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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, pachnàcà lasem
choinkà. Ten wyjàtkowy okres sprzyja radoÊci i zadumie nad tym, co min´∏o i nad
tym, co nas czeka.

Pragn´ podzi´kowaç partnerom, sponsorom, patronom medialnym za znako-
mità wspó∏prac´, stworzenie przyjacielskiej atmosfery i zaanga˝owanie we wspól-
nie podejmowanych inicjatywach w mijajàcym roku. 

Dzi´kuj´ wszystkim pacjentom, którzy zaufali nam i powierzyli swoje zdrowie
oraz pracownikom SP Zak∏adu Opieki Zdrowotnej MSW z Warmiƒsko-Mazurskim
Centrum za zaanga˝owanie i ogromnà prac´ na wszystkich p∏aszczyznach funk-
cjonowania organizacji.

˚ycz´ Paƒstwu pogody ducha, nadziei i wiary, ̋ e b´dzie nam lepiej w najbli˝szej
przysz∏oÊci, mi∏ych chwil roziskrzonych wspomnieniami przy zielonej choince,
pi´kna i wewn´trznego spokoju w ka˝dym dniu nadchodzàcego 2013 roku.

dr in˝. Janusz Che∏chowski
Dyrektor
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OPINIA PACJENTKI

Mam 53 lata. Z problemem wysi∏kowego nietrzymania moczu
boryka∏am si´ od ponad 20 lat. Dwukrotny zabieg za∏o˝enia
taÊmy podtrzymujàcej nie przyniós∏ spodziewanego efektu.

Najnowsza metoda z wykorzystaniem materia∏u Urolastic, któ-
rej si´ podda∏am okaza∏a si´ nie tylko bardzo skuteczna, ale rów-
nie˝ komfortowa.

Jestem wyleczona.
Anna

Operowane pacjentki to kobiety z wysi∏kowym nietrzymaniem
moczu w wieku od 53 do 75, od wielu lat chorujàce na wysi∏kowe
nietrzymanie moczu. Ka˝da z nich przeby∏a nieskuteczne leczenie
operacyjne metodà taÊmowà podcewkowà (TOT lub TVT) i pla-
styki pochwy. Do tej pory nie mogliÊmy zaproponowaç skutecz-
nego leczenia. Dopiero metoda przez ostrzykiwanie cewki daje
natychmiastowy efekt, co wi´cej trwa ok. 15 min i jest wykony-
wana w znieczuleniu miejscowym.

dr n. med. Leszek Fràckowiak – ginekolog

28 listopada 2012 roku, w Oddziale Ginekologii i Ginekologii
Onkologicznej Szpitala MSW w Olsztynie wykonano trzy pierw-
sze zabiegi przy u˝yciu metody obliterujàcej z zastosowaniem in-
nowacyjnego polimeru Urolastic. Pacjentki w stanie dobrym
opuÊci∏y szpital ju˝ w pierwszej dobie. Dotychczasowe nowo-
czesne sposoby leczenia to metody taÊmowe (TOT, TVT)
zak∏adane pod cewk´. 

Ta procedura jest zupe∏nie inna – nie wymaga zastosowania
znieczulenia ogólnego, pobyt pacjentki na oddziale jest krótki,
a efekt zabiegu natychmiastowy i trwa∏y. Przy minimalnej inwa-
zyjnoÊci uzyskuje si´ maksymalnà skutecznoÊç. 

Kilka s∏ów o procedurze
Urolastic jest to sta∏y, niewch∏anialny, niepowodujàcy alergii

materia∏ o konsystencji silikonu, który formuje si´ w miejscu po-
dania. Stosuje sí  go w leczeniu nietrzymania moczu u kobiet, g∏ównie
ze wzgl´du na niewydolnoÊç zwieracza wewn´trznego cewki. Pro-
dukt sk∏ada si´ z podwójnej strzykawki po∏àczonej z mieszalni-
kiem statycznym wraz z ig∏à. Mieszanina tworzy si´ jako drobne
elastyczne pi∏ki gumowe zamkni´te w otoczkach fibrynogeno-
wych. Podawany w warunkach ambulatoryjnych Urolastic popra-
wia  zamkni´cie  cewki moczowej tak, aby zwi´kszyç  kontrol´
pacjentki nad p´cherzem moczowym. Po znieczuleniu miejsco-
wym b∏ony Êluzowej wokó∏ cewki moczowej, preparat jest bez-
boleÊnie wstrzykiwany do tkanki po obu stronach b∏ony Êluzowej,
wzd∏u˝ cewki moczowej. Polimer jest widoczny na zdj´ciach RTG
i USG i w razie potrzeby mo˝e byç usuni´ty. Urolastic spe∏nia
wszystkie wymagania majàce zastosowanie do syntetycznych ma-
teria∏ów wszczepialnych.

Zalety procedury z u˝yciem Urolastic:
– bezpieczeƒstwo i wysoka skutecznoÊç (rz´du 90%),
– przeprowadzanie zabiegu w warunkach ambulatoryjnych,
– nie ma koniecznoÊci zastosowania ogólnego znieczulenia,
– materia∏ nie degraduje, nie odkszta∏ca si´ i nie migruje,
– Êluzówka cewki moczowej nie ulega uszkodzeniu,
– szybki proces podania Êrodka.

Materia∏ Urolastic poprawia mechanizm zamykajàcy cewki mo-
czowej i skutecznie zapobiega nietrzymaniu moczu.

