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Szpital bez niepotrzebnego cierpienia

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu zaczyna wdrażać aktualne procedury,
związane z rozpoznawaniem i skutecznym leczeniem bólu. Wynika to z konieczności
dostosowania się do nowych przepisów, ale przede wszystkim z przekonania specjalistów,
że cierpienie nie musi być niezbędnym elementem choroby. Wprawdzie szpital bez bólu w
sensie dosłownym nie jest możliwy, to jednak możliwy jest szpital bez takiego bólu, który
jest niepotrzebny, a czasem wręcz szkodliwy. Rozmawiamy z prof. Andrzejem Küblerem,
wieloletnim kierownikiem Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK, który problematyką bólu zajmuje się od kilkudziesięciu lat, a obecnie pełni funkcję koordynatora
Centrum Leczenia Bólu USK.

Czytaj na str. 3

Rok Banku Mleka

Kapsułka w serce

Aktywne dzieci

5 lutego 2017 r. pierwsza porcja mleka kobiecego z wrocławskiego Banku Mleka Kobiecego
trafiła do malutkiego pacjenta
z Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka w USK. Podczas
rocznej działalności banku uzyskano ponad 150 litrów przebadanego, pasteryzowanego mleka
kobiecego, z czego wyszło 1250
butelek pokarmu. Przez ten czas
noworodki otrzymywały mleko
pobrane od 32 honorowych dawczyń, z których najaktywniejsza
pani Ania oddała ponad 50 litrów.

Pierwsze na Dolnym Śląsku
zabiegi implantacji bezelektrodowych stymulatorów serca wykonano w styczniu br. w Klinice
Kardiologii USK we Wrocławiu,
kierowanej przez prof. Andrzeja
Mysiaka. Urządzenie ma ok. 2
cm długości, 5 mm szerokości
i przypomina zwykłą kapsułkę.
W niektórych przypadkach staje
się ważną alternatywą dla standardowych metod, których zastosowanie z różnych powodów
jest niemożliwe. Kardiolodzy są
gotowi do kolejnych zabiegów.

Wrocławskie dzieci są nadzwyczaj aktywne, większość ma
prawidłową wagę, problem otyłości jest marginalny. Ich dieta
pozostawia jednak wiele do życzenia – to główne wnioski z badania nawyków żywieniowych
i aktywności fizycznej wrocławskich uczniów, przeprowadzonego w ramach akcji „Uruchamiamy
dzieciaki”. Dzieci jedzą za mało
warzyw i owoców, ale za to zbyt
dużo słodyczy. W ich diecie brakuje także nabiału, a ponadto
podjadają między posiłkami.

Czytaj na str. 4

Czytaj na str. 5

Czytaj na str. 6-7

Lekarze USK wśród najbardziej wpływowych

Troje lekarzy z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
znalazło się na prestiżowej Liście Stu osób, mających największy wpływ
na rozwój polskiej medycyny w roku 2017. Jest to ranking organizowany
przez redakcję „Pulsu Medycyny”. Laureatów (spośród ponad 300 zaproponowanych przez redakcję) wybierają eksperci. Wyniki plebiscytu
ogłoszono 5 lutego podczas uroczystej gali w obecności m.in. ministra
zdrowia Łukasza Szumowskiego.
Na 8. miejscu rankingu uplasowała się prof. Alicja Chybicka, pediatra, onkolog, hematolog dziecięcy, transplantolog kliniczny, immunolog kliniczny, specjalista medycyny paliatywnej, kierownik Kliniki
Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej USK. W setce
osób, które zdaniem ekspertów zmieniają oblicze polskiej medycyny,
znaleźli się ponadto prof. Włodzimierz Jarmundowicz i dr Adam Domanasiewicz. Profesor Jarmundowicz to neurochirurg, wieloletni kierownik
Kliniki Neurochirurgii USK, prezydent Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju
Ochrony Zdrowia. Dr Adam Domanasiewicz pracuje obecnie w Klinice
Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki USK. W ub. r. przeprowadził wraz
z zespołem pierwszą na świecie operację przeszczepienia dłoni pacjentowi z wadą rozwojową.
Redakcja „Pulsu Medycyny” organizuje ranking od 15 lat. Początkowo Lista Stu dotyczyła najbardziej wpływowych osób w polskiej
medycynie, potem wydzielono osobną kategorię najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia. W tej kategorii jest
to czwarta edycja rankingu. W tym roku redakcja „Pulsu Medycyny”
przedstawiła jurorom do oceny nominację ponad 300 osób do obu
wyróżnień. Jury było podzielone na dwa zespoły, tak aby eksperci mogli
dokonywać oceny według swojej najlepszej wiedzy i doświadczenia.
Redakcja zaprosiła do kapituły specjalistów z różnych dziedzin medycyny i ośrodków w kraju, a także ekspertów ochrony zdrowia oraz
przedstawicieli organizacji pacjentów.
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fot: Archiwum USK

Nowoczesna diagnostyka raka szyjki macicy
Klinika Ginekologii i Położnictwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu otrzymała nowoczesne urządzenie diagnostyczne do wykrywania zmian przednowotworowych na szyjce macicy. Urządzenie ZedScan ufundowało Miasto Wrocław,
które od lat wspiera nasz szpital. To pierwsze takie urządzenie w Polsce. Jego koszt
to ok. 50 tys. zł

► Dzięki nowemu urządzeniu zmiany nowotworowe
będzie można wykryć na wcześniejszym etapi, co
znacznie zwiększa możliwość całkowitego wyleczenia
pacjentek

– Miasto Wrocław chętnie wspiera
wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, zarówno poprzez
własne programy profilaktyczne,
jak i zakupy sprzętu dla jednostek
medycznych. Jest nam niezmiernie
miło, że dzięki naszemu wsparciu
możliwe jest diagnozowanie pacjentek z podejrzeniem raka szyjki
macicy z wykorzystaniem po raz
pierwszy w Polsce tak innowacyjnych urządzeń medycznych – mówi
Magdalena Piasecka, wiceprezydent Wrocławia.
Badanie jest bezbolesne. Wykonywane jest w trakcie kolposkopii,
która polega na oglądaniu nabłonka
szyjki macicy pod dużym powiększeniem, przy pomocy urządzenia

• kiedy wynik badania cytologicznego jest nieprawidłowy
• przy wykryciu infekcji HPV;
• kontrola po leczeniu zabiegowym zmian na szyjce macicy
• w celu kontroli poprzednich nieprawidłowych zmian w badaniu
kolposkopowym.

