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Nadchodzi Bo˝e Narodzenie, a wraz z nim Nowy Rok. Âwi´ta kojarzà si´ z bia∏ymi ulicami,
zapachami i pi´knà, nasyconà wonià lasu choinkà. Ten wyjàtkowy okres jest te˝ okazjà do
wspomnieƒ i spotkaƒ z bliskimi, czasem rozmów i wspólnego Êwi´towania. 

W tegorocznym ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej „Bezpieczny szpital”, ZOZ MSWiA
z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie zajà∏ trzecie miejsce w kraju oraz pierw-
sze w województwie warmiƒsko-mazurskim. Na ten sukces pracowaliÊmy kilka lat. Pami´tajmy
bowiem, ˝e w 2005 roku by∏o to miejsce 85., a w 2008 ju˝ piàte. Od trzech lat jesteÊmy bezspor-
nym liderem! To powód do dumy dla wszystkich Pracowników Szpitala, których codzienna praca
zawodowa zosta∏a wysoko oceniona. 

Pragn´ podzi´kowaç partnerom, sponsorom, patronom medialnym oraz wszystkim osobom, które
w znaczny sposób przyczyni∏y si´ do naszego sukcesu.

W nowym 2012 roku ˝ycz´ Paƒstwu powodzenia, wytrwa∏oÊci i konsekwencji w dà˝eniu do celu,
a przede wszystkim realizacji pasji i marzeƒ… Bo marzenia si´ spe∏niajà!

Dyrektor
dr in˝. Janusz Che∏chowski



4

NUMER ÂWIÑTECZNY 8 grudzieƒ : 2011

W numerze:

S∏owo od Dyrektora ....................................................................   3

Przychodnia Onkologiczna w E∏ku .............................................     5

SPACERY – ROWERY ..............................................................    6

Podzi´kowania dla partnerów .....................................................   8

I Turniej Strzelecki ....................................................................   10

Kliniczny Szpitalny Oddzia∏ Ratunkowy .................................... 11

Warsztaty onkologiczne ............................................................  12

Rejestr Nowotworów ...............................................................  13

Przepisy Moniki ...................................................................... 14

WOK ......................................................................................   15

Wy daw ca:
ZOZ MSWiA
z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum
Onkologii w Olsztynie
Re dak cja:
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Kwartalnik Szpitala  MSWiA w Olsztynie
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Informujemy, ̋ e od 1 paêdziernika w 108. Szpitalu Wojskowym
w E∏ku, Zak∏ad Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmiƒsko-Ma-
zurskim Centrum Onkologii otworzy∏ Przychodni´ Onkologicznà.
Pacjenci z E∏ku i okolic nie b´dà ju˝ zmuszeni jeêdziç do odleg∏ych
placówek, aby rozpoczàç lub te˝ kontynuowaç terapi´. 

Ponadto od 1 listopada zacznie funkcjonowaç Oddzia∏ Dziennej
Chemioterapii – baza do ambulatoryjnego leczenia onkologicz-
nego, bez koniecznoÊci hospitalizacji. Oznacza to, ˝e pacjent na
leczenie b´dzie doje˝d˝a∏ z domu, co znacznie poprawi komfort
i psychicznà tolerancj´ stosowanego leczenia. 

Uwaga! Nie jest wymagane skierowanie do lekarza onkologa.

• Poradnia Onkologiczna jest czynna codziennie. 

• Specjalista onkolog jest dost´pny codziennie. 

• Chirurg onkolog i radioterapeuta prowadzà konsultacje raz
w tygodniu.

Dà˝ymy do tego, aby nasi pacjenci mieli dost´p do jak najno-
woczeÊniejszych metod leczenia nowotworów.

Przychodnia Onkologiczna w E∏ku
SERDECZNIE ZAPRASZAMY PA¡STWA DO NOWOOTWARTEJ

PRZYCHODNI ONKOLOGICZNEJ W E¸KU

Od lewej: Beata Stachurska, Joanna Krasowska, Gra˝yna MortunSpecjalista onkologii klinicznej, lek. med. Marzena Pucha∏a

Pani Joanna Krasowska

Poradnia Onkologiczna
108 Szpital Wojskowy 

E∏k, ul. KoÊciuszki 30, 1 pi´tro

Dni przyjmowania pacjentów:
Poniedzia∏ek: 1100 – 1700

Wtorek: 800 – 1400

Âroda: 800 – 1400

Czwartek: 800 – 1400

Piàtek: 800 – 1400

Rejestracja telefoniczna: 87 621 98 76
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Ca∏oÊç mia∏a typowo rekreacyjny charak-
ter i daleka by∏a od sportowej rywalizacji
czy nastawienia uczestników na osiàganie
nadzwyczajnych wyników. 

