
Zakład Patomorfologii i Cytologii Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we 
Wrocławiu jest jednym z nielicznych ośrodków w kraju, który oferuje badania z zakresu 
patologii perinatalnej i placentologii klinicznej. Pozwalają one m.in. odpowiedzieć na py-
tania, dlaczego doszło do poronienia, jaka jest przyczyna nieprawidłowego stanu płodu lub 
śmierci dziecka po porodzie. Są one codziennością pracy dr Martyny Trzeszcz, która ma za 
sobą tysiące badań wykonanych w kraju i wiodących ośrodkach zagranicznych, w których 
odbywała staże w tej dziedzinie. Zajmuje się diagnostyką poronień i okołoporodową obej-
mującą badania płodu, noworodka oraz łożyska wraz z błonami płodowymi i pępowiną.

W jaki sposób nadmiar ciała 
szkodzi całemu organizmowi, 
jaki jest związek między otyło-
ścią a nadciśnieniem, czemu nie 
powinniśmy się usprawiedliwiać 
grubą mamą i babcią, do czego 
potrzebujemy miarki krawieckiej 
i dlaczego warto dokładnie czy-
tać etykiety ze składem napojów 
– wyjaśnia dr Anna Szymańska-
-Chabowska z Kliniki Chorób 
Wewnętrznych, Zawodowych 
i Nadciśnienia Tętniczego USK.

Opracowany przez pielęgniar-
ki Edytę Jurczyńską i Beatę Ma-
tysiak przewodnik na temat ra-
dzenia sobie z przemocą ze strony 
pacjentów i ich rodzin okazał się 
najlepszy wśród projektów zgło-
szonych w tegorocznej edycji Pro-
gramu Motywującego. Poradnik 
ma pomóc pielęgniarkom, położ-
nym i ratownikom medycznym 
chronić się przed różnymi forma-
mi niewłaściwych zachowań, na 
jakie narażona jest ta grupa.

Trudno ją rozpoznać, a jesz-
cze trudniej wyleczyć. Począt-
kowe objawy nie są charaktery-
styczne, nie wiadomo też jaka jest 
jej przyczyna. Pojawia się nagle, 
długo się rozwija, niszcząc ważne 
narządy. Gdy chory usłyszy pra-
widłową diagnozę, najczęściej nie 
udaje się już cofnąć jej skutków. 
Choroba Ormonda jest interdy-
scyplinarna, jej leczenie wyma-
ga współpracy lekarzy różnych 
specjalności.
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Jakie są  przyczyny upadków 
u osób starszych i jak im zapobiec? 
Jak rozpoznać wczesne oznaki 
demencji? Jak działa pamięć, co 
służy pamięci i jak trenować szare 
komórki? To tylko niektóre z py-
tań, na jakie będzie można znaleźć 
odpowiedź podczas bezpłatnych 
warsztatów dla seniorów, organizo-

wanych 17 maja przez Uniwersytet 
Medyczny we Wrocławiu, Uni-
wersytecki Szpital Kliniczny oraz 
Fundację Wspierajmy Seniorów. 
Uwaga, obowiązują zapisy!

Uczestnicy warsztatów do-
wiedzą się od specjalistów, jakich 
leków stosowanych w chorobach 
układu krążenia nie można brać ra-

zem z suplementami diety i poży-
wieniem, ze względu na zachodzące 
między nimi interakcje. Poznają też 
wskazówki postępowania w choro-
bach sercowo-naczyniowych u osób 
starszych. Ciekawie zapowiada się 
warsztat dotyczący optymalnej 
aktywności fizycznej. Jaką formę 
ruchu wybrać i jak intensywnie ją 
uprawiać, żeby długo cieszyć się 
dobrym zdrowiem i sprawnością 
fizyczną? Taka wiedza na pewno 
się przyda każdemu. 

Program wydarzenia http://
warsztaty2019.wspierajmysenio-
row.pl/

Zapisy: http://warsztaty.wspie-
rajmyseniorow.pl/rejestracja. 

Wówczas użyto glejowych 
komórek węchowych, przygo-
towanych przez Instytut Immu-
nologii i Terapii Doświadczalnej 
PAN we Wrocławiu. Teraz jest 
szansa, że do kolejnej takiej ope-
racji będzie można potrzebne 
komórki namnożyć we własnym 
laboratorium. W projekcie Wro-
cław Walk Again wytypowa-
no kolejnego pacjenta, ale żeby 
operacja mogła się odbyć, trzeba 
jeszcze spełnić kilka wymogów. 
Uczelnia uzyskała już rejestrację 
glejowych komórek węchowych 
w Europejskiej Agencji Medycz-
nej, jednak konieczne jest jesz-
cze doposażenie laboratorium, 
by dostać pozwolenie Głównego 

Inspektoratu Farmaceutyczne-
go. Glejowe komórki węchowe są 
priorytetem, ale centrum daje moż-
liwości prowadzenia wielu terapii, 
m.in. dotyczących onkologii czy 
stomatologii.

Centrum powstaje dzięki fun-
duszom pochodzącym z programu 
„Regionalna Inicjatywa Dosko-
nałości” dotowanego przez Mi-
nisterstwo Nauki i  Szkolnictwa 
Wyższego. Na potrzeby centrum 
pozyskano już prawie 12 mln zł, 
a  potrzeba jeszcze kilku milio-
nów zł. Laboratorium przechodzi 
ostatni etap wyposażania w spe-
cjalistyczny sprzęt. Kierownikiem 
projektu jest prof. Piotr Ponikowski 
– prorektor ds. nauki UMW.

– Wysoka jakość usług oraz bezpie-
czeństwo pacjentów i personelu jest 
kwestią o nadrzędnym znaczeniu 
dla zarządu szpitala, który w celu 
realizacji tego założenia opracował 

i systematycznie wdraża wielolet-
nią strategię zarządzania jakością 
– mówi dr Izabela Witczak, pełno-
mocnik dyrektora USK ds. jakości, 
koordynująca wszelkie działania 

związane z przygotowaniem szpi-
tala do wizyty akredytacyjnej oraz 
jej przeprowadzenia. – Jednym 
z istotnych elementów tej strategii 
jest poddanie szpitala obiektywnej 
ocenie zewnętrznych jednostek cer-
tyfikacyjnych i akredytacyjnych. 

Od 2005 r. USK posiada cer-
tyfikat na spełnienie wymogów 
międzynarodowej normy ISO 
9001:2015, a  w  2015 r. szpital 
otrzymał międzynarodową akredy-
tację przyznawaną przez norweską 
jednostkę certyfikacyjną DNV. Na-
stępnym krokiem działań projako-
ściowych działalności szpitala było 
przygotowanie szpitala do akre-
dytacji narodowej przyznawanej 
przez ministra zdrowia. Program 
akredytacji szpitali został w Polsce 
wprowadzony w 1998 roku i objął 
dotychczas 200 szpitali. 

Narzędziem oceny akredyta-
cyjnej jest zestaw 221 standardów 
umieszczonych w 15 obszarach. 
Są to m.in. zakażenia szpitalne, 
farmakoterapia, prawa pacjenta, itd. 
– W tym celu analizie poddano 
wszystkie procesy realizowane 
w szpitalu, czyli zarządcze, me-
dyczne, pomocnicze w celu określe-
nia stopnia ich spełnienia z wymo-

gami standardów akredytacyjnych 
– wylicza pełnomocnik dyrektora 
USK ds. jakości. – Takie działania 
wymagały skoordynowanej współ-
pracy przedstawicieli różnych 
specjalności: lekarzy, pielęgniarek 
i położnych, farmaceutów, diagno-
stów laboratoryjnych, mikrobiolo-
gicznych itd. 

Istotną rolę odegrały również 
powołane przez dyrektora USK 
liczne komitety i  zespoły zada-
niowe, działające już od kilku lat 
w składzie kilkuosobowym i za-
zwyczaj interdyscyplinarnym. 
Osobami kluczowymi w poszcze-
gólnych klinikach czy też dzia-
łach byli kierownicy, pielęgniarki 
oddziałowe oraz liderzy kliniczni, 
czyli lekarze z każdej kliniki wy-
znaczeni ściśle do współpracy w za-
kresie akredytacji. 
– Biorąc pod uwagę wielkość 
szpitala, a więc liczbę łóżek, ilość 
personelu, wielość procesów dia-
gnostycznych i terapeutycznych, 
a także dwie odległe lokalizacje na-
leży uznać, że zdaliśmy egzamin na 
piątkę – nie kryje radości dyrektor 
USK Piotr Pobrotyn. – Spełniliśmy 
wymagany procent standardów, 
aby otrzymać certyfikat akredyta-

cyjny ministra zdrowia na trzy lata 
(2019- 2021). Szczegółowa analiza 
standardów akredytacyjnych i ich 
wdrażanie udowodniło, że bez-
pieczeństwo pacjenta wymaga do-
głębnego zrozumienia wszystkich 
etapów procesu diagnozowania 
i leczenia. Główna zasada, będąca 
fundamentem procesu poprawy ja-
kości w opiece zdrowotnej wyma-
ga kontroli nie na końcu, a raczej 
w ciągu całego procesu. 

Bezpieczeństwo pacjenta służy 
zmniejszaniu częstości występo-
wania zdarzeń niepożądanych oraz 
ograniczaniu ich skutków, a także 
zwiększaniu szans powrotu do nor-
my po wystąpieniu takich zdarzeń.
– Czynniki ludzkie są główną 
przyczyną zdarzeń niepożądanych 
w  usługach szpitalnych, gdzie 
występuje wiele skomplikowa-
nych procesów o wysokim ryzy-
ku – dodaje dr Witczak. – Wpływ 
czynników ludzkich może mieć 
poważne, a czasami nawet fatal-
ne konsekwencje dla pacjentów 
oraz pracowników. Dlatego należy 
dążyć do stworzenia bezpieczne-
go systemu udzielania świadczeń 
zdrowotnych na każdym etapie ich 
realizacji.

AKTUALNOŚCI

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu uruchomi w tym roku 
Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Zaawansowanych Terapii 
Komórkowych. Laboratorium posłuży do wytwarzania leków 
stosowanych w terapii zaawansowanej m.in. glejowych komó-
rek węchowych, które użyto do unikatowego w skali światowej 
zabiegu, przeprowadzonego w 2012 r. w Klinice Neurochirurgii 
USK u pacjenta z przerwanym rdzeniem kręgowym.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu uzyskał certyfi-
kat ministra zdrowia w zakresie spełnienia standardów akredy-
tacyjnych. Jest to najbardziej prestiżowy certyfikat, o jaki mogą 
ubiegać się polskie szpitale. Do jego uzyskania konieczne jest 
spełnienie wielu rygorystycznych wymagań, dotyczących m.in. 
zasad prawidłowego i bezpiecznego postępowania oraz organiza-
cji świadczenia usług medycznych. To potwierdzenie spełnienia 
najwyższych standardów jakościowych. 