– kolposkopu.
– Dzięki nowemu urządzeniu ZedScan zmiany nowotworowe będzie
można wykryć na wcześniejszym
etapie, co znacznie zwiększa możliwość całkowitego wyleczenia
pacjentek – mówi prof. Mariusz
Zimmer, Kierownik Kliniki Ginekologii i Położnictwa USK. – Na
badanie zgłaszać się mogą wszystkie pacjentki, które mają nieprawidłowy wynik cytologii.
USK testuje obecnie również
najnowocześniejszy – mobilny
kolposkop. Kolposkopia to prosta
i nieinwazyjna metoda stosowana
u pacjentek z nieprawidłową cytologią, która pozwalana na wykrycie
obszarów podejrzanych, pobranie

Wskazania do badania:

biopsji następnie małoinwazyjne
leczenie na wczesnym etapie zaawansowania choroby.
– Urządzenie ZedScan wykorzystuje zjawisko zmniejszonego oporu elektrycznego w nabłonku szyjki
macicy, w którym rozpoczyna się
proces nowotworowy. Dzięki ZedScan możliwe jest wykrycie ponad
20 proc. więcej zmian przednowotworowych niż w czasie samej
kolposkopii. Urządzenie wskazuje
też precyzyjnie obszar najbardziej
podejrzany, z którego powinniśmy
pobrać wycinki do badania histopatologicznego – mówi dr Wojciech Homola koordynator badań
w Klinice Ginekologii i Położnictwa USK.

Przygotowanie do badania

Wojewódzki konsultant ds.
transplantologii i jednocześnie koordynator w tej dziedzinie w USK
dr Paweł Chudoba ocenia, że miniony rok był udany, ponieważ we
wrocławskim szpitalu wykonano
najwięcej w kraju przeszczepów
nerek od żywych dawców.
– Widać ewidentny wzrost przeszczepów nerek. W 2015 r. było ich
w USK 31, rok później 42, a w 2017
r. już 63, w tym trzynaście od żywych dawców i pod tym względem
nasz ośrodek jest liderem w kraju.
Dla porównania, w zeszłym roku
we wrocławskim szpitalu wojskowym przeszczepiono 12 nerek,
a w szpitalu wojewódzkim przy ul.
Kamieńskiego 27 – powiedział dr
Chudoba.
Specjalista podkreśla, że na ten
dobry wynik składa się praca wielu
osób, całych zespołów transplantacyjnych i nefrologów, którzy po
przeszczepie dbają o stan pacjentów, by przeszczepione narządy

funkcjonowały bez problemu.
– Pracuje na to cały zespół ludzi.
Nasz szpital jako jeden z kilku
ośrodków w Polsce w ykonuje
w pełni laparoskopowe pobranie
nerki od żywego dawcy. Dzięki
temu już po 3-4 dniach może on
opuścić szpital, a po dziesięciu
wraca do pracy i normalnego życia.
To niezwykle istotne dla komfortu życia i bezpieczeństwa – mówi
lekarz.
Dodaje, że w Polsce wciąż zbyt
niski jest procent przeszczepów
nerek od żywych dawców, który
wynosi 4-5 procent, podczas gdy
w USA czy w Europie Zachodniej
sięga nawet 50-70 proc. Dlatego
trzeba promować takie dawstwo
i uświadamiać osoby bliskie pacjentowi, że mogą bezpiecznie oddać mu nerkę i uratować zdrowie
lub życie.
– Dla biorcy najlepszy jest przeszczep od żywego dawcy. Problem
tkwi w tym, że chory nie zawsze

Na kilka dni przed badaniem
nie powinno się współżyć, wykonywać irygacji pochwy ani poddawać badaniu ginekologicznemu.
Mogłoby to spowodować trudności w ocenie szyjki macicy. Ponadto badania nie przeprowadza się
w trakcie miesiączki. Przed bada-

fot. Tomasz Gola

Udany rok pod względem liczby przeszczepów

Rok 2017 był niezwykle udany pod względem liczby
przeszczepów wykonanych w Uniwersyteckim Szpitalu
Klinicznym oraz PSK 1. Na uwagę zasługuje 230 przeszczepów szpiku wykonanych u dzieci i dorosłych oraz 13
transplantacji nerek od żywych dawców, co jest rekordową
liczbą w jednym ośrodku w Polsce.

niem należy poinformować lekarza
o uczuleniu na jod oraz skłonnościach do krwawień (o ile występują). Kolposkopię przeprowadza się
na fotelu ginekologicznym w takiej
samej pozycji jak przy badaniu. Jeżeli w czasie kolposkopii lekarz zobaczył podejrzane obszary, od razu
może pobrać z nich małe wycinki
do badania histopatologicznego.
Całe badanie trwa kilkanaście minut. Przed badaniem konieczna jest
rejestracja.
Kontakt z kliniką w sprawie
badań nakolposkopowych oraz badania ZedScan:
Dr n. med. Wojciech Homola,
tel.71-733-15-79, kom. 730-601211, email:
wojciech.homola@umed.wroc.pl

jest gotowy poprosić osobę bliską o oddanie narządu. To bliscy
powinni mieć świadomość, że
bez straty dla własnego zdrowia
mogą wyjść z tą inicjatywą i oddać nerkę – mówi dr Chudoba.
W połączonych klinikach
USK i PSK1 w minionym roku
przeszczepiano nie tylko nerki.
Wykonano 230 transplantacji
szpiku kostnego; 141 u pacjentów dorosłych w klinice hematologii PSK1 prowadzonej przez
prof. Tomasza Wróbla oraz 87
u dzieci w Przylądku Nadziei.
Wykonano też w USK 10 przeszczepów wątroby oraz 20 przeszczepów rogówki.
– Kolejka oczekujących na
przeszczep rogówki jest dłuższa, liczy 40-50 osób. Chcemy
w przyszłym roku wykonywać
więcej takich zabiegów – powiedział dr Paweł Chudoba, koordynator ds. transplantacji.

WYWIAD

Szpital bez niepotrzebnego cierpienia

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu zaczyna wdrażać aktualne procedury,
związane z rozpoznawaniem i skutecznym leczeniem bólu. Wynika to z konieczności dostosowania się do nowych przepisów, ale przede wszystkim z przekonania specjalistów,
że cierpienie nie musi być niezbędnym elementem choroby. Wprawdzie szpital bez bólu
w sensie dosłownym nie jest możliwy, to jednak możliwy jest szpital bez takiego bólu, który
jest niepotrzebny, a czasem wręcz szkodliwy. Rozmawiamy z prof. Andrzejem Küblerem,
wieloletnim kierownikiem Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK, który problematyką bólu zajmuje się od kilkudziesięciu lat, a obecnie pełni funkcję koordynatora
Centrum Leczenia Bólu USK.
Czy można zupełnie wyeliminować ból w placówce leczniczej,
do której przecież trafiają pacjenci
z wieloma chorobami, także tymi
najcięższymi?
Prof. Andrzej Kübler: Zacznijmy
od tego, że nie każdy ból jest zjawiskiem negatywnym. Tzw. ból
fizjologiczny jest dla organizmu
sygnałem, ostrzeżeniem przed
zagrożeniem, którego nie można
ignorować. Takim przykładem jest
ucisk w klatce piersiowej, który
może sygnalizować niedokrwienie
serca. Uśmierzanie go za pomocą
środków farmakologicznych bez
przeprowadzenia właściwej diagnostyki, nawet gdyby było możliwe, byłoby szkodliwe. W tym
przypadku to sygnał do szybkiej
interwencji kardiologicznej, a więc
niejako ból ratuje życie. Zupełnie
inną kwestią jest ból przewlekły,
który trwa latami, sam w sobie
staje się chorobą i wręcz niszczy
osobowość cierpiącego pacjenta.
W sensie medycznym nie jest on
pacjentowi potrzebny, niczego
nie sygnalizuje, przed niczym nie
ostrzega, a jedynie przysparza cierpienia. Jeszcze inna sprawa to ból
towarzyszący procesowi leczenia,
m.in. ten pooperacyjny, z którym
w szpitalach najczęściej mamy do
czynienia. Jest on ze wszech miar

