwa na korytarzu w Waszym szpitalu już nie 

jako studentka, a jako pielęgniarka.

Dziękuję jeszcze raz Wojewódzkiemu Szpitalowi 

Specjalistycznemu w Olsztynie za umożliwie-

nie nagrania pierwszego filmu instruktażowego 

oraz pozdrawiam wszystkich czytelników “Pulsu 

Szpitala”.

Agnieszka Napieralska

Osoby uczestniczące i pomagające w produkcji filmu. Od lewej: operator kamery  

Michał Baranowski, pielęgniarka oddziałowa Oddziału Rehabilitacyjnego Olga Bielan, 

neurologopeda Marzena Woźniak (wcieliła się w rolę pacjentki), oddziałowa Oddziału 

Kardiologicznego Jolanta Szelkowska (udostępniła salę do nagrań), Agnieszka Karasińska 

z Fundacji Medicover, która koordynuje w Polsce przyznanie Nagrody Pielęgniarskiej Królowej 

Szwecji oraz Agnieszka Napieralska.

Realizacji filmu instruktażowego
Agnieszka Napieralska i Marzena Woźniak 

podczas nagrania
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– Pokonywanie trudności nas wzmacnia i po-

maga realizować zamierzenia, dlatego nie należy 

się ich bać – mówiła Irena Kierzkowska, dyrek-

tor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

w Olsztynie podczas spotkania opłatkowego, 

które w sobotę 11 stycznia odbyło się w War-

mińskim Seminarium Duchownym Hosianum.

Uroczystości rozpoczęła msza św. celebrowa-

na przez ks. kanonika Huberta Tryka, rektora 

Hosianum, zaś zgromadzonych w seminaryj-

nym kościele powitał ks. Leszek Muzyka, kape-

lan Szpitala Wojewódzkiego. WSS w Olsztynie 

był bowiem w tym roku gospodarzem spotkania 

opłatkowego pracowników ochrony zdrowia. 

W skład pocztu sztandarowego weszli: piel. Ali-

na Ćwiek, lek. Radosław Bogucki oraz lek. Ka-

tarzyna Żołnierowicz. Lektorem czytania Pisma 

Świętego był dr Piotr Malinowski, ordynator od-

działu chirurgicznego, zaś modlitwę wiernych 

przedstawił lekarz tego oddziały – dr Maciej 

Sadowski. 

Oprawę muzyczną mszy św. zapewnił chór Re-

demptor Cantat pod batutą Agnieszki Chomik, 

zaś psalm zaśpiewała piel. Joanna Ruść.

Dyrektor Irena Kierzkowska wręczyła ks. Hu-

bertowi Trykowi upominek – grafikę przedsta-

wiającą scenę obmywania nóg, nawiązującą 

do Ewangelii. Czytamy w niej: „Wy nazywacie 

mnie Nauczycielem i Panem, i słusznie mówi-

cie, bo jestem nim. Jeśli tedy Ja, Pan i Nauczy-

ciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie 

nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem wam 

przykład, byście i wy czynili, jak Ja wam uczy-

niłem”. Ew. Jana 13, 13-15. Z kolei Marek Gad-

kowski wręczył hostię, piel. Krystyna Stankiewicz 

ampułki z wodą i winem, zaś położna Małgorza-

ta Karkosa puszkę z komunikantami. 

Kolejnym punktem spotkania były jasełka w wy-

konaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 19 im. 

Mikołaja Kopernika w Olsztynie. Po przedsta-

wieniu bardzo ciepło przyjętym przez widzów 

młodzi aktorzy otrzymali od Szpitala paczki sło-

dyczy, zaś pani dyrektor wręczyła siostrze Rut 

Kopicz, ich opiekunce, list z podziękowaniami.

