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7-8 lutego odbyła się już siódma edycja 
konferencji diabetologicznej pod hasłem 
„Cukrzyca – problem interdyscyplinarny”. 
Do Zamościa przyjechali eksperci i wybitni 
specjaliści m.in.: prof. dr hab. n. med. Kry-
styna Widecka, prof. dr hab. n. med. Artur 
Mamcarz, prof. dr hab. n. med. Dorota Zo-
zulińska-Ziółkiewicz, prof. dr hab. n. med. 
Maciej Małecki, prof. dr hab. n. med. Józef 

Drzewoski, dr hab. n. med. Grzegorz Gaj-
os, dr hab. n. med. Agnieszka Szadkow-
ska, dr hab. n. med. Janusz Krzymień, dr 
hab. inż. lek med. Dariusz Włodarek oraz 
Konsultant Wojewódzki ds. Diabetologii dr 
hab. n. med. Grzegorz Dzida, Kierowni-
kiem naukowym konferencji, Patronat ho-
norowy sprawował Prezydent m. Zamość 
Marcin Zamoyski oraz Dyrektor SP Szpi-

Szpital „papieski” czynnie podjął po-
moc medyczną poszkodowanym na ki-
jowskim Majdanie. 22 lutego przyje-
chał do szpitala Rudyi Yaroslav z urazem 
oka po postrzeleniu gumową kulą. Dzień 
później przyjęty został kolejny pacjent 
z licznymi obrażeniami ciała, a 25 lute-
go trafił do szpitala trzeci pacjent z Ukra-
iny, który po zdiagnozowaniu w naszym 
szpitalu został przewieziony do Zamoj-
skiego Szpitala Niepublicznego. Po wy-
konaniu koniecznych zabiegów ortope-
dycznych ponownie wrócił do szpitala 
„papieskiego”. – „Straciłem oko podczas 
potyczki z oddziałami Berkutu. Zostałem 
postrzelony gumową kulą. Niestety stra-
ciłem oko. Mój kolega obok został po-
strzelony w szyję”. I dodaje. -„Cieszę 
się, że trafiłem do waszego szpitala. Na-
si lekarze sami mi doradzili, żebym był 
leczony w Polsce, ponieważ ważne jest 
żeby nie zostało uszkodzone moje drugie 
oko. Chciałbym także poddać się ope-
racji wstawienia protezy oka w waszym 
szpitalu”. – mówi Yaroslav pochodzący 
z obwodu lwowskiego. Obecnie kilkuna-
stu pacjentów z Ukrainy leczonych jest 
w lubelskich szpitalach. Obecnie w na-
szym szpitalu przebywa jeden pacjent 
z Ukrainy.

Zakończyły się remonty podłóg w Za-
kładzie Rehabilitacji, Zakładzie Radio-
logii i pracowniach oraz Szpitalnym Od-
dziale Ratunkowym. Zdemontowana zo-
stała dotychczasowa wykładzina, wyrów-
na powierzchnia oraz położona nowa na-
wierzchnia. Całość remontów wyniosła 
ok. 39 tys. zł.

tala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Paw-
ła II Andrzej Mielcarek. Nad organiza-
cją konferencji czuwała lek. med. Elżbieta 
Kramarczuk, inicjatorka konferencji dia-
betologicznych. Pierwsza edycja konferen-
cji odbyła się w 2008 roku pod tym samym 
tytułem.

Rpank.

Cukrzyca – problem interdyscyplinarny cz. VII

Poszkodowani z Majdanu trafili do naszego Szpitala

Po wielu latach użytkowania urzą-
dzeń do utylizacji nieczystości ludzkich 
w szpitalu stało się konieczne zastąpienie 
ich nowoczesnymi i spełniającymi stan-
dardy jakościowe nowymi urządzeniami. 
Po przeprowadzonym postępowaniu wy-
boru najkorzystniejszej oferty zakupio-
no i zamontowano 5 maceratorów oraz 

Inwestycja w utylizacje

Podłoga na „błysk”

13 płuczek – dezynfektorów na oddzia-
łach szpitalnych. Maceratory to urządzenia 
do utylizacji jednorazowych naczyń i ma-
teriałów z pulpy celulozowej (m.in. kacz-
ki, baseny itd.). Maceratory stosowane są 
głównie w miejscach o niskim natężeniu 
użytkowania. Ogólny koszt zakupionych 
urządzeń wyniósł ok. 294 tys. zł.
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24 stycznia br. w Szpitalu odbyło się 
spotkanie noworoczno-opłatkowe osób 
po transplantacji i pracowników szpita-
la z udziałem bp. Mariana Rojka Biskupa 
Zamojsko-Lubaczowskiego. Do Zamościa 
przyjechali m.in. Jan Statuch i Alicja Cha-
chaj z Fundacji Śląskiego Centrum Chorób 
Serca z Zabrza. W spotkaniu udział wzię-

ło ponad 20 osób po przeszczepach na-
rządów, m.in. serca i nerek. Jak podkreślił 
ks. bp Marian Rojek ważny jest nie tylko 
dar samego siebie ale również informowa-
nie o dawstwie narządów. Pasterz diecezji 
zaapelował, żebyśmy byli ambasadorami 
idei transplantacji.- „Dzisiaj obchodzę rok 
po przeszczepie nerki. Nie do opisania jest 
uczucie bycia wolnym od ciągłych dializ. 
Cieszę się, że mogę normalnie żyć”. – mó-
wi jedna z uczestniczek spotkania. 