Celem organizatorów, czyli Szpitala
MSWiA z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum
Onkologii wraz z Warmiƒskim Klubem Ro-
werowym FAN, by∏o zach´cenie Olsztynian
do podj´cia minimalnej aktywnoÊci, czego
efektem by∏o odwiedzenie Lasu Miejskiego
i choçby jednorazowe przebycie trasy wyty-
czonej w ciekawym terenie. Dodatkowym
magnesem zach´cajàcym do poznania oko-
lic Stadionu LeÊnego by∏y punkty kontrolne
ustawione przy tej trasie. Za ich przygoto-
wanie odpowiada∏y: Stra˝ Graniczna, Lasy
Paƒstwowe, Stra˝ Miejska, Szpital MSWiA -
Wojewódzki OÊrodek Koordynujàcy oraz
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiolo-
giczna w Olsztynie. To dzi´ki nim uczest-
nicy mogli w Êrodku olsztyƒskiego lasu
przekroczyç granic´ paƒstwa, dokonaç sze-
regu podstawowych badaƒ diagnostycz-
nych czy wziàç udzia∏ w b∏yskawicznych
konkursach z ciekawymi nagrodami. 

Poza tym akcja SPACERY – ROWERY to
t´tniàce ˝yciem miasteczko zlokalizowane
przy Stadionie LeÊnym. Na jego terenie
uczestnicy mogli odpoczàç, zjeÊç wojskowà
grochówk´, odwiedziç stoiska s∏u˝b mun-
durowych (Policji, Stra˝y Po˝arnej, Wojska,

Stra˝y Granicznej, a tak˝e poznaç zasady
zdrowego od˝ywiania prezentowane przez
ekip´ Racjonalneodzywianie.pl. 

O skali tej akcji niech Êwiadczà liczby po-
chodzàce z biura imprezy: uczestnicy oddali
ponad 550 wype∏nionych kart startowych,
a na liÊcie bioràcych udzia∏ znalaz∏o si´ pra-
wie 280 osób. Ramy tej imprezy okaza∏y si´
na tyle szerokie, ˝e jej równorz´dnymi
uczestnikami by∏y zarówno kilkuletnie
dzieci, jak i osoby zaawansowane wiekowo.
Nie by∏o tu regulacji dotyczàcych tempa po-
ruszania si´ po trasie, ani limitu liczby osób
pokonujàcych tras´ wspólnie, a przy∏àcze-
nie si´ do akcji by∏o mo˝liwe w dowolnym
momencie jej trwania. 

Warto wspomnieç, ˝e SPACERY – RO-
WERY to tak˝e nagrody dla wszystkich
osób aktywnych tego dnia, a szanse na wy-
granà zwi´ksza∏y si´ z ka˝dym kolejnym
przejÊciem, przebiegni´ciem lub przejecha-
niem trasy. Do ràk uczestników trafi∏o bli-
sko szeÊçdziesiàt nagród, a wyjàtkowo
wytrwali zapraszani byli po odbiór upo-
minków nawet dwu- i trzykrotnie. Funda-
torzy nagród to: Szpital MSWiA,
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiolo-
giczna w Olsztynie, Stra˝ Graniczna, Urzàd
Miasta w Olsztynie, WORD Olsztyn, Tota-
lizator Sportowy, ING Polska, TVP
Olsztyn.

Pasa˝erowie olsztyƒskiej komunikacji
miejskiej zostali nagrodzeni w specjalnej
loterii biletami miesi´cznymi oraz zesta-
wami upominków ufundowanych przez
Zarzàd Komunikacji Miejskiej. 

Akcja SPACERY – ROWERY pokaza∏a, ̋ e
troska o w∏asne zdrowie mo˝e mieç atrak-
cyjne oblicze i byç dobrà zabawà, a impreza
profilaktyczna mo˝e przybraç nowatorskà
i wyjàtkowà form´. Kiedy nad akcjà unosi∏
si´ jeszcze duch integracji ró˝nych Êrodo-
wisk, grup zawodowych, a nawet poko-
leƒ, mo˝na by∏o Êmia∏o stwierdziç, ˝e to
sobotnie wydarzenie okaza∏o si´ wa˝nà datà
w tegorocznym kalendarzu rekreacyjnym
Olsztyna. Obserwujàc zapa∏ i zadowolenie
uczestników nale˝y tylko mieç nadziej´, ˝e
tegoroczna edycja imprezy SPACERY – RO-
WERY rozpocznie cykliczne spotkania
tego typu, a s∏owa dyrektora Szpitala
MSWiA Jerzego Che∏chowskiego wypo-
wiedziane podczas podsumowania akcji,
przekujà t´ nadziej´ w pewnoÊç. 

Akcja SPACERY – ROWERY w Olszty-
nie by∏a elementem ogólnopolskiej akcji
prowadzonej pod tym samym has∏em, fi-
nansowanej przez Ministerstwo Zdrowia,
w ramach Narodowego Programu Zwal-
czania Chorób Nowotworowych.