Bezpłatne warsztaty dla seniorów

Centrum badawcze coraz bliżej

USK w gronie szpitali akredytowanych

Szkolenie z transplantologii
Kierownicy oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii, koordynatorzy 
transplantacyjni, kierownicy i pracownicy stacji dializ uczestniczyli w szko-
leniu zorganizowanym 5 kwietnia br. przez Klinikę Chirurgii Naczyniowej, 
Ogólnej i Transplantacyjnej oraz Klinikę Nefrologii i Medycyny Transplanta-
cyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego 
we Wrocławiu. Konferencję otwierali prof. dr hab. Oktawia Mazanowska 
i prof. dr hab. Dariusz Patrzałek. Stan pobierania i przeszczepiania narządów 
w województwie dolnośląskim i opolskim, aspekty prawne przeszczepiania 
narządów, zmiany w procedurze orzekania śmierci mózgu, fakty i mity zwią-
zane z przeszczepianiem nerki od dawcy żywego – to niektóre z tematów 
poruszanych podczas szkolenia. 

Graj z nami w piłkę nożną
Drużyna Victoria USK poszukuje chętnych spośród pracowników szpitala i Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu do gry w piłkę nożną w swoim teamie. Zespół Victoria USK 
powstał w 2014 roku. W roku 2018 wygrał IV edycję Turnieju Piłki Nożnej w Ochronie 
Zdrowia oraz Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej dla amatorów. Grał również w lidze ama-
torskiej WROCBAL. Jest prowadzony przez Krystiana Lamberskiego, certyfikowanego 
trenera UEFA Pro i instruktora metody nauczania Coerver. Swoje siły na boisku może 
sprawdzić osoba w wieku do 40 lat, z doświadczeniem w grze w piłkę, wydolna fizycznie, 

a przede wszystkim ambitna sportowo. Zgłoszenia proszę składać w sekretariacie Kliniki Neurochirurgii USK. Prosimy umieścić 
na zgłoszeniu swoje podstawowe dane osobowe, w tym wiek, miejsce pracy oraz informacje o doświadczeniu piłkarskim.

fot: T. W
alów

, U
m

ed. 

fot: Archiw
um

 U
SK

fot. Tom
asz G

olla



2 Maj 2019

Jakie są  przyczyny upadków 
u osób starszych i jak im zapobiec? 
Jak rozpoznać wczesne oznaki 
demencji? Jak działa pamięć, co 
służy pamięci i jak trenować szare 
komórki? To tylko niektóre z py-
tań, na jakie będzie można znaleźć 
odpowiedź podczas bezpłatnych 
warsztatów dla seniorów, organizo-

wanych 17 maja przez Uniwersytet 
Medyczny we Wrocławiu, Uni-
wersytecki Szpital Kliniczny oraz 
Fundację Wspierajmy Seniorów. 
Uwaga, obowiązują zapisy!

Uczestnicy warsztatów do-
wiedzą się od specjalistów, jakich 
leków stosowanych w chorobach 
układu krążenia nie można brać ra-

zem z suplementami diety i poży-
wieniem, ze względu na zachodzące 
między nimi interakcje. Poznają też 
wskazówki postępowania w choro-
bach sercowo-naczyniowych u osób 
starszych. Ciekawie zapowiada się 
warsztat dotyczący optymalnej 
aktywności fizycznej. Jaką formę 
ruchu wybrać i jak intensywnie ją 
uprawiać, żeby długo cieszyć się 
dobrym zdrowiem i sprawnością 
fizyczną? Taka wiedza na pewno 
się przyda każdemu. 

Program wydarzenia http://
warsztaty2019.wspierajmysenio-
row.pl/

Zapisy: http://warsztaty.wspie-
rajmyseniorow.pl/rejestracja. 

Wówczas użyto glejowych 
komórek węchowych, przygo-
towanych przez Instytut Immu-
nologii i Terapii Doświadczalnej 
PAN we Wrocławiu. Teraz jest 
szansa, że do kolejnej takiej ope-
racji będzie można potrzebne 
komórki namnożyć we własnym 
laboratorium. W projekcie Wro-
cław Walk Again wytypowa-
no kolejnego pacjenta, ale żeby 
operacja mogła się odbyć, trzeba 
jeszcze spełnić kilka wymogów. 
Uczelnia uzyskała już rejestrację 
glejowych komórek węchowych 
w Europejskiej Agencji Medycz-
nej, jednak konieczne jest jesz-
cze doposażenie laboratorium, 
by dostać pozwolenie Głównego 

Inspektoratu Farmaceutyczne-
go. Glejowe komórki węchowe są 
priorytetem, ale centrum daje moż-
liwości prowadzenia wielu terapii, 
m.in. dotyczących onkologii czy 
stomatologii.

Centrum powstaje dzięki fun-
duszom pochodzącym z programu 
„Regionalna Inicjatywa Dosko-
nałości” dotowanego przez Mi-
nisterstwo Nauki i  Szkolnictwa 
Wyższego. Na potrzeby centrum 
pozyskano już prawie 12 mln zł, 
a  potrzeba jeszcze kilku milio-
nów zł. Laboratorium przechodzi 
ostatni etap wyposażania w spe-
cjalistyczny sprzęt. Kierownikiem 
projektu jest prof. Piotr Ponikowski 
– prorektor ds. nauki UMW.

– Wysoka jakość usług oraz bezpie-
czeństwo pacjentów i personelu jest 
kwestią o nadrzędnym znaczeniu 
dla zarządu szpitala, który w celu 
realizacji tego założenia opracował 

i systematycznie wdraża wielolet-
nią strategię zarządzania jakością 
– mówi dr Izabela Witczak, pełno-
mocnik dyrektora USK ds. jakości, 
koordynująca wszelkie działania 

związane z przygotowaniem szpi-
tala do wizyty akredytacyjnej oraz 
jej przeprowadzenia. – Jednym 
z istotnych elementów tej strategii 
jest poddanie szpitala obiektywnej 
ocenie zewnętrznych jednostek cer-
tyfikacyjnych i akredytacyjnych. 

Od 2005 r. USK posiada cer-
tyfikat na spełnienie wymogów 
międzynarodowej normy ISO 
9001:2015, a  w  2015 r. szpital 
otrzymał międzynarodową akredy-
tację przyznawaną przez norweską 
jednostkę certyfikacyjną DNV. Na-
stępnym krokiem działań projako-
ściowych działalności szpitala było 
przygotowanie szpitala do akre-
dytacji narodowej przyznawanej 
przez ministra zdrowia. Program 
akredytacji szpitali został w Polsce 
wprowadzony w 1998 roku i objął 
dotychczas 200 szpitali. 

Narzędziem oceny akredyta-
cyjnej jest zestaw 221 standardów 
umieszczonych w 15 obszarach. 
Są to m.in. zakażenia szpitalne, 
farmakoterapia, prawa pacjenta, itd. 
– W tym celu analizie poddano 
wszystkie procesy realizowane 
w szpitalu, czyli zarządcze, me-
dyczne, pomocnicze w celu określe-
nia stopnia ich spełnienia z wymo-

gami standardów akredytacyjnych 
– wylicza pełnomocnik dyrektora 
USK ds. jakości. – Takie działania 
wymagały skoordynowanej współ-
pracy przedstawicieli różnych 
specjalności: lekarzy, pielęgniarek 
i położnych, farmaceutów, diagno-
stów laboratoryjnych, mikrobiolo-
gicznych itd. 

Istotną rolę odegrały również 
powołane przez dyrektora USK 
liczne komitety i  zespoły zada-
niowe, działające już od kilku lat 
w składzie kilkuosobowym i za-
zwyczaj interdyscyplinarnym. 
Osobami kluczowymi w poszcze-
gólnych klinikach czy też dzia-
łach byli kierownicy, pielęgniarki 
oddziałowe oraz liderzy kliniczni, 
czyli lekarze z każdej kliniki wy-
znaczeni ściśle do współpracy w za-
kresie akredytacji. 
– Biorąc pod uwagę wielkość 
szpitala, a więc liczbę łóżek, ilość 
personelu, wielość procesów dia-
gnostycznych i terapeutycznych, 
a także dwie odległe lokalizacje na-
leży uznać, że zdaliśmy egzamin na 
piątkę – nie kryje radości dyrektor 
USK Piotr Pobrotyn. – Spełniliśmy 
wymagany procent standardów, 
aby otrzymać certyfikat akredyta-

cyjny ministra zdrowia na trzy lata 
(2019- 2021). Szczegółowa analiza 
standardów akredytacyjnych i ich 
wdrażanie udowodniło, że bez-
pieczeństwo pacjenta wymaga do-
głębnego zrozumienia wszystkich 
etapów procesu diagnozowania 
i leczenia. Główna zasada, będąca 
fundamentem procesu poprawy ja-
kości w opiece zdrowotnej wyma-
ga kontroli nie na końcu, a raczej 
w ciągu całego procesu. 

Bezpieczeństwo pacjenta służy 
zmniejszaniu częstości występo-
wania zdarzeń niepożądanych oraz 
ograniczaniu ich skutków, a także 
zwiększaniu szans powrotu do nor-
my po wystąpieniu takich zdarzeń.
– Czynniki ludzkie są główną 
przyczyną zdarzeń niepożądanych 
w  usługach szpitalnych, gdzie 
występuje wiele skomplikowa-
nych procesów o wysokim ryzy-
ku – dodaje dr Witczak. – Wpływ 
czynników ludzkich może mieć 
poważne, a czasami nawet fatal-
ne konsekwencje dla pacjentów 
oraz pracowników. Dlatego należy 
dążyć do stworzenia bezpieczne-
go systemu udzielania świadczeń 
zdrowotnych na każdym etapie ich 
realizacji.

AKTUALNOŚCI

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu uruchomi w tym roku 
Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Zaawansowanych Terapii 
Komórkowych. Laboratorium posłuży do wytwarzania leków 
stosowanych w terapii zaawansowanej m.in. glejowych komó-
rek węchowych, które użyto do unikatowego w skali światowej 
zabiegu, przeprowadzonego w 2012 r. w Klinice Neurochirurgii 
USK u pacjenta z przerwanym rdzeniem kręgowym.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu uzyskał certyfi-
kat ministra zdrowia w zakresie spełnienia standardów akredy-
tacyjnych. Jest to najbardziej prestiżowy certyfikat, o jaki mogą 
ubiegać się polskie szpitale. Do jego uzyskania konieczne jest 
spełnienie wielu rygorystycznych wymagań, dotyczących m.in. 
zasad prawidłowego i bezpiecznego postępowania oraz organiza-
cji świadczenia usług medycznych. To potwierdzenie spełnienia 
najwyższych standardów jakościowych. 