o tym, że pacjent ma prawo do leczenia bólu, a podmiot udzielający
świadczeń jest obowiązany do jego
rozpoznawania, oceny natężenia,
leczenia i monitorowania wyników.
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częstość tętna. Zatem pielęgniarka
będzie musiała o to zapytać pacjenta dodatkowo, odnotować w karcie,
co dla lekarza będzie sygnałem do
podjęcia działania. Taki wymóg
wprowadzamy na wszystkich odZatem nie ma wyjścia, pra- działach, a nie tylko chirurgiczwo jest prawem. Ale jak to zrobić nych, jak jest obecnie, bo pacjenci
w praktyce?
w szpitalach cierpią nie tylko z powodu bólu pooperacyjnego i zbyt
Prof. Andrzej Kübler: W USK często nikt się tym nie przejmuje.
działają od dłuższego czasu dwie
szkodliwy i może utrudniać proces (łącznie z określeniem natężenia poradnie leczenia bólu ale to zupełSama dokumentacja bólu jedleczenia. Właśnie te rodzaje bólu są i rodzaju bólu) w dokumentacji nie inna sprawa, bo zajmują się one nak nie uśmierzy…
naszym celem. Można je wyelimi- medycznej. Jednak przepisy pozo- pacjentami spoza szpitala, głównie
nować i trzeba to zrobić.
stawały często teorią, co wykazały cierpiącymi na ból przewlekły. Te- Prof. Andrzej Kübler: Pozwoustalenia Najwyższej Izby Kontroli, raz będziemy systemowo wdrażać li jednak wprowadzić określony
Kiedy w medycynie pojawiło która problem dostępności terapii działania dotyczące pacjentów ho- standard. Samo ulżenie pacjentowi
się przekonanie, że choroba nie przeciwbólowej badała w ostat- spitalizowanych w naszej placówce. w cierpieniu przy dostępnych środmusi boleć, a w każdym razie nie nich latach. Raporty z kontroli, Powołano Centrum Leczenia Bólu, kach farmakologicznych jest w zdezawsze?
którego jestem koor- cydowanej większości przypadków
„Dolegliwości bólowe mogą być skutecznie leczone przez dynatorem. To zespół możliwe. Na ogół można skuteczProf. Andrzej Kübler: każdego lekarza. Każdy chory ma prawo domagać się od specjalistów (głównie nie uśmierzyć ból, tylko trzeba się
Sformalizowaną formę
anestezjologów, bo oni nim zainteresować i uznać to za
taki pogląd zyskał nie swojego lekarza prowadzącego: internisty, onkologa reu- najczęściej zajmują się ważny element terapii.
tak dawno, bo w 2000 r., matologa, ortopedy, itd. - poza leczeniem choroby podsta- leczeniem bólu, ale też
gdy komisja akredytacji wowej - również leczenia bólu. Ból ostry powinien być przedstawicieli innych
A nie obawia się Pan roszczeń
szpitali w USA umieści- prawidłowo oceniany i uśmierzany we wszystkich placów- oddziałów), których za- pacjentów po wprowadzeniu tała zasady rozpoznawania kach leczniczych - w podstawowej opiece zdrowotnej przez daniem jest opracowanie kich procedur? Odczucie bólu jest
i leczenia bólu wśród
przeciwbólowych pro- subiektywne, każdy może powielekarza rodzinnego, w karetce pogotowia, w szpitalnych
kryteriów akredytacyjcedur, a także szkolenie dzieć, że go bolało, a lekarze nic
nych. W USA wytyczne oddziałach ratunkowych, na sali operacyjnej, w oddziałach personelu medycznego. nie zrobili, posypią się skargi, potej komisji traktowane intensywnej terapii, w salach porodowych, w oddziałach W praktyce będzie to zwy sądowe, doniesienia do mesą bardzo restrykcyjnie, pooperacyjnych i w innych oddziałach szpitalnych”.
wyglądało tak: każdy diów, itd.
szpitale musiały się do- (NIK, 2016)
pacjent podczas przystosować do nowych wyjęcia do szpitala otrzy- Prof. Andrzej Kübler: Zawsze istmagań i rozpocząć walkę
ma pisemną informację nieje taka obawa, ale po to m.in.
z bólem. Do nas przyszło to nieco publikowane w 2016 i 2017 r. nie o swoim prawie do leczenia bólu są ścisłe procedury, żeby w spornej
później, bo w 2009 r. procedury pozostawiały złudzeń: procedury oraz o tym, czego w tej kwestii sytuacji można było wykazać, że lezwiązane z leczeniem bólu znalazły przeciwbólowe w większości pol- może oczekiwać od personelu. Do karze i pielęgniarki zrobili wszystsię wśród wymaganych standardów skich szpitali istnieją i funkcjonują dokumentacji medycznej wprowa- ko tak, jak należy. Jestem jednak
akredytacyjnych. Jednak dopiero w bardzo ograniczonym wymiarze. dzamy nowe obowiązkowe rubryki, przekonany, że roszczeniowość
w 2014 r. walka z bólem stała się Ostatnio do już obowiązujących m.in. określenie stopnia natężenia pacjentów jest u nas mniejszym
obowiązkiem szpitali, co określo- przepisów, regulujących tę kwestię, bólu według odpowiedniej skali. problemem niż ich niepotrzebne
no w rozporządzeniu, dotyczącym doszedł kolejny. W znowelizowanej To będzie wpisywane rutynowo cierpienie, jakiego doznają w plaświadczeń gwarantowanych. Rok w 2017 r. Ustawie o Prawach Pa- w tzw. karcie gorączkowej wśród cówkach medycznych. W USK
później powstał wymóg odnotowy- cjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta innych parametrów życiowych, chcemy je ograniczyć w takim
wania procedur przeciwbólowych znalazł się zapis, mówiący wprost jak ciśnienie krwi, temperatura, stopniu, jak to tylko jest możliwe.
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5 lutego 2017 roku pierwsza porcja mleka kobiecego z wrocławskiego Banku Mleka Kobiecego trafiła do malutkiego pacjenta z Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka
w USK. Podczas rocznej działalności banku uzyskano ponad
150 litrów przebadanego, pasteryzowanego mleka kobiecego, z czego wyszło 1250 butelek pokarmu. Przez ten czas
noworodki otrzymywały mleko pobrane od 32 honorowych
dawczyń, z których najaktywniejsza pani Ania oddała ponad
50 litrów.
Anna Uchman, mama Stasia
jest nie tylko rekordową dawczynią,
ale również pierwszą, która zaczęła
oddawać swoje mleko do banku.
– Cieszę się, że pomogłam innym
dzieciom – mówi pani Ania. –
Stwierdziłam, że mnie nie ubędzie,
a komuś mogę pomóc. Dlaczego
nie, Staś i tak nie mógłby wszystkiego wykorzystać. A szkoda by
było, gdyby miało się zmarnować.
Podczas uroczystego spotkania
z okazji pierwszej rocznicy wrocławskiego Banku Mleka prof. Barbara Królak-Olejnik, konsultant
medyczny banku i lekarz neonatolog kierujący Kliniką Neonatologii
w USK podkreśliła, jak ważny jest
w nim udział mam, które chcą się
dzielić swoim mlekiem.
– Mamy, bez was nie byłoby naszego banku – powiedziała prof.
Królak-Olejnik. – Nie bez znaczenia jest również nazwa: bank jest
przecież miejscem, do którego oddajemy to, co mamy najcenniejszego. A ten nasz bank gromadzi coś
bardzo wartościowego, co możemy
dać nie tylko swoim dzieciom, ale
podzielić się także z innymi.