SPACERY – ROWERY
Akcja pod has∏em SPACERY – ROWERY i zarazem ostatnia w tym sezonie kulminacja Olsztyn. Aktywnie! okaza∏a si´
idealnym sposobem na po˝egnanie lata i jednoczesne, radosne wejÊcie w jesienny czas. Jako idealny sposób sp´dzenia
wolnego czasu na Êwie˝ym powietrzu sprawdzi∏a si´ propozycja niezbyt forsownej trasy w Lesie Miejskim, którà mo˝na
by∏o pokonaç na cztery dowolne sposoby: pieszo, biegiem, z kijkami Nordic Walking lub na rowerze. 
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Podzi´kowania dla partnerów
Serdecznie dzi´kujemy naszym Partnerom za znakomità wspó∏prac´, stworzenie przyjacielskiej atmosfery i zaanga˝owa-
nie we wspólnie podejmowanych inicjatywach w mijajàcym roku.

Najwi´kszym spo∏ecznym bogactwem sà
ludzie oglàdajàcy Êwiat szerzej ni˝ si´ga ho-
ryzont w∏asnego podwórka. Ich pasja
dzia∏ania, pomys∏owoÊç, werwa porywajà
biernych i niezdecydowanych, jednoczà zbio-
rowoÊç wokó∏ wspólnych celów, sprawiajà,
˝e z pe∏nym przekonaniem zaczynamy

myÊleç: „Nasz szpital”, „Nasze miasto”,
„Nasze województwo”.

Doceniajàc Paƒstwa zaanga˝owanie w
propagowanie zasad zdrowego stylu ˝ycia,
wraz ze s∏owami podzi´kowania do∏àczamy,
z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia ˝yczenia
dobrego zdrowia, wiele szcz´Êcia i pogody

ducha. Niech Nowy Rok 2012 b´dzie dla
Paƒstwa czasem obowiàzków, które cieszà,
czasem zadaƒ, które mobilizujà, czasem
spe∏nionych marzeƒ i nadziei…

Dyrektor i pracownicy
Zak∏adu Opieki Zdrowotnej MSWiA

z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
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I Turniej Strzelecki o Puchar Dyrektora ZOZ MSWiA
z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

29 paêdziernika 2011 roku na strzelnicy LOK-u w Olsztyƒskim
Lesie Miejskim odby∏ si´ I Turniej Strzelecki o Puchar Dyrektora
ZOZ MSWIA z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii
w Olsztynie. Do turnieju zg∏osi∏o si´ 61 osób, które w serdecznej
i mi∏ej atmosferze „rywalizowa∏y” o miano najlepszego strzelca
polikliniki. Zawodniczki i zawodnicy poczàtkowo oddali po
3 strza∏y próbne, a nast´pnie 10 strza∏ów turniejowych. SpoÊród
wszystkich 13 strza∏ów ocenie podlega∏o 10 najlepszych trafieƒ.
Na twarzach strzelajàcych widoczne by∏o pe∏ne skupienie
i ch´ç trafienia w tarcz´. Z celnoÊcià bywa∏o ró˝nie.

Zdarza∏o si´, ˝e tarcza pozostawa∏a pusta, a powiedzenie
„cz∏owiek strzela, Pan Bóg kule nosi” nabiera∏o nowego znacze-
nia. Po turnieju czeka∏a na wszystkich goràca kie∏baska z ogniska
oraz pieczone ziemniaczki.

Pierwsze miejsce w turnieju zajà∏ Bogdan Borys z wynikiem
89 pkt., drugie, z niewiele gorszym wynikiem zajà∏ Edmund
Preuss (84 pkt.), trzecie miejsce przypad∏o Dorocie Kunert
z 81 pkt. na koncie. 

Zwyci´zcom gratulujemy!!!
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Kliniczny Szpitalny Oddzia∏ Ratunkowy

Kliniczny Szpitalny Oddzia∏ Ratunkowy
powsta∏ w roku 2004, odpowiadajàc na za-
potrzebowanie spo∏eczne rozwijajàcej si´
aglomeracji miejskiej. Jego ordynatorem
zosta∏ lek. med. Jaros∏aw Parfianowicz,
którego w 2011 roku zastàpi∏ lek. med.
Jacek Tyllo; funkcj´ koordynatora KSOR
pe∏ni Tadeusz Mi∏owski.

Jest to pierwszy w regionie i jeden z nie-
licznych w Polsce oddzia∏ów spe∏niajàcych
wymagania Ustawy o Paƒstwowym Ra-
townictwie Medycznym, w pe∏ni zaspoka-
jajàcy potrzeby rozwijajàcej si´ dziedziny –
medycyny ratunkowej.

Od poczàtku istnienia oddzia∏ szed∏
w∏asnà, unikalnà na skal´ kraju drogà.
Jako pierwszy w Polsce powo∏a∏ do ˝ycia
Patrol Reanimacyjny zapewniajàcy bezpie-
czeƒstwo wewn´trzne szpitala, jako pierw-
szy zatrudni∏ ratowników medycznych,
stworzy∏ namiastk´ laboratorium zapew-
niajàcà b∏yskawicznà diagnostyk´ przy
∏ó˝ku chorego i uruchomi∏ pracowni´ do
çwiczeƒ symulowanych z zaawansowanymi
technicznie fantomami.

