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Szanowni Państwo, powoli uporaliśmy się z ryzykami związanymi z pan-

demią Covid 19, mamy zaszczepionych 980 pracowników WSS, w tym aż 

854 osoby otrzymały dwie dawki, a 126 osób otrzymało pierwszą dawkę, 

co stanowi ok. 80 proc. personelu. Zmniejszyła się liczba sceptyków i kolej-

ne osoby deklarują chęć zaszczepienia, co bardzo cieszy, ponieważ zwięk-

sza bezpieczeństwo naszej pracy i naszych pacjentów. Bardzo dziękuję 

Koordynatorom, pani Bożenie Struczewskiej-Czajkowskiej i pani Marcie 

Jaworskiej za sprawne organizowanie i koordynowanie pracy w naszych 

Punktach Szczepień. Oczywiście nie mogę pominąć pracy Apteki, zaan-

gażowania Zespołu Kontroli Zakażeń i pań Pielęgniarek, które profesjonal-

nie i bezboleśnie wykonują szczepienia. Nie oznacza to jednak rezygnacji 

z obowiązujących procedur epidemicznych, nadal obowiązuje noszenie 

masek, dystans i dezynfekcja.

Rok 2020 z oczywistych powodów był rokiem wyjątkowo trudnym, rozli-

czyliśmy wykonania i niewykonania świadczeń zdrowotnych z NFZ, część 

pracy za ubiegły rok musimy sprawnie zrealizować do 30.06.2021 r., ale 

trzeba odważnie spojrzeć w przyszłość i zaplanować rok bieżący. Kluczową 

inwestycją będzie w nim zakończenie modernizacji budynku Przychodni, 

remont Stacji Dializ z wymianą stacji uzdatniania wody, zakup aparatu MRI 

i adaptacja pomieszczeń ze środków otrzymanych z dotacji w ramach RPO 

oraz pozyskanie dofinansowania i rozpoczęcie budowy Szpitalnego Klinicz-

nego Oddziału Ratunkowego wraz z Odziałem Intensywnej Terapii i Oddzia-

łem Ortopedycznym. Krótko mówiąc bez rozbudowy szpitala nie jesteśmy 

w stanie go rozwijać, a nawet poprawić warunków pracy, bo najzwyczajniej 

zrobiło się za ciasno. Z powodu ograniczeń architektonicznych nie jesteśmy 

w stanie poprawić ergonomii pracy i utrzymać bezpiecznych pod względem 

epidemicznym rozwiązań funkcjonalnych nie tylko na SOR-ze. Niejedno-

krotnie musimy przejmować zadania medyczne, z których rezygnują lub nie 

są w stanie zrealizować inne podmioty medyczne w regionie.

Odważnie spojrzeć w przyszłość powinniśmy również z powodu poja-

wiających się nowych ryzyk związanych z zapowiadanymi przez Resort 

Zdrowia zmianami w  systemie ochrony zdrowia. Z  zapowiedzi wyni-

ka bowiem, że czeka nas kolejna „reforma szpitalnictwa”. Przypomnę, 

że od października 2017 r. w ramach tzw. systemu podstawowego szpi-

talnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) powstała sieć 

szpitali, która zmieniła naszą rzeczywistość, ale do której zdołaliśmy się 

już zaadoptować. 

Wiemy, że planowane jest przekształcenie własnościowe podmiotów lecz-

niczych, aby miały jednolity organ tworzący, niestety nie wiemy czy na po-

ziomie wojewódzkim będzie to wojewoda czy samorząd. Resort planuje też 

stworzyć „korpus restrukturyzatorów” i „korpus dyrektorów”. W projekcie 

zarządzenia Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia 

zespołu do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących 

restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczni-

czą w rodzaju świadczenia szpitalne zawarto główne oficjalne cele zmian. 

Warto wiedzieć, że do najistotniejszych należy:

– restrukturyzacja szpitali, w tym ich zobowiązań,

– przekształcenia właścicielskie,

–  konsolidacja sektora szpitalnictwa, przeprofilowanie szpitali oraz zmiana 

struktury świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez szpitale,

–  zwiększenie efektywności i jakości procesów zarządczych oraz nadzorczych,

–  utworzenie podmiotu odpowiedzialnego za centralny nadzór nad pro-

cesami restrukturyzacyjnymi w sektorze szpitalnictwa i za jego rozwój,

–  utworzenie korpusu restrukturyzacyjnego, w którego skład będą wcho-

dzić certyfikowani doradcy restrukturyzacyjni w ochronie zdrowia,

–  utworzenie korpusu menadżerskiego, którego skład będą wchodzić cer-

tyfikowani menadżerowie w ochronie zdrowia,

–  uwzględnienie specyfiki instytutów badawczych nadzorowanych przez 

ministra właściwego do spraw zdrowia oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest 

uczelnia medyczna. 

Nie wiemy jaka rola przypadnie naszemu 

szpitalowi w  konsolidacji sektora szpital-

nego, czy będzie potrzeba czy obowiązek 

przeprofilowania naszego szpitala, kto wej-

dzie w skład korpusu restrukturyzacyjnego, 

na podstawie jakich kryteriów będzie odby-

wała się certyfikacja doradców restruktury-

zacyjnych i menadżerów. Wiemy natomiast, 

że nie wszystkie zapowiadane zmiany są re-

alizowane, chociażby likwidacja NFZ, która miała nastąpić w 2018 roku.

System opieki zdrowotnej wymaga spojrzenia kompleksowego. To nie tylko 

szpitale, przychodnie i podstawowa opieka zdrowotna. To również promo-

cja, profilaktyka i prewencja zdrowia, to pacjenci i pracownicy medyczni 

i niemedyczni, ich potrzeby i bezpieczeństwo. Poza tym należy pamiętać 

o skutkach zdrowotnych i systemowych wywołanych przez kryzys zwią-

zany z pandemią koronawirusa.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że 1 stycznia 2022 roku 
wejdzie w  życie Ustawa o  Krajowej Sieci Onkologicznej, co oznacza, 
że w tym roku powinniśmy się przygotować na spełnienie wymaganych 

standardów.  Do sieci mogą trafić ośrodki, które będą spełniały konkret-

ne kryteria jakościowe w obszarze walki z rakiem na wszystkich etapach: 

profilaktyki, diagnostyki, w procesie terapii i rehabilitacji. Kluczowym za-

łożeniem Krajowej Sieci Onkologicznej jest też zapewnienie możliwości 

telefonicznego i elektronicznego umawiania oraz zmiany terminu badań 

diagnostycznych i wizyt lekarskich, wyznaczanie koordynatora leczenia 

onkologicznego dla każdego pacjenta. 

Warunkiem utworzenia takich ośrodków jak Colorectal Cancer Unit czy 

Breast Unit będzie też spełnienie określonych warunków dotyczących wy-

posażenia, dostępu do radioterapii i chemioterapii, powiązane ze stałym 

monitorowaniem jakości. Jednym z podstawowych kryteriów będzie ocena 

preparatu histopatologicznego przez patomorfologów i tu możemy być spo-

kojni. Mamy bardzo dobry Zakład Patomorfologii, który jako jeden z dziesię-

ciu ośrodków w Polsce brał udział w pilotażowym projekcie, którego głów-

nym celem było podniesienie jakości procesu diagnostyczno-leczniczego 

poprzez zapewnienie kompletnej diagnostyki patomorfologicznej;

Wyzwanie jest duże, co 24 miesiące będzie weryfikacja minimalnych kry-

teriów warunkujących przynależność do danego poziomu referencyjnego, 

a proces kwalifikacji do poszczególnych poziomów referencyjnych ma być 

zautomatyzowany.

Już w 2021 roku wzrosną wydatki na onkologię, które mają przekroczyć  

12 mld zł. Pomimo podobnej do państw europejskich zapadalności na no-

wotwory, wyniki leczenia w Polsce znacznie odbiegają od średniej euro-

pejskiej i są gorsze o ok. 10–13 proc.

W listopadzie 2020 r. weszły w życie przepisy Ustawy o Funduszu Me-

dycznym, z którego ma być finansowany m.in. dostęp do innowacyjnych 

technologii lekowych, modernizacja infrastruktury medycznej i profilaktyka. 

Zasadniczym celem Funduszu Medycznego jest wsparcie działań zmie-

rzających do poprawy zdrowia i  jakości życia pacjentów w Polsce przez 

zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania, m.in. na leczenie chorób 

cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych i chorób rzadkich.

Szanowni Państwo potrzebujemy spokoju i odważnych decyzji, żeby sprostać 

tym wyzwaniom i apeluję o zaangażowanie i sumienną pracę na rzecz naszego 

szpitala. Postawy roszczeniowe wielu pracowników, które obserwuję w ostat-

nim okresie charakteryzują się nierzadko wysokim poziomem oczekiwań przy 

nieadekwatnym własnym zaangażowaniu. Zachęcam do refleksji.

Każdy myśli o zmienianiu świata, lecz nikt nie myśli o tym by zmienić sa-

mego siebie.

Lew Tołstoj

Dyrektor Irena Kierzkowska.
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Pierwszy zabieg odbył się 16 października 2020 r. 

w sali operacyjnej Oddziału Klinicznego Okuli-

stycznego na Bloku Operacyjnym. Operatorem 

prof. Marek Rękas, kierownik Kliniki Okulistyki 

Wojskowego Instytutu Medycznego w Warsza-

wie, w asyście dr n. med. Janusza Pieczyńskiego, 

koordynatora Oddziału Klinicznego Okulistycz-

nego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczne-

go w Olsztynie. – W bezpośredniej kwalifikacji 

i przygotowaniu pacjentów do zabiegu uczest-

niczyła dr Arleta Berlińska, całość przeszczepu 

koordynowała mgr pielęgniarstwa Marta Lesz-

czyńska, Regionalny Koordynator Transplantacyj-

ny w WSS w Olsztynie – relacjonuje dr Pieczyński.

Tego dnia wykonano przeszczep drążący pełnej 

grubości. Taki zabieg wykonuje się w przypad-

ku trwałego przymglenia rogówki obejmujące-

go prawie całą jej grubość. W takim przypadku 

przeszczepia się od dawcy płatek rogówki peł-

nej grubości, który wszczepia się w uprzednio 

przygotowaną lożę rogówki biorcy.

Kolejne dwa przeszczepy, również pod kierun-

kiem prof. Marka Rękasa z udziałem okulistów 

ze Szpitala Wojewódzkiego, wykonano 13 listo-

pada.

Wówczas oprócz przeszczepu drążącego wyko-

nano także przeszczep warstwowy tylny, który 

stosuje się w przypadkach płytkiego uszkodze-

nia miąższu rogówki lub niewydolności warstwy 

śródbłonka rogówki.

Pierwszy przeszczep rogówki 
na Warmii i Mazurach 
przeprowadzono  
w Szpitalu Wojewódzkim
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie dołączył do grona ośrodków, w których są wykonywane 

operacje przeszczepu rogówki. To bardzo istotny dla pacjentów zabieg, który ma na celu poprawę przejrzystości 

rogówki, a tym samym poprawę ostrości widzenia.
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Rozmowa z dr n. med. 
Januszem Pieczyńskim

Przemysław Prais: Kiedy padł pomysł 
na przeszczepianie rogówki, od kiedy przymie-
rzaliśmy się do tego przedsięwzięcia?

Janusz Pieczyński: Po raz pierwszy ten pomysł 

pojawił się pod koniec pracy pani doktor Marii 

Dowgird, poprzedniego ordynatora okulistyki. 

Wtedy podjęto pierwsze próby uzyskania akre-

dytacji Ministra Zdrowia na przeszczepy. Jednak 

z różnych powodów odstąpiono od tego projektu. 

Wróciliśmy do niego po 1 stycznia 2018 r., kiedy 

zostałem koordynatorem Oddziału Okulistycz-

nego. Wówczas ponownie rozpoczęto starania 

o otrzymanie akredytacji na zabiegi przeszcze-

piania tkanek oka. Muszą być do tego podsta-

wowe warunki, takie jak odpowiedni lokal, sprzęt 

niezbędny do wykonywania takich zabiegów. Na-

stępnie odbyła się wizytacja zlecona przez Ministra 

Zdrowia – doc. dr hab. Justyna Izdebska z Kliniki 

Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego i prof. Marek Rękas, 

kierownik Kliniki Okulistycznej Wojskowego In-

stytutu Medycznego w Warszawie, którzy przyje-

chali do nas osobiście. Wizytacja odbyta w ramach 

procedury uzyskiwania akredytacji na przeszczep 

rogówki. Po pozytywnym zaopiniowaniu Szpital 

otrzymał oficjalne pozwolenie Ministra Zdrowia 

na pobieranie i przeszczepianie tkanek oka. Takie 

pozwolenie, jak każde na przeszczepy, jest udzie-

lane na pięć lat. 

Czy pandemia koronawirusa miała wpływ 
na termin pierwszego zabiegu?

I tak, i nie. Generalnie w Polsce zaobserwowano 

spadek liczby przeszczepów rogówek. W ostat-

nich lata liczba takich zabiegów wynosiła około 

1200 rocznie, a konsultant krajowy w dziedzi-

nie okulistyki szacuje, że w tym roku będzie ich 

wykonanych około 1000. Jedną z przyczyn jest 

spadek ilości materiałów do przeszczepów, czyli 

m.in. rogówek, czego przyczyną jest mniejsza 

liczba poborów i spowodowana tym mniejsza 

liczba wykonanych procedur. 

A czy sama data 16 października była przesu-
wana z powodu pandemii?

Termin wykonania przeszczepu jest ściśle uza-

leżniona od uzyskania materiału z banku tkanek. 

Jednym z warunków koniecznych do wykonania 

przeszczepu zapisanych w ustawie jest obowią-

zek posiadania specjalisty z udokumentowanym 

Od lewej: prof. Janusz Rękas, dyrektor Irena Kierzkowska, dr Janusz Pieczyński
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samodzielnym wykonaniem przeszczepu ro-

gówki, aby uzyskać kontrakt z NFZ. Natomiast 

pierwsze zabiegi zostały wykonane z udziałem 

prof. Marka Rękasa, który ma takie uprawnienia. 

Jeden z kolejnych zabiegów został wykonany 

przeze mnie pod nadzorem prof. Rękasa. Szpital 

złożył dokumenty do NFZ o ogłoszenie konkur-

su na przeszczepianie tkanek oka. 

Czy teraz, jeszcze przed ogłoszeniem postę-
powania przez NFZ, wykonywane są zabiegi 
przeszczepu rogówki?

Tak, jak powiedziałem wcześniej, wszystko 

zależy od dostępności materiałów. Jeżeli jest 

pobranie tkanek lub narządów (do tej pory po-

bieranie tkanek oka odbywało się przy okazji 

poborów wielonarządowych), wtedy pobieramy 

rogówki. Obie przekazujemy do jednego z kil-

ku funkcjonujących w Polsce banków tkanek 

oka. Tam są sprawdzane i  klasyfikowane pod 

względem jakości. Obecnie obowiązuje zasada 

mówiąca, że jeśli dany ośrodek, np. nasz Szpital 

pobiera dwie rogówki, to jedna wraca do ośrod-

ka, w którym została pobrana.

A więc rogówka musi najpierw trafić do banku 
tkanek oka?

Tak właśnie jest. Nie może być tak, że przesz-

czepiamy rogówkę zaraz po pobraniu. Musi ona 

przejść przez bank tkanek, gdzie jest oceniana 

na podstawie szeregu kryteriów, których speł-

nienie warunkuje użycie jej do przeszczepu. 

Kiedy przeprowadził Pan samodzielny zabieg 
przeszczepu rogówki, jedynie pod nadzorem 
prof. Rękasa?

Był to 13 listopada 2020 r. Szpital złożył ofertę-

-zapytanie do naszego oddziału NFZ i czekamy 

na odpowiedź o terminie konkursu. Spełniamy 

wszystkie wymagania. Obecnie (rozmowa od-

bywała się 9 grudnia 2020 r.) zabiegi odbywają 

się na koszt Szpitala, oczywiście za zgodą jego 

władz. Razem z Zakładem Patomorfologii przy-

gotowujemy się już do pobierania tkanek oka nie 

tylko przy okazji poborów wielonarządowych 

(w roku jest ich kilkanaście, czyli niewiele), ale 

także wybiórczo, samej rogówki. Wtedy rady-

kalnie zwiększy się ilość materiału dostępnego 

do przeszczepów, co w zdecydowanie więk-

szym stopniu pokryje nasze zapotrzebowanie. 

Nasze możliwości w tym względzie są bowiem 

duże, ale ich wykorzystanie zależy od dostępno-

ści, mówiąc kolokwialnie, „części zamiennych”, 

czyli rogówek.

Rozmawiał Przemysław Prais

Rozmowa z prof. Januszem 
Rękasem

Przemysław Prais: Proszę na początek opo-
wiedzieć jak to się stało, że to właśnie Pan 
przeprowadził pierwsze zabiegi przeszczepu 
rogówki w  Wojewódzkim Szpitalu Specjali-
stycznym w Olsztynie?