Cenna praca położnych
Wrocławski Regionalny Bank
Mleka Kobiecego działa pod patronatem Fundacji Banku Mleka Kobiecego. Pierwszy BMK w Polsce
powstał w Warszawie w 2012 roku
i od tego czasu otwarto 7 oddziałów, z których wrocławski jest najmłodszy. Główną ideą fundacji jest
umożliwianie dzieciom przedwcześnie urodzonym, które z różnych
przyczyn mają utrudniony dostęp
do mleka swojej mamy, żywienia się mlekiem kobiecym. Bank

wspiera także stymulację laktacji
u mam wcześniaków.
– Podaż mleka kobiecego w BMK
to nie tylko zastępowanie mleka
mamy, ale uzupełnienia go i promocja karmienia naturalnego –
wyjaśnia profesor. – Ale gdyby
nie było położnych laktacyjnych
zatrudnionych na etacie położnej
laktacyjnej, to efekty naszej pracy
nie mogłyby być takie, jakie mamy
w tej chwili. Bez położnych bank
nie istniałby tak aktywnie jak istnieje, bo to one rozmawiają z mamami wcześniaków i pomagają
w stymulacji laktacji i uzyskiwaniu
takich ilości mleka dla dzieci. To
dzięki ich pracy wszystkie dzieci,
które przez jakiś czas dostawały
mleko z banku, kiedy wychodziły
do domu z oddziału intensywnej
terapii, były już karmione mlekiem
własnej mamy.
W Uniwersyteckim Szpitalu
Klinicznym pracują dwie położne
laktacyjne: Edyta Ambroziak i Lucyna Świderska. Jest to jedyny szpital we Wrocławiu i jeden z niewielu
w Polsce, w których są zatrudnione na etacie położne wyłącznie od
laktacji.
– Nie zdawałam sobie sprawy jak
ważna jest to praca, dopóki nie zaczęłam tu pracować – mówi pani
Lucyna. – Jestem u każdej mamy
codziennie przez 14 dni, a w pierwszych dniach czasem kilka razy
dziennie. Instruuję mamy i partnerów, m.in. jak mleko należy odciągać ręcznie. Jestem z nimi od tych
pierwszych kilku kropel mleczka,
wspieram, kiedy mamy mają chwilę
zwątpienia, planujemy co robić dalej, wskazuję, daję przykłady. Obliczyłam, że w ciągu roku działalności Banku Mleka miałam tu, na
fot. Tomasz Gola

► Prof. Barbara Królak-Olejnik podkreśla, jak ważna
jest rola mam, które chcą się dzielić swoim mlekiem.

fot. Tomasz Gola

Każda kropla mleka na wagę zdrowia

BANK MLEKA

► Zamrażarka pełna buteleczek z kobiecym pokarmem to według koordynatorki Banku
Mleka Matyldy Czosnykowskiej-Łukackiej najlepszy dowód na sukces przedsięwzięcia.
oddziale intensywnej terapii, pod
opieką 127 mam. Od razu pojawiam się u tych, które przyjeżdżają
po cięciu cesarskim, żeby rozpocząć
pierwszy etap stymulacji laktacji.
Myślę, że pacjentki są zadowolone
z naszej opieki. Jesteśmy w szpitalu dwie – ja się zajmuję mamami,
które mają dzieci na intensywnej
terapii, a Edyta pracuje z paniami
po porodach fizjologicznych.

Mieszanka go nie zastąpi
Dzięki zaangażowaniu pracowników Banku Mleka Kobiecego
mamy zdają sobie sprawę, że to ich
mleko, a nie sztuczne mieszanki, ze
względu na swój skład i liczne właściwości nie tylko działa ochronnie, ale najlepiej wspiera rozwój
ich dzieci i ma ponadto działanie
terapeutyczne. A już najbardziej
jest potrzebne dzieciom chorym
i przedwcześnie urodzonym, dla
których pokarm kobiecy jest po
prostu lekiem. Według naukowców
dzięki mleku kobiecemu ryzyko powikłań u noworodków spada o 80
proc. Dowodzi tego także pierwszy
rok funkcjonowania Banku Mleka
Kobiecego w USK, kiedy w Klinice
Neonatologii nie odnotowano ani
jednego przypadku nekrotycznego
zapalenia jelit. Dla pracowników
BMK to jest największy sukces
placówki.
– Z dwóch, trzech tygodni do ty-

godnia skrócił się czas żywienia pozaustrojowego noworodków – zauważa prof. Królak-Olejnik. – Tym
dzieciom jest to bardzo potrzebne,
bo one najczęściej i tak mają zaburzoną florą bakteryjną z powodu
antybiotyków. Dlatego tak ważne
jest wzmocnienie jelit, które zapewnia mleko kobiece. Pomimo
że są mieszanki specjalnie przygotowane dla dzieci przedwcześnie
urodzonych, nie potrafią dać takich
efektów, jakie daje mleko.
O pozytywnych efektach działalności Banku Mleka mówi także
dr Matylda Czosnykowska-Łukacka – koordynator Banku Mleka
i diagnosta laboratoryjny.
– Najważniejsze w funkcjonowaniu BMK jest to, że poprawia się
stan kliniczny naszych pacjentów
na oddziale intensywnej terapii
– wyjaśnia dr Czosnykowska-Łukacka. – Często dawczyniami są
mamy, których dzieci korzystały
z bankowego mleka. Później w ramach wdzięczności nadmiar swojego mleka oddawały do banku. Ale
należy też pamiętać, że laktacja jest
procesem dynamicznym, u każdej
mamy to różnie wygląda, nie każda
ma mleka w nadmiarze. Tym bardziej nas cieszy, gdy chcą się nim
z nami dzielić.