Dzi´ki temu oddzia∏ nie tylko realizuje
procedury ratujàce ˝ycie i zdrowie, ale jest
tak˝e pr´˝nym oÊrodkiem szkoleniowym.
Kadr´ medycznà Oddzia∏u stanowià in-
struktorzy wielu organizacji mi´dzynaro-
dowych zajmujàcych si´ kszta∏ceniem z
zakresu ratownictwa, m.in: BLS AED,
ITLS, PHTLS, ALS, ACLS, PALS. Dà˝enie
do perfekcji znajduje potwierdzenie w
znaczàcych osiàgni´ciach. Co roku zespó∏
uczestniczy w rywalizacji w ramach Mist-
rzostw Polski w Ratownictwie Medycz-
nym, wygrywajàc lub zajmujàc wysoko
punktowane miejsca. W 2008 roku Od-
dzia∏ sta∏ si´ Klinicznym Szpitalnym Od-
dzia∏em Ratunkowym, tym samym
tworzàc zaplecze dla kszta∏cenia studen-
tów Wydzia∏u Nauk Medycznych UWM
w Olsztynie. 

Rozwijajàce si´ zapotrzebowanie ryn-
kowe na specjalistyczny transport pacjen-
tów, da∏o impuls do utworzenia w ramach
KSOR komórki Transportu Medycznego.
Obecnie komórka ta dysponuje 4 ambu-

lansami, wykonujàc rocznie oko∏o 3000
transportów w kraju i za granicà. Stanowi
tak˝e element pionu MSWiA, realizujàc za-
bezpieczenia medyczne ryzykownych akcji
policji, ABW, BOR czy zapewniajàc bez-
pieczeƒstwo osobistoÊciom paƒstwowym
i goÊciom zagranicznym w trakcie ich
wizyt na Warmii i Mazurach.

Wysoka jakoÊç us∏ug znalaz∏a uznanie
w oczach organizatorów Samochodowego
Rajdu Polski, b´dàcego eliminacjami Mist-
rzostw Âwiata i Europy w Rajdach Samo-
chodowych. Imprez´ t´ KSOR zabezpiecza
cyklicznie od 2005 roku.

lek. med. Jacek Tyllo

Stojà od lewej: Hanna Ciszewska, Jan Kucharski, Jaros∏aw Ko∏akowski, Tadeusz Mi∏owski, Jaros∏aw Parfianowicz, Jacek Tyllo,
Cezary Pasternak, Krystyna Lewandowska, Malwina Poêdzia∏, Ma∏gorzata Przàdak, Bogdan Gostyƒski, Pawe∏ Sak

U do∏u od lewej: Krzysztof R´kowski, Mariusz Gra˝ewicz

Koordynator KSOR Tadeusz Mi∏owski
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KOMITET NAUKOWY
– prof. dr hab. med. Jacek Jassem
– prof. dr hab. med. Cezary Szczylik
– prof. dr hab. med. Marek Wojtukiewicz
– prof. dr hab. med. W∏odzimierz Olszewski
– prof. dr hab. med. Andrzej Mackiewicz
– prof. dr hab. med. Andrzej Deptu∏a
– dr hab. med. Lucyna K´pka
– dr hab. med. Renata Zaucha 
– dr hab. med. Piotr Potemski
– dr hab. med. Piotr Wysocki
– dr hab. med. Jaros∏aw åwik∏a
– dr hab. med. Sergiusz Nawrocki
– dr med. Wojciech Rogowski

KOMITET ORGANIZACYJNY
– Zespól Oddzia∏u Klinicznego Chemioterapii

ZOZ MSWiA z Warmiƒsko-Mazurskim Cen-
trum Onkologii w Olsztynie, (strona www): 

– lek. med Ma∏gorzata Czerniawska-Meler 

– lek. med. Elwira Duda-Jurek 
– lek. med. Iwona Jankowska-Grzyb 
– lek. med. Jaros∏aw Ko∏b-Sielecki 
– lek. med. Waldemar Kulikowski 
– lek. med. Aneta Lebiedziƒska 
– lek. med. Joanna Lipnicka 
– lek. med. Leszek Ludwikowski 
– lek. med. Wojciech Narloch 
– lek. med. Marlena Orlikowska 
– lek. med. Micha∏ Piàtek 
– lek. med. Marzena Pucha∏a 
– lek. med. Beata Prusek 
– dr med. Wojciech Rogowski 
– lek. med. Magdalena Sikorska 
– lek. med. Anna Surus 
– lek. med. Sylwia Szab∏owska-Siwik 
– lek. med. Ewa Wachu∏a 
– lek. med. Jolanta Zbrzeêniak-Âmilgiewicz 
– lek. med. Marzenna Ziomek 
– lek. med. Jolanta ˚ok