Janusz Rękas: Wykonywanie przeszczepów wy-

nika z ambicji ordynatora oddziału okulistyczne-

go i dyrekcji szpitala. Jako konsultant krajowy 

popieram takie działania. Zostałem zaproszony 

przez dr. Janusza Pieczyńskiego, który chciał 

rozwijać przeszczepy tkanek oka w  swoim 

oddziale. Ponieważ sam wykonuję takie za-

biegi od kilku lat, więc przekazuję swoją wie-

dzę doktorowi Pieczyńskiemu, np. konsultując 

pewne przypadki. Z tego, co wiem, jego zespół 

od kilku lat pobiera rogówki, posiada więc do-

świadczenie w tym zakresie. Chętnie dzielę się 

swoją wiedzą, by rozwijać przeszczepy tkanek 

oka na Warmii i Mazurach, co jest korzystne dla 

pacjentów. 

Jak Pan ocenia przebieg tych operacji?

Wszystkie cztery zabiegi, dwa pełne przeszcze-

py oraz przeszczepy warstwowe, przebiegły 

sprawnie i bez powikłań. 

Jak Pan ocenia WSS w Olsztynie na tle innych 
ośrodków przeprowadzających takie zabiegi?

Olsztyński ośrodek dopiero początkuje, ale oce-

niam, że jego organizacja jest dobra, a to stano-

wi klucz do powodzenia. Jeśli będzie dużo po-

brań, będzie więcej przeszczepów. Sam proces 

przeszczepu składa się z dwóch etapów – po-

brania (tu bardzo istotne jest stworzenie kanału 

do sprawnego pozyskiwania tkanek) oraz sama 

procedura medyczna, która nie jest limitowana 

przez NFZ. Ważną kwestią jest także takie zor-

ganizowanie pracy, by były możliwe przeszcze-

py warstwowe, które są mniej obciążające dla 

pacjenta, niż transplantacja całej rogówki. Jeśli 

wykonuje się je wkrótce po operacji usuwania 

zaćmy, są praktycznie nieodczuwalne dla pa-

cjenta.

Rozmawiał Przemysław Prais
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Środa 30 grudnia była pierwszym 

dniem podawania szczepionki. 

Przyjęło ją wtedy 150 osób. 

Szczepili się przede wszystkim pracownicy me-

dyczni, choć nie zabrakło także przedstawicieli 

administracji i służb technicznych. 

Pierwszą pacjentką, która przyjęła szczepionkę 

była dr Marzena Kuliś, kierownik Zespołu Kon-

troli Zakażeń Szpitalnych, która tego dnia kwa-

lifikowała pacjentów do szczepień. Potem zgła-

szali się inni pracownicy, zarówno medyczni, jak 

i niemedyczni, m.in. informatycy.

– Akcję tego dnia wspierały Hanna Taraszkie-

wicz, zastępca ds. pielęgniarstwa dyrektora WSS 

w Olsztynie oraz przełożona pielęgniarek Maria 

Kowalska, które pomagały w gabinecie szcze-

pień – mówi Bożena Struczewska-Czajkowska, 

kierownik ds. administracji przychodni i koordy-

natorka akcji szczepienia tzw. grupy zero, czyli 

pracowników medycznych i  niemedycznych 

Szpitala oraz osób zatrudnionych w zewnętrz-

nych podmiotach (zgłaszają się do szpitala 

wojewódzkiego, jako węzłowego). Drugą ko-

ordynatorką jest Marta Leszczyńska, regionalny 

koordynator ds. transplantacji.

Dzięki zaangażowaniu osób odpowiedzialnych 

za akcję, przebiega ona bez przeszkód, a jedy-

nym ogranicznikiem liczby zaszczepionych jest 

limit otrzymywanych szczepionek. 

Od 30.12.2020 r. do 12.02.2021 r. zaszczepiono 

3390 dawek. Otrzymało je 980 pracowników 

WSS, w tym 854 osoby otrzymało dwie dawki, 

126 osób otrzymało pierwszą dawkę oraz 872 

osoby z podmiotów zewnętrznych, w tym 714 

osób otrzymało dwie dawki, 158 osób otrzyma-

ło pierwszą dawkę.

Szczepienia w  Szpitalu Wojewódzkim będą 

trwały do momentu, kiedy wszyscy chętni 

otrzymają dwie dawki szczepionki przeciwko 

COVID-19.

Przemysław Prais

Szczepienia pracowników 
Szpitala Wojewódzkiego 
przeciw COVID-19
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Fizjoterapia pozwala pacjentom lepiej radzić 

sobie z objawami występującymi w COVID-19. 

Na przykład z dusznością. U pacjentów z ciężkim 

przebiegiem fizjoterapia zwiększa szansę na prze-

życie pacjenta. Pozwala bowiem uniknąć szeregu 

powikłań, zagrażających życiu chorego. Dodat-

kowo, pozwala na bardziej efektywną wentylację. 

A w sytuacji, kiedy stan chorego się stabilizuje, 

fizjoterapia koncentruje się na rozpoczęciu pro-

cesu odzyskiwania utraconej sprawności, co po-

zwala choremu opuścić szpital w zdecydowanie 

lepszym stanie funkcjonalnym. To z kolei jest nie-

zwykle ważne z punktu widzenia funkcjonowania 

całego sytemu opieki zdrowotnej i społecznej.

W przypadku pacjentów wentylowanych mecha-

nicznie w oddziale intensywnej terapii fizjoterapia 

stanowi element kompleksowej opieki nad chorym, 

sprawowanej przez zespół specjalistów rożnych 

dziedzin. Zakres działań fizjoterapeuty jest uzależ-

niony od stanu chorego. Może obejmować pozy-

cjonowanie poprawiające wentylację, stosowanie 

technik ułatwiających mobilizację i ewakuację wy-

dzieliny, wykonywanie ćwiczeń. A na późniejszym 

etapie – aktywizację poprzez pionizację czy ćwi-

czenia chodu. W przypadku chorych z  lżejszym 

przebiegiem, ważna jest nauka technik oddychania 

zmniejszających uczucie duszności. Dodatkowo, 

fizjoterapeuci pokazują chorym, jaką pozycję warto 

przyjąć, aby oddychało się łatwiej. Jest to bardzo 

pomocne. Pozwala bowiem zmniejszyć uczucie 

lęku związanego z dusznością.

W przypadku duszności warto stosować technikę 

kontrolowanego oddychania. Polega ona na wy-

konywaniu powolnego wdechu niewielkiej ilości 

powietrza, które należy „kierować do brzucha”, 

a następnie spokojnego wydechu. Warto w cza-

sie oddychania ułożyć jedną dłoń na klatce pier-

siowej, a drugą na brzuch. Dzięki temu jesteśmy 

w stanie kontrolować tor oddechowy. To znaczy 

w trakcie wdechu nie angażować dodatkowych 

mięśni oddechowych (mięśnie szyi, barków) – 

dłoń na klatce piersiowej nie powinna się unosić.

W  przypadku duszności pomocne może być 

również przyjęcie odpowiedniej pozycji zmniej-

szającej wysiłek oddechowy. Na przykład 

siedzenie w pochyleniu z podpartymi łokciami 

na kolanach lub stole. W  przypadku chorych 

w gorszym stanie możliwa jest pozycja w leże-

niu na boku z podparciem obu kończyn i głowy.

Obecnie pojawia się coraz więcej doniesień na-

ukowych opisujących dolegliwości zgłaszane 

przez chorych po COVID-19. Do najczęściej wy-

stępujących nalezą: zmęczenie, duszność i bóle 

stawów. Dla wielu osób wyzwaniem stają się naj-

prostsze czynności, które przed zachorowaniem 

nie wiązały się z wysiłkiem.

Eksperci z całego świata podkreślają ogromną 

rolę fizjoterapii w procesie powrotu do zdrowia 

osób po przebyciu COVID-19. Obecnie realizo-

wany jest pilotaż Ministerstwa Zdrowia w Szpita-

lu MSWiA w Głuchołazach. Do programu włącza 

się chorych po przebyciu COVID-19. Sam proces 

kwalifikacji do określonego modelu postępowa-

nia odbywa się na podstawie testów tolerancji 

wysiłku fizycznego i oceny duszności. Analiza 

efektywności tego projektu przedstawiona zo-

stanie po jego zakończeniu, za około dwa lata.

Drugie miejsce w  regionie oraz 22 w  kraju 

– tak wyglądają osiągnięcia Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie w XVII 

Rankingu „Bezpieczny szpital 2020” przygoto-

wanym przez Centrum Monitorowania Jako-

ści w Ochronie Zdrowia (CMJ) we współpracy 

z „Rzeczpospolitą”.

– Lokalni liderzy skupiaj się głównie na walce 

z Covid-19, ale dbają też o pacjenta i jakość le-

czenia innych chorób – podkreślają organizato-

rzy. Jak podkreśla CMJ, w tym roku przeprowa-

dzenie badania było niezwykle trudne z uwagi 

na obciążenie pracą placówek i personelu. Jed-

nak 182 placówki zdecydowało się ankietę ode-

słać, w tym 155 szpitali akredytowanych przez 

ministra zdrowia. 

Wśród nich znalazł się Szpital Wojewódzki, który 

kolejny raz uplasował się w czołówce zarówno 

zestawieniu w województwie warmińsko-ma-

zurskim, jak i  w   klasyfikacji ogólnokrajowej. 

W pierwszym przypadku była to druga lokata, 

zaś w drugim – 22. To oznacza, że Szpital Wo-

jewódzki utrzymuje wysoką pozycję osiągniętą 

podczas poprzednich edycji rankingu.

Ranking „Bezpieczny szpital” oparty jest o ba-

danie ankietowe dotyczące jakości świadczeń 

medycznych w placówkach opieki zdrowotnej. 

W badaniu uczestniczą te szpitale, które dobro-

wolnie chcą skonfrontować swoje funkcjono-

wanie z innymi placówkami.

W  ankiecie znalazły się pytania dotyczące 

całości funkcjonowania szpitali. Zapytano za-

równo o infrastrukturę, kluczowe procesy ma-

jące wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, jak 

i o dostępność personelu czy w końcu finanse 

szpitala. Pytania dotyczyły blisko 260 wymo-

gów, którym przypisana jest odpowiednia waga 

punktowa. Są one podzielone na 15 działów 

i trzy obszary tematyczne.

Pierwszym z  nich jest zarządzanie. Ankieterzy 

zapytali o budynki, zarządzanie majątkiem, zasi-

lanie w media i instalacje, systemy informatycz-

ne, finanse i samo zarządzanie placówką. Drugim 

obszarem zarządzania była opieka medyczna. 

Tu padły pytania o blok operacyjny, system stery-

lizacji, diagnostykę, politykę lekową oraz personel 

i jego kwalifikacje. Trzeci obszar to jakość usług, 

ale też posiadane certyfikaty, komfort pobytu pa-

cjenta, a także analiza zdarzeń i skarg.

Jak podkreśla Centrum Monitorowania Jakości 

XVII edycja rankingu „Bezpieczny szpital 2020” 

pokazuje, że po etapie inwestycji przychodzi 

czas na dbałość o  doświadczenie pacjenta. 

To on staje się centrum działań liderów w wo-

jewództwach, którzy planując kolejne inwesty-

cje, myślą przede wszystkim o tym, jak przełożą 

się one na komfort chorego. Nawet jeśli trzeba 

działać w pandemicznych warunkach.

Przemysław Prais

Po COVID-19 wyzwaniem stają 
się najprostsze czynności
Pomoc fizjoterapeuty jest ważna dla chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19. Zarówno tych 

wentylowanych mechanicznie przebywających w oddziale intensywnej terapii, jak i tych z lżejszym przebiegiem.

Ponownie zajęliśmy wysokie 
lokaty w prestiżowym rankingu
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Aktywność fizyczna służy nie tylko przyjem-
ności. Jest także niezbędna w budowaniu od-
porności, pomaga w walce ze stresem. Dlatego 
szczególnie teraz sport powinien być dla nas 
tak ważny.

Dzięki wysiłkowi fizycznemu nasz organizm wy-

twarza więcej serotoniny, czyli hormonu szczę-

ścia, co znakomicie bilansuje zmartwienia dnia 

codziennego. Często jest też tak, że w trakcie 

lekkiego wysiłku fizycznego mamy po prostu 

czas na przemyślenia, poukładanie sobie wszyst-

kiego na spokojnie, przewietrzenie głowy  i zna-

lezienie wyjścia z problematycznych sytuacji. 

Aerobowa, czyli tlenowa aktywność fizyczna 

zwiększa efektywność pracy naszego układu 

oddechowego oraz krążenia. Dzięki regularnej 

aktywności fizycznej również w  okresie spo-

czynku nasz organizm jest w stanie lepiej funk-

cjonować i radzić sobie z infekcjami. Jedynym 

zagrożeniem jest dla nas okres bezpośrednio 

po intensywnej aktywności fizycznej, gdy nasz 

układ odpornościowy jest osłabiony i potrzebu-

je chwilę czasu, aby się odbudować i być sil-

niejszym w stosunku do poziomu wyjściowego. 

Nie oszukujmy się. Wychodzenie do pracy to nie 

jest aktywność fizyczna, tylko usprawiedliwie-

nie się przed samym sobą, że coś dobrego się 

zrobiło dla ciała. Myślę, że intensywność takiej 

podróżny jest na tyle niska, że organizm specjal-

nie nie odczuje jej braku. Paradoksalnie ta sytu-

acja może pomóc w budowaniu naszej formy 

i aktywizowaniu się gdyż czas zaoszczędzony 

na podróży do pracy możemy przeznaczyć 

na prawdziwe ćwiczenia. W tym trudnym czasie 

powinniśmy zrezygnować z kontaktów z inny-

mi osobami, a nie z aktywności fizycznej. Jeżeli 

będziemy ćwiczyć w odosobnionych miejscach 

albo w porach, gdzie nie ma dużego natężenia 

ruchu to powinniśmy być bezpieczni. Musimy 

się jednak stosować do aktualnych zaleceń i je-

żeli jesteśmy na kwarantannie, to absolutnie nie 

możemy opuszczać domu. 

Sport wspiera nasz układ odpornościowy, dzię-

ki czemu jesteśmy silniejsi w walce z wirusami, 

również z koronawirusem SARS-CoV-2, chyba 

na tym etapie jego poznania jeszcze trudno 

stwierdzić. Jeżeli mówimy o treningach na ze-

wnątrz, to świetnym początkiem są zwykłe spa-

cery, podczas których już stymulujemy nasz 

organizm do większej pracy. Następnie prze-

chodzimy do marszobiegów, by w  naturalny 

sposób dojść do spokojnych biegów metodą 

ciągłą. Przebiegnięcie swoich pierwszych 5 km 

dla osoby z poziomy kondycyjnego zera zajmie 

od 2 do 3 tyg. regularnych ćwiczeń.

Musimy pamiętać, że sport to przeważnie wy-

siłek fizyczny, który może nieść ze sobą pewne 

ryzyko. Dlatego przed jego podjęciem powinni-

śmy sprawdzić nasz organizm, szczególnie pod 

kątem kardiologicznym. Sport to zdrowie, ale 

kompleksowe zdiagnozowanie stanu naszego 

zdrowia u specjalisty na pewno nie zaszkodzi. 

W obecnej sytuacji jest to utrudnione, dlatego 

przy współistnieniu chorób przewlekłych warto 

skonsultować się lekarzem lub fizjoterapeutą 

za pomocą teleporady. 

W  przypadku, gdy aktywność fizyczna, któ-

rą podejmujemy nie odbiega od zwyczajowej 

albo jej intensywność jest niższa, ryzyko wyda-

je się być minimalne Pierwsza i najważniejsza 

zasada to taka, że nasz trening powinien być 

realizowany indywidualnie! Unikanie kontaktu 

z  innymi osobami na pewno zwiększy nasze 

szanse na pozostanie zdrowym. Natomiast 

od strony metodycznej nasz trening powinien 

trwać co najmniej 20 minut, aby przyniósł efekt. 

Na trening krótszy szkoda czasu na przebieranie, 

kąpanie i całą tę logistykę. Aby poczuć trwałe 

efekty naszej treningowej pracy, powinniśmy 

wykonywać nie rzadziej niż trzy razy w tygodniu. 

Jeżeli przerwa między treningami jest dłuższa 

niż 2 dni, organizm zapomina poprzednią ak-

tywność i  nie ma procesu budowania. I  nic 

na siłę. Sport ma nam sprawiać przyjemność 

i  pomóc przetrwać ten trudny czas w  nieco 

lepszej kondycji psychofizycznej.

mgr Marzena Zielińska

Zasadniczo program fizjoterapii dla tej grupy 

chorych powinien obejmować ćwiczenia fizycz-

ne i edukację w zakresie samodzielnego radzenia 

sobie z określonymi dolegliwościami.