Bezpłatne warsztaty dla seniorów

Centrum badawcze coraz bliżej

USK w gronie szpitali akredytowanych

Szkolenie z transplantologii
Kierownicy oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii, koordynatorzy 
transplantacyjni, kierownicy i pracownicy stacji dializ uczestniczyli w szko-
leniu zorganizowanym 5 kwietnia br. przez Klinikę Chirurgii Naczyniowej, 
Ogólnej i Transplantacyjnej oraz Klinikę Nefrologii i Medycyny Transplanta-
cyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego 
we Wrocławiu. Konferencję otwierali prof. dr hab. Oktawia Mazanowska 
i prof. dr hab. Dariusz Patrzałek. Stan pobierania i przeszczepiania narządów 
w województwie dolnośląskim i opolskim, aspekty prawne przeszczepiania 
narządów, zmiany w procedurze orzekania śmierci mózgu, fakty i mity zwią-
zane z przeszczepianiem nerki od dawcy żywego – to niektóre z tematów 
poruszanych podczas szkolenia. 

Graj z nami w piłkę nożną
Drużyna Victoria USK poszukuje chętnych spośród pracowników szpitala i Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu do gry w piłkę nożną w swoim teamie. Zespół Victoria USK 
powstał w 2014 roku. W roku 2018 wygrał IV edycję Turnieju Piłki Nożnej w Ochronie 
Zdrowia oraz Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej dla amatorów. Grał również w lidze ama-
torskiej WROCBAL. Jest prowadzony przez Krystiana Lamberskiego, certyfikowanego 
trenera UEFA Pro i instruktora metody nauczania Coerver. Swoje siły na boisku może 
sprawdzić osoba w wieku do 40 lat, z doświadczeniem w grze w piłkę, wydolna fizycznie, 

a przede wszystkim ambitna sportowo. Zgłoszenia proszę składać w sekretariacie Kliniki Neurochirurgii USK. Prosimy umieścić 
na zgłoszeniu swoje podstawowe dane osobowe, w tym wiek, miejsce pracy oraz informacje o doświadczeniu piłkarskim.
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Są one codziennością pracy dr 
Martyny Trzeszcz, która ma za 
sobą ponad siedem lat doświad-
czenia, tysiące badań wykonanych 
w kraju i wiodących ośrodkach za-
granicznych, w których odbywała 
staże w tej dziedzinie. Zajmuje się 
diagnostyką poronień i okołopo-
rodową obejmującą badania pło-
du, noworodka oraz łożyska wraz 
z błonami płodowymi i pępowiną. 
Rola patomorfologa tej wąskiej 

specjalności jest szczególnie waż-
na w  sytuacjach, gdy doszło do 
komplikacji podczas ciąży i tuż po 
porodzie, łącznie z tymi najtragicz-
niejszymi, czyli śmiercią dziecka. 
– Istotną częścią mojej pracy jest 
poporodowa placentologia klinicz-
na, czyli badania łożyska, pępowi-
ny i błon płodowych, które mogą 
dostarczyć cennych informacji na 
temat stanu płodu w okresie ciąży 
w korelacji z danymi klinicznymi 

– mówi dr Martyna Trzeszcz. – 
Łożysko jest zbudowane z części 
płodowej i matczynej, mamy zatem 
możliwość wykrycia chorób u mat-
ki (to ważne zwłaszcza wtedy, gdy 
choroba wcześniej nie była zdia-
gnozowana), jak i identyfikacji nie-
prawidłowości dotyczących płodu. 

Kiedy winne jest łożysko

Dr Martyna Trzeszcz podkre-
śla, że to trudna dziedzina, ale nio-
sąca ogromne korzyści dla pacjen-
tek. Utrata ciąży jest dramatycznym 
zdarzeniem w życiu kobiety, a wy-
jaśnienie, dlaczego do tego doszło 
jest podstawowym celem diagno-
stycznym, istotnym dla planowania 
następnych ciąż i niejednokrotnie 
pozwala zapobiec rozwojowi nie-
których powikłań. Jeśli wiadomo, 
co się wydarzyło i dlaczego tak się 
stało, lekarze mają szansę zastoso-
wać odpowiednie leczenie i prowa-
dzić kolejne ciąże w sposób bardziej 
ukierunkowany (np. u pacjentki 
z trombofilią podejrzewaną w ba-
daniu łożyska w poprzedniej ciąży 
i ostatecznie potwierdzoną później 
w badaniach z krwi matki).

Przyczyny najczęstszych powi-
kłań ciążowych, w tym jej straty, 
różnią się w zależności od okresu 
ciąży, w którym się pojawiły. Naj-
częstszą przyczyną poronienia we 
wczesnej ciąży są wady genetyczne 
płodu a potem czynniki matczyne, 
natomiast nieprawidłowości zwią-
zane z  łożyskiem statystycznie 
pozostają na dalszych miejscach. 
Jednak już od II trymestru cią-
ży niewydolność łożyska lub jego 
osłabiona czynność jako przyczy-
na ciężkich powikłań stopniowo 
wzrasta. Od 13. tygodnia ciąży 
pojawia się już na trzecim miejscu 
względem częstości występowania. 
Pod koniec II oraz w III trymestrze 
ciąży przyczyny łożyskowe wiodą 
już prym, w tym przede wszystkim, 
w tych najcięższych powikłaniach. 
Między 24. a 27. tygodniem ciąży 
przyczyny związane z łożyskiem 
odpowiadają aż za ok. 45 proc. tego 
typu patologii.

W  uproszczeniu, biorąc pod 
uwagę cały czas trwania ciąży, jeśli 
wykluczy się przyczyny genetycz-
ne i matczyne, istnieje duże praw-
dopodobieństwo, że „winne” jest 
łożysko. Zaburzenia jego funkcjo-
nowania mogą zahamować rozwój 
płodu, uszkadzać jego centralny 
układ nerwowy, powodować przed-
wczesny poród i śmierć zarówno 
wewnątrzmaciczną, śródporodo-
wą, jak i wkrótce po urodzeniu. 
Destrukcyjnych możliwości jest 
wiele, a cała sztuka polega na dro-
biazgowym medycznym badaniu.

Nie tylko algorytmy

– Niektóre zaburzenia można zdia-

gnozować już na etapie badania 
makroskopowego – tłumaczy dr 
Martyna Trzeszcz. – Wykrywamy 
w jego trakcie np. nieprawidłową 
budowę pępowiny, która może 
mieć zwężenie, być nadmiernie 
skręcona, posiadać niedobór sub-
stancji zabezpieczających naczynia 
pępowinowe przed uciskiem. To 
oczywiście tylko wybrane, częściej 
spotykane przykłady. Badanie mi-
kroskopowe pozwala na jeszcze do-
kładniejszą diagnostykę, dotyczącą 
m. in. patologii naczyń, zapaleń, 
łożyskowych chorób autoimmu-
nologicznych, a także np. zmian 
związanych z nadciśnieniem tętni-
czym i cukrzycą. Należy jednak pa-
miętać, że badanie makroskopowe 
i mikroskopowe łożyska to dwie in-
tegralne, wzajemnie uzupełniające 
się części. 

Ustalenie prawidłowej diagnozy 
wymaga zastosowania specjalnych 
algorytmów i wiąże się z wielo-
ma godzinami intensywnej pracy. 
Dr Trzeszcz zastrzega, że pato-
logia perinatalna nie odpowie na 
wszystkie możliwe pytania doty-
czące nieprawidłowego przebiegu 
ciąży. Niejednokrotnie zgłaszający 
się lekarze i matki mają takie ocze-
kiwania. To po prostu niemożliwe. 
Przyczyny powikłań ciążowych 
wymagają oceny specjalistów z róż-
nych dziedzin. Badanie placento-
logiczne jest jednym z  istotnych 
jej elementów, a jego efekty mają 
wymierne znaczenie dla przyszłej 
matki i opiekujących się nią leka-
rzy. Mimo to w Polsce wciąż to 
dziedzina niszowa. 
– Patologia perinatalna z placento-
logią kliniczną powinna być stan-
dardem opieki każdego szpitala 
ginekologiczno-położniczego o III 
stopniu referencyjności – konklu-
duje dr Trzeszcz. – Niestety, pod 
tym względem daleko nam jeszcze 
do światowej czołówki. W dalszym 
ciągu wiele szpitali ginekologiczno-
-położniczych w Polsce nie ma do-
stępu do specjalistycznego badania 
placentologicznego.

Zbyt mało specjalistów

Zakład Patomorfologii i Cyto-
logii Klinicznej prowadzi badania 
łożyskowe głównie na potrzeby 
własnych pacjentek, ale też wro-
cławskiego Szpitala im. A. Fal-
kiewicza, niektórych prywatnych 
przychodni ginekologicznych 
i ośrodków ginekologiczno-położ-
niczych z różnych części Polski. Dr 
Trzeszcz ma na koncie ponad 2,5 
tysiąca takich analiz w kraju i kil-
kaset w ośrodkach zagranicznych, 
głównie w Wielkiej Brytanii. Szef 
Zakładu Patomorfologii i Cytologii 
Klinicznej USK prof. Michał Jeleń 
przyznaje, że do wprowadzenia 
diagnostyki łożyskowej w tej jed-
nostce skłoniła go właśnie istnie-
jąca w Polsce luka w tej dziedzinie 
diagnostyki.
– Kilka lat temu ta część patologii 
traktowana była u nas po maco-
szemu – mówi prof. Michał Jeleń. 
– Jednocześnie istniało duże zapo-
trzebowanie położników i neonato-
logów na takie badania. Przy okazji 
organizacji konferencji naukowej 
we Wrocławiu zaczęliśmy współ-
pracę z jednym z najwybitniejszych 
specjalistów tej dziedziny na świe-
cie, prof. Jerzym Stankiem z Cin-
cinnati Childrens Hospital Medical 
Center w USA. Profesor zapropo-
nował przeprowadzenie w Polsce 
warsztatów dotyczących patologii 
łożyska. Zostały one zorganizowa-
ne w naszym ośrodku i tak to się 
zaczęło. Dr Trzeszcz wyspecjali-
zowała się w tej trudnej dziedzinie 
i dziś odnosi duże sukcesy, również 
na arenie międzynarodowej. Szko-
da tylko, że takich specjalistów jest 
w Polsce wciąż niewielu, na pewno 
zbyt mało w stosunku do potrzeb. 
Ale od czegoś trzeba zacząć. Śmia-
ło możemy powiedzieć, że jesteśmy 
jednym z nielicznych, jeśli nie jedy-
nym polskim szpitalem, który pod 
względem świadczeń medycznych 
z  zakresu patologii perinatalnej 
może konkurować z najlepszymi 
ośrodkami zagranicznymi.