Warsztaty onkologiczne
Ju˝ po raz trzeci na ziemi warmiƒsko-mazurskiej, w dniach

6 – 8.10.2011, odby∏y si´ Warmiƒsko-Mazurskie Warsztaty Onko-
logiczne pn. „Prze∏om czy tylko post´p w leczeniu nowotworów
z∏oÊliwych”. Powodzenie wczeÊniejszych edycji dowiod∏o, ˝e ist-
nieje olbrzymie zainteresowanie zaj´ciami prowadzonymi w sposób
interaktywny, zach´cajàcymi uczestników do czynnego w nich
udzia∏u. 

W ramach tegorocznych warsztatów omówione zosta∏y wybrane
aspekty leczenia przeciwnowotworowego, uwzgl´dniajàce post´p,
jaki dokona∏ si´ w ciàgu ostatniego roku. Uczestnicy mieli mo˝li-
woÊç wyra˝enia swojego poglàdu poprzez g∏osowanie i jego we-
ryfikacj´ przez wyk∏adowc´. Poruszane zagadnienia oparto na
rzeczywistych przypadkach klinicznych. 

W programie znalaz∏y si´ równie˝ debaty dotyczàce kontrower-
syjnych zagadnieƒ oraz wyk∏ady na temat post´powania w okreÊlo-
nych sytuacjach klinicznych. Jako nowoÊç w tym roku wprowadzono

tzw. zaj´cia praktyczne. Uczestnicy, podzieleni na podgrupy, mu-
sieli, z pomocà jednego z wyk∏adowców dokonaç kwalifikacji do
leczenia choroby nowotworowej w konkretnych sytuacjach kli-
nicznych. Efekty pracy poszczególnych zespo∏ów prezentowano
nast´pnego dnia na forum z udzia∏em wszystkich uczestników.

Warsztaty prowadzone przez znakomitych wyk∏adowców i leka-
rzy praktyków, mia∏y zwróciç uwag´ na istotne klinicznie zagadnie-
nia zwiàzane z prowadzeniem leczenia przeciwnowotworowego.
Zorganizowano je zarówno z myÊlà o doÊwiadczonych lekarzach,
którzy w swojej codziennej praktyce coraz cz´Êciej stawiajà czo∏a
nowym wyzwaniom zwiàzanym z leczeniem systemowym oraz in-
nowacyjnymi technikami radioterapii, jak i z myÊlà o osobach spe-
cjalizujàcych si´ w onkologii klinicznej i radioterapii.

dr n. med. Wojciech Rogowski 
Przewodniczàcy Komitetu Organizacyjnego

Patronat i Organizatorzy
PATRONAT HONOROWY

Marian Podziewski – Wojewoda Warmiƒsko-Mazurski 
dr in˝. Janusz Che∏chowski – Dyrektor ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie

prof. dr hab.Józef Górniewicz – Rektor Uniwersytetu Warmiƒsko-Mazurskiego w Olsztynie

PATRONAT
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Warmiƒsko-Mazurski
Rejestr Nowotworów Z∏oÊliwych

Warmiƒsko-Mazurski Rejestr Nowotworów pragnie z∏o˝yç
podzi´kowania wszystkim Êwiadczeniodawcom s∏u˝by zdrowia,
którzy systematycznie nadsy∏ajà Karty Zg∏oszenia Nowotworu
Z∏oÊliwego do Warmiƒsko-Mazurskiego Rejestru Nowotworów
w Olsztynie. JednoczeÊnie przypominamy, ̋ e na podstawie art. 31
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, KZNZ
nale˝y wype∏niaç dla ka˝dego pacjenta z chorobà nowotworowà.
Dotyczy to zarówno nowych zachorowaƒ jak i pacjentów kon-

trolnych. W przypadku zgonu kart´ nale˝y wype∏niç ponownie (!)
i obowiàzkowo przes∏aç do rejestru. Przy zgonach pacjentów cho-
rych na nowotwory z∏oÊliwe z powodu innego ni˝ rak, równie˝
nale˝y wype∏niç KZNZ, zaznaczajàc przyczyn´ zgonu w pozycji
„inne”.

Dzi´ki rzetelnoÊci i systematycznoÊci Êwiadczeniodawców gro-
madzone dane  pozwalajà, mi´dzy innymi na uzyskanie informa-
cji potrzebnych do stwierdzenia, jakie grupy osób cz´Êciej
zapadajà na nowotwory z∏oÊliwe, w jakich regionach geograficz-
nych jest ich najwy˝sza zapadalnoÊç, w których regionach i w ja-
kich populacjach mieszkaƒców wyst´pujà najbardziej czy te˝
najmniej zaawansowane postacie poszczególnych nowotworów.
Sà to podstawowe dane potrzebne do odpowiedniego ukierunko-
wania dzia∏aƒ zwalczajàcych nowotwory z∏oÊliwe i umo˝liwiajàce
okreÊlenie grup najwy˝szego ryzyka oraz obszarów geograficz-
nych, w których notuje si´ najwy˝szà zapadalnoÊç na okreÊlone
nowotwory.