Oczywiście, to taki podstawowy schemat postę-

powania, który wymaga modyfikacji w sytuacji, 

kiedy chory oprócz przebycia COVID-19 zma-

ga się z  innymi schorzeniami. W takiej sytuacji 

konieczna jest indywidualizacja postępowania, 

która zapewni bezpieczny powrót do wcześniej-

szej sprawności. Zalecenia dotyczące ćwiczeń 

fizycznych po przebyciu COVID-19 obejmują 

trening aerobowy i siłowy. Prostym przykładem 

ćwiczeń aerobowych są: marsz, jazda na rowe-

rze (w obecnym czasie w grę wchodzi raczej 

rower stacjonarny), ćwiczenia na stepie. Klu-

czem jest właściwa intensywność, która w przy-

padku osób po przebyciu COVID-19 w począt-

kowym etapie powinna być niska, z  czasem 

umiarkowana.

Zaplanowanie treningu wymaga wykonania te-

stów tolerancji wysiłku fizycznego, które prze-

prowadza fizjoterapeuta. Jeśli nie ma takiej 

możliwości warto rozpocząć od ćwiczeń, które 

w naszej subiektywnej ocenie będą miały charak-

ter lekki lub umiarkowany. Przykładem może być 

marsz w normalnym tempie. Należy rozpoczynać 

od czasu około 10-12 min, z czasem zwiększa-

jąc czas trwania treningu, docelowo do około 

40 min.

Doniesienia naukowe, publikowane w nadcho-

dzących miesiącach przyniosą nam wiele in-

formacji na temat czasu utrzymywania się do-

kuczliwych objawów po przebyciu COVID-19. 

Niewątpliwie osoba, która będzie wykonywała 

regularne ćwiczenia fizyczne ma szanse na wcze-

śniejszy powrót do formy. Należy jednak podkre-

ślić, że niezwykle ważne jest, aby na początko-

wym etapie akceptować ograniczenia związane 

ze zmęczeniem i mieć świadomość mniejszych 

zasobów energii. To powinno skłaniać nas do ra-

cjonalnego planowania codziennej aktywności. 

Określania priorytetów oraz akceptacji faktu, 

że pewne rzeczy, szczególnie na początku, przyj-

dzie nam wykonywać „na raty”. 

mgr Marzena Zielińska

Koronawirus a aktywność 
fizyczna, czyli jak skutecznie 
pomóc naszemu organizmowi

Aktywność fizyczną powinniśmy zwiększać 
stopniowo. Warto zacząć np. od nordic 
walkingu
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Pacjenci po przejściu zakażenia koronawirusem często doświadczają uczucia duszności. Brak tchu może wywołać uczucie niepokoju, co dodatkowo 
pogarsza funkcje oddechowe organizmu. 
Zachowanie spokoju oraz zapoznanie się z technikami postępowania w przypadku duszności pozwolą złagodzić duszności. 
Poniżej prezentujemy zestaw ćwiczeń oddechowych wraz z zasadami ich bezpiecznego stosowania przygotowany przez zespół Stacji Dializ WSS 
w Olsztynie.

Ćwiczenia oddechowe dla osób, które przeszły infekcję COVID-19
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Jak można przeczytać na stronie internetowej 

Horticare, firma ta istnieje od 2014 r. i zajmu-

je się szeroko rozumianą gastronomią, w tym 

cateringiem. 

Olsztyńskie przedsiębiorstwo wygrała postępo-

wanie przetargowe w zakresie kompleksowego 

żywienia pacjentów i wydawania posiłków pro-

filaktycznych, a umowę realizuje od 10 sierpnia 

2020 r. Zgodnie z jej zapisami posiłki wydawa-

ne pacjentom WSS w Olsztynie spełniają zasa-

dy i normy opracowane przez Instytut Żywno-

ści i Żywienia - „Zasady prawidłowego żywienia 

chorych w szpitalach”. 

Pacjenci poszczególnych oddziałów otrzy-

mują posiłki dostosowane do swoich potrzeb, 

a oprócz diety ogólnej stosuje są także dietę 

lekkostrawną, dietę z ograniczeniem tłuszczu, 

dietę cukrzycową, dietę z ograniczeniem soli, 

dietę wrzodową. Stosuje się także dietę specjal-

ną, czyli indywidualną, dostosowaną do określo-

nych schorzeń, będącą niezbędnym warunkiem 

prawidłowego procesu leczenia, przygotowaną 

według wskazówek lekarza. Do takich diet na-

leżą np. diety bezglutenowa, wysokobiałkowa, 

czy wegetariańska.

Nad prawidłowością przygotowywania posił-

ków, ich jakością, rodzajami diet, kaloryczno-

ścią oraz gramaturą czuwa na bieżąco dietetyk 

szpitala. Pielęgniarka epidemiologiczna zaś dba 

o odpowiedni stan sanitarno-epidemiologiczny 

przy wydawaniu posiłków. 

Pacjenci naszego 
Szpitala otrzymują 
smaczne i pożywne 
posiłki
Od kiedy dostarczaniem posiłków dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala  

Specjalistycznego w Olsztynie zajęła się firma Horticare sp. z o.o.,  

nie wpłynęła ani jedna skarga na jakość żywienia. Pacjenci,  

z którymi rozmawialiśmy zapewniali, że śniadania, obiady i kolacje  

bardzo im smakują.

Przykładowe diety:
– dla kobiet w ciąży chorujących na cukrzycę
• śniadanie: jogurt naturalny 1 szt., chleb ra-

zowy 60 g,, jajecznica ze szczypiorkiem, 

pomidor 30 g, masło 10 g, herbata z cytryną 

bez cukru 250 ml

• II śniadanie: kanapka razowa z wędliną

• obiad: zupa ryżowa 350 ml, ryba pieczona 

w warzywach 120 g, ziemniaki gotowane 

w  całości 150 g, surówka z  selera i  mar-

chewki 150 g, kompot bez cukru 250 ml

• podwieczorek: kanapka razowa z wędliną

• kolacja: chleb razowy 90 g, serek śmietan-

kowy 100 g, masło 10 g, papryka 30 g, her-

bata z cytryną bez cukru 250 ml

• II kolacja: kanapka razowa z serem żółtym

– dieta ogólna
• śniadanie: musli na mleku 300 ml, chleb 

pszenny 50 g + chleb graham 30 g, parówka 

drobiowa 50 g, pomidor 30 g, masło 10 g,  

herbata z cytryną 250 ml

• obiad: zupa koperkowa 350 ml, stek z ce-

bulką 100 g, ziemniaki 150 g, surówka 

z czerwonej kapusty 150 g, kompot 250 ml

• kolacja: chleb pszenny 75 g + chleb mie-

szany 30 g, pasta jajeczna ze szczypiorem 

100 g, sałata 15 g, masło 10 g, herbata z cy-

tryną 250 ml

– pacjenci dializowani
• śniadanie: chleb pszenny 100 g, twarożek 

z koperkiem bez soli 100 g, masło 10 g, her-

bata z cytryną 250 ml 

• II śniadanie: kanapka pszenna z  serkiem 

śmietankowym 1 szt.

• obiad: zupa jarzynowa bez soli 350 ml, 

schab gotowany w sosie koperkowym bez 

soli 100 g, ziemniaki bez soli 150 g, surówka 

z marchewki i jabłka bez soli 150 g, kompot 

250 ml 

• podwieczorek: kanapka pszenna z domo-

wą wędliną 1 szt. 

• kolacja: chleb pszenny 100 g, pasta z kur-

czaka bez soli 100 g, sałata 15 g, masło 10 g,  

herbata z cytryną 250 ml 
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Świąteczne choinki dla 
pacjentów i pracowników
Przed Bożym Narodzeniem 

otrzymaliśmy dwa, pięknie 

i oryginalnie przystrojone 

drzewka. 

W ramach akcji Miejskiego Ośrodka Kultury „Je-

steście naszymi super bohaterami” w holu przy 

wejściu głównym do szpitala stanęła we wtorek 

22 grudnia choinka ozdobiona specjalnie stworzo-

nymi na tę okazję przypinkami oraz umieszczone 

w koszu magnesami przedstawiającymi medyków, 

jako super bohaterów. Nie zabrakło na niej również 

tradycyjnych lampek choinkowych. 

– Każdy będzie mógł odebrać przypinkę 

i  z  dumą nosić na ubraniu, plecaku, torbie, 

a magnesy można umieścić na karoserii samo-

chodu - informował MOK. - W obliczu trudów, 

jakie serwuje nam 2020 rok, jak nigdy wcześniej 

potrzeba nam bohaterów. I okazuje się, że oni 

istnieją - są wokół nas. Są nimi super bohatero-

wie czasów pandemii - medycy: lekarze i lekarki, 

pielęgniarki i pielęgniarze, ratowniczki i ratow-

nicy medyczni, którzy znaleźli się na pierwszej 

linii covidowego frontu. Miejski Ośrodek Kultu-

ry pragnie podziękować im za walkę, za troskę, 

za poświęcenie, za setki godzin ciężkiej pracy 

w bardzo trudnych i ryzykownych warunkach. 

Żywe drzewko przywiozły instruktorki Działu 

Animacji i Edukacji MOK.

Z kolei pięknie przystrojona bożonarodzeniowa 

choinka od Radia Olsztyn i przedszkolaków sta-

nęła w skrzydle Bloku Operacyjnego. 

Przekazała je Izabela Szpakowska z Radia Olsz-

tyn, której w ustawieniu choinki pomagała Bar-

bara Kapela z Działu Gospodarczego.

Choinka dla Szpitala Wojewódzkiego to efekt 

wspólnej akcji Radia Olsztyn oraz Przedszko-

la Miejskiego nr 1 w  Olsztynie, Przedszkola 

Miejskiego nr 21 w Olsztynie oraz Prywatnego 

Przedszkola, Stokrotka” w Olsztynie. Ich pod-

opieczni przygotowali ozdoby na bożonaro-

dzeniowe drzewka, przekazywane szpitalom, 

w których leżą pacjenci chorzy na COVID-19.

Serdecznie dziękujemy za piękne podarunki! 

Przemysław Prais

Jak informuje Mirella Łapa z Sekcji Jakości, która 

czuwa nad jakością posiłków, przeprowadza-

jąc ich kontrole, od sierpnia 2020 r., kiedy firma 

Horticare rozpoczęła żywienie pacjentów, do ko-

mórki nie wpłynęła żadna reklamacja. – Świadczy 

to od dobrej jakości posiłków przygotowywanych 

i dystrybuowanych przez pracowników Horticare 

sp. z o.o. Cieszy nas ten fakt tym bardziej, że ży-

wienie pacjentów w szpitalach w powszechnej 

opinii jest niskiej jakości. Kierując się misją „Pa-

cjent przede wszystkim” dokładamy wszelkich 

starań, by dieta pacjenta faktycznie wpływała 

na jego leczenie i ogólny dobrostan – mówi.

Wspólnie z Mirellą Łapą towarzyszyłem ekipie 

wydającej posiłki podczas śniadania w Oddzia-

le Kardiologii oraz obiadu w Oddziale Klinicz-

nym Ginekologiczno-Położniczym. Pacjenci 

otrzymywali estetycznie podane i wyglądające 

apetycznie zestawy. Wszyscy chwalili sobie je-

dzenie. – Nie mamy powodów do narzekań – 

mówili zgodnie.  

O tym, że szpitalne jedzenie jest smaczne świad-

czą także wyniki badania satysfakcji pacjentów, 

przeprowadzonego w  2020 r. „Po zmianie 

cateringu od 10.08 jedzenie gorące i  bardzo 

smaczne” – napisała o wyżywieniu pacjentka 

Oddziału Klinicznego Ginekologiczno-Położ-

niczego.

Badanie zostało zrealizowane przy pomocy 

pakietu PASAT, który jest narzędziem do pro-

wadzenia badan opinii stworzonym w  Cen-

trum Monitorowania Jakości w  Ochronie 

Zdrowia.

Przemysław Prais
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Poniżej zamieszczamy artykuł, w którym dr Hura-

-Ruitenbach opowiada o swojej drodze życiowej, 

podejściu do zawodu rehabilitanta oraz o planach 

rozwoju oddziału, którym od niedawna kieruje.  

Dlaczego zostałam lekarzem?  

Już jako mała dziewczynka, bo w wieku 5 lat 

postanowiłam zostać lekarzem…. Początkowo 

chciałam leczyć zwierzęta, gdyż mój ukochany 

piesek ciężko zachorował, nie wybudzono go 

po operacji, której musiał być poddany. Wobec 

mojej decyzji bliski sąsiad powiedział mi wtedy, 

że skoro chcę być kiedyś weterynarzem, to za-

prasza mnie do królików, abym posprzatała im 

klatki, bo to jest warunek pójścia w tym kierunku 

kiedyś na studia… Cóż – praca ta skutecznie od-

straszyła mnie od weterynarii i wówczas też po-

stanowiłam, że chcę leczyć ludzi. Ta decyzja już 

w tym wieku była na tyle stanowcza, że od razu 

zaczęłam wszystkim oznajmiać o  moim po-

stanowieniu. Od najmłodszych lat cieszyłam 

się z każdej godziny biologii, botaniki, zoologii, 

anatomii, biegałam na dodatkowe zajęcia z tych 

przedmiotów, startowałam w różnych olimpia-

dach, na polach, lasach i  łąkach zbierałam ro-

śliny do mojego zielnika, zwłaszcza lecznicze 

i cieszyłam się z coraz to większej wiedzy z tego 

zakresu. Gdy dostałam się na studia, moja radość 

była przeogromna. W tym czasie poznałam przy-

szłego męża, który od początku naszej znajomo-

ści dopingował mnie do kontynuowania moich 

zainteresowań, a w przyszłości bardzo wspierał 

w moim życiu zawodowym i rodzinnym. Mimo 

kilku poważnych przewlekłych chorób, mój mąż 

był do końca swoich dni człowiekiem o niena-

gannej sylwetce, wysportowanym, ciekawym ży-

cia i podróży, nigdy nie poddawał się chorobie.  

Niestety, jego zdrowie już od wczesnej młodo-

ści sprawiało kłopoty, dlatego też postanowiłam 

znaleźć sposób na nie.  LECZYĆ PRZYJAŹNIE, 

SKUTECZNIE I BEZ DZIAŁAŃ UBOCZNYCH. 

Moje motto zawodowe zaczerpnęłam 

od praojców medycyny: „Primum non nocere” 

– „Po pierwsze nie szkodzić”. 

Pierwsze lata pracy

Po studiach, na stażu zostałam przydzielona 

do pracy w  przychodni zakładowej Urzędu 

Wojewódzkiego w Olsztynie. Praca tam dawała 

mi wiele satysfakcji, ale jednocześnie mnóstwo 

Chcę przyczynić się 
do rozwoju nowego modelu 
rehabilitacji w naszym szpitalu

W całym zespole rehabilitacyjnym 

dostrzegam olbrzymi potencjał. 

To wspaniali ludzie, świetni 

specjaliści, osoby bardzo 

ciepłe i doświadczone, którym 

zależy na dobrym prowadzeniu 

pacjenta – mówi Urszula 

Maria Hura-Ruitenbach, która 

od 1 stycznia 2021 r. objęła funkcję 

koordynatora Oddziału Rehabilitacji 

Neurologicznej.
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czasu po każdym dniu po pracy, zajmowało 

mi analizowanie, czy komuś nieumyślnie czegoś 

źle nie zleciłam, czy wszystkie dawki określiłam 

prawidłowo itp… W przychodni, która funkcjo-

nowała przede mną od ok. 30 lat w gabinecie 

lekarskim nie było nawet wody. W  momen-

cie, gdy się rozstawałam z przychodnią, obok 

wody w gabinecie pojawiła się też fizykoterapia, 

pracował lekarz stomatolog, a także udało się 

uruchomić salę do ćwiczeń FINNESS, gdzie pra-

cownicy mogli podnosić swoją kondycję fizycz-

ną, ale także mogli wzmacniać mięśnie grzbietu 

typową kinezyterapią. 

W tym też czasie w okresie letnim otrzymałam 

kartkę z urlopu od kolegi, jednego z lepszych stu-

dentów na moim roku, który pisał: „Nareszcie nie 

szkodzę!!! Jestem na wakacjach.”  Pomyślałam 

sobie, Piotr ma rację… Medycyna jest we wszyst-

kich czasach wielkim wyzwaniem, jest bardzo 

wymagająca, ale kto ją pokocha, tak prawdziwie 

i na zawsze – przynosi wiele satysfakcji. 

Pragnienie leczenia bez skutków ubocznych 

przyczyniło się do wyboru moich specjalizacji. 