Potem przyszła kolej na życzenia, które uczest-

nicy spotkania składali sobie w refektarzu 

seminarium. Dyrektor Irena Kierzkowska po-

dziękowała na początek ks. Hubertowi Tryko-

wi za gościnę w murach Hosianum. Życzyła 

też zebranym wszystkiego dobrego w Nowym 

Roku. – Pokonywanie trudności nas wzmacnia 

i pomaga realizować zamierzenia, dlatego nie 

należy się ich bać – powiedziała. 

Powodzenia i sukcesów w 2020 r. życzyli też 

wicemarszałek województwa Marek Kuchciń-

ski, Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna oraz 

przedstawiciel wojewody Jarosław Babalski. 

Następnie uczestnicy spotkania składali sobie 

nawzajem noworoczne życzenia.

Przemysław Prais

Spotkanie opłatkowe 
pracowników ochrony zdrowia
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W związku z pandemią 

COVID-19 i zagrożenia-

mi z tego wynikającymi, 

władze wszystkich krajów 

na świecie podejmują działania mające na celu 

zminimalizowanie skutków tej sytuacji. Niektó-

re z tych działań są podejmowane przez orga-

ny państwowe, inne przez podmioty prywatne, 

np. pracodawców. Czasami są to działania inge-

rujące w prywatność, wobec tego pojawiają się 

obawy o bezpieczeństwo naszych danych oraz 

legalność takich działań. Sprawą zajmuje się 

Urząd Ochrony Danych Osobowych publikując 

na swojej stronie poradniki i wytyczne.

Również Europejska Rada Ochrony Danych 
w odpowiedzi na kryzys COVID-19 przyspiesza 
prace nad wytycznymi na temat przetwarzania 
danych w czasie działań służących opanowa-
niu trwającej pandemii. 
– Rada będzie traktowała priorytetowo udzie-

lanie wskazówek w następujących kwestiach: 

wykorzystanie danych dotyczących lokalizacji 

i  anonimizacji danych; przetwarzanie danych 

dotyczących zdrowia do celów naukowych 

i badawczych oraz przetwarzanie danych przez 

technologie wykorzystywane do pracy zdalnej. 

EROD przyjmie podejście horyzontalne i planuje 

wydanie ogólnych wytycznych w związku z od-

powiednimi podstawami prawnymi i obowiązu-

jącymi zasadami prawa – powiedziała 3 kwietnia 

2020 r. Andrea Jelinek, przewodnicząca EROD.

Europejska Rada Ochrony Danych przyjmuje 
następujące oświadczenie:
Rządy, organizacje publiczne i prywatne w ca-

łej Europie podejmują środki mające na celu 

ograniczenie i złagodzenie skutków pandemii 

COVID-19. Może się to wiązać z przetwarza-

niem różnego rodzaju danych osobowych. Za-

sady ochrony danych (takie jak RODO) nie 

ograniczają środków podejmowanych w  ra-

mach walki z  pandemią koronawirusa. Walka 

z chorobami zakaźnymi jest wspólnym celem 

dla wszystkich narodów i dlatego powinna być 

wspierana w najlepszy możliwy sposób. W inte-

resie ludzkości leży ograniczenie rozprzestrze-

niania się chorób i wykorzystanie nowoczesnych 

technik w walce z plagami dotykającymi znacz-

ną część świata. Mimo to EROD chciałaby pod-

kreślić, że nawet w tych wyjątkowych czasach 

administrator i podmiot przetwarzający muszą 

zapewnić ochronę danych osobowych osób, 

których dane dotyczą. W związku z tym należy 

wziąć pod uwagę szereg czynników gwarantu-

jących zgodne z prawem przetwarzanie danych 

osobowych i we wszystkich przypadkach należy 

przypomnieć, że wszelkie środki podejmowane 

w tym kontekście muszą być zgodne z ogólny-

mi zasadami prawa i nie mogą być nieodwra-

calne. Sytuacja nadzwyczajna jest warunkiem 

prawnym, który może uzasadniać ograniczenie 

wolności, pod warunkiem że ograniczenia te 

są proporcjonalne i  ograniczone do okresu 

nadzwyczajnego. 