– „Miniony 2013 r. był dla nas bardzo 
pozytywny i nastraja nas wielkim optymi-
zmem na przyszłość. Odbyły się w naszym 

szpitalu trzy pobrania narządów. Z kolei 
pięciu naszych pacjentów dializowanych 
otrzymało nerki”. – mówi Anna Gradziuk 
koordynator ds. transplantologii.

Spotkanie wpisuje się w obchody Dnia 
Transplantacji obchodzonego 26 stycznia. 

Ryszard Pankiewicz

Z dniem 15 lutego br. Prezes Lubel-
skiej Izby Lekarskiej dr Janusz Spus-
tek powierzył obowiązki rzecznika praso-
wego Markowi Stankiewiczowi. – „Mo-
ją misję zamierzam wypełnić, w poczuciu 
rozsądnej obrony etosu lekarskiego oraz 
w zgodzie z ideą samorządności zawodo-
wej, a więc w interesie publicznym i dla 
jego ochrony”. – mówi Rzecznik Stankie-
wicz. Gratulujemy serdecznie i życzymy 
satysfakcji z wykonywanej pracy.

Informacje o bieżących pracach samo-
rządu lekarskiego można przeczytać w biu-
letynach informacji publicznej; http://www.
oil.lublin.pl/ oraz http://www.nil.org.pl/
Marek Stankiewicz z wykształcenia le-
karz. Posiada 14 lat doświadczenia 
w pracy jako chirurg w powiatowym szpi-
talu w Lubartowie, w tym 3 lata na kontr-
akcie w Afryce, kolejne 5 lat jako dyrek-
tor dużego szpitala wojewódzkiego w Lu-
blinie, oraz 13 lat jako redaktor naczelny 
„Gazety Lekarskiej”, największego na-
kładowo (obecnie 162 tys. egz) miesięcz-
nika na prasowym rynku medycznym. Od 
1996 roku szefuje redakcji Miesięcznika 
Lubelskiej Izby Lekarskiej „MEDICUS”, 
doręczanej co miesiąc wszystkim blisko 
dziesięciu tysiącom lekarzom i stomato-
logom na Lubelszczyźnie.

Red.

Najpiękniejszy dar jaki można dać 
drugiemu człowiekowi – dar życia

Nowy Rzecznik 
Prasowy 
Lubelskiej Izby 
Lekarskiej

http://www.oil.lublin.pl/
http://www.oil.lublin.pl/
http://www.nil.org.pl/
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Warto wiedzieĆ

Od trzech niemal miesięcy wraz z ca-
łym światem z zapartym tchem śledzili-
śmy wydarzenia na Ukrainie. Wdzieli-
śmy z jaką determinacją i odwagą Naród 
Ukraiński upominał się o swoją wolność, 
godność i sprawiedliwość.

Zasługujący na najwyższy szacunek 
i podziw sposób, w jaki to zrobiliście po-
zwala mieć nadzieję, że ze świadomo-
ścią czyhających zagrożeń, równie god-
nie i skutecznie przejdziecie przez trudny 
i niebezpieczny okres budowania nowe-
go państwa.

Przed Wami długa i ciężka droga, choć 
cel ambitny a stosowane środki uczciwe. 
Doświadczenie mówi, że do uczuć wyż-
szych, takich jak szacunek, współczucie, 
przyjaźń zdolni są tylko ludzie. Instytu-
cje kierują się interesami. Mamy nadzie-
ję, że pomoc instytucjonalną uzyskacie, 
ale liczcie głównie na ludzi.

My, ludzie, lekarze zrzeszeni w Lu-
belskiej Izbie Lekarskiej uznaliśmy, że 
zasługujecie na coś więcej niż bierną 

aprobatę. Doceniamy Wasz wysiłek i ro-
zumiemy aktualną wspólnotę interesów. 
Chcemy być Wam pomocni w porządko-
waniu zaszłości i budowaniu przyszłości.

Jesteśmy Wam najbliżsi – Lubel-
ska Izba Lekarska terytorialnie sąsiaduje 
z Ukrainą. Swoje wsparcie za naszym po-
średnictwem już zgłaszają inne regionalne 
Izby Lekarskie.

Pośrednictwa w kontakcie z nami pod-
jęła się Organizacja Lekarzy na Wołyniu 
– Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Po-
chodzenia, z którą utrzymujemy kontakt. 

Dajcie nam poznać Wasze medyczne pro-
blemy i potrzeby – doraźne i długofalo-
we. My deklarujemy wolę wszelkiej, le-
żącej w zakresie naszych możliwości 
pomocy.

Życzymy Wam pięknej przyszłości

W imieniu lekarzy
Lubelskiej Izby Lekarskiej

 Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
 Janusz Spustek

List otwarty Lubelskiej Izby Lekarskiej do obywateli Ukrainy

W Samodzielnym Publicznym Szpita-
lu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II 
w Zamościu pacjentkom pobierane są wy-
cinki z piersi jedną z najnowocześniejszych 
metod diagnostycznych – Mammotomiczną 

Badanie polega na precyzyjnym pobra-
niu wycinków podejrzanej tkanki w gruczo-
le piersiowym w celu weryfikacji histopa-
tologicznej. Wycinki mogą być pobierane 
ze zmian o wielkości ok. 0,50 cm. Ponad-
to, zastosowanie MBP może być wykorzy-
stane do usuwania zmian guzowatych wiel-
kości do 1,5 cm.