Początkowo zrobiłam rehabilitację medyczną, 

następnie balneologię i  medycynę fizykalną, 

która do dziś jest moją pasją i  którą zdałam 

z wyróżnieniem.  Gdy mój syn rozpoczął ka-

rierę sportową (przez wiele lat był członkiem 

kadry narodowej w pływaniu) zajęłam się też 

medycyną sportową. Wszystkie te dyscypliny, 

są bardzo EKO, blisko natury i blisko zdrowe-

go stylu życia. Jestem wielką pasjonatką tych 

metod i cieszę się, że dzięki nim mogę poma-

gać ludziom.  Staram się też być przykładem 

dla swoich pacjentów i studentów, z którymi 

od lat jestem związana dzięki pracy na uczel-

niach. Wpajam im, że to, co jest nieodzowne 

dla zdrowia to RUCH, uświadamiam też jak 

wielkie znaczenie ma wspomaganie leczenia 

czynnikami fizykalnymi. Prof. Sieroń, prekursor 

fotodynamicznej diagnostyki i  terapii nowo-

tworów w Polsce, powiedział kiedyś, że wiek 

XIX był wiekiem ziołolecznictwa, wiek XX wie-

kiem tabletki, a wiek XXI jest wiekiem POSTĘPU 

TECHNICZNEGO. MEDYCYNA FIZYKALNA jest 

podstawową dyscypliną tego postępu i bardzo 

wpisuje się w powyższe. Medycyna Fizykalna 

leczy bez działań ubocznych, pobudza procesy 

samoleczenia i regeneracji. 

Pracę zawodową rozpoczynałam w  olsztyń-

skim ZOZ-ie miejskim, skąd miałam stypendium 

fundowane w okresie studiów, a po ich zakoń-

czeniu w 1988 roku otrzymałam także mieszka-

nie w tzw. blokach medyków (wraz z wieloma 

kolegami z mojego roku) przy ulicy Gębika. Był 

to piękny okres w naszym życiu, kiedy to wszyst-

kie nasze lekarskie dzieci (z dwóch bloków) bie-

gały od jednego sąsiada do drugiego, a my mo-

gliśmy się cieszyć wolnym czasem jak okresowo 

sobie je podrzucaliśmy… W tym też czasie, gdy 

udało mi się kupić lodówkę, (co nie było łatwe) 

– moi sąsiedzi także cieszyli się z tego, zaciera-

jąc ręce i twierdząc – Super! Mamy lodówkę!!! 

…  Jak za czasów akademickich…    

Praca w ZOZ – ie miejskim nie dała mi jednak 

możliwości podjęcia wymarzonej specjalizacji, 

dlatego też zaczęłam robić starania, aby wyku-

pić, wraz z moimi kolegami nasze mieszkania. 

Udało się nam to, po wykupieniu 100% mieszkań 

stworzyliśmy pierwszą w Olsztynie WSPÓLNO-

TĘ mieszkaniową. 

Szpital Wojewódzki po raz pierwszy

To dało mi nowe możliwości. Mogłam bez 

przeszkód podjąć wymarzoną pracę w Oddzia-

le Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Specja-

listycznego. Mój ówczesny szef, dr Januszko, 

dość szybko mnie awansował, zostałam tu kie-

rownikiem Zakładu Fizjoterapii. To tu zaczęłam 

realizować swoje gorące pragnienie przetesto-

wanie WSZYSTKICH znanych wówczas urzą-

dzeń do fizykoterapii i rozmaitych metod lecze-

nia usprawniającego. Odpowiadałam wówczas 

za pracę zakładu, który służył dla pacjentów ca-

łego szpitala oraz oddziału rehabilitacji.   Stano-

wił on dużą bryłę, skupiającą wszystkie możliwe 

działy kompleksowej rehabilitacji (kinezyterapię, 

fizykoterapię, hydroterapię, gabinet masażu) 

i był wyposażony we wszystkie możliwe urzą-

dzenia, które w tym czasie stanowiły prawdziwe 

hity medyczne. 

W  tym czasie dr Januszko znalazł też środki 

na wybudowanie dużej przychodni rehabilita-

cyjnej (obecnie zajętej przez przychodnie spe-

cjalistyczne szpitala, trwa tu remont i rozbudo-

wa obiektu), gdzie obok usług ambulatoryjnych 

rozpoczęliśmy także, jako pierwsi w  naszym 

mieście prowadzić usługi rehabilitacji domowej. 

Miła atmosfera, panująca w  tamtym czasie 

w  oddziałach, dobry zespół terapeutyczny 

i regularne, ciekawe szkolenia, w których obo-

wiązkowo uczestniczyliśmy, a  także badania, 

które w tym czasie prowadziliśmy, obserwując 

wprowadzany do użycia nowoczesny sprzęt 

czy nowe metody leczenia, na zawsze zapadły 

głęboko w moim sercu, to był też pewnie jeden 

z głównych powodów mojego ponownego po-

wrotu w chwili obecnej. 

Drugi etat we własnym gabinecie

Jednak nie wszystko oczywiście układało się 

różowo… Oszczędności, które narzuciła ówcze-

sna dyrekcja całemu szpitalowi, w szczególności 

dotyczyły szpitalnego działu rehabilitacyjnego.  

Dodatkowo ostrożna polityka ludzi, którzy w tym 

czasie zarządzali i nie zezwolili mi na bezpłatne 

przetestowanie nowoczesnych urządzeń do fi-

zykoterapii w naszym zakładzie, sprowokowali 

mnie do otwarcia swojej placówki leczniczej. 

Moja chęć obserwacji wyników terapeutycznych 

nowych aparatów do fizykoterapii była ogromna. 

Zrobiłam to!!! W listopadzie 1989 roku otworzy-

łam swój prywatny gabinet. Mój pierwszy gabinet 

był malutki, ale już w tym czasie miałam wizję 

na jego rozwój. Nazwałam go więc Centrum Re-

habilitacji. Położony od był przy ul. Limanowskie-

go, w dobrym punkcie – blisko Centrum, blisko 

Dworca. W tym czasie moja wiedza z zakresu 

moich specjalizacji była już dość ugruntowana, 

wstawiłam nowoczesne urządzenia, aby je prze-

testować, sądziłam więc, że spełniłam wszystkie 

wymogi potencjalnego sukcesu. Tymczasem… 

przez trzy miesiące NIKT nie przyszedł do mo-

jego gabinetu… Przychodziłam do niego syste-

matycznie, paliłam światło i czekałam, czekałam, 

czekałam… wciąż mając wizje… Powiesiłam duży 

szyld (w tym czasie nie było to popularne), który 

bardzo zdenerwował moich przełożonych. Ka-

zali mi go zdjąć… Gabinet miał 12 m², a szyld – 5 

m długości… Nie zdjęłam go, ale kiedy później 

wyprowadziłam się z niego, moi następcy – me-

dycy, którzy zajęli moje pomieszczenie – zrobili 

to samo, wymienili tylko nazwę, wymiary szyldu 

pozostały te same.

Po trzech miesiącach od otwarcia gabinetu po-

jawiła się w nim pierwsza pacjentka. Była to zna-

na olsztyńska malarka. Bolał ją bark, a ręka była 

bardzo ważna w  jej zawodzie… Udało mi się 

w dość krótkim czasie przywrócić sprawność 

kończyny, pacjentka pozbyła się bólu. Uśmiech-

nięta i zadowolona opuszczała gabinet i to ona 

początkowo przyczyniła się także do szeptanej 

formy reklamy mojego gabinetu. W podzięko-

waniu za leczenie otrzymałam od niej piękny 

obraz, który do dziś mnie zachwyca… 

W tym czasie w gabinecie byłam wszystkim – 

lekarzem, fizjoterapeutką, masażystką… Pacjen-

tów i pracy zaczęło przybywać.  Pracując na 2 

etatach, będąc jednocześnie młodą matką trójki 

dzieci nie było to łatwe. Po pół roku zamieni-

łam gabinet na nieco większy – teraz miałam 

już 3 pomieszczenia i ponad 50 m². Zatrudniłam 

pierwszego pracownika, a po kolejnym pół roku 

następnego, (z którym pracuję do dnia dzisiej-

szego, już ponad 20 lat).  Po kilku latach prak-

tyki dotychczasowe pomieszczenia były dla nas 

za małe, dlatego też znalazłam kolejne miejsce, 

z perspektywami dalszego rozwoju. Przeprowa-

dziliśmy się do Przychodni Rejonowej na Na-

górkach, gdzie do dnia dzisiejszego jesteśmy. 

Obecnie na dwóch poziomach mamy ok. 500 

m² powierzchni i  zatrudniamy łącznie ponad 

20 pracowników. Pracujemy w dość przestron-

nym ambulatorium, szczycimy się uprawianiem 

kompleksowej rehabilitacji, ale też chodzimy 

do domów pacjentów, pomagając w przywra-

caniu im sprawności. Dziś mamy ponad 20 lat 

doświadczenia w leczeniu usprawniającym za-

równo dorosłych jak i dzieci. Naszymi pacjen-

tami były i są kluby sportowe, zawodnicy wielu 

dyscyplin, w  tym kadra narodowa pływaków 

i lekkoatletów, elitarne twarze medialne, stewar-

desy i pracownicy linii lotniczych, ale też „zwykli” 

pacjenci, objęci ubezpieczeniem NFZ. 

Rehabilitacja niestety nigdy nie była i nie jest zbyt 

dochodową dziedziną.  Aby ośrodek, aby był 

naprawdę konkurencyjny wymaga olbrzymich 

nakładów na sprzęt, wymaga dużej powierzch-

ni do terapii, a także dużej ilości zatrudnionych 

terapeutów. Dobrych terapeutów… Przychody 

są niewspółmiernie, zdecydowanie mniejsze 
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do nakładów, które należy ponieść, szczególnie 

na początku. Na wakacjach zawsze obserwowa-

liśmy spadek zainteresowania naszymi usługami.  

Cóż, nie było łatwo, a rachunki trzeba było płacić, 

także w okresie letnim… Wówczas to wpadłam 

na pomysł, żeby wszystko się kręciło mimo wa-

kacyjnych spadków, by otworzyć „Letni gabinet”, 

w miejscowościach, do których pacjenci uciekali 

na wakacjach… Tak też powstał gabinet w pobli-

skich Mierkach, który ratował płynność czynszów 

naszego zakładu w okresie letnim… 

Moja pasja do leczenia fizykalnego przyciągała 

do naszej placówki nie tylko pacjentów, ale też 

inwestorów. To też sprawiło, że zostałam za-

proszona do kilku nowych dość dużych wyzwań 

inwestycyjnych. Pierwszym z  nich była praca 

przy uruchamianiu ośrodka typu Wellness War-

mia Park w Pluskach, który do dnia dzisiejszego 

funkcjonuje dość prężnie i stał się bardzo znany 

nie tylko w Polsce.  

Inny szpital, uzdrowisko

Następną inwestycją był organizowany przeze 

mnie dział rehabilitacji w szpitalu MSWiA.  Dy-

rekcja tego szpitala w 1999 r. poprosiła mnie 

o zorganizowanie pionu rehabilitacji, który przez 

wiele lat funkcjonował w opracowanej przeze 

mnie formie. 

Kolejnym wyzwaniem było Uzdrowisko Goł-

dap. Zanim podjęłam z nim współpracę, miasto 

starało się przez ponad 15 lat o prawa uzdrowi-

ska.  Udało się to uzyskać po ok. trzech latach 

dość intensywnych finalnych badań, które udo-

kumentowały walory klimatu leśno – jeziornego 

regionu, a także naturalne tworzywa lecznicze 

tu występujące – borowiny i wody lecznicze. 

Znalazłam też inwestora, któremu spodobał się 

mój pomysł na uruchomienie typowego sana-

torium. Współpracę z nim rozpoczęłam w paź-

dzierniku 2001 r, a w marcu 2002 roku przyje-

chali pierwsi pacjenci, niemal w 100% składający 

się z moich pacjentów. Dziś miasto Gołdap jest 

pierwszym w naszym województwie uzdrowi-

skiem i obok sanatoriów i hoteli oraz wielu moż-

liwościami spędzenia aktywnego wypoczynku, 

może pochwalić się także dodatkowo typową 

dla uzdrowiska architekturą budynkami sana-

toryjnymi, położonymi w dużej części po byłej 

kwaterze Göringa, zakładem przyrodoleczni-

czym czy tężniami. Atrakcjami regionu są także 

Mosty w Stańczykach czy Piramida w Rapie. 

Powrót do Szpitala Wojewódzkiego

W chwili obecnej ponownie wróciłam do WSS 

w Olsztynie, do ukochanego mojego szpitala, 

po ponad 20 latach przerwy. Dużo się zmieniło, 

ale moja sympatia do tej placówki trwa nadal. 

Od października 2020 przyglądałam się 

wszystkiemu w moim oddziale bardzo ostroż-

nie, ale już w  grudniu wiedziałam, że chcę 

podjąć się nowego wyzwania, sprostać no-

wym wymogom i  o  ile się da, to przyczynić 

się do rozwoju nowego modelu rehabilitacji 

w naszym szpitalu. W całym zespole rehabi-

litacyjnym dostrzegam olbrzymi potencjał. 

To wspaniali ludzie, świetni specjaliści, osoby 

bardzo ciepłe i doświadczone, którym zależy 

na dobrym prowadzeniu pacjenta. Niektórych 

z  naszych obecnych pracowników przyjmo-

wałam do pracy przed przeszło 20 – tu laty… 

To niesamowite!!! Pragnę pogratulować dyrek-

cji tego sukcesu, bo wiem, jak nie jest to łatwo 

utrzymać tą samą kadrę w tak długim okresie 

czasu. To znak, że ludzie ci czują się tu dobrze 

i utożsamiają z firmą. Bardzo cieszę się z tego. 

Moi koledzy lekarze, fizjoterapeuci, psycho-

log, logopeda, terapeuta zajęciowy, a  także 

pielęgniarki i  sekretarka medyczna, stanowią 

wspaniały Team, uzupełniający się wzajemnie. 

Cieszę się ogromnie, że mam przyjemność 

wspólnie tworzyć dzieło rehabilitacyjne.    

Od lutego ruszamy z ponownym uruchomie-

niem oddziału. Od stycznia 2021 r. prowadzimy 

jedynie rehabilitację neurologiczną, rehabilita-

cja ogólnoustrojowa została wycofana z usług 

szpitala. To pierwszy krok, dość trudny, który 

podjęliśmy w  okresie pandemii. Opracowali-

śmy wiele procedur, które już wprowadziliśmy, 

będziemy też wprowadzać inne w najbliższym 

czasie i z całą pewnością także modyfikować 

je - w dążeniu do doskonałości. 

Zadaniem, które sobie nakreśliłam przycho-

dząc ponownie do pracy w szpitalu, jest przede 

wszystkim sprawne funkcjonowanie oddziału, 

tak, aby sprostać zapotrzebowaniu wielu od-

działów na usługę rehabilitacyjną.  Następnym 

celem będzie ponowne uruchomienie Zakładu 

Fizjoterapii, który jak niegdyś obsługiwałby pa-

cjentów całego szpitala i oddziału rehabilitacji, 

zakład ten stanowiłby doskonałe uzupełnienie 

leczenia zasadniczego oddziałów szpitala jak 

i udoskonalał leczenie usprawniające. Chciała-

bym także udostępnić bezpłatnie rehabilitację 

dla najstarszych pracowników szpitala oraz na-

szym emerytom i rencistom, a pozostałym ko-

legom sprzedawać usługi z dużymi upustami. 

Dodatkowo chciałabym zainteresować moich 

kolegów lekarzy, skutecznymi metodami lecze-

nia fizykalnego, by dla dobra naszych pacjentów 

chcieli śmielej je stosować. Chciałabym zwrócić 

Państwa uwagę, że medycyna fizykalna rozwija 

się także bardzo mocno, tak jak i  inne gałęzie 

medyczne, w oparciu o badania kliniczne udo-

kumentowane często wieloośrodkowo i potra-

fi znaleźć bardzo dobre rozwiązania dla wielu 

przewlekłych, trudnych do leczenia problemów, 

zwłaszcza, kiedy nie możemy leczyć przyczyno-

wo i rutynowo musimy stosować jedynie lecze-

nie objawowe. 

Urszula Maria Hura-Ruitenbach
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W ciągu ostatnich lat Światowa Organizacja Zdrowia, Europejskie Cen-

trum Kontroli i Prewencji Chorób, centrum Kontroli Chorób w Atlancie 

opublikowały raporty o poważnych zagrożeniach zdrowotnych związa-

nych z zakażeniami powodowanymi przez drobnoustroje oporne na an-

tybiotyki.

Do najważniejszych należą Enterobacterales wytwarzające karbapenemazy 

CPE, Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter baumannii oporne na kar-

bapenemy.

W 2019 roku Stowarzyszenie Epidemiologii Szpitalnej opracowało listę Bak-

teryjnych Czynników Alarmowych (BCA) – najpoważniejszych zagrożeń 

dla szpitali.