Global Privacy Assembly (światowa organiza-
cja zrzeszająca rzeczników ochrony danych 
osobowych) stworzyła na swojej stronie in-
ternetowej specjalną sekcję, w której będą za-
mieszczane oświadczenia z  poszczególnych 
organów ds. ochrony danych osobowych 
w związku z koronawirusem. 

Członkowie GPA podkreślają, że dzielenie się 

wiedzą, doświadczeniami i  ekspertyzami po-

zwoli zrozumieć trudną sytuację, w jakiej znalazł 

się świat. Ponadto organy ds. ochrony danych, 

korzystając z doświadczeń innych, będą lepiej 

wypełniać powierzone im obowiązki w  dy-

namicznie zmieniającej się sytuacji. Wymiana 

stanowisk ułatwi również sprawniejsze podej-

mowanie działań w  porozumieniu z  innymi 

członkami stowarzyszenia.

Polski Urząd Ochrony Danych Osobowych 
opublikował poradnik dla szkół, nauczycieli 
i uczniów „Dane osobowe bezpieczne podczas 
zdalnego nauczania”. 

– RODO nie stoi na przeszkodzie zdalnej 

edukacji w  czasie pandemii koronawirusa, 

lecz daje szkołom możliwość racjonalnego 

wdrożenia odpowiednich metod i  technik 

kształcenia na odległość z  jednoczesnym po-

szanowaniem podstawowych zasad ochrony 

danych – powiedział Jan Nowak, Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

Nadzwyczajna sytuacja spowodowała, że szkoły 

i nauczyciele musieli w bardzo krótkim czasie 

zorganizować efektywną komunikację z ucznia-

mi i  ich rodzicami. Wiele szkół do tej pory nie 

wykorzystywało narzędzi umożliwiających pro-

wadzenie zajęć zdalnych, teraz muszą szybko 

skorzystać z  dostępnych i  możliwych w  tych 

warunkach rozwiązań. Korzystając z nich war-

to poznać rekomendacje i dobre praktyki, aby 

przetwarzanie danych było bezpieczne. 

Przedstawiciele oświaty powinni pamiętać o ko-

niecznej dbałości o prawa osób, których dane 

będą przetwarzane przy pomocy wspomnia-

nych narzędzi, oraz o bezpieczeństwie tych da-

nych. W razie wątpliwości dyrektorzy szkół oraz 

nauczyciele powinni konsultować się z wyzna-

czonymi inspektorami ochrony danych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom szkolnych 

administratorów oraz inspektorów ochrony 

danych, UODO przygotował specjalne opra-

cowanie, które zawiera wstępne wskazówki, 

jak korzystając z metod nauczania online, dbać 

o bezpieczne przetwarzanie danych.

Szerokie uprawnienia GIS przy 
przetwarzaniu danych w związku 
z koronawirusem

Zalecenia GIS wydane na podstawie specustawy 

dotyczącej przeciwdziałania COVID-19 mogą 

stanowić podstawę prawną do przetwarza-

nia danych osobowych. Prezes UODO zale-

ca, by GIS, jak i  organy Państwowej Inspekcji 

korzystali ze wsparcia swoich inspektorów 

ochrony danych osobowych (IOD) i deklaruje 

pełną gotowość współpracy w  tym zakresie. 

Mając na uwadze powagę sytuacji, mnogość 

zadań oraz konieczność podejmowania sze-

regu działań związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19, Prezes UODO w piśmie do Głów-

nego Inspektora Sanitarnego deklaruje pełną 

gotowość do współpracy oraz wsparcia, tak 

aby podejmowane działania jednocześnie słu-

żyły zapobieganiu i zwalczaniu epidemii oraz nie 

naruszały prawa do prywatności oraz przepisów 

o ochronie danych osobowych.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

w odpowiedzi na pismo Głównego Inspektora 

Sanitarnego o podstawy przetwarzania danych 

osobowych w związku z walką z koronawiru-

sem wskazał ponadto, że inspekcje sanitarne 

powinny się kierować regulacjami dotyczącym 

działalności tych instytucji. Ponadto biorąc pod 

uwagę, art. 17 ustawy o szczególnych rozwią-

zaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-

działaniem i zwalczaniem COVID-19, wszelkie 

decyzje, wytyczne oraz zalecenia GIS wydawane 

różnym podmiotom na podstawie tej specusta-

wy będą stanowić podstawę prawną do prze-

twarzania przez nie danych osobowych. 