– „Mechanizm urządzenia składa się 
z elementu wytwarzającego próżnię oraz 
igły o średnicy od 20,8 do 28 mm. Igła 
zbudowana jest z tnącego mechanizmu 
rotacyjnego. Igła obraca się wokół wła-
snej osi i „wsysa” odpowiednią ilość tkan-
ki. Dla pacjentek jest ważne to, że zastoso-
wanie tej metody polega tylko na jednym 
wkłuciu. Tym ta metoda różni się od biop-
sji cienko i gruboigłowej. Często zdarza-
ło się, że musieliśmy wykonać kilka wkłuć 
aby pobrać właściwy wycinek do dalsze-
go badania. Badanie jest precyzyjne ponie-
waż nakłucie wykonywane jest pod kon-
trolą mammografu lub USG.  – mówi dr n. 
med. Tomasz Romanowicz, z-ca ordyna-
tora Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkolo-
gicznej. 

Wskazaniami do wykonania badania są 
wszelkie guzowate zmiany o charakterze ła-
godnym (m.in. gruczolakowłókniaki) oraz 
złośliwym.

Mammotomiczna
Biopsja Piersi w Zamościu

Biopsją Piersi. Na Lubelszczyźnie to dru-
gie takie urządzenie. W zamojskim szpi-
talu przebadano tą metodą już kilkanaście 
pacjentek. Aparat został zakupiony ze środ-
ków własnych szpitala.
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APEL Nr 1/14/VI NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie pomocy dla Ukrainy

Naczelna Rada Lekarska z troską śle-
dzi wiadomości napływające z Ukrainy. 
Rada wyraża nadzieję, że wynegocjowane 
porozumienie między ukraińskimi władza-
mi, opozycją i Unią Europejską zakończy 
krwawy konflikt, który kosztował życie 
kilkudziesięciu osób i umożliwi narodowi 
ukraińskiemu budowę w pełni demokra-
tycznego państwa. Rada podkreśla swoje 
uznanie, dla postawy ukraińskich lekarzy 
i służb medycznych, którzy w bardzo trud-
nych warunkach niosą pomoc wszystkim 
potrzebującym.

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Mar-
czewski, Ordynator Oddziału Nefrologii, 
Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego 
i Chorób Wewnętrznych był egzaminatorem 
zewnętrznym pracy doktorskiej w zakresie 
właściwości mineralnych i medycznych źró-
deł zdrowotnych na terenie Afryki Zachod-
niej. Pan K’tso Nghargbu z Ahmadu Bello 
University w Zarii, miasta w północnej Ni-
gerii, obronił pracę doktorską 16 stycznia br. 
Jak podkreśla ambasada polska w Nigerii, to 
pierwszy w Afryce Zachodniej specjalista 
w dziedzinie geologii medycznej.

Prof. Marczewski wystąpił w roli tzw. 
zewnętrznego egzaminatora, na podstawie 
rekomendacji Konsultanta krajowego ds. 
balneoklimatologii prof. dr hab. Ireny Po-
nikowskiej. 

Rada apeluje do wszystkich lekarzy, 
placówek medycznych i organizacji lekar-
skich o podjęcie zbiórki płynów, środków 
opatrunkowych, leków oraz środków fi-
nansowych celem ich przekazania potrze-
bującym na Ukrainie.

Rada dziękuje dyrektorom szpitali, leka-
rzom oraz innym pracownikom służby zdrowia 
za gotowość do niesienia pomocy Ukraińcom, 
którzy ucierpieli w konflikcie. Rada podkre-
śla, że będzie wspierać i pomagać wszystkich 
zaangażowanych w ratowanie zdrowia i życia 
naszych ukraińskich przyjaciół.

Więcej na stronie Ambasady Rzeczy-
pospolitej w Abudży:
http://www.abudza.msz.gov.pl

Naczelna Rada Lekarska deklaru-
je poparcie dla udzielania pomoc medycz-
nej wszystkim poszkodowanym. Już teraz 
w polskich szpitalach znajduje się kilkuna-
stu obywateli Ukrainy rannych podczas starć 
na Majdanie Niepodległości. Wiele szpitali 
w województwie lubelskim i podkarpackim 
deklaruje pełną gotowość do przyjęcia kolej-
nych osób poszkodowanych w zamieszkach 
na Ukrainie. Naczelna Rada Lekarska apelu-
je do polskich służb konsularnych o ułatwia-
nie przekraczania granicy wszystkim potrze-
bującym pomocy medycznej.