Badania i rozwój
Istotne dla rozwoju BMK jest

również praca naukowo-badawcza
zespołu. Rozpoczęto już badania
nad oceną kliniczną pacjentów Kliniki Neonatologii w zależności od
sposobu żywienia. Kolejny projekt
badawczy będzie dotyczył wpływu
schorzeń metabolicznych matki
(nadciśnienia, otyłości, cukrzycy)
na właściwości immunologiczne
mleka kobiecego, jak i stan kliniczny noworodków. Pracownicy BMK
wzięli także udział w 4. Kongresie Europejskiego Stowarzyszenia
Banków Mleka Kobiecego w Glasgow w październiku 2017 roku, na
którym zaprezentowali wyniki
pracy BMK dotyczące składu mleka kobiecego u matek karmiących
dłużej niż dwa lata.
W planach wrocławskiego
BMK jest także poszerzenie działalności o kolejne szpitale, tak by
każdy noworodek urodzony na terenie Dolnego Śląska miał dostęp
do kobiecego mleka. Warto również wspomnieć, że w tym roku
Regionalny Bank Mleka Kobiecego we Wrocławiu dzięki wsparciu
Ministerstwa Zdrowia uzupełnił
wyposażenie placówki o nowoczesny sprzęt poprawiający jakość
i tempo pracy: nowy pasteryzator
mleka i zamrażarkę szokową, które
pozwolą w większym stopniu zachować lecznicze właściwości kobiecego pokarmu.
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fot: Archiwum USK

► Lekarze Marcin Dzidowski i Wiktor Kuliczkowski
podczas pierwszego tego typu zabiegu w regionie.
nym aspektem jest też możliwość
w ykony wania u pacjentów ze
stymulatorem bezprzewodowym
badań za pomocą rezonansu magnetycznego, z różnych przyczyn
konieczne, a których u osób z tradycyjnym rozrusznikiem nie można
wykonać.

Ryzyko powikłań

wraz z całym układem stymulującym. Jest to zabieg wysokiego ryzyka, możliwy do wykonania wyłącznie w wysokospecjalistycznych
ośrodkach.

Metoda nie dla każdego

Możliwość zastosowania stymulatorów bezelektrodowych to
nie tylko technologiczna nowinka, ale też rozwiązanie pewnych
problemów, jakie mogą się pojawić
przy tradycyjnych stymulatorach.
Eksperci podkreślają, że najsłabszą stroną tych ostatnich są elektrody wewnątrzsercowe. Obecnie
w większości przypadków elektrody
stymulatorów serca wprowadzane
są przez układ żył klatki piersiowej
oraz implanowane bezpośrednio
w obrębie prawego przedsionka
Pierwsze na Dolnym Śląsku zabiegi implantacji bezelektrodowych stymulatorów serca wy- i prawej komory serca. Oprócz
konano w styczniu br. w Klinice Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we powikłań związanych z samą proimplantacji, uszkodzeniu
Wrocławiu, kierowanej przez prof. Andrzeja Mysiaka. Urządzenie jest niewielkie: ma ok. cedurą
mogą ulegać z czasem także elek2 cm długości, 5 mm szerokości i przypomina zwykłą kapsułkę. W niektórych przypad- trody. A to w niektórych sytuacjach
kach staje się ważną alternatywą dla standardowych metod, których zastosowanie z różnych prowadzi do infekcji, skutkujących
odelektrodowym zapaleniem wsierpowodów jest niemożliwe.
dzia i uogólnioną sepsą. Gdy takie
Pacjenci, którym we wrocław- niemożliwe, natomiast klasyczny przegrodzie międzykomorowej powikłania się pojawią, najczęściej
skim szpitalu wszczepiono nowa- zabieg kardiochirurgiczny, z otwar- od strony prawej komory serca. konieczne jest usunięcie elektrod
torski stymulator, to osoby w star- ciem klatki piersiowej i implantacją Umieszczone w koniuszku serca
szym wieku. W obu przypadkach elektrod bezpośrednio na mięsień urządzenie nie przeszkadza w norchoroba serca wymagała stosowa- serca, wiązał się ze zbyt dużym malnym funkcjonowaniu pacjenta.
nia rozrusznika, ale jego wszcze- ryzykiem. Dlatego lekarze z Kli- Pierwsze przeprowadzone w USK
pienie w typowy sposób było u nich niki Kardiologii USK zdecydowali implantacje „kapsułki” pobudzająo innej metodzie. Zabiegi przepro- cej pracę serca u pacjentów zakońwadzili lek. Marcin Dzidowski i dr czyły się sukcesem. Stan chorych
hab. Wiktor Kuliczkowski.
uległ poprawie i po kilku dniach od
zabiegu zostali wypisani do domu.
Małe rozmiary, duże
Stymulator wystarczy im na długi
możliwości
czas, bo okres jego pracy szacuje się
na ok. 12 lat.
Mikrostymulator (urządzenie
To niejedyna zaleta nowatorjest mniejsze o 93 proc. od stoso- skiego stymulatora. Niezmiernie
wanych dotychczas) zostaje w cało- ważną kwestią jest bezpieczeństwo
ści wszczepiony do serca. Elektrody pacjenta: ryzyko infekcji jest w tym
nie są potrzebne: sam stymulator wypadku minimalne, a zabieg ma
pełni w tym wypadku także ich porównywalny profil bezpieczeńfunkcję. Wprowadza się go przez stwa i skuteczności do implantacji
układ naczyniowy i lokalizuje na wykonywanych dotychczas. Waż- ► Urządzenie wprowadza się

Kapsułka, która poprawia pracę serca

fot: Archiwum USK

– Nie oznacza to jednak, że bezelektrodowy stymulator zastępuje
wszystkie dotychczas stosowane
urządzenia i może być powszechnie
stosowany – zastrzega szef Kliniki Kardiologii USK prof. Andrzej
Mysiak. – Obecnie można go stosować tylko u chorych wymagających bezpośredniej stymulacji
komór serca. Bezelektrodowa stymulacja również za pośrednictwem
przedsionków serca jest kwestią
niedalekiej przyszłości, gdyż prace nad takim rozwiązaniem są już
zaawansowane. Jednak na razie nie
ma takiej możliwości, co ogranicza
liczbę pacjentów kwalifikujących
się do takiego zabiegu.
Inną barierą w upowszechnieniu nowych urządzeń jest ich
wysoki koszt (kilkadziesiąt tys.
zł). Mimo to lekarze Kliniki Kardiologii USK przygotowują się do
kolejnych implantacji „kapsułki”
poprawiającej pracę serca. Najbliższy zabieg zaplanowano w ciągu
najbliższych tygodni.

fot: Archiwum USK

► Mała wielkość nie jest jedyną zaletą stymulatora
bezprzewodowego.

przez układ naczyniowy
i lokalizuje na przegrodzie międzykomorowej od strony
prawej komory serca.