Prezes UODO zaleca jednak, by GIS, jak i orga-

ny Państwowej Inspekcji Sanitarnej podejmując 

decyzje dotyczące swoich działań związanych 

z przetwarzaniem danych osobowych, korzy-

stali ze wsparcia swoich inspektorów ochrony 

danych osobowych (IOD). Jest to ważne m.in. 

z  tego powodu, że przy opracowywaniu no-

wych regulacji, wytycznych i zaleceń powinni 

się kierować zasadami określonymi w RODO, 

a więc m.in. zasadą ograniczenia celu czy zasa-

dą ograniczenia przechowywania danych.

Podejmując natomiast wszelkie działania in-

spekcje sanitarne powinny pamiętać, by dane 

osobowe, które w  związku z  tymi zadaniami 

są przetwarzane, były odpowiednio chronione. 

Prezes UODO w piśmie do GIS podkreślił rów-

nież, by szczególną uwagę zwrócić na zakres 
udostępnianych informacji, np. podczas wy-

wiadów czy konferencji prasowych, dotyczą-

cych osób dotkniętych koronawirusem. Należy 

przy tym zminimalizować zakres ujawnianych 
danych i wskazywać np. na występowanie u tych 

osób chorób współistniejących, bez podawania 

szczegółowych jednostek chorobowych.

Źródło: https://uodo.gov.pl/

Beata Jastrzębowska, Inspektor ochrony danych

Ochrona danych osobowych 
w czasie pandemii
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Mechanizmy pamięci powstawały przez 

miliony lat ewolucji, jako efekt tworzenia 

rozwiązań dla różnych problemów środo-

wiskowych. Utrwalanie – czyli zapamię-

tywanie – takich rozwiązań powodowało, 

że nie trzeba było ich wymyślać na nowo. 

Ewolucyjna historia pamięci rozpoczęła się 

prawdopodobnie ponad 500 milionów lat 

temu, gdy proste organizmy wykształci-

ły pierwotną zdolność kojarzenia bodźców 

środowiskowych. W toku kolejnych milionów 

lat pojawiały się coraz bardziej wyrafinowane 

wynalazki ewolucji pamięci. W tym odcinku 

przyjrzymy się najniższemu szczeblowi drabi-

ny ewolucyjnych wynalazków pamięci.

PAMIĘĆ SKOJARZENIOWA

Pierwszy wyraźny wynalazek w ewolucji pamię-

ci to pamięć skojarzeniowa, określana też jako 

pamięć asocjacyjna. Jak same nazwy wskazują, 

chodzi tu o pewne zestawianie powiązanych 

ze sobą informacji. Przykładowo, przypadkowe 

spożycie jakiegoś owocu z drzewa może skoń-

czyć się zatruciem. Ponowna konsumpcja także 

będzie skutkowała problemami. Dlatego lepiej 

byłoby utrwalić stan organizmu po spożyciu 

owocu i przyszłości unikać go. To zestawianie 

informacji może być świadomym czy kontro-

lowanym procesem, ale najczęściej odbywa się 

automatycznie i nie wymaga zaawansowanych 

struktur ośrodkowego układu nerwowego. Tak 

w skrócie działa pamięć skojarzeniowa. Pamięć 

skojarzeniowa pozwala rejestrować informacje 

zarówno korzystne i niekorzystne w określo-

nych sytuacjach środowiskowych, a następnie 

stosować te informacje w podobnych lub ta-

kich samych sytuacjach w przyszłości. Ewolu-

cyjnie pamięć skojarzeniowa powstała bardzo 

wcześnie, gdy organizmy zaczęły poruszać się 

środowisku i musiały maksymalizować szanse 

na przetrwanie.