Pierwszy w Afryce Zachodniej specjalista w dziedzinie geologii medycznej 
uzyskał doktorat dzięki polsko-nigeryjskiej współpracy uniwersyteckiej

http://www.abudza.msz.gov.pl/
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11 lutego był obchodzony w naszym 
szpitalu Światowy Dzień Chorego. Uro-
czystą Mszę Świętą w kaplicy szpitalnej 
o godz. 13.00 poprowadził i kazanie wy-
głosił bp Mariusz Leszczyński, Biskup po-
mocniczy Diecezji Zamojsko-Lubaczow-
skiej. Następnie Biskup odwiedził chorych 
na oddziałach szpitalnych. Pacjenci, którzy 
nie mogli przybyć na Mszę Św. mogli oglą-
dać jej przebieg za pośrednictwem telewizji 
szpitalnej lub wysłuchać transmisji na ży-
wo na falach Katolickiego Radia Zamość. 

„Wiara i miłosierdzie: My także winni-
śmy oddać życie za braci” (1 J 3,16) 

Błogosław Boże tych, którzy dobrze rozu-
mieją

moje kroki chwiejne i ręce dygocące.
Błogosław tych, którzy wiedzą, że teraz
moje uszy tylko z trudem słyszą.
Błogosław tym, którzy dobrze przyjmują 
mój wzrok słaby i umysł ociężały.
Błogosław tych, którzy udają, że nie widzą,
kiedy zdarzy mi się wylać kawę podczas 
śniadania.
Błogosław tych, którzy nigdy nie mówią:
„już drugi raz dzisiaj opowiadasz tę samą 
historię”.
Błogosław tych, którzy mają miły dar
przypominać mi dni ongiś szczęśliwe.
Błogosław tych, którzy przyjmują mnie 
z miłością z uszanowaniem,
a nie jako istotę spisaną na stratę.
Błogosław tych, którzy odgadują, że ja już 
nie wiem

jak znaleźć siłę do dźwigania mojego krzy-
ża.
Błogosław tych, którzy swoją miłością
osładzają dni, które mi zostały
w tej ostatniej wędrówce do domu Ojca.

Esther Mary Wilker

Pozwoliłem sobie rozpocząć ten ar-
tykuł słowami kobiety, która ostatnie lata 
swojego życia spędziła w hospicjum, która 
jak łatwo można zauważyć pomimo swe-
go wielkiego cierpienia, dostrzegała tych, 
którzy wyświadczali jej jakiekolwiek do-
bro i była im za to wdzięczna.

Drodzy chorzy, cierpiący i ci wszy-
scy, którzy pochylacie się nad cierpieniem, 
czy to przez swoją pracę w szpitalu, hospi-
cjum, w domu czy w każdym innym miej-
scu w którym przyszło wam przeżywać 
trudne przepełnione bólem dni. W waszym 
doświadczaniu cierpienia i poświęceniu dla 
chorych, pragnę dziś przypomnieć o jesz-
cze jednej okazji do czynienia dobra cier-
piącym a jest nią sakrament namaszczenia 
chorych.

Często w mojej posłudze kapelana 
w szpitalu w kontekście udzielania sakra-
mentu namaszczenia chorych spotykam 
się z sytuacją kiedy sam chory lub rodzi-
na mówi: przecież jeszcze nie umieram, to 
jest przejściowa choroba. Bywa i tak, że ro-
dzina reaguje słowami: czy ksiądz chce by 
moja matka lub ojciec umarli? Spokojnie 
odpowiadam, że ten sakrament przezna-
czony jest dla żywych ludzi. Podczas jego 
udzielania modlimy się przecież o zdrowie 
dla chorego, a z jego przyjęciem powiąza-
na jest duchowa pomoc Pana Boga.

Bywa i tak, że wzywa się księdza by 
udzielił tego sakramentu zmarłemu. Kie-
dy pytam się rodziny dlaczego nie wezwa-
liście księdza wcześniej, często słyszę od-
powiedź: nie chcieliśmy straszyć chorego 
śmiercią. U niektórych ludzi panuje prze-
konanie, że po namaszczeniu chory z pew-
nością umrze. Może taka postawa wynika 

Światowy Dzień Chorego
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z dawnego nazewnictwa, kiedy to sakra-
ment chorych określano jako „ostatnie na-
maszczenie”.

Z okazji imienin czy urodzin otrzymu-
jemy życzenia zdrowia oraz długich lat ży-
cia. Nie zawsze te życzenia się sprawdzają, 
ponieważ nie jest możliwe, abyśmy cał-
kiem wyeliminowali z naszego życia cho-
roby. Pan Jezus zna każdą sytuację nasze-
go życia, a szczególnie jest przy nas, gdy 
przeżywamy cierpienie. Wie, że boimy się 
bólu. Sam przecież przeżył zdradę przy-
jaciela, osamotnienie oraz cierpienie. I to 
wszystko uczynił sposobem na odkupie-
nie i zbawienie każdego człowieka. W tych 
tajemnicach bolesnych myślał o każdym 
z nas, a szczególnie o chorych i cierpią-
cych. Jezus przychodzi z pomocą ducho-
wą choremu w sakramencie namaszcze-
nia chorych. Misję tę zleca Apostołom i ich 
następcom, o czym tak wspomina św. Ma-
rek: „Oni poszli więc i wzywali do nawró-
cenia. Wyrzucali wiele demonów i nama-
ścili olejem wielu chorych, przywracając 
im zdrowie”(Mk 6,12n). O udzieleniu te-
go sakramentu mówi szczególnie św. Jakub 
w swoim liście: „Jeśli ktoś z was choruje, 
niech wezwie starszych Kościoła. Niech 
modlą się nad nim, namaszczając go oliwą 
w imię Pana. Modlitwa zanoszona z wia-
rą będzie dla chorego zbawienna i Pan go 
podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, bę-
dą mu odpuszczone” (Jk 5, 13 – 15). Sa-
krament chorych można przyjmować ty-
le razy, ile będzie tego potrzebował chory 
człowiek. Przyjmujący sakrament otrzy-
muje szczególny dar, aby mógł przezwy-
ciężyć trudy choroby. Duch święty odna-
wia ufność oraz wiarę, umacnia przeciw 
pokusom szatana, pokusom zniechęcenia 
czy też lęku przed śmiercią. Duch Święty 
uzdrawia ducha osoby chorej oraz jej cia-