Lista BCA:
• Clostridioides difficile – szczepy toksynotwórcze

• Enterobacterales – szczepy wytwarzające karbapenemazy: MBL (NDM, 

VIM, IMP), KPC, OXA-48

• Staphylococcus aureus – MRSA – szczepy oporna na metycylinę

• Staphylococcus aureus szczepy o zmniejszonej wrażliwości lub opor-

ności na glikopeptydy

• Staphylococcus aureus szczepy o zmniejszonej wrażliwości lub opor-

ności na linezolid

• Enterococcus spp. – szczepy z  nabytą opornością na co najmniej 

1 z glikopeptydów

• Enterococcus – szczepy oporne na linezolid

• Pseudomonas spp. – szczepy wytwarzające karbapenemazy

• Acinetobacter spp. – szczepy wytwarzające karbapenemazy

• Klebsiella spp. – szczepy ESBL(+)

• Escherichia coli – szczepy ESBL(+)

• Pałeczki G(-) – szczepy wykazujące nabytą oporność na kolistynę

Prawie wszystkie szczepy z listy występują w naszym szpitalu.

Od kilku lat naukowcy przewidywali, że będziemy mieli do czynienia z epi-

demiami, które będzie można porównać do katastrof światowych.

Długo nie trzeba było czekać, w 2020 roku rozpoczęła się pandemia spo-

wodowana przez wirusa SARS-CoV2, a era post antybiotykowa jest już 

faktem dokonanym.

W tej apokaliptycznej wizji jest nadzieja: diagnostyka mikrobiologiczna, 

wszechstronna i precyzyjna, mająca za zadanie wychwycić zagrożenie już 

w zarodku.

Wprowadzenie dwóch aparatów: GeneXpert firmy Cepheid oraz FilmAr-

ray firmy BioMerieux w Zakładzie Bakteriologii, umożliwiło wykonywanie 

ultraczułej i bardzo szybkiej diagnostyki molekularnej w kierunku chorób 

infekcyjnych o etiologii wirusowej, bakteryjnej i grzybiczej.

GeneXpert to aparat działający w oparciu o technologię Real Time PCR 

zapewniający izolację DNA, amplifikację i detekcję w jednym procesie.

System jest w pełni zautomatyzowany i „zamknięty”, przez co gwarantuje 

wykonanie i pełne kontrolowanie wszystkich etapów PCR: izolacji materiału 

genetycznego, amplifikacji, analizy i detekcji powstałych produktów oraz 

otrzymanie gotowego wyniku w bardzo krótkim czasie.

Najkrótsze oznaczenie trwa 30 minut, najdłuższe 2,5 godziny.

Kolejną zaletą jest oznaczanie obecności materiału genetycznego patoge-

nów bezpośrednio w materiale klinicznym pobranym od pacjenta bez etapu 

hodowli, co znacznie przyśpiesza identyfikację czynnika etiologicznego.

Wymienione cechy analizatora gwarantują otrzymanie wyniku w maksy-

malnie krótkim czasie, co ma bezpośrednie odniesienie i znaczenie w pod-

jęciu odpowiednich działań terapeutycznych. Wynik badania jest w tym 

Nowoczesna diagnostyka 
mikrobiologiczna 
w walce z koronawirusem
Wprowadzenie dwóch aparatów: GeneXpert firmy Cepheid oraz FilmArray firmy BioMerieux w Zakładzie 

Bakteriologii, umożliwiło wykonywanie ultraczułej i bardzo szybkiej diagnostyki molekularnej w kierunku chorób 

infekcyjnych o etiologii wirusowej, bakteryjnej i grzybiczej, w tym wirusa SARS-CoV2.
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przypadku wartością diagnostyczną a nie statystyczną czy epidemiolo-

giczną.

W ofercie znajdują się testy wykrywające bezpośrednio w materiale kli-

nicznym obecność wirusa grypy i RSV w pojedynczym wymazie w czasie 

30 minut, wirusa SARS-CoV-2 w czasie 45 minut oraz testy wykrywające 

geny oporności drobnoustrojów z listy czynników alarmowych: MBL (NDM, 

VIM, IMP), KPC, OXA-48, VRE, MRSA oraz toksyny C.difficille.

Możliwość szybkiego wykrywania genów oporności umożliwia ochronę 

zdrowia pacjentów, personelu oraz chroni szpital przed roszczeniami o za-

każenia.

FilmArray – najmłodsze „dziecko” Zakładu Bakteriologii

Analizator do multipleksowego PCR do szybkiej diagnostyki molekularnej, 

który integruje w jedną całość przygotowanie próbki, ekstrakcję materiału 

genetycznego, amplifikację, detekcję i analizę wyniku badania w jednym 

systemie. Wynik badania jest dostępny już po 1 godzinie.

System umożliwia równoczesne wykrywanie bakterii, wirusów, drożdża-

ków, pasożytów i genów oporności na antybiotyki.

Szybkie wyniki dostarczają informacji potrzebnych lekarzom, aby lepiej se-

lekcjonować pacjentów i podejmować decyzje medyczne w odpowiednio 

szybkim czasie.

Jest przeznaczony do stosowania z odpowiednimi panelami testowymi, 

z których każdy oferuje wykrywanie i identyfikację patogenów związanych 

z najbardziej poważnymi problemami zdrowotnymi.

Zakład Bakteriologii może wykonać oznaczenia w panelach:

• FilmArray Respiratory 2.1 Plus Panel – do diagnostyki zakażeń górnych 

dróg oddechowych. Pozwala na wykrywanie 22 patogenów: wirusów, 

w tym SARS-CoV-2 oraz bakterii. Czułość i specyficzność wynosi 97,4% 

i 99,4%. Wynik jest dostępny w 45 minut.

Szybka i precyzyjna identyfikacja czynników wywołujących zakażenia 

górnych dróg oddechowych może poprawić opiekę na pacjentem przez 

wdrożenie skutecznej antybiotykoterapii lub terapii przeciwwirusowej 

w odpowiednim czasie, przez zapobieganie wtórnemu rozprzestrze-

nianiu się infekcji oraz przez skrócenie pobytu w szpitalu i zmniejszenie 

kosztów niepotrzebnych dodatkowych badań.

• FilmArray Blood Culture Identification (BCID) Panel - do diagnosty-

ki zakażeń krwi.  Pozwala na wykrycie i  identyfikacje 43 patogenów 

i 10 genów oporności na antybiotyki. Za pomocą tylko jednego testu 

można zidentyfikować patogeny w 9 na 10 dodatnich posiewów krwi 

w godzinę.

• FilmArray Panel Pneumonia Plus – do diagnostyki zakażeń dolnych 

dróg oddechowych. Umożliwia wykrycie 34 patogenów: bakterii i wi-

rusów oraz 7 genów oporności wywołujących zapalenie płuc i  inne 

infekcje dolnych dróg oddechowych, a także 7 genetycznych marke-

rów oporności na antybiotyki.

W przyszłości zastosowanie w diagnostyce mogą znaleźć panele:

• FilmArray Meningitis/Encephalitis Panel Panel – do diagnostyki zakażeń 

ośrodkowego układu nerwowego, który pozwala na wykrycie 14 naj-

częściej występujących patogenów, w tym wirusów, bakterii i grzybów 

w płynie mózgowo-rdzeniowym.

• FilmArray Gastrointenstinal Panel - do diagnostyki zakażeń układu po-

karmowego, który pozwala na wykrycie 22 najczęściej występujących 

patogenów, w tym wirusów, bakterii i pierwotniaków, które powodują 

zakaźną biegunkę.

Często z powodu braku możliwości diagnostycznych większość zakażeń 

pozostaje nierozpoznana i wiąże się z niezadowoleniem pacjenta, gorszą 

opieką nad chorymi, dużymi kosztami leczenia, nadużywaniem antybioty-

ków, rozwojem oporności drobnoustrojów na dostępne leki, roszczeniami 

sądowymi.

Precyzyjne rozpoznanie zakażenia postawione we właściwym czasie po-

zwala na skrócenie czasu leczenia, zmniejszenie niepotrzebnego stosowa-

nia antybiotyków o szerokim spektrum działania oraz zmniejszenia kosztów 

szpitalnych.

Dzięki nowoczesnej diagnostyce mikrobiologicznej mamy duże szanse 

w walce z groźnymi drobnoustrojami.

Beata Muraszko
Kierownik Zakładu Bakteriologii

Na zdjęciu od lewej: Małgorzata Lewandowska, Monika Jasińska, Bogusława Kusińska, Maria Czarnecka, Ewa Żywiec, Helena Najmowicz
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Centralna Sterylizatornia Wojewódzkiego Szpi-

tala Specjalistycznego w Olsztynie, jest najwięk-

szą i jedną z najnowocześniejszych w regionie.  

Zespół Centralnej Sterylizatorni to 17 techników 

sterylizacji medycznej i kierownik.

Przez ręce pracowników Centralnej Steryli-

zatorni dziennie przechodzą tysiące narzędzi 

i sprzętu pochodzącego z Bloku Operacyjnego, 

oddziałów i poradni szpitalnych oraz zlecenio-

dawców zewnętrznych. 

Mycie, dezynfekcja i sterylizacja sprzętu używa-

nego do diagnozowania i leczenia stanowią istot-

ne elementy walki z zakażeniami szpitalnymi. Już 

tylko sam proces mycia i sterylizacji wraz z wyko-

naniem (inkubacją) odpowiednich testów to czas 

około trzech godzin. Gdy dodamy do tego czas 

niezbędny na stygnięcie narzędzi po poszcze-

gólnych procesach dezynfekcji i sterylizacji pro-

wadzonych odpowiednio w 110°C i 134°C oraz 

ich kontrolę, konserwację, składanie i pakowanie 

to będzie to już ok. pięciu godzin. Dlatego też 

cały sprzęt trafiający do Centralnej Sterylizatorni 

musi przejść wiele etapów i wymaga odpowied-

nio długiego czasu zanim dotrze do odbiorcy, 

jako bezpieczny materiał.

Każdy z etapów obiegu narzędzi jest zapisywany 

w systemie komputerowym za pomocą kodów 

kreskowych. Dodatkowo prawidłowość i sku-

teczność każdego procesu mycia, dezynfekcji 

czy sterylizacji jest potwierdzana za pomocą 

specjalnych testów chemicznych i fiolkowych 

wskaźników biologicznych. Wszystkie czynności 

wykonywane w trakcie dekontaminacji narzędzi, 

sprzętu i materiałów wymagają od pracowników 

Centralnej Sterylizatorni dużej wiedzy, świado-

mości i  odpowiedzialności. To technik stery-

lizacji medycznej musi czuwać nad tym, aby 

sprzęt był poddany obróbce właściwą metodą 

i w odpowiedniej temperaturze oraz aby każda 

czynność była właściwie udokumentowana. 

Pierwszym etapem obiegu narzędzi w CS jest 

dostarczenie ich na strefę „brudną” wraz z Pro-

tokołem Zdawczo-Odbiorczym. Technik w stre-

fie „brudnej” za pomocą o skanera skanuje kody 

kreskowe wszystkich narzędzi i zestawów ope-

racyjnych w systemie komputerowym. Po za-

kończeniu wprowadzania danych do systemu, 

narzędzia zostają rozkładane/ rozpinane/ roz-

kręcane. Instrumentarium musi być rozłożo-

ne, (jeśli budowa narzędzia na to pozwala), 

co ma na celu dokładne wymycie i dezynfekcję 

w  każdym zakamarku i  szczelinie narzędzia. 

Następnie narzędzia są poddawane procesowi 

mycia i  dezynfekcji w  automatycznych myj-

niach-dezynfektorach. 

Kolejny etap to czynności wykonywane w strefie 

„czystej”. Po ostygnięciu, instrumentarium jest 

sprawdzane pod kątem czystości, montowane, 

oliwione i  składane na podstawie zdjęć oraz 

list narzędziowych. Zestawy lub pojedyncze 

narzędzia zapakowane w specjalne kontenery 

narzędziowe, rękawy foliowo – papierowe czy 

też włókninę i papier sterylizacyjny są opatrzo-

ne naklejką z  indywidualnym kodem kresko-

wym, który zostaje wklejony do dokumentacji 

pacjenta. Tak przygotowane instrumentarium 

czeka na wysterylizowanie za pomocą pary 

wodnej, tlenku etylenu lub plazmy nadtlenku 

wodoru. Poza obróbką narzędzi wielokrotnego 

użytku, Centralna Sterylizatornia ma za zadanie 

także przygotowywać i wysterylizować obłoże-

nia i fartuchy operacyjne oraz różnego rodzaju 

materiał opatrunkowy. 

Ostatni etap dekontaminacji odbywa się w stre-

fie „sterylnej” i polega na tzw. zwolnieniu wsadu 

sterylizatora a następnie, po uzyskaniu prawi-

dłowych odczytów testów, wydaniu wysteryli-

zowanego materiału i dostarczeniu go poszcze-

gólnym odbiorcom.

Praca w  Centralnej Sterylizatorni to łańcuch 

wzajemnych zależności. Od jakości pracy kole-

żanki czy kolegi w jednej strefie zależy komfort 

pracy w strefie kolejnej. Wszystkie czynności wy-

konywane na poszczególnych etapach dekon-

taminacji wymagają od pracowników C.S. cią-

głego skupienia i zachowania ostrożności przy 

obróbce często skomplikowanego i delikatnego 

sprzętu. Na końcowy zadowalający efekt pracy, 

jakim jest bezpieczny i sprawny sprzęt składa się 

wysiłek wszystkich pracowników.

Zespół Centralnej Sterylizatorni

Centralna Sterylizatornia  
– nie rzuca się w oczy, ale jest niezbędna 
Praca w Centralnej Sterylizatorni to łańcuch wzajemnych zależności. Od jakości pracy koleżanki czy kolegi 

w jednej strefie zależy komfort pracy w strefie kolejnej. Na końcowy zadowalający efekt pracy, jakim jest 

bezpieczny i sprawny sprzęt składa się wysiłek wszystkich pracowników.

Pracownik przygotowuje materiały 

opatrunkowe

Pracownik kompletuje i pakuje obłożenia 

operacyjne

Obłożenia operacyjne zapakowane – na chwilę 

przed umieszczeniem w sterylizatorze
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Narzędzia zesłane z BO na strefę brudną

Narzędzia załadowane do myjni  

– na chwilę przed myciem i dezynfekcją

Złożony zestaw tuż przed zapakowaniem

Pracownik przymuje narzędzia za pomocą 

systemu

Narzędzia po umyciu i dezynfekcji muszą 

ostygnąć

Pracownik zamieszcza instrumentarium 

do sterylizatora

Pracownik rozkłada instrumentarium 

w celu efektywności mycia

Pracownik składa zestaw chronologicznie 

wg listy

Pracownik wyjmuje do wystygnęcia 

sterylny wsad

1
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Ta medyczna procedura zwyciężyła w katego-

rii „Najlepsza usługa”. „Żagle Warmii i  Mazur” 

to prestiżowa nagroda przyznawana przez 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazur-

skiego. O nagrodę co roku rywalizują najlepsze 

przedsiębiorstwa z  regionu. Głównym celem 

Konkursu jest wyłonienie topowych firm z War-

mii i Mazur oraz ich promocja.  W konkursie na-

gradzane są przedsiębiorstwa i instytucje, które 

prowadzą działania innowacyjne, odpowiedzial-

ne społecznie i wdrażają politykę zarządzania 

przez jakość. 

Porody FAUCS odbywały się po raz pierwszy 

w  Polsce w  Wojewódzkim Szpitalu Specjali-

stycznym w  Olsztynie z  inicjatywy dr n med. 

Marka Gowkielewicza z Oddziału Klinicznego 

Ginekologiczno-Położniczego, który zaprosił 

do współpracy specjalistów z  Francji. W  no-

watorskim przedsięwzięciu wzięli udział także 

dr n. med. Janina Lipińska, dr Krzysztof Wę-

grzyn, dr Wojciech Zdanowski, anestezjolodzy: 

dr Janusz Liszka, dr n. med. Bułat Tuyakov, od-

działowe oddziału położniczego – Beata Binek 

i Jowita Dubel-Mikulska, oddziałowa oddziału 

neonatologicznego – Beata Dołżycka oraz 

położne i pielęgniarki. Po przeszkoleniu przez 

francuskich gości zespół lekarzy, położnych 

i pielęgniarek ze Szpitala Wojewódzkiego prze-

prowadził serię porodów na początku marca 

2020 r. Pisaliśmy o tym obszernie w 66 wydaniu 

Pulsu Szpitala.

Przypomnijmy więc, że metoda FAUCS zwana 

francuskim ambulatoryjnym cięciem cesarskim 

nie jest alternatywą dla porodu drogami natu-

ry, tylko dla typowego cięcia cesarskiego. Ten 

sposób porodu polega na nieotwieraniu jamy 

otrzewnowej i wydobyciu dziecka z innej prze-

strzeni kobiecej miednicy – na lewo od pęche-

rza moczowego. 