Zak∏ad Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji

z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie 
WARMI¡SKO-MAZURSKI REJESTR NOWOTWORÓW

10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 37
tel. (89) 539 88 20, tel./fax (89) 539 83 18

rejestr@poliklinika.olsztyn.pl

630 nowych szans na ˝ycie

Podczas 2 dni trwania V Olsztyƒskiej
Akcji Rejestracji Dawców Szpiku, Wydzia∏
Humanistyczny Uniwersytetu Warmiƒsko-
Mazurskiego i Szpital MSWiA z War-
miƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii
odwiedzi∏ t∏um cichych bohaterów, ludzi
którzy pragnà podarowaç potrzebujàcym
to co najcenniejsze – ˝ycie. Chcà podzieliç
si´ z chorymi lekiem na bia∏aczk´ produ-
kowanym w ka˝dym zdrowym organizmie,
czyli szpikiem kostnym. Tego dnia wszyscy
zostawili po 10 ml swojej tkanki ∏àcznej
p∏ynnej – krwi, z której okreÊli si´ antygeny
zgodnoÊci tkankowej (HLA), czyli swoisty
kod genetyczny; ten trafi do Âwiatowego
Rejestru Dawców Szpiku Kostnego.

By∏a to ju˝ piàta tego typu akcja zorgani-
zowana w Olsztynie. Podczas poprzednich
zarejestrowa∏o si´ ∏àcznie ok. 1800 osób.
W dniach 18 – 19 listopada 2011 roku

do∏àczy∏o do nich kolejnych 630 osób go-
towych podzieliç si´ kawa∏kiem siebie;
Êwiadomych, ̋ e „kto ratuje jedno ̋ ycie, ra-
tuje ca∏y Êwiat”. 

Przychodzili do nas studenci, pracow-
nicy UWM, pracownicy Szpitala MSWiA,
funkcjonariusze Warmiƒsko-Mazurskiego
Oddzia∏u Stra˝y Po˝arnej i mieszkaƒcy
Olsztyna. Wszyscy wiedzieli: od tej chwili
mo˝e zadzwoniç telefon z informacjà, ˝e
to w∏aÊnie Ty jesteÊ dla kogoÊ jedynà,
ostatnià szansà na Êwiecie. Zapisali si´ do
„Banku Ostatniej Nadziei” (czyt. Banku
Dawców Szpiku), bo chcà byç znalezieni.
Wychodzili pe∏ni wiary, ˝e to w∏aÊnie oni
b´dà mogli uratowaç komuÊ ˝ycie i oddaç
szpik. Statystycznie co 80. osoba zapisana
do rejestru zostanie dawcà. Chyba ka˝dy
chcia∏by byç tym osiemdziesiàtym…

Po zakoƒczeniu akcji zarejestrowani ode-
brali pisemne podzi´kowanie i drobny upo-
minek. Jednak nie ka˝dy chcia∏ z tej formy
wdzi´cznoÊci skorzystaç. Niektórzy odma-
wiali przyj´cia dyplomu proszàc tylko:
„znajdêcie mi biorc´” lub: „dzi´kuj´ Wam,
˝e mog∏em pomóc”. Dla nas, organizato-
rów by∏a to najpi´kniejsza forma uznania.
Dzi´ki Wam wiemy, ˝e warto to robiç. 

Do zobaczenia na nast´pnej akcji!!!

Od lewej:  Izabela Nowicka, Anna Gos, Kamil Kolendo
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SZCZUPAK FASZEROWANY
Sk∏adniki: szczupak ok. 1,5-2 kg, 1 czerstwa bu∏ka 50g -namoczona w mleku, 1 jajko,

1 cebula, olej, natka pietruszki, przyprawa do ryb, sól
Dekoracja: „oczy” – czarne oliwki, czàstki jaj gotowanych na twardo, czàstki limonki,

kawa∏eczki papryki konserwowej, majonezowy krem chrzanowy, lilia z czer-
wonej cebuli i korzenia pietruszki