ło zgodnie z Bożą wolą. Chory otrzymuje 
także odpuszczenie grzechów i ściślej jed-
noczy się z męką Chrystusa. Są to bardzo 
ważne słowa, pełne nadziei i otuchy szcze-
gólnie w naszych czasach kiedy tak bar-
dzo jesteśmy skupieni na tym co ziemskie, 
na naszej doczesności. Kiedy brakuje nam 
wiary i zgadzamy się coraz częściej na za-
kończenie życia za pomocą eutanazji, może 
też dlatego, że nie widzimy już sensu życia. 
Wołanie o eutanazję jest często wołaniem 
o pomoc. Znana jest historia młodego czło-
wieka, który po wypadku był w dramatycz-
nej sytuacji i chciał zakończyć swoje ży-
cie, wołał aby odłączyć wszelką aparaturę 
do której był podłączony a bez której by 
umarł, ale kiedy zajęła się nim jedna z fun-
dacji powiedział takie słowa: „Życie jest 
piękne i warto żyć”. Ostatnio też głośna 
jest sprawa żądania od szpitala odszkodo-
wania za udzielony sakrament od człowie-
ka, który zamiast nawrócić się i dziękować 
Bogu za darowane mu życie, wykazał się 
niezrozumieniem i chęcią wzbogacenia się.

Namaszczenie chrzcielne wyciska na 
człowieku pieczęć nowego życia, namasz-
czenie bierzmowania umacnia do życio-

wej walki, z kolei namaszczenie chorego 
zabezpiecza go na walkę z chorobą i cier-
pieniem oraz w niektórych przypadkach, 
na ostatnią walkę przed wejściem do nieba.

Zapamiętajmy więc, że sakrament na-
maszczenia chorych niesłusznie nazywany 
jest „ostatnim namaszczeniem” i nie jest 
przeznaczonym wyłącznie dla ludzi umie-
rających. Zwróćmy też uwagę, że wszyst-
kie modlitwy tego obrzędu wyrażają proś-
bę do Boga o zdrowie dla przyjmującego, 
cierpliwość w znoszeniu choroby, a tak-
że o ulgę w cierpieniu. I za każdym razem 
kiedy jest tylko taka możliwość zwracam 
się z prośbą do samych chorych i ich ro-
dziny aby z tego sakramentu korzystać, on 
może nam tylko pomóc a na pewno nie za-
szkodzi.

Poprzez kilkuletnie doświadczenie ka-
pelana w szpitalu „papieskim” w Zamościu 
mogę podać wiele przykładów osób, które 
są wdzięczne za udzielony im w chorobie 
sakrament i jak same mówią tylko dzięki 
Bogu żyją do dziś, ale też pragnę wyra-
zić wdzięczność wszystkim, którzy z wia-
rą przyjmują ten sakrament, rodzinie, któ-
ra w imieniu chorego prosi o udzielenie go, 
a szczególnie personelowi szpitala, leka-
rzom i pielęgniarkom, którzy widząc po-
wagę chwili pięknie ewangelizują zachęca-
jąc do przyjęcia przez chorego sakramentu 
namaszczenia chorych. 

Ks. Czesław Koraszyński, Kapelan Szpitala
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Aktualne dane demograficzne zastra-
szają ogromnym tempem starzenia się 
naszej populacji. Według definicji ONZ 
społeczeństwo określa się jako „stare” je-
śli liczba osób powyżej 65 lat przekra-
cza 7%. W Polsce jest to 13% populacji 
(dla wieku 60 – 65 lat: 16%). Aczkolwiek 
według oficjalnych danych w 2012 r. 
mieliśmy jedynie około 250 lekarzy spe-
cjalistów geriatrów i 300 pielęgniarek wy-
kształconych w tej dziedzinie. Natomiast 
ponad połowa tych placówek (poradni i od-
działów) znajduje się na Śląsku. Dlatego też 
obiektem moich obserwacji stał się Szpital 
Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowi-
cach prowadzony przez dr. n. med. Jarosława 
Derejczyka, w którym odbyłam tygodniowy 
staż. Celem mojego pobytu była obserwa-
cja specyfiki oraz organizacji pracy na od-
dziale geriatrycznym. Członkowie zespołu 
zajmującego się pacjentem geriatrycznym 
muszą pamiętać przede wszystkim o wystę-
pującej u nich powszechnie wielochorobo-
wości. Często pojawia się tutaj tzw. „efekt 
domina”, który oznacza szybkie pogarsza-
nie się funkcji wielu narządów. Obecna po-
lipatologia charakteryzuje się nietypową 