DIAGNOSTYKA

Dlaczego doszło do poronienia? Jaka jest przyczyna nieprawi-
dłowego stanu płodu lub śmierci dziecka po porodzie? Jak unik-
nąć powikłań ciąży w przyszłości? W takich dramatycznych dla 
każdej matki sytuacjach odpowiedź na te pytania jest niezmiernie 
ważna, choć nie zawsze prosta. Gdy przyczyna nie jest związa-
na z wadą genetyczną płodu ani nie jest spowodowana chorobą 
kobiety, problem często leży w zaburzeniach funkcjonowania 
łożyska. Diagnoza, która może być kluczowa dla szczęśliwego 
urodzenia kolejnego dziecka, wymaga bardzo specjalistycznej 
wiedzy, w Polsce wciąż niewystarczającej – z zakresu patologii 
perinatalnej i placentologii klinicznej. Zakład Patomorfologii 
i Cytologii Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 
we Wrocławiu jest jednym z nielicznych ośrodków w kraju, który 
oferuje takie badania.

Nadzieja dla przyszłych matek
 ► – Patologia perinatalna z placentologią kliniczną powinna być standardem opieki 

każdego szpitala ginekologiczno-położniczego o III stopniu referencyjności – mówi dr 
Martyna Trzeszcz. 

Dr n. med. Martyna Trzeszcz jest pierwszym polskim patolo-
giem z nagrodą Giordano Fellowship Europejskiego Towarzy-
stwa Patologów (ESP). Dzięki niej ukończyła dwumiesięczny staż 
specjalistyczny w prestiżowym europejskim centrum patologii 
perinatalnej i pediatrycznej w Wielkiej Brytanii. Jest również 
członkiem elitarnego grona Paediatric Pathology Society i jed-
nym z liderów audytu rozpoznań placentologicznych w euro-
pejskim ośrodku zaawansowanego szkolenia w patologii peri-
natalnej. Staże z zakresu patologii perinatalnej odbywała między 
innymi w Cincinnati Childrens Hospital Medical Center, HMS 
Harvard Medical University, Sheffield Childrens Hospital NHS 
Foundation Trust oraz w kanadyjskim Queens University. Poza 
diagnostyką specjalistyczną dr Trzeszcz zajmuje się edukacją 
polskich lekarzy w zakresie patologii perinatalnej i placentologii. 
W maju tego roku będzie współprowadzącą pierwszych ogólno-
polskich warsztatów łożyskopochodnych powikłań ciąży na kon-
ferencji Forum Ginekologii i Perinatologii Praktycznej w Łodzi, 
gdzie prezentowane są standardy postępowania medycznego 
w ginekologii, położnictwie i perinatologii. 
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Może to pytanie z  gatunku 
o pierwszeństwo jajka lub kury, 
ale zapewne wiele osób się nad 
tym zastanawia: czy otyłość jest 
przyczyną nadciśnienia, czy też 
nadciśnienie wpływa na powsta-
nie otyłości? 

Dr Anna Szymańska-Chabow-
ska: Otyłość jest ściśle skorelowa-
na z nadciśnieniem i w pewnym 
momencie powstaje błędne koło. 
Jednak bardziej zasadne jest twier-
dzenie, że to otyłość ma wpływ 
na rozwój nadciśnienia. Jest ona 
powodem zarówno nadciśnienia 
wolemicznego, związanego ze 
zwiększeniem objętości wewnątrz-
naczyniowej, jak i nadciśnienia re-
ninozależnego, którego źródłem 
jest hormon aktywny w  tkance 
tłuszczowej. W pierwszym przy-
padku można uzyskać poprawę, eli-
minując sól z diety (bo jest to nad-
ciśnienie sodozależne). W drugim, 
mimo że mechanizm powstania jest 
inny, ograniczenie soli w diecie jest 
także niezbędnym, chociaż nie je-
dynym elementem leczenia. Zwią-
zek między nadmiarem tkanki 
tłuszczowej a nadciśnieniem wi-
dać wyraźnie u osób z niewielkim 
wzrostem ciśnienia krwi, rzędu 
130-140/80-90 mmHg (tzw. sta-
nem przednadciśnieniowym lub – 
zgodnie z nomenklaturą obowiązu-
jącą w Polsce – ciśnieniem wysokim 
prawidłowym). W ich przypadku 
na ogół wystarczy schudnąć, by po-
prawić te parametry. Starzy lekarze 
mawiali: „jak schudniesz, schudnie 
twoje ciśnienie”. I mieli rację. Sza-
cuje się, że zrzucenie 10 kg obniża 
ciśnienie nawet o 10 mmHg. Nie 
jest to już takie łatwe przy wysokim 
nadciśnieniu, wówczas nie wystar-
cza sama utrata wagi, konieczne są 
leki. 

Przecież łatwiej wziąć tabletkę 
niż schudnąć 10 kg. Niepotrzebne 

wyrzeczenia, dyscyplina, liczenie 
kalorii, itp. Łykamy, popijamy i je-
steśmy zdrowi. Po co się męczyć?

Dr Anna Szymańska-Chabow-
ska: Aż tak proste to nie jest, choć 
rzeczywiście są osoby, które myślą 
w ten sposób, bo tak jest wygod-
niej. Problem tkwi w czym innym. 
Osoby z niewielkim nadciśnieniem, 
czyli takim, które daje się opano-
wać m.in. poprzez redukcję masy 
ciała, rzadko zdają sobie sprawę 
z rozwijającej się choroby. Na ogół 
nie odczuwają żadnych dolegliwo-
ści, więc nie zgłaszają się do lekarza 
i nie podejmują żadnych działań. 
Ideałem byłoby, gdyby im w porę 
zaordynować piramidę zdrowego 
żywienia i aktywności i gdyby jej 
przestrzegali. Tak jednak nie jest, 
leczenie podejmuje się na ogół do-
piero wtedy, gdy nadciśnienie jest 
zaawansowane. Farmakoterapia 
jest skuteczną metodą leczenia, ale 
powinna – a nawet musi być powią-
zana ze zmianą stylu życia na taki, 
który spowoduje redukcję masy cia-
ła. Zatem osoba z nadwagą i nadci-
śnieniem nie uniknie odchudzania, 
jeśli chce być zdrowa. A w każdym 
razie, ma dużo do wygrania. 

Tyjemy bo… 

Dr Anna Szymańska-Chabowska: 
Istotnym elementem sprawczym 
otyłości – oprócz czynników śro-
dowiskowych – jest nasza psychika. 
Ona determinuje najczęściej nie-
prawidłowe nawyki żywieniowe. 
Wśród najczęstszych czynników 
psychologicznych powodujących 
otyłość wymienia się nieprawi-
dłową reakcję na stres, zespoły 
depresyjno-lękowe prowadzące 
do kompulsywnego jedzenia, brak 
samoakceptacji, zaburzenia natury 
emocjonalnej. Do tego dochodzi 
łatwa dostępność żywności oraz 
to, że jemy przetworzone produk-

ty, zawierające dużo soli, cukrów 
i tłuszczu. Otyłość powstaje wtedy, 
gdy nie ma równowagi pomiędzy 
podażą a wydatkowaniem energii. 
Aktualnie styl życia większości 
społeczeństwa sprzyja dodatniemu 
bilansowi energetycznemu. Mó-
wiąc po prostu: jemy więcej niż 
spalamy. Nie chodzi tylko o samą 
ilość pochłanianego jedzenia, ale 
też jego jakość. W Polsce spoży-
wa się ok. trzykrotnie za dużo soli 
i cukru w stosunku do zalecanych 
norm. Często nieświadomie. Nie 
słodzimy herbaty, ale wypijamy 
litry słodzonych napojów, nie do-
salamy potraw, ale naszą ulubio-
ną przekąską są chipsy lub słone 
orzeszki, itd. Sól (w postaci jonów 
Na+) zawarta jest nawet w wodzie 
mineralnej, a to przecież najzdrow-
szy i najbezpieczniejszy z obecnych 
na rynku napojów. Skoro zatem 
„solona” jest nawet woda mine-
ralna, to ile gramów chlorku sodu 
dostarczamy z innymi produktami, 
np. z pieczywem, wędlinami, czy 
rozmaitymi przyprawami do po-
traw, które tak chętnie dodajemy 
w kuchni, czasami czerpiąc wzor-
ce z modnych, lecz niekoniecznie 
racjonalnych programów telewizyj-
nych? Z cukrów prostych najgorsza 
jest fruktoza, wszechobecna w na-
pojach i słodyczach. Udowodnio-
no, że uszkadza ona śródbłonek na-
czyniowy w takim samym stopniu 
jak nikotyna, a ma to bezpośredni 
związek z powstaniem nadciśnienia 
oraz miażdżycy. W dodatku uszko-
dzenie środbłonka jest nieodwra-
calne, można jedynie zahamować 
jego postęp farmakologicznie lub 
poprzez aerobowy wysiłek fizycz-
ny, uaktywniający śródbłonkowy 
tlenek azotu. 

Może jednak otyłość nie jest aż 
tak zła, a tylko ulegamy frustrują-
cej modzie na bycie szczupłym. 

Dr Anna Szymańska-Chabow-
ska: WHO definiuje otyłość jako 
chorobę przewlekłą bez tendencji 
do samoistnego ustępowania. A to 
oznacza, że trzeba ją leczyć. Pamię-
tajmy o powikłaniach otyłości. Na 
ten temat wciąż za mało się mówi. 
Chyba już każdy wie, że prowadzi 
ona np. do cukrzycy typu 2 czy 
chorób sercowo-naczyniowych, 
takich jak zawał, udar czy niewy-
dolność serca. Ale takie przypadło-
ści, jak choroba zwyrodnieniowa 
stawów, choroba refluksowa prze-
łyku czy nawet wysiłkowe nietrzy-
manie moczu rzadko kojarzone są 
z tuszą. Tymczasem powstają one 
jako mechaniczna konsekwen-
cja nadmiaru tkanki tłuszczowej 
gromadzonej w różnych okolicach 
ciała. Groźnych powikłań otyłości 
jest więcej, ale najgorsze jest to, że 
dotyczy ona coraz częściej osób 
młodych. Efekty widzimy codzien-
nie na naszym oddziale. Przed laty 
z powodu nadciśnienia leczyliśmy 
przede wszystkim osoby powyżej 
60. r. ż., a dziś dwudziestolatkowie, 
a nawet osiemnastolatkowie nie są 
wyjątkiem. 