W tej nowatorskiej metodzie istnieje cała filozo-

fia takich „narodzin”, które mają bardziej przypo-

minać poród drogami natury niż operację, z re-

guły toczącą się w niedostępnych dla „zwykłych 

osób”, salach zabiegowych. W narodzinach typu 

FAUCS aktywnie uczestniczy rodząca wraz z oj-

cem dziecka oraz zespół położników, położ-

nych, neonatolog i anestezjolog. Dzięki zasto-

sowaniu specjalnego ustnika zwanego „winner 

flow” matka, współpracująca z  położną, przy 

użyciu sił tłoczni brzusznej, oraz przy emocjo-

nalnym zaangażowaniu partnera, powoli rodzi 

dziecko poprzez sztucznie utworzony (w części 

zewnątrzotrzewnej miednicy mniejszej) kanał 

rodny, centymetr po centymetrze. Lekarz nadaje 

tylko kierunek rodzącej się główce lub poślad-

kom dłonią lub specjalnymi szpatułami Tessiera 

(dotychczas nieznanymi w naszym kraju). 

Jedynymi przeciwwskazaniami do tej metody 

porodu jest potrzeba pilnego cięcia cesarskie-

go oraz łożysko przodujące. Bez chirurgicznego 

„zaglądania” do jamy otrzewnowej nie ma ry-

zyka następowych zrostów i wynikającej z nich 

wtórnej niepłodności. Znacznie zmniejszają się 

pooperacyjne dolegliwości bólowe pacjentki 

i zużycie środków przeciwbólowych. Nie cewni-

kuje się również pęcherza moczowego. W więk-

szości przypadków mama może wstać z łóżka 

już po dwóch godzinach, wziąć prysznic (skóra 

sklejana jest specjalnym klejem), zjeść posiłek, 

a po czterech godzinach samodzielnie zajmo-

wać się swoim dzieckiem. 

Z  FAUCS wiążą się również odległe korzyści 

zdrowotne dla dziecka, porównywalne do po-

rodu drogami natury np.: mniejsze ryzyko roz-

woju chorób cywilizacyjnych (otyłości, cukrzy-

cy, chorób serca i  nadciśnienia tętniczego), 

nowotworów, astmy oskrzelowej i  zaburzeń 

emocjonalnych.

– W ciągu dwóch dni (7-8 marca 2020 r.) po-

witaliśmy czworo dzieci urodzonych tą meto-

dą. Wszystkie noworodki przyszły na świat bez 

powikłań, a największe z nich ważyło 4600 g 

i było odwrócone pośladkowo – mówił Pulsowi 

Szpitala dr Marek Gowkielewicz. – Nowe mamy 

i  ich życiowi partnerzy czuli się wyśmienicie 

uczestnicząc w nowatorskim wydarzeniu. Sze-

roki uśmiech kobiet wiązał się nie tylko z obec-

nością 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 godzin od porodu.

Szpital z nagrodą 
marszałka województwa 
za nowatorską metodę porodu
Zespół ginekologiczno-położniczy został laureatem konkursu „Żagle Warmii i Mazur 2020” za Francuskie 

Cesarskie Cięcie z dostępu zewnątrzoponowego metodą French AmbUlatory Caesarean Section (FAUCS).

Jeden z porodów metodą FAUCS, który w marcu 2020 r. przeprowadzono w Szpitalu 

Wojewódzkim
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Dyrektor Irena Kierzkowska 
Koordynator Oddziału 
Okulistycznego Janusz 
Pieczyński

Szanowni Państwo,

Od kilku lat jestem leczony na Oddziale Okuli-

stycznym Szpitala. Regularnie odbywane zabie-

gi iniekcji przekładają się na długie oczekiwanie 

na zastrzyki, spędzane na sali świetlicowej w to-

warzystwie kilkunastu pacjentów i tam – oczy-

wiście – na rozmowach i dyskusjach o chorobie 

i leczeniu. I oczywiście opiniowaniu lekarzy…

W wyniku tych dyskusji – jako dziennikarz – zo-

stałem zobowiązany przez te osoby w starszym 

wieku, do przekazania Dyrekcji Szpitala ich opi-

nii o świadczonych im usługach medycznych 

– skuteczności i satysfakcji z efektów leczenia, 

co czynię z ogromną przyjemnością. Pacjenci 

doceniają skuteczne leczenie i  bezstresowe, 

(bo bezbolesne) zabiegi zastrzyków doocznych, 

bez późniejszych komplikacji… leczenie nie tylko 

profesjonalne i skuteczne (sic!), ale również bar-

dzo miłe, co dodatkowo dobrze wpływa na ze-

stresowanych – ślepnących – chorych.

Pacjent niekoniecznie musi się skarżyć, czasem 

przeciwnie – zauważa i docenia doskonałą po-

moc medyczną i za nią dziękuje, jak oni w tym 

przypadku…, dlatego współtowarzysze choro-

bowi poprosili mnie – dziennikarza, do upu-

blicznienia – przekazania podziękowania, co jest 

dla mnie bardzo miłe i do czego również sam 

z przyjemnością dołączam.

Z  podziękowaniem pacjenci proszą Dyrekcję 

o dbałość w NFZ o możliwość wykonywania jak 

największej liczby zabiegów, u  jak największej 

liczby pacjentów. Choroba AMD to zagrożenie 

ślepotą i leczenie jest niezmiernie ważne!

Z wyrazami szacunku
Bolesław A. Uryn

21 stycznia 2020 r.

Podziękowanie 

Pragnę wyrazić swoje podziękowanie i głęboki 

szacunek dla pracy Pani dr Aleksandry Pawlos 
i Pana dr Jarosława Gołubiewskiego. Pierwszy 

raz w życiu przypadło mi zobaczyć jak to jest 

być z drugiej strony. Ciepło, opanowanie i pro-

fesjonalizm bijący od w/w osób oraz całej ob-

sady SOR pozwoliły mi na opanowanie emocji. 

Choć jako służba zdrowia – wydaje się – nie 

powinienem mieć z tym problemów. Pełna em-

patia i  zrozumienie pozwoliły mi bezpiecznie 

pokonać zawirowania zdrowotne. Chylę czoła 

przed Wami koleżanki i  koledzy. Jeszcze raz 

bardzo dziękuję. 

dr n. med. Tomasz Kociniak 
konsultant wojewódzki w dziedzinie 

alergologii na województwo podlaskie. 
27 sierpnia 2020 

Pochwała

W okresie od 14 stycznia do 18 lutego 2020 r. 

byłam pacjentką Oddziału Rehabilitacji Neu-
rologicznej w Państwa Szpitalu. W tym czasie 

byłam poddana intensywnej, wszechstronnej 

rehabilitacji.

Jestem bardzo zadowolona z wyników rehabi-

litacji oraz z poziomu opieki medycznej świad-

czonej w Oddziale. Rehabilitanci profesjonalnie 

podchodzili do pacjenta, lekarze z sercem od-

dani pacjentom, pielęgniarki pomocne, wyrozu-

miałe, cierpliwe i zawsze pogodne.

Od dawna mam problemy ze zdrowie, wiele razy 

korzystałam z rehabilitacji w różnych miejscach, ale 

pierwszy raz spotkałam się z taka atmosferą i tak 

wysokim poziomem opieki lekarskiej i rehabilitacyj-

nej. Dlatego postanowiłam Oddział wyróżnić.

Z wyrazami podziękowań i szacunku 
Wdzięczna pacjentka

Podziękowania dla Oddziału 
Ginekologiczno-Położniczego, 
Oddziału Neonatologii 
i Intensywnej Terapii Noworodka

Dziękuję, tak po prostu i ze szczerego serca

Dziękuję pięknie, dziękuję serdecznie

Dziękuję, bo jest za co 

Chciałabym serdecznie podziękować za profe-

sjonalną opiekę podczas narodzin mojej córecz-

ki Blanki. W tych stresujących dla mnie chwilach 

doznałam życzliwości, wsparcia i zdecydowa-

nego działania całego zespołu pracującego 

w czwartek 5 marca 2020 r.

Szczególne podziękowania kieruję do położ-
nych Ewy Ziemek i Diany Hintz, które poprowa-

dziły mnie przez tę trudną drogę do momentu 

ujrzenia i przytulenia mojej córeczki. Ich spokój, 

empatia, i profesjonalne pokierowanie porodem 

było bezcenne.

Bardzo ważne dla nas rodziców były pierw-

sze wyjaśnienia dr Łukasza Osińskiego, który 

Podziękowania od pacjentów
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie pomaga tysiącom mieszkańców miasta, regionu i całego 

kraju, którzy korzystają z usług oddziałów, zakładów, pracowni i poradni. Niektórzy pacjenci wyrazili swoją 

wdzięczność za starania personelu Szpitala. 

W zabiegach aktywnie uczestniczyli lekarze po-

łożnicy Szpitala Wojewódzkiego, zaś sam przebieg 

porodu, za zgodą rodzących, był transmitowany 

na żywo na salę wykładową, na której przebywali 

medycy zainteresowani nową metodą.

Porody poprzedziło szkolenie przeprowadzone 

przez lekarzy z Francji, którzy od lat przeprowa-

dzają porody metodą FAUCS. Francuscy medycy 

uczestniczyli też w pierwszych porodach w WSS 

w Olsztynie. 

Sposobem FAUCS rodzą się już dzieci w ośrod-

kach medycznych Francji, Belgii i Luksembur-

ga, w  głównym szpitalu położniczym Izraela 

w Tel-Awiwie i Szpitalu Uniwersyteckim w Tu-

nisie, a  także, od zeszłego roku, w  Zagrze-

biu i w Wilnie. – Kolejnym zatem etapem jest 

uczestnictwo zespołu położniczo-neonatolo-

giczno-anestezjologicznego WSS w Olsztynie 

w tygodniowym szkoleniu zabiegowym w Pa-

ryżu, gdzie pod okiem ekspertów nasi medycy 

wielokrotnie przeprowadzą procedurę FAUCS 

na francuskich mamach – mówił dr Gow-

kielewicz. – Następnie, każdy z  trzech głów-

nych światowych ekspertów tej metody (dwaj 

z Paryża, jeden z Tel-Awiwu) spędzi 1 tydzień 

w Olsztynie wspierając lokalny zespół specjali-

stów w coraz trudniejszych przypadkach, a tych 

najbardziej skomplikowanych przecież w Wo-

jewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nie bra-

kuje. Absolutnie możliwe jest chociażby prze-

prowadzenie porodu FAUCS w ciąży bliźniaczej 

czy wcześniaczej. Bezpieczeństwo rodzących 

i ich dzieci jest najważniejsze, stąd opracowana 

przez autorów FAUCS drabinka szkoleniowa. 

Pierwszy etap za nami, kolejny w  czasach 

po epidemii koronawirusa.

Ostatnie wiadomości dotyczące porodów FA-

UCS w Szpitalu Wojewódzkim napawają opty-

mizmem. Jak informuje dr Marek Gowkielewicz 

z prośbą o zorganizowanie webinarium na ten 

temat zwróciła się prof. prof. Violetta Skrzypu-

lec-Plinta, kierownik Katedry Zdrowia Kobiety, 

Kierownik Zakładu Zdrowia Reprodukcyjnego 

i Seksuologii Śląskiego Uniwersytetu Medycz-

nego w Katowicach. – Jest to też dobry mo-

ment, by po szczepieniach wrócić do tematu 

II punktu szkoleniowego, czyli tygodniowej na-

uki we Francji. Jestem w kontakcie z kolegami 

z Paryża i Tel Avivu i mam nadzieję, że w tym 

roku ruszymy już z tymi cięciami rutynowo,

Przemysław Prais

Poniżej prezentujemy podziękowania 

i gratulacje z ostatnich miesięcy.



dokładnie opisał nam stan zdrowia naszego 

maleństwa. Rzetelna odpowiedź na wszystkie 

nasze zapytania i wątpliwości pozwoliła ze spo-

kojem czekać na powrót córeczki z obserwacji. 

Dziękujemy również Pani dr Marzannie Bień 

za troskliwą opiekę nad Blanką.

Troska Pań Oddziałowych Beaty Binek i Jowity Du-
bel-Mikulskiej, to jak czuwanie dobrych aniołów. 

Z nimi czuliśmy się bezpieczni i spokojni, choć tak 

wiele po drodze było nieoczekiwanych zdarzeń.

Dziękują Monika i Tomasz z córeczką Blanką
oraz wdzięczni dziadkowie Anna i Józef

Pani Dyrektor Irena Kierzkowska

Szanowna Pani!

W marcu 2020 roku byłem pacjentem Oddział 
Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 
Waszego Szpitala, gdzie miałem wykonany za-

bieg operacyjny podwyższonego ryzyka. Ope-

racja się udała, rekonwalescencja po zabiegu 

również przebiegła pomyślnie.

Na Pani ręce składam wyrazy podziękowania 

i szacunku dla pracowników Oddziału: lekarzy, 

pielęgniarek i całego personelu za ich profesjo-

nalizm i empatię w stosunku do pacjentów.

Szczególne wyrazy wdzięczności chciałbym 

przekazać Panu doktorowi Jackowi Nowakowi 
za jego fachowość, olbrzymią życzliwość i osobi-

ste zaangażowanie w proces mojego zdrowienia.

Z wyrazami szacunku
Wdzięczny pacjent

Podziękowanie
Pragnę złożyć serdeczne podziękowania dla 

całego personelu Oddziału Ortopedycznego 

w  Szpitalu Wojewódzkim za zaangażowanie, 

fachowość i profesjonalną operację. 

Szczególnym szacunkiem pragnę obdarzyć Sza-

nownego Pana lek. Zygmunta Martynowskiego.

Operacja na skomplikowanym, wieloodłamo-

wym otwartym złamaniu nacechowana była 

profesjonalizmem oraz pełną podziwu precyzją. 

Szanowny Pan Doktor wykazał się niebywałą 

wiedzą medyczną oraz indywidualnym podej-

ściem do pacjenta.

Dzięki zakończonej sukcesem operacji mogę 

powrócić do zdrowia.

Dziękuję za pełne empatii i życzliwości podej-

ście do mojej osoby.

Pozostaję z wyrazami szacunku.

Z poważaniem
Adam Brzozowski

14.09.2020 r.

Dyrektor Irena Kierzkowska

Podziękowanie
W imieniu mojej rodziny i własnym pragnę złożyć 

serdeczne podziękowania Pani oraz dr n. med. 

Dariuszowi Onichimowskiemu za profesjonal-

ną konsultację medyczną, okazane zrozumienie 

i pomoc w bardzo trudnym dla nas momencie.

Zwracając się do Pani w sytuacji nagłej, nietypo-

wej i bardzo pilnej, spotkałam się z Pani pełnym 

zaangażowaniem, profesjonalizmem i szacun-

kiem. Konsultacja stanu zdrowia mojego brata 

miała znaczenie decydujące dla jego życia oraz 

naszej rodziny stojącej przed najtrudniejszymi 

chwilami. Za Pani oddanie naszej sprawie wyra-

żam ogromną wdzięczność. 

Na słowa uznania i wyróżnienie zasługuje pe-

łen ciepła i  serdeczności dr n. med. Dariusz 

Onichimowski. Służył on nam nie tylko swoją 

profesjonalną wiedzą i  doświadczeniem me-

dycznym, jako konsultant wojewódzki, specja-

lista w dziedzinie anestezjologii i  intensywnej 

terapii, ale także mądrym, życzliwym słowem, 

jako człowiek rozumiejący cierpienie drugiego 

człowieka.

 Serdecznie gratulują Pani posiadania tak kom-

petentnej, pełnej pasji i  oddania kadry oraz 

życzę sukcesów w pracy zawodowej, zdrowia 

i wszelkiej pomyślności.

Z wyrazami szacunku
Renata Kołaszewska

25 czerwca 2020 r.

Gratulacje  
na ręce Pani Anny Szalcunas

Składam serdeczne gratulacje skierowane 
do całego zespołu za wspaniałą opiekę i pro-

fesjonalizm.

W imieniu pacjentki Pani Moniki proszę przyjąć 

wyrazy uznania za otrzymaną pomoc i wspar-

cie oraz okazaną postawę, dzięki którym decy-

zja dotycząca leczenia podjęta została odważ-

nie i  odpowiedzialnie. Dzięki Państwa trosce 

o pacjenta, zabieg był „przyjemnością”. Wyrazy 

wdzięczności za profesjonalizm, empatię oraz 

wyjątkowe podejście do pacjenta. 

Szczególne podziękowania dla Pani Anny Szal-

cunas za fachowość, olbrzymią życzliwość oraz 

zaangażowanie w proces leczenia.

Działanie na rzecz dobra pacjentów wymaga 

od personelu medycznego nie tylko wysokich 

kompetencji medycznych, doświadczenia, pro-

fesjonalnego podejścia, ale również niezwykłej 

wrażliwości, empatii i życzliwości, za co Pań-

stwu bardzo dziękuję.

Niech pełne poświęcenia i  troski działania 

na rzecz pacjentów dostarczają Państwu jak 

najwięcej satysfakcji, a  uśmiech tych, którym 

Państwo pomagacie, niech motywuje do dal-

szej pracy. Życzę Państwu wielkiej wytrwałości 

w Waszej pracy, ludzkiej życzliwości i wielu suk-

cesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego w Olsztynie

Irena Kierzkowska
29 czerwca 2020 r.