manifestacją wielu schorzeń oraz masko-
waniem objawów (np. pacjent ze zdiagno-
zowaną zaawansowaną chorobą zwyrod-
nieniową stawów może źle znosić wysiłek 
ze względu na maskującą się chorobę nie-
dokrwienną serca). Często wiek obarcza się 
winą za problemy z zapamiętywaniem, po-
gorszeniem równowagi i koncentracji, spo-
wolnienie ruchowe oraz suchość skóry, 
a tymczasem objawy mogą wynikać z nie-
doczynności tarczycy. Dlatego też koniecz-
na jest obserwacja całościowa pacjenta, nie 
zaś wybiórcza uzależniona od specjalizacji 
danego lekarza (neurolog, czy kardiolog po-
winien uwzględniać wszystkie dolegliwości 
zgłaszane przez chorego). Charakterystycz-
ne dla tej grupy jest także współwystępowa-
nie chorób somatycznych i psychicznych 
(najczęściej zespoły depresyjne i otępien-
ne). Pracę fizjoterapeuty również utrudniają 
zaburzenia poznawcze o różnym stopniu za-
awansowania oraz polipragmazja (niektóre 
leki zwiększają ryzyko upadku). Kolejnym 
niekorzystnym zjawiskiem staje się zespół 
słabości, na który nakładają się istniejące 
choroby, sam proces starzenia oraz czynni-
ki środowiskowe. Charakteryzuje go nieza-
mierzona utrata masy ciała (> 5kg w ciągu 
roku), uczucie zmęczenia, osłabienia (po-
miar siły uścisku dłoni), wolne tempo poru-
szania się oraz niski poziom aktywności fi-
zycznej.

Stąd też bardzo ważnym elementem 
w diagnostyce oraz planowaniu dalszego 
postępowanie leczniczo-rehabilitacyjnego 
osób w podeszłym wieku jest Całościowa 
Ocena Geriatryczna (COG), która jest san-
drowym postępowaniem na oddziałach ge-
riatrycznych (również w katowickim szpi-
talu, w którym przebywałam). Procedura ta 
za ostateczny cel obiera poprawę jakości 
życia pacjentów oraz ich opiekunów po-
przez zdiagnozowanie tzw. wielkich zespo-
łów geriatrycznych. Ocena czynnościowa 
pacjenta opiera się na skali ADL (ocena 
podstawowych czynności życiowych), IA-
DL (czynności złożone), a także sprawno-
ści chorego (skala Barthel). Stan fizyczny 
ocenia się przez powszechnie stosowane 
skale oceniające chód i równowagę, skalę 
Norton (ryzyko powstawania odleżyn), 
sprawdzenie stanu odżywienia (MNA) 
oraz ocenę ryzyka leczenia operacyjnego. 
Kolejnym etapem jest ocena stanu umysło-
wego oraz socjalno-środowiskowa. W tym 

celu wykorzystuje się MMSE (mini mental 
state examination), skrócony test sprawno-
ści umysłowej wg Hodgkinsa (AMTS – ab-
breviated mental test score), skalę nie-
dokrwienia Hachinskiego oraz ocenę stanu 
emocjonalnego (GDS). Zadaniem fizjote-
rapeuty w COG w Szpitalu Jana Pawła II 
w Katowicach jest ocena chodu, równowa-
gi oraz ryzyka upadków pacjentów w po-
deszłym wieku. W tym celu wykorzysty-
wany jest test Berg oraz dodatkowo 
u części pacjentów autoryzowana próba 
z L-dopą. Berg test za pomocą 14 zadań 
ocenia samodzielność pacjenta podczas lo-
komocji poprzez odzwierciedlenie czynno-
ści oraz przeszkód, które może on napoty-
kać podczas poruszania się w swoi życiu. 
Na podstawie uzyskanych punktów (0- 56, 
za każde zadanie można uzyskać od 0 do 4 
pkt) możemy określić czy i jakiego sprzęty 
pomocniczego wymaga pacjent, a także 
wyłonić grupę osób która ze względu na 
współistniejące choroby wymagać będzie 
ponownej oceny swoich zdolności lokomo-
cyjnych za jakiś czas. Natomiast w grupie 
osób diagnozowanych w kierunków par-
kinsonizmu wykonywana jest próba L-do-
py. Składa się ona z dwóch etapów. Pod-
czas pierwszej próby oceniamy czynności 
lokomocyjne pacjentów przed podaniem 
Levodopy (w dawce 125 mg), a następnie 
w momencie jej prawdopodobnego szczy-
towego działania (około 3 godziny od po-
dania). Pierwsza część polega na wykona-
niu tradycyjnego testu „up and go”. 
Podczas którego pacjent ma wstać z krze-
sła, przejść dystans 3 m, wykonać obrót, 
wrócić i następnie siąść na krześle. Fizjote-
rapeuta mierzy czas w jakim pacjent wyko-
nuję zadanie (ważne jest by wyraźnie za-
znaczyć, że powinien wykonać je 
w możliwie najszybszym dla niego czasie). 
Obserwuje również w jaki sposób odbywa 
się wstawanie z krzesła (czy konieczne jest 
podparcie, czy też pomoc drugiej osoby), 
jak chory porusza się (jeśli na co dzień wy-
korzystywany jest sprzęt pomocniczy nale-
ży go udostępnić) i czy potrafi wykonać 
obrót nie tracąc równowagi. Drugi etap to 
„step test”. Pacjent stoi wsparty o balkonik 
i przez 15 s musi unosić na przemian kola-
na do góry (naśladując marsz), fizjotera-
peuta liczy wykonane wznosy kolan. Waż-
ne jest by kolejna próba odbywała się 
w identyczny sposób (te same polecenia, to 