Trochę tkanki tłuszczowej 
jednak potrzebujemy. Gdzie jest 
granica, po której przekroczeniu 
można mówić o otyłości? 

Dr Anna Szymańska-Chabowska: 
Ludzki organizm zawiera dwa ro-
dzaje tkanki tłuszczowej: brunatną 
i białą. Ta pierwsza jest odpowie-
dzialna za termogenezę, potrze-
bujemy jej do produkcji energii. 
Niebezpieczna dla zdrowia jest 
natomiast tkanka tłuszczowa biała 
(zwana czasem żółtą), gromadząca 
się wokół narządów wewnętrznych 
jamy brzusznej, tworząca tzw. oty-
łość brzuszną. Produkuje ona wiele 
nieprawidłowych hormonów i cy-
tokin, które wpływają na zaburze-
nie pracy różnych narządów, czy 
wręcz je uszkadzają. Powszechnie 
stosowanym miernikiem masy 
ciała jest wskaźnik BMI (body 
mass index). Oblicza się go dzieląc 
wagę (w kilogramach) przez wzrost 
(w metrach) do kwadratu. Jednak 
wskaźnik ten nie uwzględnia np. 
płci, stanu nawodnienia organizmu 

i  nie mówi nic o rozkładzie tkanki 
tłuszczowej. Osoba bardzo umię-
śniona będzie miała wysokie BMI, 
pomimo tego, że nie jest otyła. Ist-
nieją bardziej profesjonalne metody 
oceny zawartości tkanki tłuszczo-
wej w organizmie, ale w domowych 
warunkach najlepsza jest zwykła 
miarka krawiecka i pomiar obwodu 
talii. Według aktualnych zaleceń 
europejskich, obwód w pasie nie 
powinien przekraczać u kobiet 80 
cm, a u mężczyzn 94 cm. Powyżej 
tych wartości istotnie rośnie ryzy-
ko chorób sercowo-naczyniowych. 
Coraz więcej badań wskazuje na 
konieczność obniżenia tej normy, 
nawet do 70 cm u kobiet i 86 cm 
u mężczyzn. 

Zapewne wielu pacjentów, 
którym zalecacie pozbycie się 
nadmiernej tuszy, tłumaczy, że to 
u nich rodzinne. Mama była gru-
ba, babcia była gruba, to i ja tak już 
mam…

Dr Anna Szymańska-Chabowska: 
… i w dodatku nic nie jem, a tyję. 
Tak, to dość częste tłumaczenie, 
które da się psychologicznie uza-
sadnić. Geny jako winowajca oty-
łości - jakie to dobre usprawiedli-
wienie! Tyle, że nieodpowiadające 
prawdzie. Otyłość nie jest chorobą 
dziedziczoną jednogenowo, na-
tomiast może istnieć wielogeno-
wa predyspozycja do jej rozwoju. 
Mamy jednak wiele dowodów na 
to, że za otyłość w 90 proc. odpo-
wiadają nie geny, ale czynniki be-
hawioralne, czyli przede wszystkim 
nieprawidłowy sposób odżywiania 
i brak aktywności fizycznej. Pozo-
stałe 10 proc. to różnego rodzaju 
choroby, szczególnie o  podłożu 
endokrynnym. No i oczywiście nie-
które leki. Jeśli już coś dziedziczy-
my, to raczej nawyki żywieniowe, 
ale nie tzw. skłonność do odkłada-
nia tkanki tłuszczowej. Nie warto 
szukać wymówek. Każdy, kto nie 
choruje na pewne schorzenia, może 
być szczupły, jeśli tego naprawdę 
chce. Nie jest to z pewnością łatwa 
droga, ale zdecydowanie opłacalna 
i procentująca dobrym zdrowiem 
i formą fizyczną.

PROFILAKTYKA

Jak szkodzi nadmiar ciała, jaki jest związek między otyłością a nadciśnieniem, do czego 
potrzebujemy miarki krawieckiej i dlaczego warto czytać etykiety ze składem napojów – 
wyjaśnia dr Anna Szymańska-Chabowska z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodo-
wych i Nadciśnienia Tętniczego USK we Wrocławiu, konsultant wojewódzki w dziedzinie 
hipertensjologii. 

 ► Oddział hipertensjologiczny USK rocznie diagnozuje 
i leczy ok. 1000 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, 
spośród których niemal połowę stanowią osoby przed 
50 rokiem życia, a prawie 70 proc. to osoby otyłe. 

Czy otyły musi mieć nadciśnienie?
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Może to pytanie z  gatunku 
o pierwszeństwo jajka lub kury, 
ale zapewne wiele osób się nad 
tym zastanawia: czy otyłość jest 
przyczyną nadciśnienia, czy też 
nadciśnienie wpływa na powsta-
nie otyłości? 

Dr Anna Szymańska-Chabow-
ska: Otyłość jest ściśle skorelowa-
na z nadciśnieniem i w pewnym 
momencie powstaje błędne koło. 
Jednak bardziej zasadne jest twier-
dzenie, że to otyłość ma wpływ 
na rozwój nadciśnienia. Jest ona 
powodem zarówno nadciśnienia 
wolemicznego, związanego ze 
zwiększeniem objętości wewnątrz-
naczyniowej, jak i nadciśnienia re-
ninozależnego, którego źródłem 
jest hormon aktywny w  tkance 
tłuszczowej. W pierwszym przy-
padku można uzyskać poprawę, eli-
minując sól z diety (bo jest to nad-
ciśnienie sodozależne). W drugim, 
mimo że mechanizm powstania jest 
inny, ograniczenie soli w diecie jest 
także niezbędnym, chociaż nie je-
dynym elementem leczenia. Zwią-
zek między nadmiarem tkanki 
tłuszczowej a nadciśnieniem wi-
dać wyraźnie u osób z niewielkim 
wzrostem ciśnienia krwi, rzędu 
130-140/80-90 mmHg (tzw. sta-
nem przednadciśnieniowym lub – 
zgodnie z nomenklaturą obowiązu-
jącą w Polsce – ciśnieniem wysokim 
prawidłowym). W ich przypadku 
na ogół wystarczy schudnąć, by po-
prawić te parametry. Starzy lekarze 
mawiali: „jak schudniesz, schudnie 
twoje ciśnienie”. I mieli rację. Sza-
cuje się, że zrzucenie 10 kg obniża 
ciśnienie nawet o 10 mmHg. Nie 
jest to już takie łatwe przy wysokim 
nadciśnieniu, wówczas nie wystar-
cza sama utrata wagi, konieczne są 
leki. 

Przecież łatwiej wziąć tabletkę 
niż schudnąć 10 kg. Niepotrzebne 

wyrzeczenia, dyscyplina, liczenie 
kalorii, itp. Łykamy, popijamy i je-
steśmy zdrowi. Po co się męczyć?

Dr Anna Szymańska-Chabow-
ska: Aż tak proste to nie jest, choć 
rzeczywiście są osoby, które myślą 
w ten sposób, bo tak jest wygod-
niej. Problem tkwi w czym innym. 
Osoby z niewielkim nadciśnieniem, 
czyli takim, które daje się opano-
wać m.in. poprzez redukcję masy 
ciała, rzadko zdają sobie sprawę 
z rozwijającej się choroby. Na ogół 
nie odczuwają żadnych dolegliwo-
ści, więc nie zgłaszają się do lekarza 
i nie podejmują żadnych działań. 
Ideałem byłoby, gdyby im w porę 
zaordynować piramidę zdrowego 
żywienia i aktywności i gdyby jej 
przestrzegali. Tak jednak nie jest, 
leczenie podejmuje się na ogół do-
piero wtedy, gdy nadciśnienie jest 
zaawansowane. Farmakoterapia 
jest skuteczną metodą leczenia, ale 
powinna – a nawet musi być powią-
zana ze zmianą stylu życia na taki, 
który spowoduje redukcję masy cia-
ła. Zatem osoba z nadwagą i nadci-
śnieniem nie uniknie odchudzania, 
jeśli chce być zdrowa. A w każdym 
razie, ma dużo do wygrania. 

Tyjemy bo… 

Dr Anna Szymańska-Chabowska: 
Istotnym elementem sprawczym 
otyłości – oprócz czynników śro-
dowiskowych – jest nasza psychika. 
Ona determinuje najczęściej nie-
prawidłowe nawyki żywieniowe. 
Wśród najczęstszych czynników 
psychologicznych powodujących 
otyłość wymienia się nieprawi-
dłową reakcję na stres, zespoły 
depresyjno-lękowe prowadzące 
do kompulsywnego jedzenia, brak 
samoakceptacji, zaburzenia natury 
emocjonalnej. Do tego dochodzi 
łatwa dostępność żywności oraz 
to, że jemy przetworzone produk-

ty, zawierające dużo soli, cukrów 
i tłuszczu. Otyłość powstaje wtedy, 
gdy nie ma równowagi pomiędzy 
podażą a wydatkowaniem energii. 
Aktualnie styl życia większości 
społeczeństwa sprzyja dodatniemu 
bilansowi energetycznemu. Mó-
wiąc po prostu: jemy więcej niż 
spalamy. Nie chodzi tylko o samą 
ilość pochłanianego jedzenia, ale 
też jego jakość. W Polsce spoży-
wa się ok. trzykrotnie za dużo soli 
i cukru w stosunku do zalecanych 
norm. Często nieświadomie. Nie 
słodzimy herbaty, ale wypijamy 
litry słodzonych napojów, nie do-
salamy potraw, ale naszą ulubio-
ną przekąską są chipsy lub słone 
orzeszki, itd. Sól (w postaci jonów 
Na+) zawarta jest nawet w wodzie 
mineralnej, a to przecież najzdrow-
szy i najbezpieczniejszy z obecnych 
na rynku napojów. Skoro zatem 
„solona” jest nawet woda mine-
ralna, to ile gramów chlorku sodu 
dostarczamy z innymi produktami, 
np. z pieczywem, wędlinami, czy 
rozmaitymi przyprawami do po-
traw, które tak chętnie dodajemy 
w kuchni, czasami czerpiąc wzor-
ce z modnych, lecz niekoniecznie 
racjonalnych programów telewizyj-
nych? Z cukrów prostych najgorsza 
jest fruktoza, wszechobecna w na-
pojach i słodyczach. Udowodnio-
no, że uszkadza ona śródbłonek na-
czyniowy w takim samym stopniu 
jak nikotyna, a ma to bezpośredni 
związek z powstaniem nadciśnienia 
oraz miażdżycy. W dodatku uszko-
dzenie środbłonka jest nieodwra-
calne, można jedynie zahamować 
jego postęp farmakologicznie lub 
poprzez aerobowy wysiłek fizycz-
ny, uaktywniający śródbłonkowy 
tlenek azotu. 