Witam
Chciałabym podzielić się swoją historią oraz 

podziękować lekarzom Wojewódzkiego Specja-

listycznego Szpitala w Olsztynie z dwóch od-

działów – Oddziału Neonatologii i Intensywnej 
Terapii Noworodka oraz Oddziału Klinicznego 
Ginekologiczno-Położniczego.

Kiedy strach o każdy oddech, zmienił się w ra-

dość z każdej nowej umiejętności wspomnienia 

wracają, z perspektywy czasu widzę je w ciepłych 

barwach. Dopiero teraz znalazłam w sobie siłę 

by w kilku słowach podsumować tamten czas. 

Wtorek 3.09.2019, trafiłam do szpitala, czułam 

się niezwykle spokojna, wiedziałam, że trafiliśmy 

w najlepsze ręce. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, 

że za kilka godzin zostanę mamą, przecież byłam 

dopiero w 28 tygodniu ciąży! Przyjęcie na izbie, 

konsultacje kilku lekarzy, szybka decyzja o cesar-

skim cięciu i znalazłam się na trakcie porodo-

wym. Synka nawet nie zobaczyłam, ze względu 

na wcześniactwo natychmiast został umiesz-

czony w inkubatorze i przewieziony na Oddział 

Neonatologii i  Intensywnej Opieki Noworodka. 

Mną zajęli się lekarze, nie tylko ginekolodzy, ale 

także chirurdzy, bo okazało się, że przyczyną 

wcześniejszego porodu było zapalenie wyrostka 

robaczkowego. Pamiętam ciepłe słowa „wszyst-

ko będzie dobrze” oraz pełne sympatii i czułości 

spojrzenia Pań położnych, które czuwały przy 

moim łóżku podczas operacji. 

Gdy tylko odzyskałam przytomność, przyszło 

do mnie dwóch lekarzy, którzy w  spokojny, 

wyważony i  profesjonalny sposób przekazali 

mi wszystkie informacje na temat stanu zdrowia 

mojego Synka, przedstawili zagrożenia oraz ro-

kowania. Nigdy nie zapomnę kilku słów: „Mamo, 

najważniejsze i najcenniejsze, co możesz zrobić 

dla swojego dziecka to pokarm i kangurowanie, 

te dwie rzeczy są najlepszym lekarstwem dla 

wcześniaka”. Potraktowałam to jak zadanie, misję, 

którą muszę wykonać. I w tym momencie poja-

wiły się dwie wspaniałe Panie – doradczyni lak-

tacyjna oraz Pani zajmująca się przygotowaniem 

mleka dla wcześniaków. Od samego początku 

wspierały mnie i pomogły w rozkręceniu lakta-

cji. Już w drugiej dobie po porodzie ze względu 

na stabilny stan zdrowia Synka personel Oddziału 

Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka po-

zwolił mi na poznanie mojego dziecka. Od tego 

momentu dzięki uprzejmości całego zespołu od-

działu, o każdej porze dnia i nocy mogłam uczest-

niczyć w codziennych czynnościach, które były 

wykonywane przy moim Synku.

Jednocześnie pod czujnym okiem personelu 

zdobywałam wiedzę i umiejętności pielęgna-

cji, karmienia oraz kangurowania. Podczas tych 

codziennych czynności zadawałam mnóstwo 

pytań, miałam wiele wątpliwości. Żadne z nich 

nie zostały bez odpowiedzi. Niezależnie od tego 

czy był to Pan Ordynator, lekarz czy też Pani 

pielęgniarka otrzymywałam jasną i wyczerpują-

cą odpowiedź. Ponieważ dzięki temu, że czu-

łam się bezpiecznie oraz wiedziałam, że moje 

dziecko jest w  dobrych rękach, z  sukcesem 

rozkręciłam laktację i Synek był karmiony moim 

mlekiem. Po specjalistycznym badaniu, okazało 

się, że moje mleko miało parametry nie tylko 

pokarmu, ale również leku, który umożliwił roz-

wój mojego Synka – wcześniaka. Przebywając 

w szpitalu 66 dni widziałam jak mój Synek ro-

śnie, z wcześniaka karmionego sondą zmienia 

się w noworodka samodzielnie ssącego moją 

pierś. Właściwie podczas całego mojego pobytu 

w szpitalu byłam jednocześnie pacjentką dwóch 
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oddziałów- neonatologicznego i położniczego. 

Po tak ciężkiej operacji ja również potrzebowa-

łam dojść do zdrowia. Na oddziale położniczym 

zostałam objęta fachową opieką medyczną le-

karzy i pielęgniarek. Wszystkie czynności poczy-

nając od pobierania krwi, zmiany opatrunków, 

podawania leków, mierzenia ciśnienia czy tem-

peratury, i  niezależnie od osoby wykonującej 

te czynności były wykonywane profesjonalnie 

i z empatią. Od każdej osoby, z którą miałam 

kontakt na oddziale biło wiele sympatii, czułości 

i serdeczności. Na każdym kroku czułam się za-

opiekowana. Nawet na korytarzu spotykałam się 

z życzliwymi uśmiechami i miłymi gestami.

Dzięki tej wspaniałej, miłej atmosferze, którą 

tworzy zespół Oddziału Położniczego czułam 

się bezpiecznie i jak w domu. Pomimo trauma-

tycznej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się z Syn-

kiem, z czułością wspominam ludzi, którzy oka-

zali mi tyle serca. Sprawili, że mimo wszystko 

był to dla mnie wyjątkowy czas, którego nie 

muszę wymazywać z pamięci. Jestem bardzo 

wdzięczna wszystkim. Mój Synek ma już prawie 

14 miesięcy. Przede wszystkim to dzięki Wam 

jest zdrowy, wspaniale rośnie i rozwija się. 

Chcieliśmy odwiedzić oba oddziały, niestety 

sytuacja pandemii uniemożliwia nam to. Jak 

tylko będzie to możliwe pojawimy się w szpi-

talu i  jeszcze raz za wszystko pięknie podzię-

kujemy. 

Mama Alicja z Synkiem Aleksandrem 
28 października 2020 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie podpisał 29 stycznia 2021 

roku umowę na   dofinansowanie realizowanego projektu „Diagnostyka 

i leczenie chorób naczyń mózgowych przebudowa i modernizacja Oddzia-

łu Neurologicznego oraz Oddziału Udarowego wraz z zakupem sprzętu” 

w ramach Osi priorytetowej 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług pu-

blicznych”

Działania 9.1 –„ Infrastruktura ochrony zdrowia” Poddziałania 9.1.1 – 

„Rozwój specjalistycznych usług medycznych” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-

gionalnego.

Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie dostępności oraz kom-

pleksowości specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie schorzeń 

neurologicznych, w tym leczenia udaru mózgu, kierowanych w szczegól-

ności do mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego.  Inwestycja 

służyć będzie rozwijaniu nowoczesnych sposobów leczenia udaru nie-

dokrwiennego mózgu.

W ramach projektu zostały wykonane w 2019-2020 roku prace związa-

ne z przebudową i modernizacją powierzchni Oddziału Neurologicznego 

i Oddziału Udarowego wraz z pomieszczeniami diagnostycznymi. Wy-

mienione zostały  instalacje: sanitarna, elektryczna, teletechniczna a także 

został zamontowany nowy sprzęt montowany na stałe. Prace budowlano- 

instalacyjne zakończyły się w III kwartale 2020r. 

W ramach tego projektu w 2020 r. zakupiono nowoczesny sprzęt i apara-

turę  niezbędną do prawidłowego funkcjonowania Oddziałów.

W 2021 r. zostanie jeszcze zakupiony sprzęt: respirator – 1 szt., szafa chłod-

nicza medyczna – 1 szt., aparat USG z funkcja Doppler i TCCD – 1 szt., 

aparat EMG z oprzyrządowaniem – 1 szt. oraz długo oczekiwany drugi 

aparat rezonansu magnetycznego – 1szt.

Katarzyna Szychulska-Topa
Dział Organizacyjny i Funduszy Zewnętrznych 

Kolejne wyzwanie – przebudowa 
i modernizacja neurologii

Okres realizacji projektu:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-10-01

Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji: 2019-10-22

Data finansowanego zakończenia  realizacji projektu: 2021-06-30

Zakupiony sprzęt: 
• Kardiomonitor mobilny – 10 szt.

• Pompa infuzyjna - 16 szt.

• Łóżko elektryczne z wysięgnikiem wraz z szafką – 17 szt.

• Wózek zabiegowy – 2 szt.

• Aparat EEG wraz ze stołem i akcesoriami – 1 szt.

• Wózek transportowy pacjenta – 2 szt.

•  Kardiomonitor z modułem transportowym mocowany na kolumnie  

– 6 szt.

• Centrala kardiomonitorująca z monitorem powtarzającym – 1 szt.

• Stacja dokująca 4-stanowiskowa – 4 szt.

• Pompy infuzyjne (pojedyncze) – 10 szt.

• Łóżko intensywnej opieki – 16 szt.

• Wózek reanimacyjny – 1 szt.

Całkowita wartości projektu    – 8 925 500,78 zł

Wkład Funduszy Europejskich 

– dofinansowanie (82,50%) – 7 361 640,64 zł
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O zasadach bezpiecznego 
korzystania z poczty 
e-mail. 

We współczesnym świecie wraz z  rozwojem 

technologii, cyfryzacji i każdego elementu ży-

cia społecznego, zmienia się także, rodzaj oraz 

skala obecnych cyberzagrożeń. W ostatnich la-

tach nowym celem ataków cyberprzestępców 

na całym świecie stały się urządzenia końcowe 

takie jak smartfony, tablety, laptopy, komputery 

stacjonarne, drukarki, urządzenia wielofunk-

cyjne, a nawet aparatura diagnostyczna. Dziś 

sprzęt ten jest niezbędnym elementem funk-

cjonowania Szpitali. Jednocześnie jego rosną-

ca powszechność powoduje, że jest on coraz 

bardziej wystawiony na ryzyko wykorzystania 

przez cyfrowych przestępców. Hakerzy bowiem 

nieustannie szukają najsłabszych elementów 

i ogniw, które mogą być podatne na przepro-

wadzenie skutecznego cyberataku. 

Włamanie się do urządzenia końcowego – lap-

topa, komputera stacjonarnego, smartfonu, 

tabletu – podłączonego do sieci, używane-

go przez personel to prosta droga dla hakera 

do kradzieży danych i  informacji należących 

do Szpitala, a  nawet możliwość zagrożenia 

funkcjonowania całej organizacji. Aby tego do-

konać cyberprzestępcy używają coraz bardziej 

wyrafinowanych metod, często bazując na nie-

uwadze i  nieostrożności w  wykorzystywaniu 

poczty e-mail przez użytkowników. 

Najsłabszym ogniwem jest człowiek – nawet 
najlepsze systemy nie uchronią nas przed cybe-
rzagrożeniami, jeżeli nie będziemy przestrzegać 
podstawowych zasad bezpieczeństwa! 

Wybrane rodzaje cyberzagrożeń:

1. Malware
To automatycznie instalujące się lub nieumyślnie 

instalowane przez pracownika złośliwe opro-

gramowania mające na celu przejęcie kontroli 

nad systemem lub kradzieżą danych. Może ono 

zostać aktywowane, np. w momencie otworze-

nia załącznika wiadomości e-mail lub kliknięcia 

w link pochodzący z niezweryfikowanego źródła.

2. Phishing i pharming
To podszywanie się pod zaufane źródło, 

np. znaną instytucję lub osobę (np. dyrektora 

Szpitala, administratora sieci, przełożonego, 

inspektora ochrony danych) w celu wyłudzenia 

poufnych informacji. Phishing głównie wyko-

rzystuje pocztę elektroniczną - cyberprzestępcy 

rozsyłają maile zachęcające do kliknięcia w link 

(np. wskazując, że konieczna jest zmiana hasła 

w systemie) i zalogowania się na podstawionej 

przez nich stronie, łudząco podobnej do praw-

dziwej, np. szpitala, poczty, a w efekcie mogą 

uzyskać dostęp do danych, w tym danych uwie-

rzytelniających użytkownika. Pharming z kolei 

wykorzystuje przekierowania na fałszywe strony 

i portale internetowe, na które jesteśmy kiero-

wani np. poprzez zainstalowane na urządzeniu 

wirusy i złośliwe oprogramowania.

3. Ransomware
To oprogramowanie, które najpierw blokuje 

dostęp do systemu komputerowego oraz unie-

możliwia odczytanie danych, a następnie żąda 

od użytkownika okupu za przywrócenie do sta-

nu pierwotnego. Hakerzy instalują takie opro-

gramowanie poprzez załącznik w e-mailu lub 

poprzez przeglądarkę internetową w momen-

cie odwiedzenia strony, która jest zainfekowana 

złośliwym oprogramowaniem tego typu.

Przykład: atak na klinikę „Grunt to zdrowie”
Placówka padła ofiarą złośliwego ataku ransom-

ware. Atak rozpoczął się od tajemniczych maili, 

które trafiały na skrzynkę kliniki. Hakerzy podszy-

wali się w nich pod uznane instytucje, informując 

o niezapłaconych fakturach. W treści wiadomo-

ści znajdowały się zainfekowane linki. Na skutek 

incydentu cały system informatyczny placówki 

został zablokowany, co uniemożliwiło sporzą-

dzenie wymaganych raportów dla NFZ. Brak 

spełnienia tego wymogu mógł pozbawić insty-

tucję funduszy niezbędnych do opłacenia kosz-

tów funkcjonowania placówki. Cyberprzestępcy 

zażądali 50 tys. zł za odblokowanie systemów.

Jak nie dać się oszukać?

Przykładowa wiadomość e-mail: 
„Dzień dobry, po awarii Twoje konto zostało za-

blokowane ze względu na nieautoryzowany do-

stęp: potwierdź swoją tożsamość, wprowadza-

jąc kod autoryzacyjny. Przejdź na stronę [link].” 

Tego rodzaju e-maile to typowy przykład nara-

żenia użytkownika na phishing, czyli próbę wy-

łudzenia danych. Dostajemy na naszą skrzynkę 

e-mailową wiadomość: ktoś próbował włamać 

się na nasze konto! Twoje konto straci ważność! 

Twoje konto zostało zablokowane! Musimy tyl-

ko kliknąć w przesłany link i podać swoje dane. 

Rzecz w tym, że nadawcą takiego maila nie jest 

administrator, lecz cyberprzestępca. Podane 

przez nas informacje posłużą im do błyskawicz-

nego przejęcia naszego konta.

Schemat działania jest zazwyczaj bardzo podobny:

1.  Otrzymujemy na naszą skrzynkę alarmują-

cy e-mail, a w nim link do strony i żądanie 

zalogowania. 

2. Po kliknięciu linka, przekieruje on nas do fał-

szywej strony internetowej, do złudzenia 

przypominającej oficjalną stronę. Na doda-

tek strona ta może zawierać elementy gra-

ficzne (np. logo i kolorystykę), komunikaty 

bezpieczeństwa, które mają wzmagać u nas 

poczucie zaufania. 

3. Kiedy już zalogujemy się na fałszywej 

stronie, przestępcy otrzymają nasze dane 

niezbędne do zalogowania się na naszym 

prawdziwym koncie (login, hasło).

O co nigdy nie zapyta 
Administrator:

Pamiętajmy, że administrator nigdy nie pro-

si o potwierdzenie naszych poufnych danych 

w  e-mailach, smsach czy w  trakcie rozmów 

telefonicznych. W szczególności nigdy nie za-

żąda od nas podania hasła do konta – hasło jest 

znane tylko i wyłącznie nam. 

Administrator nie wysyła także: e-maili z linka-

mi kierującymi do strony do zalogowania się 

na konto internetowe, smsów z  odsyłaczami 

do logowania, aplikacji lub certyfikatów bez-

pieczeństwa. Jeżeli otrzymałeś taką wiadomość, 

to znaczy, że ktoś – z pewnością nie admini-

strator – próbuje zainfekować Twoje urządzenie 

złośliwym oprogramowaniem.

Podstawowe zasady 
bezpieczeństwa poczty e-mail

Zabronione jest:

• Wysyłanie materiałów służbowych na konta 

prywatne (np. celem pracy nad dokumen-

tami w domu). 

• Otwieranie załączników od nieznanych 

nadawców, w szczególności z plikami sa-

morozpakowującymi się bądź wykonywal-

nymi typu exe, com, itp. 

• Czytanie, usuwanie, kopiowanie lub zmia-

na zawartości skrzynek pocztowych innego 

użytkownika (nie udostępniaj swojego loginu 

i  hasła innym pracownikom) Posługiwanie 

się adresem służbowym e-mail w celu reje-

strowania się na stronach handlowych, infor-

macyjnych, chatach lub forach dyskusyjnych, 

które nie dotyczą zakresu wykonywanej pracy 

lub obowiązków wynikających z umowny. 