Ocena geriatryczna społeczeństwa
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samo miejsce, itp.). Następnie obliczamy 
o ile procent wynik II próby był lepszy od 
I (> 20 % uznajemy za poprawę i wskaza-
nie do włączenia madoparu). Osoby unie-
ruchomione wykonują test ręczny. W odle-
głości około 50 cm przykleja się dwie kart-
ki i pacjent w ciągu 30 s, w jak najszybszym 
tempie ma dotykać na przemian raz jednej 
kartki, raz drugiej. Fizjoterapeuta liczy pra-
widłowo wykonane polecenia i analizuje 
otrzymane wyniki obu prób. Niezwykle 
ważne jest by nic nie rozpraszało pacjenta 
poddanego próbie zarówno inni członko-
wie zespołu pielęgniarsko-lekarskiego, jak 
i pozostali pacjenci, czy odwiedzający. 
W Szpitalu w Katowicach do wykonania 
wspomnianych testów, a także uruchamia-
nia i nauki chodu ze sprzętem pomocni-
czym wykorzystuje się korytarze. Dlatego 
też są przestronne, nie zastawiane różnego 
rodzaju sprzętem medycznym, czy też łóż-
kami które mogłyby powodować wśród pa-
cjentów dodatkowy lęk przed upadkiem. 
Zwłaszcza, że w niektórych jednostkach 
chorobowych (tj. Choroba Parkinsona) 
chory ma wrażenie, iż przestrzeń wokół 
niego zawęża się. Każdy dodatkowy przed-
miot stojący na jego drodze staje się trud-
nym problemem do rozwiązania i rozpra-
szającym jego uwagę. Stąd też teren wokół 
pracowni fizjoterapeutów powinien być 
odpowiednio uporządkowany. Ponad to re-
habilitantki katowickiego szpitala podkre-
ślają, że rehabilitacja nie kończy się na sali 
ćwiczeń, która mimo niewielkich rozmia-
rów jest bardzo dobrze zorganizowana. Pa-
cjenci w warunkach szpitalnych zachęcani 
są do normalnej codziennej aktywności (co 
jest trudne w odniesieniu do oddziałów 
o innych specjalizacjach). Zdecydowana 
większość pacjentów przebywających na 
tym oddziale zobowiązana jest do spoży-
wania posiłków poza salą chorych, gdzie 
w wydzielonej części korytarza znajdują 
się stoły i krzesła. Następnie w określonym 
czasie schodzą oni do sali ćwiczeń (spraw-
niejsi zachęcani są do poruszania się scho-
dami po tym dwu piętrowym budynku, na-
tomiast słabsi korzystają z windy). Osoby 
unieruchomione (siedzące) lub wymagają-
ce asekuracji podczas przemieszczania się 
wspomagane są prze opiekunki osób star-
szych, które przejęły obowiązki pielęgna-
cyjne pielęgniarek (ich liczba jest dwa razy 
większa). Opiekunka odpowiada za utrzy-
manie higieny pacjenta, pomoc w ubiera-
niu się. Również wszyscy Ci pacjenci, któ-
rzy utrzymujący świadomy kontakt 
z otoczeniem wyprowadzani są z sal na po-

siłki na wózkach inwalidzkich, a następnie 
sprowadzani do pracowni rehabilitacji. Sa-
ma sala o przestrzeni około 40 m zawiera 
stanowiska do fizykoterapii (ultradźwięki, 
laser, pole magnetyczne, solux, biotron, 
prądy) i kinezyterapii (system PUR, rotor, 
cykloergometr, drabinki oraz materace do 
ćwiczeń). Należy tutaj zaznaczyć, iż celem 
rehabilitacji geriatrycznej nie jest tylko 
uruchomienie pacjenta, a także poprawa je-
go komfortu życia i ogólnej wydolności. 
W procesie usprawniania biorą udział 
wszyscy pacjenci oddziału, którzy nie mają 
w danym momencie przeciwwskazań tj. in-
fekcje bakteryjne lub wirusowe, które mo-
głyby zagrażać zdrowiu pozostałych cho-
rych. Dlatego też do procesu tego 
kwalifikuje się osoby z chorobami zwyrod-
nieniowymi, gdzie pracuję się nad poprawą 
zakresu ruchomości objętych chorobą sta-
wów (ćwiczenia w odciążeniu, ogólnokon-
dycyjne, a także fizykoterapia), zespołami 
korzeniowymi (zmniejszenie bólu), parkin-
sonizmem (regularna aktywność spowalnia 
rozwój choroby), czy też schorzeniami kar-
diologicznymi (cykloergometr umożliwia 
ustalenie treningu indywidualnie dopaso-
wanego do możliwości chorego). Pacjent 
geriatryczny często traci swoje zdolności 
lokomocyjne podczas pobytu w szpitalu ze 
względu na obowiązujący tam reżim łóż-
kowy. Gdzie chory leczony przykładowo 
na zapalenie płuc, czy infekcję dróg mo-
czowych zostaje „przywiązany” do łóżka, 
gdyż zazwyczaj brakuję kadry medycznej, 
która pomogłaby mu bezpiecznie prze-
mieszczać się czy pomóc usiąść. Następnie 
te starsze osoby zabarykadowane w swoich 
łóżkach (zazwyczaj wydłuża się u nich 
okres hospitalizacji ze względu na obec-
ność wielu chorób współistniejących) nie 
są w stanie samodzielnie funkcjonować 
w warunkach domowych. Tu można pod-
kreślić po raz kolejny wielkie zadanie Ge-
riatrii jakim jest promowanie aktywności 
fizycznej u osób w podeszłym wieku oraz 
potrzeby tworzenia etatów dla fizjotera-
peutów, którzy również pośrednio przyczy-
niają się do integracji środowisk starszych 
osób oraz poprawę ich jakości życia. Pro-
wadzona w śląskim szpitalu gimnastyka 
grupowa, oprócz ćwiczeń jest atrakcyjną 
zabawą dla jej uczestników. Ćwiczenia 
prowadzone są na korytarzu, na krzeseł-
kach. Pozycja siedząca jest bezpieczna 
i zmniejsza ryzyko upadku. Program 
oprócz ćwiczeń koordynacyjnych i ogólno-
rozwojowych, zawiera również proste za-
dania pamięciowe, jak zapamiętanie imion 