Może jednak otyłość nie jest aż 
tak zła, a tylko ulegamy frustrują-
cej modzie na bycie szczupłym. 

Dr Anna Szymańska-Chabow-
ska: WHO definiuje otyłość jako 
chorobę przewlekłą bez tendencji 
do samoistnego ustępowania. A to 
oznacza, że trzeba ją leczyć. Pamię-
tajmy o powikłaniach otyłości. Na 
ten temat wciąż za mało się mówi. 
Chyba już każdy wie, że prowadzi 
ona np. do cukrzycy typu 2 czy 
chorób sercowo-naczyniowych, 
takich jak zawał, udar czy niewy-
dolność serca. Ale takie przypadło-
ści, jak choroba zwyrodnieniowa 
stawów, choroba refluksowa prze-
łyku czy nawet wysiłkowe nietrzy-
manie moczu rzadko kojarzone są 
z tuszą. Tymczasem powstają one 
jako mechaniczna konsekwen-
cja nadmiaru tkanki tłuszczowej 
gromadzonej w różnych okolicach 
ciała. Groźnych powikłań otyłości 
jest więcej, ale najgorsze jest to, że 
dotyczy ona coraz częściej osób 
młodych. Efekty widzimy codzien-
nie na naszym oddziale. Przed laty 
z powodu nadciśnienia leczyliśmy 
przede wszystkim osoby powyżej 
60. r. ż., a dziś dwudziestolatkowie, 
a nawet osiemnastolatkowie nie są 
wyjątkiem. 

Trochę tkanki tłuszczowej 
jednak potrzebujemy. Gdzie jest 
granica, po której przekroczeniu 
można mówić o otyłości? 

Dr Anna Szymańska-Chabowska: 
Ludzki organizm zawiera dwa ro-
dzaje tkanki tłuszczowej: brunatną 
i białą. Ta pierwsza jest odpowie-
dzialna za termogenezę, potrze-
bujemy jej do produkcji energii. 
Niebezpieczna dla zdrowia jest 
natomiast tkanka tłuszczowa biała 
(zwana czasem żółtą), gromadząca 
się wokół narządów wewnętrznych 
jamy brzusznej, tworząca tzw. oty-
łość brzuszną. Produkuje ona wiele 
nieprawidłowych hormonów i cy-
tokin, które wpływają na zaburze-
nie pracy różnych narządów, czy 
wręcz je uszkadzają. Powszechnie 
stosowanym miernikiem masy 
ciała jest wskaźnik BMI (body 
mass index). Oblicza się go dzieląc 
wagę (w kilogramach) przez wzrost 
(w metrach) do kwadratu. Jednak 
wskaźnik ten nie uwzględnia np. 
płci, stanu nawodnienia organizmu 

i  nie mówi nic o rozkładzie tkanki 
tłuszczowej. Osoba bardzo umię-
śniona będzie miała wysokie BMI, 
pomimo tego, że nie jest otyła. Ist-
nieją bardziej profesjonalne metody 
oceny zawartości tkanki tłuszczo-
wej w organizmie, ale w domowych 
warunkach najlepsza jest zwykła 
miarka krawiecka i pomiar obwodu 
talii. Według aktualnych zaleceń 
europejskich, obwód w pasie nie 
powinien przekraczać u kobiet 80 
cm, a u mężczyzn 94 cm. Powyżej 
tych wartości istotnie rośnie ryzy-
ko chorób sercowo-naczyniowych. 
Coraz więcej badań wskazuje na 
konieczność obniżenia tej normy, 
nawet do 70 cm u kobiet i 86 cm 
u mężczyzn. 

Zapewne wielu pacjentów, 
którym zalecacie pozbycie się 
nadmiernej tuszy, tłumaczy, że to 
u nich rodzinne. Mama była gru-
ba, babcia była gruba, to i ja tak już 
mam…

Dr Anna Szymańska-Chabowska: 
… i w dodatku nic nie jem, a tyję. 
Tak, to dość częste tłumaczenie, 
które da się psychologicznie uza-
sadnić. Geny jako winowajca oty-
łości - jakie to dobre usprawiedli-
wienie! Tyle, że nieodpowiadające 
prawdzie. Otyłość nie jest chorobą 
dziedziczoną jednogenowo, na-
tomiast może istnieć wielogeno-
wa predyspozycja do jej rozwoju. 
Mamy jednak wiele dowodów na 
to, że za otyłość w 90 proc. odpo-
wiadają nie geny, ale czynniki be-
hawioralne, czyli przede wszystkim 
nieprawidłowy sposób odżywiania 
i brak aktywności fizycznej. Pozo-
stałe 10 proc. to różnego rodzaju 
choroby, szczególnie o  podłożu 
endokrynnym. No i oczywiście nie-
które leki. Jeśli już coś dziedziczy-
my, to raczej nawyki żywieniowe, 
ale nie tzw. skłonność do odkłada-
nia tkanki tłuszczowej. Nie warto 
szukać wymówek. Każdy, kto nie 
choruje na pewne schorzenia, może 
być szczupły, jeśli tego naprawdę 
chce. Nie jest to z pewnością łatwa 
droga, ale zdecydowanie opłacalna 
i procentująca dobrym zdrowiem 
i formą fizyczną.

PROFILAKTYKA

Jak szkodzi nadmiar ciała, jaki jest związek między otyłością a nadciśnieniem, do czego 
potrzebujemy miarki krawieckiej i dlaczego warto czytać etykiety ze składem napojów – 
wyjaśnia dr Anna Szymańska-Chabowska z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodo-
wych i Nadciśnienia Tętniczego USK we Wrocławiu, konsultant wojewódzki w dziedzinie 
hipertensjologii. 

 ► Oddział hipertensjologiczny USK rocznie diagnozuje 
i leczy ok. 1000 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, 
spośród których niemal połowę stanowią osoby przed 
50 rokiem życia, a prawie 70 proc. to osoby otyłe. 

Czy otyły musi mieć nadciśnienie?
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W chorobie Ormonda dochodzi 
do zwłóknienia w tzw. przestrzeni 
zaotrzewnowej, czyli części jamy 
brzusznej, gdzie znajdują się nerki, 
nadnercza, moczowody oraz waż-
ne naczynia: aorta brzuszna i żyła 
główna dolna. Zmiany mogą do-
tyczyć każdego z tych narządów. 
Rosnąca tkanka, przypominająca 
blizny, dosłownie zaciska moczo-
wody lub naczynia krwionośne. 
Czasem zwłóknienie jest tak za-
awansowane, że trzeba je usuwać 
operacyjnie. W  tym schorzeniu 
mamy do czynienia ze stanem za-
palnym, którego przyczyną jednak 
nie jest infekcja. 

Niełatwa diagnoza

W postaci pierwotnej choroba 
ma podłoże autoimmunologiczne 
(własny układ immunologiczny 
niszczy zdrowe tkanki), zaś w po-
staci wtórnej przyczyną powstawa-
nia zwłóknień może być radiotera-
pia u pacjentów onkologicznych lub 
przyjmowanie niektórych leków. 
Ok. 70 proc. cierpiących na cho-
robę Ormonda ma postać pierwot-
ną. Wielu z nich do specjalistów 
trafia dopiero w zaawansowanym 
stadium. 
– Choroba jest stosunkowo rzad-
ka, w Polsce rozpoznaje się rocznie 
kilkanaście przypadków, a według 
statystyk europejskich na każde 
100 tysięcy populacji przypadają 
dwa zachorowania – tłumaczy dr 

hab. Mariusz Kusztal z  Kliniki 
Nefrologii i Medycyny Transplan-
tacyjnej USK. – Na chorobę Or-
monda mężczyźni zapadają 2-3 
razy częściej niż kobiety, a zwykle 
choroba ujawnia się w wieku 50-
60 lat.

Dr hab. Mariusz Kusztal pod-
kreśla, że objawy w tym schorze-
niu są niespecyficzne. Najczęściej 
są to bóle w okolicy lędźwiowej 
czy obrzęki kończyn dolnych, któ-
re mogą świadczyć o wielu innych 
dolegliwościach, więc pacjenci nie 
zawsze są szybko właściwie dia-
gnozowani. Rozpoznanie zwłók-
nienia zaotrzewnowego wymaga 
serii dodatkowych badań, m.in. 
obrazowych (USG, tomografia 
komputerowa, rezonans magne-
tyczny), markerów stanu zapalnego 
i stężenia kreatyniny we krwi, na 
podstawie którego można ocenić 
funkcję nerek. 
– W chorobie Ormonda bowiem 
często dochodzi do niewydolności 
nerek – dodaje dr Bartosz Małkie-
wicz z Kliniki Urologii i Onkologii 
Urologicznej USK. – Ponadto dwie 
trzecie pacjentów z tą dolegliwością 
ma także obustronne wodonercze, 
czyli poszerzenie układu kielicho-
wo-miedniczkowego z  powodu 
utrudnionego odpływu moczu, 
spowodowanego właśnie zwłók-
nieniem wokół moczowodów. 
Standardem są ponadto badania 
immunologiczne, podczas których 
ustala się obecność niektórych 

przeciwciał.

Skuteczna pomoc na czas

Pacjent z  chorobą Ormonda 
do USK trafił z bólem i krwio-
moczem, ale dopiero na miejscu 
zdiagnozowano u niego tę rzadką 
chorobę. W USK był jednocześnie 
pod opieką lekarzy z Kliniki Nefro-
logii i Medycyny Transplantacyjnej 
oraz Kliniki Urologii i Onkologii 
Urologicznej.
– U 48-letniego mężczyzny nastą-
piło obustronne zwężenie moczo-
wodów spowodowane zapaleniem 
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NIEZWYKŁY PRZYPADEK 
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Pokłady cierpliwości to czasem za mało

W ostatnich miesiącach gło-
śno było o wielu aktach przemocy 
wobec ratowników medycznych 
podczas pracy. To oni najczęściej 
padają ofiarą agresji, ale takie przy-
padki zdarzają się także w szpita-
lach i mogą dotknąć praktycznie 
każdego pracownika. Autorki po-
radnika na co dzień pracują jako 
pielęgniarki w Klinice Endokry-
nologii, Diabetologii i Wieku Roz-
wojowego USK. Obie mają wielo-
letnie doświadczenie w zawodzie, 
więc widziały i przeżyły już niemal 
wszystko. W przypadku pielęgnia-
rek pediatrycznych zagrożenie jest 
podwójne, bo równie często zdarza 
się ze strony samych pacjentów, jak 
i ich rodziców. 