• Wykorzystywanie poczty elektronicznej 

do reklamy prywatnych towarów lub usług, 

działalności handlowo-usługowej innej, niż 

wynikającej z potrzeb Szpitala lub do poszu-

kiwania dodatkowego zatrudnienia. 

• W przypadku konieczności dokonania wy-

syłki korespondencji masowej poza Szpital, 

wysyłający powinien ukryć listę odbiorców 

(pole BCC lub UDW). 

• Dokonując wysyłki korespondencji z  za-

łącznikiem zawierającym w  swojej treści 

dane osobowe, poufne informacje lub 

informacje mogące stanowić tajemnicę 

przedsiębiorstwa należy opatrzyć takie 

dokument hasłem autoryzacyjnym. Hasło 

do pliku powinno zostać przesłane za po-

mocą innej formy komunikacji np. krótkiej 

wiadomości tekstowej SMS. 

Radosław Kowalski
Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa WSS 

w Olsztynie

Cyberzagrożenia: 
czym są i jak ich uniknąć?
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Pamięć i jej zagadki
cz. 38

Zarażenie koronawirusem SARS-CoV-2 może 
powodować różnego typu zaburzenia funk-
cjonowania poznawczego, w tym zaburzenia 
pamięci. Skala zjawiska nabytych deficytów po-
znawczych w przebiegu choroby koronawiru-
sowej (Covid-19) nie jest jeszcze dobrze pozna-
na. Wiadomo jednak, że część z takich nabytych 
dysfunkcji może wynikać z uszkodzenia mózgu.

Aktualne statystyki (luty 2021 r.) wskazują, 

że choroba koronawirusowa Covid-19 objęła 

109 milionów ludzi na całym świecie, z czego 

zmarło 2,4 miliona. W Polsce łączna liczba przy-

padków zachorowań na Covid-19 to 1,59 mln, 

a zarejestrowane zgony dotyczyły 40 807 ludzi. 

W większości przypadków choroba ma prze-

bieg łagodny lub umiarkowany i  nie wymaga 

specjalnego leczenia. Jednak 36,4% pacjentów 

z Covid-19 ma objawy neurologiczne. Dlatego 

też niekiedy określa się SARS-CoV-2 jako niedo-

szacowany patogen układu nerwowego. 

Ścieżki SARS-CoV-2 do układu 
nerwowego

W jaki sposób wirus SARS-CoV-2 dostaje się 

do układu nerwowego? Obecnie wskazuje się 

na trzy kluczowe ścieżki dojścia (zob. rys. 1): 

przez nabłonek węchowy, przez barierę krew-

-mózg oraz przez nerw błędny. 

W ścieżce przez nabłonek węchowy (rys. 1A) 

wirus SARS-CoV-2 dociera do opuszki węcho-

wej i stąd może rozprzestrzenić się do różnych 

obszarów mózgowia, w tym do pnia mózgu. Ba-

dania na zwierzętach z wykorzystaniem wirusa 

SARS-CoV-1 wykazały, że niektóre formy infekcji 

w takiej ścieżce cechuje znaczna śmiertelność 

z powodu obumierania neuronów w ośrodkach 

oddechowych w pniu mózgu. W przypadku lu-

dzi zajęcie opuszki węchowej często objawia 

się zaburzeniami węchu (hyposmia, anosmia). 

W kolejnej ścieżce (rys. 1B) SARS-CoV-2 praw-

dopodobnie pokonuje barierę krew-mózg. 

W  tej ścieżce infekcja zaczyna w  komórkach 

śródbłonka naczyń krwionośnych, a następnie 

przechodzi do otaczających oligodendrocytów 

i ostatecznie do neuronów. W ostatniej kluczo-

wej ścieżce (rys. 1C) wirus SARS-CoV-2 może 

docierać do centralnego układu nerwowego 

przez nerw błędny. Zakończenia tego nerwu 

znajdują się przy układzie oddechowym i pokar-

mowym. I to stąd, np. przez neurony jelitowe, 

wirus może przedostać się do pnia mózgu.

SARS-CoV-2 i patologia 
mózgowia

Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 może w spo-

sób bezpośredni lub pośredni uszkadzać mó-

zgowie (zob. rys. 2). Wskazuje się przy tym 

na trzy kluczowe patomechanizmy: (1) nadpro-

dukcja cytokin, burza cytokinowa i uszkodzenie 

bariery krew-mózg, (2) powstawanie skrzepliny 

w  naczyniach mózgowych, blokującej prze-

pływ krwi i  prowadzącej do udarów mózgu,  

(3) nekroza i apoptoza neuronów oraz sąsied-

nich komórek w  wyniku wykorzystania przez 

wirusa SARS-CoV-2 receptora ACE2 (enzym 

konwertujący angiotensynę 2).

Wskazane patomechanizmy w różny sposób 

wpływają na ośrodkowe zaburzenia neuro-

logiczne. Wśród niespecyficznych objawów 

– względnie często występujących – wymie-

nia się głównie bóle i zawroty głowy.  Z ko-

lei wśród specyficznych i względnie rzadkich 

objawów obserwuje się zapalenia opon mó-

zgowo-rdzeniowych, zapalenia mózgu, ostrą 

encefalopatię martwiczą (ANE) oraz udary 

mózgu.

Rys. 1.
Źródło: Guadarrama-Ortiz P. i in. (2020) Neurological aspects of 
SARS-CoV-2 infection: Mechanisms and manifestations. Frontiers 
in Neurology 11:1039. doi: 10.3389/fneur.2020.01039. Adaptacja 
własna.

[A] Ścieżka przez nabłonek węchowy

[B] Ścieżka przez barierę krew-mózg

[C] Ścieżka przez nerw błędny

Fig. 1 Infection with the SARS-CoV-2 virus may lead to brain pathology through potential direct and indirect mechanisms. SARS-CoV-2 infection 
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Źródło: Źródło: Aghagoli, G., Gallo Marin, B., Katchur, N.J. i  in. (2020). Neurolo-
gical involvement in COVID-19 and potential mechanisms: A review. Neurocrit 
Care (2020). doi:10.1007/s12028-020-01049-4. Adaptacja własna.
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SARS-CoV-2 i patologie 
oddechowe

Poza wymienionymi ośrodkowymi zaburzenia-

mi neurologicznymi wirus SARS-CoV-2 posiada 

inne negatywne oddziaływania na funkcje po-

znawcze. Wynikają one z zaburzeń oddecho-

wych, najczęściej występujących w przebiegu 

Covid-19. Dotychczasowa wiedza na ten temat 

jest jeszcze niepełna i opiera się na przewidy-

waniach z  obserwacji zachowań  pacjentów 

pulmonologicznych oraz wcześniejszych badań 

z SARS-CoV i MERS-CoV.  W tej mierze wskazu-

je się na trzy kluczowe patologie oddechowe, 

także obecne w przebiegu Covid-19: zapalenie 

płuc, ostrą niewydolność oddechową (ARDS) 

i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (COPD/

POChP).

W przypadku zapalenia płuc zaobserwowano 

znaczny wzrost ryzyka rozwoju otępienia u pa-

cjentów starszych (około 1/3 pacjentów powy-

żej 65 r.ż.) i wzrost ryzyka różnego typu defi-

cytów poznawczych u pacjentów młodszych 

(około 1/5 pacjentów). 

Z kolei w przypadku ostrej niewydolności odde-

chowej znacznie częściej dochodzi do poważ-

nych i  długotrwałych zmian funkcji poznaw-

czych, głównie uwagi, szybkości przetwarzania 

informacji, pamięci i  funkcji wykonawczych. 

Przy tym wcześniejsza (poprzedzająca ARDS) 

obecność depresji, niskiego IQ i zaburzeń pa-

mięci znacznie zwiększa wystąpienie utrwalo-

nych deficytów poznawczych po ARDS. Jedną 

z badanych przyczyn zaburzeń poznawczych 

w ARDS jest atrofia neuronalna i poszerzenie 

układu komorowego w wyniku hipoksemii (ob-

niżony poziom tlenu w krwi tętniczej) i hipoksji 

(niedotlenienia tkanek lub organizmu). W tym 

wypadku szczególnemu upośledzeniu podle-

gają funkcje pamięci epizodycznej  ze względu 

na znaczną podatność hipokampów na depry-

wację tlenową.  

Również w przebiegu przewlekłej obturacyjnej 

choroby płuc rozpoznaje się w różnym nasile-

niu deficyty poznawcze, głównie uczenia się 

i przypominania informacji, pamięci operacyj-

nej, szybkości przetwarzania informacji i funkcji 

wykonawczych (np. myślenie abstrakcyjne, pla-

nowanie). Podobnie jak w ARDS, także i tu pier-

wotnym czynnikiem etiologicznym wystąpienia 

deficytów poznawczych jest nasilenie hipokse-

mii/hipoksji. W niektórych badaniach wskazuje 

się również na obecność deficytów poznaw-

czych w przypadkach COPD bez hipoksemii.

SARS-CoV-2 i nabyte deficyty 
poznawcze

Poza opisami przypadków pacjentów z SARS-

-CoV-2 istnieją obecnie nieliczne badania gru-

powe, koncentrujące się na dysfunkcjach po-

znawczych w przebiegu Covid-19.  Szczególnie 

interesujące są wyniki w grupach pacjentów po-

niżej 65 r.ż. oraz pacjentów z łagodnym/umiar-

kowanym przebiegiem Covid-19.

W jednym z takich badań zespół M. Almerii oce-

nił funkcjonowanie poznawcze 35 pacjentów 

z SARS-CoV-2 w wieku 20-60 lat, bez poprzed-

nich deficytów neurologicznych, poznawczych 

i neuropsychiatrycznych (osoby badane wyse-

lekcjonowano z ogólnej grupy 454 pacjentów). 

Okazało się, że pacjenci z objawami bólu głowy, 

anosmii (zaburzenia węchu), dysgeusii (zabu-

rzenia smaku) uzyskiwali także znaczne niższe 

wyniki w zadaniach angażujących pamięć ope-

racyjną. Z kolei pacjenci wyłącznie z bólami gło-

wy znacznie gorzej wypadali w zadaniach zapa-

miętywania informacji (kodowanie pamięciowe), 

uwagi, złożonej pamięci operacyjnej, szybkości 

psychomotorycznej i  funkcji wykonawczych. 

Natomiast pacjenci z biegunką mieli niższe wy-

niki w testach odroczonej pamięci wzrokowej 

i pamięci operacyjnej. W przypadku pacjentów 

z  kliniczną hipoksją zaobserwowano niższe 

wyniki w  testach pamięci werbalnej, pamięci 

wzrokowej, pamięci operacyjnej, uwagi, szyb-

kości przetwarzania i  funkcji wykonawczych. 

Przy okazji nie stwierdzono żadnych różnic sta-

tystycznych w testach neuropsychologicznych 

pomiędzy pacjentami zgłaszającymi nabyte 

deficyty poznawcze oraz pacjentami bez takich 

zgłoszeń. Pacjenci z  zaburzeniami lękowymi 

i depresją znacznie częściej zgłaszali deficyty 

poznawcze, ale nie różnili się w zakresie bada-

nych funkcji poznawczych od pacjentów bez 

zaburzeń lękowych i depresji.

W  innym badaniu zespół M. Woo zrealizował 

telefoniczne badanie przesiewowe w grupie  18 

relatywnie młodszych pacjentów (średnia wieku 

42.2 lata, SD=14.3) w czasie 20-105 dni (me-

diana = 85 dni) po wyzdrowieniu z  łagodnej/

umiarkowanej postaci Covid-19. Żadna z osób 

badanych nie była w OIT i nie zaobserwowano 

w ich przypadkach naczyniowych lub struktu-

ralnych zmian w mózgu. Badani nie tylko często 

zgłaszali (78% badanych) utrzymujące się łagod-

ne zaburzenia poznawcze, ale także uzyskiwali 

w  porównaniu do grupy kontrolnej znacznie 

niższe wyniki w zadaniach wymagających m.in. 

skupiania uwagi i  pamięci krótkotrwałej. Przy 

tym nie zanotowano korelacji pomiędzy wyni-

kami testu przesiewowego i czasem hospitali-

zacji, typem leczenia, obecności fragmentów 

wirusa we krwi i ostrych stanów zapalnych. Po-

nadto depresyjny nastrój i poczucie męczliwości 

także nie korelował znacząco z wynikami testu 

przesiewowego.

Opisane przykładowe badania wskazują, 

że prawdopodobnie istnieją specyficzne obja-

wy neurologiczne jako czynniki ryzyka wystę-

powania nabytych deficytów poznawczych oraz 

po wyzdrowieniu z Covid-19 mogą utrzymywać 

się subkliniczne deficyty poznawcze u relatyw-

nie młodszych pacjentów z mniej nasilonymi 

postaciami choroby. Oba badania sugerują tak-

że znaczną ostrożność w zestawianiu zaburzeń 

nastroju i emocji z nabytymi deficytami poznaw-

czymi.

dr Piotr Markiewicz
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W trzech zdaniach

1. Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 może w sposób bezpośredni lub pośredni uszkadzać mózgowie 

i powodować nabyte deficyty poznawcze.

2. Wśród kluczowym czynników uszkadzania ośrodkowego układu nerwowego przez  

SARS-CoV-2 wymienia się hipoksję/hipoksemię, uszkodzenie bariery krew-mózg, powstawanie 

skrzepliny w naczyniach mózgowych oraz nekrozę i apoptozę neuronów.

3. Prawdopodobnie Istnieją specyficzne objawy neurologiczne jako czynniki ryzyka występowania 

nabytych deficytów poznawczych i po wyzdrowieniu z Covid-19 mogą utrzymywać się takie 

deficyty.
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• wicedyrektor ds. pielęgniarstwa
• Wielki, pogromca Krezusa
• półczłowiek-półryba
• bogini płodności i macierzyństwa
• utwór poświęcony pamięci 

zmarłego
• zmiany skóry zwane rybią łuską
• cesarz, gość Bolesława Chrobrego
• publiczne zawiadomienie o śmierci
• płynie w Goleniowie
• absurd, nonsens
• kosmyk włosów splecionych 

w strąk
• kwas rybonukleinowy
• malarz lub pianista
• głupek, osioł
• Przewodniczący, autor „Czerwonej 

książeczki”
• lekka, ażurowa tkanina
• elektroencefalogram
• ciamajda, fajtłapa
• miasto i lewy dopływ Wagu
• … novarum Leona XIII
• kukułka, gżegżółka
• Ajakos, sędzia dusz w Hadesie
• największe słone jezioro w Australii
• warstwa odłamów skalnych
• formacja zbrojna OUN
• św. Wita, pląsawica
• pieśń w operze
• Edyta śpiewająca „Nie żałuję”
• wielka ciężarówka
• Henryk, naczelny „Warmii i Mazur”
• skała osadowa złożona głównie 

z kalcytu
• stan z Des Moines
• z Marchlewskim i Dzierżyńskim
• owcza serwatka
• dotknięty utratą zdolności mowy
• ocena, werdykt
• tytan uosabiający śmiertelność
• przemieszczenie towaru na pakę
• wymarłe głowonogi z piękną 

muszlą
• zwycięzca
• między rtęcią a ołowiem
• prawdziwa krytyk się nie boi
• kabina pilota
• duch Jerozolimy lub proszek 

do prania
• ślady
• błona w uchu 
• z hulankami i swawolą
• flota Hiszpanii
• japoński poemat
• nacisk
• jadowity grzechotnik
• drugie słowo w życiu
• tylna straż
• sąsiad sedesu
• drobne słońca lub nadziei
• nimfa, patronka wrodzonej 

hipowentylacji
• nauka o mechanice płynów
• imię autora „Kubusia Fatalisty”
• szarpnięcie, przyspieszenie
• wieniec, haki i parostki 
• insekt

• rycie w ziemi przez dziki 
• jeszcze raz!
• rana w sercu
• narodowiec
• obibok
• kędzior
• Wielka zwana Rajczą
• liguryjski placuszek z mąki 

soczewicy
• imię odtwórczyni roli kobiety 

pracującej
• Tadeusz, młociarz wunderteamu
• kubatura, rozmiar
• włoski kapucyn, stygmatyk i święty
• wizyta u papieża
• sięgnął go fortepian Chopina
• toksyna

Objaśnienia 76 haseł podano w przypadkowej kolejności. W diagramie ujawniono 

wszystkie litery: K i R. Na ponumerowanych polach ukryto 31 liter hasła, które stanowi 

rozwiązanie. Jest to przysłowie polskie. Rozwiązania należy dostarczać do Kancelarii 

Szpitala, podając miejsce pracy..

Jerzy Badowski 

Rozwiązanie krzyżówki nr 67 z poprzedniego Pulsu Szpitala (nr 68): 

„Życie ludzkie jest tkaniną z dobrych i złych nici”. Nagrodę otrzy-

muje Bartłomiej Szczepański z Oddziału Neurologicznego. Gratu-

lujemy. Nagroda do odebrania u Rzecznika Prasowego. 
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