fot. Tomasz Gola

Wrocław bliżej Japonii
Prof. Wojciech Kielan, kierownik
II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej
i Chirurgii Onkologicznej USK, od
przeszło 20 lat współpracuje z japońskimi ośrodkami specjalizującymi się w leczeniu nowotworów żołądka. Współpraca ta zaowocowała
przyznaniem wrocławskiemu chirurgowi tytułu honorowego międzynarodowego członka Japońskiego Towarzystwa Chirurgii Endoskopowej
na tegorocznym 30. kongresie tej
organizacji w Kioto.
Jak tłumaczy prof. Kielan, to wy-

różnienie jest m.in. efektem wprowadzenia w kierowanej przez niego
klinice metod leczenia wczesnego
i zaawansowanego raka żołądka
zgodne ze standardami przyjętymi
w Japonii i na całym świecie. Wrocławski chirurg odwiedza Japonię
regularnie od 1992 roku, gdy pojechał tam w ramach stypendium naukowego na kurs wczesnego rozpoznawaniu raka żołądka. Potem było
kolejne stypendium, podczas którego poznawał najnowsze techniki
leczenia chorób nowotworowych

przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem górnego
odcinka przewodu pokarmowego,
żołądka oraz przełyku. Uczestniczył
w pierwszym kongresie raka żołądka w Kioto w 1995 r., na którym
powołano Światowe Towarzystwo
Raka Żołądka. Od lat prof. Kielan
uczestniczy w pracach towarzystwa
i regularnie bywa w Japonii na naukowych zjazdach i kongresach. Jest
także wykładowcą uznanych japońskich uczelni w Tokio i Kagoshimie.
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Aktywność lepsza od oczekiwań, dieta do poprawki

Wrocławskie dzieci są nadzwyczaj aktywne, większość ma prawidłową wagę, ale ich dieta
pozostawia wiele do życzenia – to główne wnioski z badania nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej wrocławskich uczniów, przeprowadzonego w ramach akcji „Uruchamiamy dzieciaki”. Akcję organizuje Uniwersytecki Szpital Kliniczny i Uniwersytet Medyczny we
Wrocławiu we współpracy z Fundacją „Biegaj dla zdrowia”, w organizację badania włączył
się także wydział edukacji wrocławskiego magistratu.
lub opiekunowie – w przeważającej większości były to matki.
Naukowcy przeanalizowali wyniki i przyznają, że kilka spraw ich
zaskoczyło.
– Pozytywnym zaskoczeniem jest
na pewno niski odsetek dzieci

fot. Tomasz Gola

Nie ćwiczyć w smogu!
Choć aktywność fizyczna jest tak zalecana
przez lekarzy, to jednak bywają sytuacje, gdy
staje się niewskazana. Eksperci ostrzegają przed
wysiłkiem na wolnym powietrzu w mieście
w tych dniach, gdy jakość powietrza jest fatalna. Ostatnio z taką sytuacją mamy do czynienia
we Wrocławiu, gdzie w początkach lutego stacje
pomiarowe notowały wielokrotne przekroczenia
norm jakości powietrza.
Smog szczególnie szkodzi
osobom starszym, chorym
i właśnie dzieciom. Dr hab.
Tomasz Zatoński przestrzega
przed uprawianiem sportu
w takie dni:
– Osobom, które dziś
chciałyby uprawiać sport
na zewnątrz, zalecam

z otyłością – komentuje pomysłodawca akcji dr hab. Tomasz Zatoński z Kliniki Otolaryngologii,
Chirurgii Szyi i Głowy Uniwersytetu Szpitala Klinicznego we
Wrocławiu. – To we Wrocławiu
problem marginalny, bo dotyka

poszukiwanie miejsc, gdzie jakość
powietrza jest lepsza albo przeniesienie treningu na inny dzień. Bieganie bądź jazda na rowerze w masce oczywiście są możliwe, ale ich
noszenie zwiększa opór powietrza,
zmniejsza dopływ tlenu i znacząco
wpływa na wydolność, co powoduje
szybsze zmęczenie – mówi Tomasz
Zatoński. – Pozostawanie w domu
również nie uchroni nas przed szkodliwym powietrzem, ponieważ udowodniono, że cząstki pyłów, ale też
tlenki siarki i azotu także przenikają
do wnętrz. Wyjątkiem są pomieszczenia wyposażone w bardzo szczelne okna z systemem filtrów, które
jednak są rzadkością.

Biegają, grają w piłkę,
spacerują
Wiele badań prowadzonych
w ostatnich latach wskazywało na
brak aktywności fizycznej młodego
pokolenia. Najwyższa Izba Kontroli analizowała problem wielokrotnie, a kolejne raporty w tej sprawie
nie napawały optymizmem. Z wyników kontroli z 2013 r. wyłaniał
się wręcz obraz katastrofalny:
w starszych klasach szkół pod-

► Alicja Basiak z Katedry
Medycyny Społecznej
UMW zwraca uwagę na
podjadanie między posiłkami, głównie słodyczy.

stawowych na lekcjach wychowania fizycznego nie ćwiczyło ok.
15 proc. uczniów, a w gimnazjach
i liceach odsetek ten sięgnął nawet
30 procent. Z wrocławskich ankiet
płyną zupełnie inne wnioski: niemal wszystkie, bo ponad 98 proc.
dzieci, uczestniczą w zajęciach
wychowania fizycznego, jedynie
1,2 proc. korzysta ze zwolnień. Co
jeszcze bardziej cieszy, zdecydowana większość jest aktywa fizycznie
również poza szkołą – niemal 70
proc. dzieci ćwiczy przynajmniej
raz w tygodniu, a połowa z tych aktywnych uprawia sport nawet 3-4
razy w tygodniu. Tylko co dziesiąte
dziecko nie zażywa ruchu w ogóle
fot. Tomasz Gola

Badaniem objęto przeszło 3
tysiące uczniów w wielu 6-17 lat
(podzielonych na grupy wiekowe:
6-9, 10-12 i 13-17 lat) z 34 szkół
podstawowych i gimnazjalnych we
Wrocławiu w latach 2016/2017.
Ankiety wypełniali ich rodzice

zaledwie 2- 6 proc. z nich. Odsetek uczniów z nadwagą także nie
jest duży, bo nie przekracza 15 procent. Z naszych badań wynika, że
waga ciała uczniów wrocławskich
szkół w zdecydowanej większości
mieści się w normie, zwłaszcza
wśród nastolatków, wśród których prawidłową wagę ma 85 proc.
Co ciekawe, nieco szczuplejsze są
dziewczęta, i to w każdej grupie
wiekowej. Ujawnił się natomiast
problem nadmiernej szczupłości,
czego się nie spodziewaliśmy. Jest
on wprawdzie niewielki (zaledwie
kilka procent), ale istnieje i należy
na niego zwrócić uwagę.
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lub robi to sporadycznie.
Zgodnie z zaleceniami ekspertów, spora część aktywności
ma miejsce na wolnym powietrzu
– prawie 60 proc. dzieci przebywa
na zewnątrz 1-2 godziny w dni powszednie, co piąte nawet 4 godziny.
Niestety, nie dotyczy to wszystkich. 20 proc. uczniów spędza
czas na dworze rzadko albo wcale.
Część z nich nadrabia to w weekendy i inne dni wolne. Wówczas
prawie połowa dzieci przebywa
na zewnątrz przez 3 do 4 godzin,
a odsetek pozostających w domu
nie przekracza 5 procent.
Co lubią poza domem robić
młodzi ludzie? Najczęściej wybierają gry zespołowe i jazdę na rowerze, a także bieganie i spacery.
Ulubioną sporadyczną aktywnością, podejmowaną 1-2 razy w tygodniu jest pływanie – z basenu
korzysta 42 proc. dzieci we Wrocławiu. A na co dzień dominują
spacery. Oczywiście, jeśli dzieci
nie pozostają w domu, gdzie prawie
połowa spędza 1-2 godziny przed
ekranem komputera, telewizora
czy urządzeń mobilnych. 15 proc.
męczy w ten sposób oczy 3-4 godziny. Warto jednak zauważyć, że
blisko jedna trzecia uczniów korzysta z urządzeń mniej niż godzinę
dziennie.