Stres nie usprawiedliwia

Personel medyczny zdaje sobie 
sprawę, że chore (na ogół przewle-
kle) dziecko to dla rodzica ogrom-
ny stres i sytuacja frustrująca, ale 
też nie można się godzić na to, by 
uprawniało to kogokolwiek do za-
chowań przekraczających wszelkie 
kulturowe normy. 
– Nie miałam wprawdzie w swojej 
pracy do czynienia z przemocą fi-
zyczną, ale ze słowną wielokrotnie 
– mówi Edyta Jurczyńska. – Jeden 
z niedawnych przykładów: ojciec 
pacjenta zrobił mi awanturę, nie 
przebierając przy tym w słowach, 
z użyciem wulgaryzmów. Powód 
był absurdalny. Dziecko zosta-
ło wyposażone w  przyniesiony 
z domu dozownik z lekami. Nie 
zgodziłam się na ich podawanie, 

tłumacząc, że własne leki można 
stosować w szpitalu zgodnie z za-
leceniami lekarza, ale tylko wów-
czas, gdy są w oryginalnych opako-
waniach. Tabletki były poukładane 
w dozowniku na kilka dni, nie było 
wiadomo co to za leki. Tłumaczy-
łam, że takie mamy procedury, i że 
służą one właśnie bezpieczeństwu 
pacjenta, ale ojciec nie przyjmował 
żadnych argumentów. 

Pracownicy Kliniki Endokry-
nologii, Diabetologii i Wieku Roz-
wojowego USK mają do czynienia 
nie tylko z małymi dziećmi, ale 
też z nastolatkami, które w okresie 
buntu różnie się zachowują. Tym 
bardziej, że dokładają się im emo-
cje z powodu choroby, która będzie 
im towarzyszyć do końca życia, na 
co się w tym okresie szczególnie 
łatwo nie godzić. Skutki bywają 
dramatyczne, bo niejednokrotnie 
w ramach buntu młodzież w okre-
sie dojrzewania potrafi nawet prze-
stać przyjmować leki. Jeśli do tego 
wszystkiego dochodzi konf likt 
z  rodzicami, sytuacja może być 
bardzo trudna. 
– Bywa, że jesteśmy mediatorami 
między naszym pacjentem-nasto-
latkiem a jego rodzicami – mówi 
Beata Matysiak, która ma 34-letnie 
doświadczenie w gabinecie zabie-
gowym. – Najczęściej powodem 
konf liktowych sytuacji jest nie-
zgoda pacjenta, by rodzice uczest-
niczyli w zabiegach medycznych, 
jakim jet poddawany. Przestaje być 
dzieckiem i nie chce nieustannej 
obecności rodziców. Tłumaczymy, 
że warto to uszanować, ale nie za-

wsze się udaje.
Nastolatki nie są aniołami 

i bez buntu wobec rodziców. Pro-
bują stawiać na swoim, nie zawsze 
w grzeczny sposób. 
–„Mój ojciec cię załatwi” – usły-
szałam od jednego z  pacjentów 
w  tym wieku, gdy chciałam mu 
odebrać laptop, nad którym ślęczał 
niemal całą noc – wspomina Edyta 
Jurczyńska. 

Dzieci nieprzygotowane do 
zabiegów

Trudnymi pacjentami są tak-
że małe dzieci, choć z nimi jest 
inny problem, bo najczęściej na 
oddziale przebywają z rodzicami. 
Niestety, ta obecność nie zawsze 
przekłada się na odpo-
wiednie przygotowanie 
dziecka do koniecznych 
zabiegów.
– Maluchy najczęściej 
boją się pobierania krwi 
– dodaje Beata Maty-
siak. – Zdarza się, że 
dziecko nas kopnie lub 
uderzy. Wynika to 
z tego, że nie jest 
przygotowane 
przez rodzi-
ców, nikt mu 
w c z e ś n i e j 
n ie w y t łu-
maczył, co się 
będzie działo 
w  gabinec ie 
zabiegow ym. 
Nie wystarczy 
powiedzieć : 

„idziemy do pani pielęgniarki”, 
trzeba dokładnie wyjaśnić, posłu-
gując się argumentami stosowny-
mi do wieku. My nic nie robimy 
na siłę, pacjent musi mieć poczucie 
bezpieczeństwa. Gdy dziecko się 
wyrywa i krzyczy, prosimy rodzi-
ców o jego uspokojenie. Zdarza się 
jednak, że nie udaje się wykonać 
zabiegu w danym momencie. 

Także starsze dzieci, które 
w  szpitalu są już bez rodziców, 
wymagają od pielęgniarek szcze-
gólnego podejścia. Czasem trzeba 
pogłaskać, przytulić, pocieszyć. 
Ale można się też nieźle naciąć, 
jak pani Edyta, która w ten spo-
sób próbowała podejść do pewnego 
11-latka. Widocznie czuł się bar-
dzo dorosły, bo popatrzył na nią 
z pogardą i powiedział: „A pani 
się dobrze czuje?” 

Pielęgniarki przyznają, że na 
oddziale szpitalnym widać jak 
w  soczewce zmiany zachodzące 
w społeczeństwie. Ludzie są coraz 
bardziej roszczeniowi i asertywni, 
zmieniają się także relacje między 
nimi. 
– Kiedyś dzieci, które długo leża-
ły w szpitalu, zaprzyjaźniały się ze 
sobą, bawiły się, rozmawiały – za-
uważa Edyta Jurczyńska. – Dziś 
większość żyje we własnym wir-
tualnym świecie. Po dwóch tygo-
dniach leżenie w  jednej sali nie 
znają nawet swoich imion. 

Na pytanie, czy po tylu la-
tach pracy pokłady cierpliwości 
do pacjentów i  ich rodzin mogą 
się wyczerpać, obie panie zgodnie 
zaprzeczają. Mówią, że jest wręcz 
przeciwnie. Wiele przeżytych 
trudnych sytuacji powoduje, że 

Opracowany przez Edytę Jurczyńską i Beatę Matysiak przewodnik na temat radzenia sobie 
z przemocą ze strony pacjentów i ich rodzin okazał się najlepszy wśród projektów zgłoszo-
nych w tegorocznej edycji Programu Motywującego dla pracownikow USK w pionie zastępcy 
dyrektora ds pielęgniarstwa. Poradnik ma pomóc pielęgniarkom, położnym i ratownikom 
medycznym chronić się przed różnymi formami niewłaściwych zachowań, na jakie ta grupa 
pracownikow medycznych jest narażona każdego dnia. To oni bowiem najczęściej znajdują 
się na pierwszej linii w kontakcie z osobami, które nie zawsze panują nad emocjami.

PORADY

 ► Pielęgniarki z Kliniki Endokrynologii, Diabetologii 
i Wieku Rozwojowego USK Edyta Jurczyńska ( z lewej) 
i Beata Matysiak opracowały poradnik, który pomoże 
personelowi medycznemu radzić sobie z przemocą ze 
strony pacjentów i ich rodzin. 
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z czasem tej cierpliwości, niezbęd-
nej w pracy pielęgniarki, jest coraz 
więcej. A do niej dochodzi jeszcze 
umiejętność właściwego reagowa-
nia. Jak się zachować wobec pa-
cjenta lub jego bliskiego, który nie 
panuje nad emocjami?
– Największym błędem, często 
popełnianym, jest w takiej sytuacji 
powiedzenie: „Uspokój się” – mó-
wią autorki poradnika. – Przede 
wszystkim trzeba samemu zacho-
wać opanowanie i próbować wy-
ciszyć emocje. Nie powinno się 
wydawać poleceń ani pouczać, bo 
to jeszcze bardziej podsyci emocje. 

W Programie Motywacyjnym, 
realizowanym w USK od lat dzie-
sięciu, nagrodzone pielęgniarki 
wzięły udział po raz pierwszy. 
Wcześniej nie miały takiej moż-
liwości, bo program działał tyl-
ko w jednym szpitalu klinicznym 
i  dopiero po połączeniu z  USK 
mogą w nim uczestniczyć wszyscy 
pracownicy. 
– Zachęcałam do udziału w kon-
kursie na poradnik, bo temat prze-
mocy i konfliktów między pacjen-
tami a  personelem medycznym 
przewija się od dawna w prywat-
nych rozmowach – przyznaje Julia 
Peszyńska, przełożona pielęgniarek 
pediatrycznych oraz Kliniki Der-
matologii, Wenerologii i Alergolo-
gii USK. – Jest to problem, który 
narasta w placówkach medycznych 
i coraz częściej staje się tematem 
szkoleń i konferencji, organizowa-
nych m.in. przez samorząd pielę-

gniarski. Nie znamy prawdziwej 
skali zjawiska, ale też nie każda 
osoba z  personelu medycznego 
wie, w  jaki sposób się zachować 
wobec przemocy, do kogo zwrócić 
się o pomoc, kiedy jest to koniecz-
ne, itd. W nagrodzonym poradni-
ku znajdzie wszystkie praktyczne 
informacje. Taka publikacja po-
winna się znaleźć na każdej ladzie 
pielęgniarskiej. 

NOWOŚCI

 ► – Zabieg był bezpieczny i odbył się bez powikłań – 
mówi dr hab. Marek Ussowicz z Kliniki Transplantacji 
Szpiku, Hematologii i Onkologii Dziecięcej USK.

 ► Przełożona pielęgnia-
rek Julia Peszyńska pod-
kreśla, że agresja wobec 
pracowników medycznych 
to zjawisko narastające 
w całym kraju. 

 ► Dr Blanka Rybka 
z zespołu laboratorium 
przeszczepowego.

Pacjenci po przeszczepieniu 
szpiku kostnego są bardzo na-
rażeni na zakażenia z  powodu 
głębokiego osłabienia odporności 
wynikającego z braku limfocytów 
i  stosowania leków hamujących 
odporność. W razie wystąpienia 
infekcji wirusowych, leczenie wy-
maga podawania silnych leków, ale 
nie zawsze jest skuteczne i może 
zagrażać życiu. W takiej sytuacji 
można wyizolować z krwi zdro-
wych dawców limfocyty zdolne do 
walki z zakażeniami i podać je pa-
cjentowi bez ryzyka niekontrolo-
wanych reakcji odpornościowych. 
Przygotowanie takiego „żywego 
leku” jest bardzo skomplikowane 
i wymaga specjalistycznego labo-
ratorium i wysoko wykwalifikowa-
nego zespołu.  