Szczupaka ca∏ego, z g∏owà i ogonem, patroszymy wzd∏u˝ brzucha. Oddzielamy mi´so
od skóry, nie obcinajàc g∏owy i ogona, starajàc si´ nie uszkodziç skóry (t´pym no˝em
podcinajàc i podciàgajàc skór´ jednoczeÊnie – wbrew pozorom nie jest to takie trudne).
Mi´so i odciÊni´tà bu∏k´ mielimy w maszynce przez sitko do mi´sa mielonego. Do masy
dodajemy ca∏e jajko, cebul´ podsma˝onà na oleju, doprawiamy do smaku solà i przy-
prawà. Uk∏adamy mas´ w skórze, formujemy kszta∏t ryby. Je˝eli chcemy póêniej umieÊciç
coÊ w pysku, to na tym etapie rozszerzamy pysk ryby i wk∏adamy np. kawa∏ek marchewki.
Nie wk∏adamy do pyska palców! Ca∏oÊç zawijamy w gaz´ i wk∏adamy do goràcej wody,
która musi byç dobrze przyprawiona – w∏oszczyznà, solà, vegetà, przyprawà do ryb. Je˝eli
nie przyprawimy wody ryba b´dzie bez smaku! Gotujemy (a raczej jest to parzenie), ok.
20 minut na wolnym ogniu. Uwaga: mi´so ryby jest delikatne i je˝eli b´dzie gotowane
zbyt d∏ugo i w zbyt wysokiej temp., wyjdà z tego „trociny”. Po 20 min. zestawiamy z ognia.

Po ok. 10-15 minutach wyjmujemy ryb´ z wody, studzimy, delikatnie usuwamy gaz´,
odstawiamy do ca∏kowitego zastygni´cia, po czym kroimy w plastry (tu inwencja do-
wolna). Wywar z ryby mo˝na wykorzystaç do zrobienia galaretki.

Poznaj przepisy Moniki Mozol, kierowniczki Sekcji ˚ywnoÊciowej Szpitala MSWiA

TORT MAKOWY
Sk∏adniki – Ciasto: 40 dag maku, 3/4 szklanki mleka, 1 kostka margaryny, 30 dag cukru-

pudru, 6 jajek, 10 dag bu∏ki tartej, 20 dag migda∏ów, 1 aromat rumowy, 5 dag
wiórków kokosowych, szczypta soli

– Krem: 50 dag mas∏a roÊlinnego, 3/4 szklanki cukru-pudru, 1 szklanka kefiru
– Poncz: 1/4 esencji herbacianej, 2 ∏y˝ki cukru, 2 ∏y˝ki wódki

Mak umyç, namoczyç w goràcym, mleku, osàczyç i zemleç 2 razy. Migda∏y sparzyç
i obraç, 15dag drobno posiekaç. Margaryn´ utrzeç z cukrem na g∏adkà mas´, dodaç
˝ó∏tka, mak, bu∏k´ tartà. Ca∏oÊç dobrze wyrobiç. Nast´pnie ubiç bia∏ka na sztywnà pian´
z solà i razem z migda∏ami dodaç do masy makowej. Delikatnie wymieszaç, wylaç ciasto
do tortownicy. Piec 1 godz. w temp. 200 stopni. Mas∏o roÊlinne utrzeç z cukrem na g∏adkà
mas´, podczas ucierania dodawaç stopniowo kefir. Gotowy krem wstawiç do lodówki na
2 godz. Cukier rozpuÊciç w esencji herbacianej, dodaç wódk´. Upieczony tort ostudziç,
przekroiç w poprzek, nasàczyç ponczem i prze∏o˝yç kremem. Wierzch i boki posmaro-
waç cienko kremem, posypaç wiórkami kokosowymi i przybraç resztà migda∏ów. Przed
podaniem wstawiç do lodówki.

Kawiarnia

Kawiarnia znajduje si´ na I pi´trze budynku B 
Godziny otwarcia: poniedzia∏ek - piàtek: 600 - 1700

sobota - niedziela: 1000 - 1600

Bufet

Bufet znajduje si´ na parterze budynku G
Godziny otwarcia: poniedzia∏ek - piàtek: 800 - 1800

sobota - niedziela: 900 - 1600

Przepisy Moniki
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Co kobieta powinna wiedzieç o mammografii?

Mammografia to obrazowa metoda badania gruczo∏u piersio-
wego (sutka) z u˝yciem promieni rentgenowskich (promieni X).
Badanie to wykonuje si´ specjalnym aparatem rentgenowskim
(mammograf). Badanie mammograficzne pozwala na odró˝nienie
poszczególnych struktur oraz zmian patologicznych sutka. Jest naj-
lepszà metodà na wczesne rozpoznawanie i wykrywanie raka
piersi, co pozwala na szybkie rozpocz´cie leczenia. 

Jak przygotowaç si´ do badania? 

• W dniu badania zrezygnuj raczej z u˝ycia balsamu do cia∏a, pud-
rowego dezodorantu – preparaty te mogà spowodowaç zmiany
obrazu mammograficznego

• Termin badania wybierz mi´dzy 1 a 10 dniem cyklu
miesi´cznego (najlepiej kilka dni po miesiàczce, kiedy piersi sà
mniej wra˝liwe na dotyk, wtedy kobieta nie odczuwa dys-
komfortu podczas badania)

• Ubierz wygodnà i luênà odzie˝, takà, którà mo˝na szybko i ∏atwo
zdjàç (do badania musisz rozebraç si´ do pasa). Najlepiej te˝
zrezygnuj z wszelkich ozdób i bi˝uterii na szyi i w uszach

Jak wyglàda badanie?