Pamięć skojarzeniowa bazuje na specyficz-

nych mechanizmach uczenia się, określanych 

jako warunkowanie. Istnieją dwie podstawo-

we formy warunkowania: klasyczne i instru-

mentalne.

WARUNKOWANIE KLASYCZNE

Ten typ warunkowania został odkryty przez 

rosyjskiego fizjologa Iwana Pawłowa. W kla-

sycznych już badaniach Pawłow wykazał, 

że jeśli zestawić czasowo i powtórzyć wielo-

krotnie dźwięk dzwonka (bodziec neutralny) 

oraz podawanie pokarmu (bodziec bezwarun-

kowy), to pies zacznie wydzielać więcej śliny 

na sam dźwięk dzwonka. Poprzednio dźwięk 

dzwonka nie wywoływał nasilonej reakcji wy-

dzielania śliny. Samo skojarzenie z pokarmem 

spowodowało, że poprzednio neutralny bo-

dziec (dzwonek) stał się bodźcem warunko-

wym, generującym reakcję w tym wypadku 

warunkową wydzielania śliny. Opisany proces 

zachodzi automatycznie bez świadomej kon-

troli i jego efektem jest wytworzenie odruchu. 

Różne badania wykazują, że warunkowanie 

klasyczne jest powszechne w świecie zwierząt. 

Dotyczy to zarówno kręgowców, jak i znacznie 

prostszych biologicznie bezkręgowców (zob. 

Chronogram zwierząt oparty na badaniach 
molekularnych). W typowych eksperymentach 

zestawia się bodziec świetlny oraz niewielki 

szok elektryczny. To powoduje, że po pew-

nym czasie powtórzeń sama tylko ekspozycja 

światła wyzwala uwarunkowaną reakcję odru-

chową – awersyjną. Podobnie jak w przypadku 

typowych procesów pamięci, także warunko-

wanie klasyczne posiada specyficzne procesy 

zapominania (habituacja – gdy skojarzenie 

pomiędzy bodźcem i reakcją zanika), utrwala-

nia skojarzenia na dłużej (nawyki) i specjaliza-

cji pamięciowej (sensytyzacja – czyli nasilona 

wrażliwość na określone bodźce).

Powszechne występowanie warunkowania kla-

sycznego w świecie zwierząt sugeruje, że jest 

to bardzo stary ewolucyjnie mechanizm pa-

mięci. Prawdopodobnie rozwijał się wcześnie 

i niezależnie w kladach protostomów i deutero-

stomów, zanim pojawiły się kręgowce. Co cie-

kawe, być może pamięć skojarzeniowa oparta 

na mechanizmie warunkowania klasycznego 

powstała jeszcze wcześniej – przed rozdziele-

niem się wspomnianych kladów. Przykładowo, 

morskie anemony (zob. Chronogram zwierząt 
oparty na badaniach molekularnych), należące 

do typu parzydełkowców (Cnidaria), rozwinęły 

się przed podziałem protostomów oraz deu-

terostomów i są w stanie wykształcić odruchy 

w warunkowaniu klasycznym. Te organizmy nie 

mają jakiegoś centralnego układu nerwowego, 

posiadają tylko komórki sensoryczne na na-

błonku i zwoje nerwowe w nabłonku. A więc 

do wytworzenia pamięci skojarzeniowej nie 

jest potrzebna złożona struktura mózgowa lub 

centralny system nerwowy. 