26 kwietnia br. przeprowa-
dzono pierwszy tego typu zabieg 
u 17-letniego chłopca leczonego 
od czterech lat z powodu ostrej 
białaczki limfoblastycznej. Dwa 
miesiące po przeszczepieniu szpi-
ku kostnego od ojca, u chłopca 
wystąpiła ciężka, oporna na le-
czenie infekcja adenowirusowa. 
Jedynym ratunkiem dla chłopca 
było podanie limfocytów.

– Zabieg był bezpieczny i  od-
był się bez powikłań – mówi dr 
hab. Marek Ussowicz z Kliniki 
Transplantacji Szpiku, Hematolo-
gii i Onkologii Dziecięcej Uniwer-
syteckiego Szpitala Klinicznego 
we Wrocławiu. – Za kilka tygodni 
będzie można powiedzieć więcej, 
dziś już jednak widać poprawę 
wyników pacjenta i oznaki walki 
z zakażeniem. 

Obecnie pacjent pozostaje pod 
opieką kliniki. Jej zespół przygo-
towywał się do prowadzenia no-
watorskich terapii przeciwwiruso-
wych od półtora roku.
– To kolejny krok w rozwoju pol-
skiej transplantologii. Dzięki niej 
jesteśmy w stanie zapewnić dzie-
ciom nową formę leczenia, dostęp-
ną tylko w nielicznych najlepszych 
ośrodkach na świecie – mówi dr 
hab. Marek Ussowicz. – Daje to 
nadzieję na wyleczenie małych 
pacjentów z  ciężkimi, śmier-
telnymi zakażeniami. Obecnie 
dysponujemy wiedzą, zespołem 
i sprzętem, dzięki którym jeste-
śmy w stanie zastosować limfocyty 
przeciwwirusowe u wszystkich pa-
cjentów kliniki, którzy będą tego 
wymagać. 

Wsparcia Klinice udzieliła 
Fundacja „Na Ratunek Dzie-
ciom z Chorobą Nowotworową”, 
f inansując niezbędny do prze-
prowadzenia zabiegu system do 
oczyszczania limfocytów prze-
ciwwirusowych. Jego koszt to bli-
sko 50 tysięcy złotych.

Komórki przygotował zespół: 
dr hab. Marek Ussowicz oraz 
pracownicy laboratorium przesz-
czepowego w składzie: dr Blanka 
Rybka, Kornelia Gajek i Aleksan-
dra Ślęzak. 

Pracownicy Kliniki Transplan-
tacji Szpiku, Hematologii i Onko-
logii Dziecięcej „Przylądek Na-
dziei” Uniwersyteckiego Szpitala 
Klinicznego we Wrocławiu wielo-
krotnie na przestrzeni ostatnich lat 
wprowadzali w Polsce pionierskie 
metody leczenia fotoferezami po-
zaustrojowymi, nowymi techni-
kami przeszczepień od częściowo 
zgodnych dawców, przeprowadzili 
pierwsze skuteczne przeszczepie-
nia na świecie w rzadkich choro-
bach, jak ataksji-telangiektazji, 
a w najbliższej przyszłości mają 
uczestniczyć w  międzynarodo-
wych projektach terapii genowej. 

Zespół Kliniki Transplantacji Szpiku, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Uniwersytec-
kiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu po raz pierwszy w Polsce przygotował i podał 
specyficzne limfocyty przeciwwirusowe pacjentowi po przeszczepieniu szpiku. Zastoso-
wana terapia komórkowa jest ogromną nadzieją dla pacjentów z obniżonym poziomem 
odporności. 

Nowatorska terapia przeciwwirusowa 

Projekt USK w finale konkursu 
Pielęgniarka Roku 2018

„Szkoła radzenia sobie w chorobie 
i niepełnosprawności” funkcjonu-
jąca w Uniwersyteckim Szpitalu 
Klinicznym we Wrocławiu znalazła 
się w finale XIV edycji Konkursu 
Pielęgniarka Roku 2018 „Innowa-
cje Roku 2018 w zakresie poprawy 
jakości opieki pielęgniarskiej”. Kon-
kurs organizuje Polskie Towarzy-
stwo Pielęgniarskie.
– Motywacją do wzięcia udziału w konkursie była chęć zwrócenia uwa-
gi  na problem braku wsparcia opiekunów osób chorych i pragnienie 
podzielenia się z innymi pomysłem na jego rozwiązanie – tłumaczy 
liderka zespołu prowadzącego projekt Małgorzata Gdesz. 
Realizowany w USK cykl zajęć edukacyjnych adresowany do rodzin 
pacjentów jest odpowiedzią na potrzeby wciąż rosnącej liczby osób 
starszych przy ograniczonej podaży opieki długoterminowej oraz in-
nych usług opiekuńczych. Zespół zaangażowany w działalność „Szkoły 
Radzenia“ składa się z pielęgniarek oddziałowych,  pielęgniarek pra-
cujących w  Dziale Jakości i Bezpieczeństwa Opieki nad Pacjentami 
oraz pracowników socjalnych. Pielęgniarki wchodzące w skład zespołu   
posiadają dodatkowe kwalifikacje w dziedzinie pielęgniarstwa opieki 
długoterminowej lub w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego.
W 2018 r. w ramach „Szkoły Radzenia” odbywały się   cykliczne zajęcia 
w module pięciodniowym. Tematy tych zajęć to:

1. „Zadania pielęgniarki i lekarza POZ, opieka długoterminowa”
2. „Organizacja środowiska domowego do potrzeb Chorego”
3. „Pomoc instytucjonalna po zakończonym leczeniu szpitalnym”
4. „Zasady opieki nad obłożnie chorym”
5. „Wsparcie psychiczne dla pacjentów i dla ich opiekunów”

Działalność „Szkoły  Radzenia sobie w chorobie i niepełnosprawności” 
wspiera Fundacja: „Razem Zmieniamy Świat”.
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Pełnomocnik odbiera średnio 
około dziesięciu telefonów dzien-
nie. Do tego dochodzą oficjalne 
pisma, kierowane do jego biura 
i niezliczone e-maile oraz bezpo-
średnie wizyty. 
– Jestem otwarta na potrzeby lu-
dzi, kontakt do mnie jest udo-

stępniony na stronie internetowej 
USK i w wielu miejscach w samym 
budynku szpitala, m.in. przy reje-
stracji i na tablicy ogłoszeń – mówi 
Iwona Wypych. – Ponadto każdy 
pacjent podczas przyjęcia do lecz-
nicy jest informowany o przysługu-
jących mu prawach. 

Z doświadczenia pełnomocnika 
dyrektora USK ds pacjenta wyni-
ka, że choć świadomość tych praw 
jest rzeczywiście coraz większa, 
to większość problemów, z  jaki-
mi się zwracają pacjenci, dotyczy 
niezrozumienia obowiązujących 
procedur, a często wręcz otacza-

jącej rzeczywistości. Wiele skarg 
dotyczy dostępności do świadczeń 
medycznych, która ogólnie w Pol-
sce pozostawia wiele do życzenia. 
Do niektórych specjalistów kolejki 
są gigantyczne i prawa pacjentów 
tego nie zmienią. Ludzie często też 
nie rozumieją, jak działa system 
i domagają się rzeczy niemożliwych 
do zrealizowania. 
– Pacjent ma skierowanie na od-
dział chirurgiczny i uważa, że to 
gwarantuje mu natychmiastową 
operację – Iwona Wypych podaje 
jeden z typowych przykładów in-
terwencji. – Ma pretensje, że od 

razu nie znalazł się na stole ope-
racyjnym, że wykonują mu jakieś 
badania i  że o  tym, kiedy i  czy 
w ogóle dojdzie do zabiegu, de-
cyduje specjalista z kliniki, a nie 
lekarz rodzinny, który wysta-
wił skierowanie. Podobnie bywa 
z niezrozumieniem idei SOR-u, 
który przede wszystkim ma służyć 
ratowaniu życia, a nie zastępowaniu 
wizyt w przychodniach. Ponadto to 
nie pacjent decyduje, jaki specjali-
sta go zbada, tylko lekarz dyżurny. 
Czasem wystarczy to spokojnie 
wytłumaczyć, a czasem frustracja 
i inne negatywne emocje biorą górę 
i żadne argumenty się przez nie nie 
przebiją. 

Do pełnomocnika ds. pacjenta 
zwracają się nie tylko  sfrustrowani, 
ale też zagubieni. Ktoś zapomniał 
poprosić lekarza o zwolnienie i nie 
wie co teraz robić; ktoś inny nie 
ma pewności czy może skorzystać 
z opieki pielęgniarskiej, gdzie się 
udać ze skierowaniem, itp. Często 
są to sprawy drobne, ale dla pacjenta 
niezmiernie ważne. Nie brakuje też 
próśb kuriozalnych, np. o zamon-
towanie… bankomatu na oddziale. 
– Kalejdoskop potrzeb i oczekiwań 
jest niewyczerpany, już nic nie jest 
w stanie mnie zaskoczyć – podsu-
mowuje Iwona Wypych. – Cieszę 
się, gdy mogę pomóc w jakiejś kon-
kretnej sprawie albo gdy uda mi się 
pacjentowi coś wyjaśnić i ostudzić 
niepotrzebne emocje. Staram się 
zachować spokój w każdej sytuacji, 
opanowanie i posługiwanie się rze-
czowymi argumentami to najlepsza 
metoda w mojej pracy.
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Krzyżówka panoramiczna

Rozwiązanie krzyżówki:

.........................................................

.........................................................

Imię:

.........................................................
Nazwisko:

.........................................................
Telefon:

.........................................................

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru:
„Wiosna pora radosna.”

Nagrody otrzymują: Małgorzata Korczak, Mateusz 
Piżyński, Kazimierz Wnukiewicz. 

Rozwiązanie można przesłać na 
e-mail: kowalskam@usk.wroc.pl 
lub wrzucić wypełniony kupon do 
skrzynki w informacji (hol główny). 
Nagrodzonych wybieramy 
5 czerwca.

2 miliony rocznie – tyle połączeń przychodzących rejestruje centrala telefoniczna USK. Ta 
ogromna liczba daje wyobrażenie o skali spraw, jakie mają do załatwienia w szpitalu osoby 
z zewnątrz. Część z nich to także pacjenci, którzy bywają zagubieni w systemie i po prostu 
potrzebują informacji, zgłaszają swoje zastrzeżenia i pretensje, ale także własne pomysły na 
wszelkie udogodnienia. Spora ich grupa trafia do pełnomocnika dyrektora USK ds. pacjenta 
Iwony Wypych. 

Pacjent (nie) zawsze ma rację
LUDZIE USK
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