nawykom żywieniowym dzieci są
wnioski pozytywne i negatywne.
80 proc. uczniów jada śniadania
w domu, czyli robi tak, jak trzeba.
Z drugiej strony..
– Nie je go aż 20 procent badanych, co niepokoi, zwłaszcza gdy
weźmiemy pod uwagę młody wiek
badanych – zauważa mgr Alicja
Basiak z Katedry Medycyny Społecznej. – Ponadto trzy czwarte
dzieci podjada między posiłkami
i to najczęściej słodycze, owoce
i warzywa znajdują się na dalszych
miejscach wśród najchętniej wybieranych produktów.
Warzywa i owoce należy spożywać codziennie przynajmniej
kilka razy. Robi to jednak zaledwie
ok. 25 proc. dzieci. Naukowców
niepokoi też za mało nabiału w ich
diecie – raz dziennie spożywa go
tylko 30 proc..
Ank iet y pot wierdziły też
za dużą ilość słodyczy w diecie
uczniów. Codziennie jada je co
trzecie dziecko, natomiast 65 proc.
przynajmniej raz w tygodniu. Nieco
lepiej wygląda kwestia słodzonych
napojów gazowanych. Zgodne
z deklaracjami rodziców, 35 proc.
dzieci nie pije ich nigdy, a 42 proc.
od 1 do 3 razy w miesiącu. Wyraźnie częściej uczniowie sięgają po
soki i wody smakowe – 30 proc.
przynajmniej 3 razy w tygodniu,
Mało warzyw i nabiału
a 5 proc. codziennie po kilka razy.
Potrawy typu fast food wyraźnie
W części raportu poświęconego tracą na popularności.

fot: Archiwum USK

► Dr Ireneusz Cichy z AWF zapowiada szczegóły
tegorocznej imprezy „Przewietrz się na Olimpijskim”.

Najlepsi wśród najlepszych

100 tys. zł – tyle wyniosła tegoroczna pula nagród, przeznaczonych przez dyrektora USK Piotra Pobrotyna,
dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
IX finał Programu Motywującego Rozwój Zawodowy tej grupy personelu odbył się 1 lutego br.
Wśród zaproszonych gości były panie: Anna Szafran – przewodnicząca
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Dorota Pietrzak
– dyrektor biura DOIPiP, Ewa Postowicz – przewodnicząca koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
Kampus ul. Borowska, Dorota Mazur
oraz Ewa Jabłońska – przedstawicielki koła PTP kampus ul. Skłodowska, Anna Staniuk – przewodnicząca
Zakładowej Organizacji Związkowej
USK Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Ewa Zuzanna
Jakimowicz – przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związkowej
USK NSZZ Solidarność.
W finale uczestniczyli także kierownicy klinik oddziałów, które
uzyskały najlepsze wyniki, przedstawiciele dyrekcji , pełnomocnicy
oraz kierownik działu personalnego.
Tego dnia najważniejsi jednak byli
oni: pielęgniarki, położne i ratowni-

cy medyczni, których praca została Podczas finału wręczono 61 nagród
doceniona.
o łącznej wartości 100 tys. zł, z czego 6 zostało przyznanych za pracę
zespołową (zatem liczba osób naProgram obejmował 6 kategorii:
grodzonych jest większa).
I. Najlepszy Pracownik – 41nagród Szczególne miejsce w tegorocznym finale zajęła Szkoła Radzenia
II. Stopień realizacji założeń proSobie, utworzona w czerwcu 2017
cesu pielęgnowania na danym odr. W ciągu 9 miesięcy w zajęciach
dziale – 3 nagrody finansowe oraz
zorganizowanych w ramach szko3 wyróżnienia.
ły udział wzięło 280 osób, a dzięIII. Adaptacji społeczno-zawodo- ki współpracy z fundacją „Razem
wa nowych pracowników w danej Zmieniamy Świat” rozdano blisko
komórce medycznej usługowej – 3 tysiąc poradników„ Jak opiekować się osobą przewlekle chorą
nagrody
w domu” i tyle samo zestawów do
IV. Aktywność zawodowa w roku
pielęgnacji. Szkołę prowadzą: Be2017 – 5 nagród.
ata Dąbrowska, Małgorzata Gdesz,
V. Edukacja pacjentów i ich bliskich Elżbieta Machocka, Urszula Łukasiewicz, Karola Lenta-Bera, Anna
– 8 nagród
Jankowska, Beata Wysoczańska,
VI. Innowacyjność, zaangażowanie, Wanda Kubiak.
wzorowa postawa zawodowa – 1
nagroda

Nagrodzeni w poszczególnych kategoriach:
I „Najlepszy Pracownik”

II „Proces pielęgnowania”

„Mój pacjent – moja pielęgniarka”

I Nagroda: Oddział Kliniczny Chirurgii
Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej

fot. Tomasz Gola

Barbara Reymont, Teresa Grygo, Danuta Blicharska-Rogala, Anna Bogulak,
Dorota Prus, Anida Porada, Agnieszka
Mawzurkiewicz, Jadwiga Rzatkowska,
Jolanta Pogorzelska, Joanna Chudzik,
Renata Jaskólska,Wioletta Siwiec, Ewa
Dyl, Mirosława Matuszczak, Zuzanna
Florczyk, Lucyna Stasiak, Katarzyna
Zaracka, Jolanta Rzyska, Agnieszka
Walczak, Iwona Wojnarowska, Tomasz
Ramuś, Ewa Gaim, Agnieszka Pietruch,
Renata Karoń, Agnieszka Janowska,
Marta Brzykowska, Katarzyna Żak,
Agata Bartczak.

„Mistrz w zawodzie”

► – W tegorocznej edycji w ramach akcji „Lekki
Tornister” zważymy torby szkolne wrocławskich dzieci
- mówi Agnieszka Łesiuk z Fundacji Sensoria.
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Anna Sosińska, Joanna Dobroć-Bujak, Anna Szylak, Iwona Cichocka,
Justyna Kłys, Agnieszka Majgier, Alicja
Wołoszczuk, Bożena Drozdowska,
Agata Wysocka, Marzena Kotwica,
Izabela Juszczak, Ewa Rozenek, Beata
Leszczyńska.