WARUNKOWANIE 
INSTRUMENTALNE

Innym mechanizmem pamięci skojarzenio-

wej jest warunkowanie instrumentalne, po raz 

pierwszy opisane przez psychologów ame-

rykańskich: Edwarda Thorndike’a i Burrhusa 

Skinnera. Taki system uczenia się wykorzystuje 

wzmocnienia pozytywne i negatywne. Jeśli 

po jakimś zachowaniu (np. naciśnięcie określo-

nego guzika w maszynie) wystąpi wzmocnie-

nie pozytywne (np. pokarm), to mamy większe 

szanse wystąpienie wspomnianego zachowa-

nia. Jeśli z kolei danej reakcji będzie towarzy-

szyło wzmocnienie negatywne (np. szok elek-

tryczny), to prawdopodobnie taka reakcja nie 

pojawi się. W efekcie pamięć skojarzeniowa 

Pamięć i jej zagadki
Powszechną i  naj-
prostszą formą pamię-
ci w świecie zwierząt, 
w tym ludzi, jest pa-
mięć skojarzeniowa. 
Taka pamięć oparta 
jest na mechanizmach 
uczenia się zwanych 
warunkowaniem.

cz. 35

W trzech zdaniach

1. Najprostszą formą pamięci w świecie zwierząt jest pamięć skojarzeniowa, oparta na warun-

kowaniu klasycznym (Pawłow) i instrumentalnym (wzmocnienia pozytywne i negatywne).

2. Warunkowanie klasyczne występuje powszechnie w świecie zwierząt i prawdopodobnie 

rozwinęło się niezależnie w kladach protostomów i deuterostomów, zanim pojawiły się 

kręgowce.

3. Warunkowanie instrumentalne jest powszechnie obecne wśród kręgowców i niektórych 

grup prostostomów, takich jak mięczaki i stawonogi.
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oparta na warunkowaniu instrumentalnym 

to zapis powiązań pomiędzy zachowaniem 

i konsekwencją zachowania. W odróżnieniu 

od pamięci skojarzeniowej opartej na warun-

kowaniu klasycznym ten typ pamięci skojarze-

niowej pozwala na uczenie się nowych reakcji 

w środowisku.

Warunkowanie instrumentalne jest znacznie 

bardziej złożonym mechanizmem niż warun-

kowanie klasyczne. Dlatego też nie jest tak po-

wszechnie obecne w świecie zwierząt, poza 

kręgowcami. Różne badania wskazują jednak 

na występowanie tego typu pamięci skojarzenio-

wej w przypadku niektórych grup prostostomów, 

takich jak mięczaki i stawonogi (zob. Chronigram 

zwierząt opaty na badaniach molekularnych). 

Przykładowo, ślimaki błotniarki stawowe (Lym-

naea stagnalis) absorbują tlen na dwa różne 

sposoby – przez skórę gdy są pod wodą oraz 

przez pneumostom (otwór oddechowy) będąc 

na powierzchni wody. Stukanie drewnianą son-

dą w otwierający się pneumostom powoduje 

jego zamknięcie (stukanie sondą jest bodźcem 

awersyjnym). Wielokrotne powtarzanie tej pro-

cedury powoduje, że ślimaki przestają otwierać 

pneumostomy na powierzchni. Możemy zatem 

stwierdzić, że zapamiętały związek między swo-

im zachowaniem (otwieranie pneumostomu) 

i jego konsekwencją (awersyjne stukanie son-

dą). W podobnym stylu zielone kraby (Carcinus 

maenas) potrafią nauczyć się  naciskać jedną 

z dwóch dostępnych dźwigni, która zawsze 

otwiera dostęp do pokarmu i omijać dźwignię, 

która nie dostarcza pokarmu. Po odwróceniu 

funkcji dźwigni kraby potrzebowały dwóch 

20-minutowych sesji, aby zapamiętać nowy 

układ wydawania pokarmu. 

Niewykluczone, że tak właśnie rozpoczę-

ła się ewolucja pamięci w świecie zwierząt 

– od prostych skojarzeń zbieżnych czasowo 

bodźców w środowisku oraz prostych reakcji 

na sygnały pożądane (wzmocnienia pozytywne) 

i niepożądane (wzmocnienia negatywne, awer-

syjne). Takie reakcje nie wymagają złożonych 

lub scentralizowanych układów nerwowych. 