Przed badaniem mammograficznym kobieta wype∏nia ankiet´,
która nast´pnie jest wprowadzana przez rejestratork´ do systemu
informatycznego (SIMP). Pami´taj by przynieÊç ze sobà zdj´cia
i wyniki z poprzednich badaƒ (mammografii, usg piersi) w celu
porównania. 

Podczas badania, technik elektroradiologii umieszcza pierÊ na
stoliku aparatu mammograficznego. Nast´pnie dociska jà do
urzàdzenia przy pomocy p∏ytki z przejrzystego tworzywa. W cza-
sie badania wykonuje si´ 2 zdj´cia ka˝dej piersi. Ucisk w trakcie
badania nie uszkadza piersi; jest konieczny w celu uzyskania zdj´ç
wysokiej jakoÊci, a ponadto pozwala na obni˝enie dawki promie-
niowania rentgenowskiego. 

Wynik z mammografii mo˝na odebraç po up∏ywie 10 dni. 
Wyniki badaƒ mammograficznych opisywane sà w skali BI-

RADS od 0 – 5. Jest to skala oceny zmian wyst´pujàcych w pier-
siach, okreÊlajàca stopieƒ ryzyka choroby nowotworowej.

Rodzaje wyników: 
• Kategoria 0 – wymaga dalszych badaƒ celem okreÊlenia katego-

rii (skierowanie do etapu pog∏´bionego)
• Kategoria 1 – mammografia prawid∏owa
• Kategoria 2 – zmiana ∏agodna
• Kategoria 3 – zmiana prawdopodobnie ∏agodna 
• Kategoria 4 – zmiana podejrzana
• Kategoria 5 – zmiana o wysokim prawdopodobieƒstwie raka

(zmiana z∏oÊliwa)
W mammografii skryningowej obowiàzuje podwójna ocena

zdj´ç mammograficznych przez lekarzy radiologów. 

Co dalej? 

Badanie mammograficzne w ramach programu wykonuje si´ co
24 miesiàce u kobiet w wieku 50 – 69 lat. Z programu wykluczone
sà panie, u których ju˝ wczeÊniej zdiagnozowano zmiany nowotwo-
rowe o charakterze z∏oÊliwym. W przypadku niejednoznacznego wy-

niku, pacjentka jest kierowana na dalszà diagnostyk´. Wówczas,
w zale˝noÊci od decyzji lekarza onkologa wykonuje si´: 

• dodatkowà mammografi´ – mammografi´ celowanà 

• usg piersi – decyzj´ o wykonaniu badania podejmuje lekarz,
bioràc pod uwag´: wynik mammografii, wynik badania palpa-
cyjnego, struktur´ gruczo∏u sutkowego, stosowanie hormonal-
nej terapii zast´pczej, koniecznoÊç zró˝nicowania mi´dzy guzem
litym a torbielà sutka)

• biopsj´ cienkig∏owà – polegajàcà na nak∏uciu guzka pod kon-
trolà mammograficznà lub ultrasonograficznà cienkà ig∏à i po-
braniu materia∏u do strzykawki; pobrany materia∏ jest nast´pnie
oglàdany pod mikroskopem

• biopsj´ gruboig∏owà – polegajàcà na nak∏uciu w znieczuleniu
miejscowym specjalnà ig∏à z naci´ciem, które wype∏nia si´
tkankà guza, a nast´pnie wyci´ciu w ten sposób niewielkiego
fragmentu tkanki do badania. Tkanka poddawana jest badaniu
histopatologicznemu pod mikroskopem. Po zabiegu tym pa-
cjentka nie czuje si´ êle, nie pozostaje po nim praktycznie ̋ aden
Êlad na skórze, czasami tylko ma∏e zasinienie, które z czasem
znika

W Polsce tylko 40% uprawnionych kobiet korzysta z bezp∏at-
nych badaƒ mammograficznych, podczas gdy w Szwecji bada si´
ponad 86% paƒ. W województwie warmiƒsko-mazurskim 47%
kobiet wykona∏o mammografi´ w ciàgu ostatnich 2 lat. Aby
mo˝na by∏o powiedzieç, ˝e skryning jest efektywny, powinno
zg∏osiç si´ co najmniej 70% kobiet – tak wskazujà wytyczne eu-
ropejskie. 

Warto korzystaç z badaƒ profilaktycznych, gdy˝ dajà pewnoÊç,
˝e jesteÊmy zdrowe. Kochamy swoje rodziny, dlatego zróbmy
wszystko, aby ka˝da cieszy∏a si´ jak najd∏u˝ej mamà, babcià, siostrà
czy ciocià, które sà zdrowe. Korzystajcie Panie z badaƒ profilak-
tycznych! 

Opracowa∏a: Ma∏gorzata Górska

Mammografia
– badam si´ wi´c mam pewnoÊç