uczestników. Zachęca to do nawiązywania 
nowych znajomości w tym środowisku, 
które często czuje się osamotnione po utra-
cie życiowego partnera, czy też zaprzyjaź-
nionych rówieśników. Ponad to w zakła-
dzie rehabilitacji oraz na oddziale panowała 
niezwykle miła atmosfera, w której chorzy 
mieli poczucie, że ich problemy są dobrze 
rozumiane przez pracowników szpitala.

Na przykładzie katowickiego oddzia-
łu geriatrycznego można spostrzec jak nie-
zwykle są potrzebne tego typu jednostki 
do opieki nad osobami starszymi. Aczkol-
wiek nie spełniają one funkcji zakładów 
opiekuńczych, a jednostek diagnostycz-
nych i wpływających na poprawę ogólnej 
wydolności pacjenta. Szpital Jana Pawła 
II w Katowicach jest doskonałym przykła-
dem jak na małej przestrzeni można zorga-
nizować sprawnie i efektywnie funkcjonu-
jący zakład rehabilitacji. Szanse pacjentów 
geriatrycznych na dostanie się do tradycyj-
nych oddziałów rehabilitacyjnych są nie-
wielkie. Zwykle dyskwalifikuje ich wiek 
oraz choroby współistniejące, a rehabili-
tacja i promowanie aktywności fizycznej 
jest czynnikiem niezbędnym do poprawy 
jakości ich życia. Usprawnienie pacjenta 
w wieku podeszłym, jest często dla niego 
samego najważniejszym celem, gdyż bar-
dzo często ma on bardzo trudną sytuację 
socjalną. Dlatego też nie można wyłączać 
tej istotnie licznej grupy z procesu uspraw-
niania.
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Św. Mikołaj 
przyjechał do szpitala

Tradycyjnie, jak co roku, 2 lutego 
w szpitalu odbył się bal karnawałowy 
dla dzieci pracowników szpitala. Gry, 
turnieje, zabawy, tańce rozpoczęły 
się o godz. 10.00. Około godz. 13.00 
do dzieci przyjechał Święty Miko-
łaj z paczkami prezentów. Atmosfera 
była gorąca mimo kilku stopniowego 
„mrozu” na zewnątrz. Dzieci wraz 
z rodzicami bawiły się wspaniale. Na 
tegoroczny bal mikołajkowy przyby-
ło ok. 250 dzieci. Imprezę prowadziła 
Agencja Artystyczna „CAPITAL-
-BIS” – Leonarda Marczuka z Zamo-
ścia. Nad całością imprezy czuwała 
Alina Paszko.
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Myśli odkurzone
Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu,
ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej
patrzyli i słuchali, niż mówili.

Sokrates

Ze szczęściem czasami bywa tak jak
z okularami,
szuka się ich, a one siedzą na nosie.

Phil Bosmans

Doświadczenie to dobra szkoła,
ale czesne jest bardzo wysokie.

Heirich Heine

Red. dr Waldemar Frąk
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Richard,
kierow-

ca
rajdowy

jezioro
nad

Notecią
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przepi-
sana
ilość
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Zwycięzcą krzyżówki panoramicznej 
ostatniego wydania Biuletynu Szpitalnego 
została Małgorzata Pysiewicz z Oddzia-
łu Ginekologiczno-Położniczego i Patolo-
gii Ciąży. Nad prawidłowością losowania 
czuwał mec. Dominik Krzanowski.

Prawidłowym rozwiązaniem było hasło  
– „Dwa stołki to jeszcze nie fotel”. Wpły-
nęło 14 prawidłowych odpowiedzi.

Gratulujemy zwycięzcy i zapraszamy 
do udziału w następnych konkursach.

Rozwiązanie krzyżówki