Ale ewolucja pamięci na tym się nie zakończyła 

– o tym w następnych odcinkach.

dr Piotr Markiewicz

Chcesz wiedzieć więcej?

Murray E.A., Wise S.P., Graham 

K.S. (2017). The evolution of memory 

systems. Ancestors, anatomy, and 

adaptations. Oxford University Press.

Chronogram zwierząt oparty na badaniach molekularnych. Czarne kwadraty wskazują na grupy zwierząt, u których zaobserwowano warunkowanie 

klasyczne. Czarne kwadraty z linią skośną wskazują na te grupy zwierząt z obecnym warunkowaniem instrumentalnym. Pionowa linia przerywana 

oznacza przypuszczalny czas oddzielenia się kręgowców od reszty strunowców. Źródło: Murray E.A., Wise S.P., Graham K.S. (2017). The evolution of 

memory systems. Ancestors, anatomy, and adaptations. Oxford University Press. Adaptacja własna.
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• syndesmoza
• święty kwiat Azji 
• Kłosowski w „40latku”
• morze z ujściem Donu
• w kwasie różowy
• wolność po persku
• port przy ujściu Rioni
• Maksim, autor „Matki”
• imię królów, którzy ochrzcili Norwegię
• uzdrowisko u podnóża Gór Bukowych
• lekarz wykonujący zabieg
• płynie w Kętrzynie 
• francuska czapka wojskowa
• specjalista od gośćca
• czołowa na południu Warmii i Mazur
• kolonia grecka w Sybaris
• ofiarodawca
• Wilia po litewsku
• upodobanie
• bodziszek
• grochówka
• karbol, benzenol
• bohaterka „Chaty za wsią”
• płynie w Irkucku
• bajarz ludowy z bandurą lub lirą
• pies gończy
• broń biała, kłuta
• płynie w Orleanie
• patron samogwałtu
• smar stały
• specjalista chorób skóry
• niefachowość
• półwysep Majów
• słodki ziemniak
• gaz musztardowy
• anatora
• ubezpieczenie
• odkryty wagon towarowy
• żel w płynie
• węgierskie morze
• góry z Maromokotro
• praktykant, uczeń
• czerwona na Monte Cassino
• rozpaczająca córka Tantala
• biedny
• powtórne zakażenie
• partner Kobe i Osaki
• lina cumująca statek (niem.)
• siostra Ismeny
• jeden z nuklidów o tej samej liczbie 

neutronów
• smakowity z bromeliowatych
• dzisiejsza Antiochia
• stolica Jemenu
• blanki
• czynnik współdziałający
• greckie „o”
• autor „Dzwonów Bazylei”
• młody psiak
• jeden z dwóch marynarki
• lek z aloesu
• poznańska fabryka wagonów
• dymi nad Katanią
• część meczu siatkówki

• żywotnik
• płynie przez Bihać
• zioło na zaparcie lub herbatka dla 

baletnic
• genetyczny lub pocztowy
• wielki garnek
• Lipce
• większa od kaczki
• stolica Gambii
• partyzantka ukraińska
• skóra (ang.)
• pomyślność, szczęście
• święty byk Egiptu
• łączy kości między sobą
• głośny krzyk

Objaśnienia 77 haseł podano w przypadkowej kolejności.  

W diagramie ujawniono wszystkie litery: F, G, K i W. Na ponumerowanych polach ukryto 

30 liter hasła, które stanowi rozwiązanie. Jest to myśl Liwiusza.

Jerzy Badowski 

Rozwiązanie krzyżówki nr 64 z poprzedniego Pulsu Szpitala 

(nr 65): „Przyroda jest lekarzem dla wszelkich chorób”. Nagrodę 

otrzymuje Bożena Szepietowska z Bloku Operacyjnego. Gratu-

lujemy. Nagroda do odebrania u Rzecznika Prasowego. 
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