II Nagroda: Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
– Hematologia II, III, OWN
III Nagroda: Oddział Kliniczny Kardiochirurgii
Wyróżnienia: Oddział Urologii
i Onkologii Urologicznej; Oddział
Neurologiczny, Oddział Onkologii
i Hematologii Dziecięcej – odcinek I,
pobyt dzienny.

III „Adaptacja społeczno-zawodowa oraz doskonalenie
zawodowe”
Dział Sterylizacji, Zakład Radiologii
Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii,
Dział Organizacji Opieki nad Pacjentem.

IV „Aktywność Zawodowa”
Natalia Świątoniowska,Michał Czapla,
Małgorzata Gdesz, Ilona Michalewska,
Renata Stępień.

V „Edukacja pacjenta i jego
bliskich w zakresie przygotowania do funkcjonowania
po zakończeniu hospitalizacji
w przypadku pacjentów obłożnie chorych lub niesamodzielnych”
Jankowska Anna, Lukasiewicz Urszula,
Czykieta Izabella, Basińska Anna,
Budrewicz Jolanta, Kotwica Elżbieta,
Białecka Ludmiła, Kurczewska Anna.

VI „Innowacyjność, zaangażowanie, postawa zawodowa”
Renata Podziawo z Oddziału Chirurgii
Urazowej i Chirurgii Ręki m.in. za przygotowanie zespołu pielęgniarskiego
do udziału w opiece nad pacjentem po
nowatorskim zabiegu przeszczepu ręki
i udział w realizacji programu prozdrowotnego PrzyVitaj Fit.§
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Ciekawostki medyczne
Bioplastik na rany

Leczenie rozległych ran za
pomocą opatrunków z plastiku? Nad takim właśnie rozwiązaniem pracują naukowcy Polskiej
Akademii Nauk w Krakowie.
Nie chodzi jednak o plastik, jaki
kojarzy się nam z przedmiotami
codziennego użytku, ale o polimer, produkowany przez niektóre
bakterie w warunkach stresu. Mikrobiolog dr Maciej Guzik wyjaśnia, że znane są już ponad 150
gatunki bakterii, które w pewnych sytuacjach wytwarzają
polimer przypominający plastik, na zasadzie „zapasów” węgla
i energii na trudne czasy. Ten bioplastik jest biodegradowalny
i szybko się rozkłada w środowisku naturalnym – w sprzyjających warunkach rozłoży się na dwutlenek węgla i wodę
już po trzech miesiącach. Zdaniem dr. Guzika to jedna
z zalet, która pozwoli wykorzystać
materiał w celach medycznych,
m.in. w opatrunkach.

Serce nie lubi hałasu

Hałas generowany przez ruch drogowy, tramwaje,
pociągi, samoloty i urządzenia przemysłowe jest bardziej
szkodliwy niż do tej pory uważano. Zdaniem naukowców
z Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji w Niemczech, negatywnie oddziałuje on na organizm na poziomie
komórkowym, przez co sprzyja rozwojowi cukrzycy, nadciśnienia i innych dolegliwości układu krążenia. Badacze przeanalizowali ostatnie badania, dotyczące wpływu hałasu na
mechanizmy upośledzające funkcje krwionośne. Doszli do
wniosku, że tzw. hałas środowiskowy wywołuje u człowieka
reakcję stresową, a ta aktywuje układ współczulny i powoduje wydzielanie hormonów,
stopniowo niszczących
naczynia krwionośne.
To z kolei jest jedną
z przyczyn zwiększenia ryzyka chorób serca. Może doprowadzić
nawet do całkowitej
jego niewydolności.

Piłka ponad wszystko!

Tak, tak, chodzi właśnie o ukochaną przez miliony piłkę nożną.
Nie wystarczy jednak emocjonować się
zmaganiami ulubionej drużyny na kanapie
przed telewizorem. Trzeba samemu kopać.
Udowodnili to badacze z Uniwersytetu Południowej Danii i Uniwersytetu w Niszu w Serbii.
Ich gra w piłkę nożną pozytywnie wpływa na
metabolizm, układ krwionośny i układ mięśniowo-szkieletowy człowieka, a przez to może być świetnym sposobem zapobiegania chorobom cywilizacyjnym.
Wystarczy godzinny trening dwa razy w tygodniu, a istotnie zwiększa się pobór
tlenu, zmniejsza się masa ciała, spada poziom „złego” cholesterolu , uspokaja
się tętno spoczynkowe , a jakby tego było mało – obniża się ciśnienie krwi.
Kopanie piłki łączy zalety treningu HIIT (interwałowy wysokiej intensywności), wytrzymałościowego i siłowego.

Ryby zamiast wina

Winogronami
w depresję?
Polifenole pochodzące z winogron mogą łagodzić objawy depresji – do takiego wniosku
doszli specjaliści z Icahn School of Medicine
at Mount Sinai w Nowym Jorku, choć jak sami
przyznają, nie do końca wiadomo, dlaczego
tak się dzieje. Naukowcy eksperymentowali
na myszach. Według ich ustaleń, dwa związki
zawarte w winogronach: kwas dehydrooctowy (DHCA) oraz 3-O-glukozyd malwidyny
łagodzą objawy depresji u gryzoni poprzez
zmniejszanie stanu zapalnego oraz zwiększanie neuroplastyczności. Winogronowe związki
działały tak samo w przypadku myszy, którym
przeszczepiono komórki pobrane ze szpiku
kostnego zwierząt podatnych na stres. Czy
polifenole z winogron będą skuteczne w leczeniu pacjentów z depresją spowodowaną przewlekłym stresem? Przed naukowcami jeszcze
daleka droga do potwierdzenia tej tezy.

Wyniki tych badań nie spodobają
się tym, którzy wierzyli w doniesienia o zbawiennej roli czerwonego wina,
ciemnej czekolady i napojów zawierających kofeinę na zachowanie sprawności
mózgu. Eksperci z Global Council on Brain
Health (GCBH) – niezależnej rady skupiającej
specjalistów z całego świata – ogłosili wyniki wieloletnich obserwacji wpływu diety na pracę mózgu. Ich zdaniem, nie ma dowodów na
korzyści ze spożywania tych produktów dla funkcjonowania mózgu. Ani kawa, ani wino,
ani czekolada nie pomagają lepiej myśleć. Natomiast potwierdziło się, że na nasz umysł
dobrze wpływa dieta bogata w zielone warzywa liściaste, a przede wszystkim ryby.
Jednocześnie eksperci zwracają uwagę na szkodliwe działanie na mózg nadmiaru
czerwonego mięsa, tłuszczów nasyconych oraz cukru.

Krzyżówka panoramiczna
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru:
Gdzie niezgoda, tam pewna szkoda.
Nagrody (książki „ Stulecie chirurgów”) otrzymują:
Elżbieta Nowak, Wojciech Kos, Marian Wawrzyniak
Rozwiązanie można przesłać na
e-mail: kowalskam@usk.wroc.pl
lub wrzucić wypełniony kupon do
skrzynki w informacji (hol główny).
Nagrodzonych wybieramy
do 8 marca

Rozwiązanie krzyżówki:
.........................................................
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