Ju˝ w Olsztynie, w Oddziale Ginekologii Onkologicznej MSW
– najnowsza metoda leczenia nietrzymania moczu u kobiet
(Bulking)

Ostrzykiwanie cewki moczowej substancjami obliterujàcymi – Urolastic – znieczulenie miejscowe.
Komfort pacjentki przy minimalnym ryzyku.
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Oddzia∏ Kliniczny Chirurgii Onkologicznej

DZIA¸ALNOÂå LECZNICZA

Oddzia∏ Kliniczny Chirurgii Onkologicznej funkcjonuje w ra-
mach Szpitala Ministerstwa Spraw Wewn´trznych z Warmiƒsko-
Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie od 10 lat. Rocznie
w Oddziale leczonych jest oko∏o 3500 pacjentów z chorobami no-
wotworowymi. Oddzia∏ dysponuje 38 ∏ó˝kami w salach 2- i 3-
osobowych z w´z∏ami sanitarnymi i TV. W Oddziale pracuje 9
lekarzy – spoÊród których 5 posiada tytu∏ doktora nauk medycz-
nych. WÊród personelu lekarskiego 6 lekarzy posiada specjalizacj´
w zakresie chirurgii onkologicznej, dwóch ma specjalizacj´
w zakresie chirurgii ogólnej, a jeden posiada specjalizacj´ w za-
kresie urologii. Opiek´ piel´gniarskà zapewnia doÊwiadczony
i dobrze wyszkolony zespó∏ piel´gniarek. 

Dzia∏alnoÊç kliniczna Oddzia∏u skupia si´ na nast´pujàcych za-
gadnieniach chirurgii onkologicznej, ogólnej i urologii:
• nowotwory piersi; du˝à wag´ przywiàzuje si´ do leczenia

oszcz´dzajàcego gruczo∏u piersiowego w przypadku raka piersi,
• nowotwory przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzgl´dnie-

niem raka ˝o∏àdka, trzustki, wàtroby, jelita grubego i prze∏yku, 
• nowotwory tkanek mi´kkich, gruczo∏ów dokrewnych, skóry

(w tym czerniaki), a tak˝e guzy Êlinianek, wargi dolnej, nosa
i ma∏˝owiny usznej,

• nowotwory uk∏adu moczowo-p∏ciowego – rak nerki, p´cherza
moczowego, jàder i pràcia,

• nowotwory tarczycy i nadnercza,
• przepukliny brzuszne ze szczególnym uwzgl´dnieniem przepu-

klin brzusznych pooperacyjnych,
• zastosowanie pe∏noprofilowego zgodnego z wytycznymi ESPEN

leczenia ˝ywieniowego dojelitowego i pozajelitowego, pacjen-
tów niedo˝ywionych i wyniszczonych przez chorob´ nowotwo-
rowà,

• profilaktyka i leczenie powik∏aƒ zakrzepowo-zatorowych. 

Oddzia∏ dysponuje nowoczesnym detektorem promieniowa-
nia gamma umo˝liwiajàcym przeprowadzanie tzw. biopsji w´z∏a
ch∏onnego wartowniczego, w niektórych przypadkach czer-
niaka i raka piersi. W ramach Oddzia∏u Chirurgii Onkologicz-
nej wykonywany jest pe∏en zakres procedur w zakresie
endoskopowej diagnostyki i leczenia zmian w zakresie uk∏adu
pokarmowego.

DZIA¸ALNOÂå DYDAKTYCZNA I NAUKOWA

Lekarze pracujàcy w Oddziale Chirurgii Onkologicznej biorà
czynny udzia∏ w kszta∏ceniu studentów medycyny, piel´gniarstwa,
ratownictwa medycznego i dietetyki na Wydziale Nauk Me-
dycznych Uniwersytetu Warmiƒsko-Mazurskiego w Olsztynie.
W Oddziale sta˝e naukowe odbywajà zarówno lekarze b´dàcy
w trakcie sta˝u podyplomowego, jak i lekarze w trakcie spe-
cjalizacji z chirurgii ogólnej, onkologii klinicznej i radioterapii.
Oddzia∏ posiada uprawnienia Ministerstwa Zdrowia do prowa-
dzenia studiów specjalizacyjnych w zakresie chirurgii onkologicz-
nej. Na terenie Oddzia∏u szkoleni sà indywidualnie chirurdzy
ogólni i onkolodzy kliniczni w zakresie skutecznej diagnostyki
i leczenia chorób onkologicznych. 

Od czasu powstania Oddzia∏u zespó∏ lekarski opublikowa∏
i przedstawi∏ na zjazdach kilkadziesiàt prac naukowych. Artyku∏y
zosta∏y opublikowane zarówno w polskich, jak i znanych zagra-
nicznych czasopismach medycznych.

Lekarze z Oddzia∏u Chirurgii Onkologicznej ÊciÊle wspó∏pracujà
naukowo z Uniwersytetem Warmiƒsko-Mazurskim w Olsztynie,
Uniwersytetem Medycznym w ¸odzi, Szko∏à G∏ównà Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie i Olsztyƒskà Szko∏à Wy˝szà.

Obecnie w Oddziale Chirurgii Onkologicznej prowadzone sà
nowatorskie badania naukowe w zakresie raka piersi, raka jelita
grubego, raka ˝o∏àdka i raka nerki.

Koordynator lek. med. Andrzej Lachowski

ODDZIAL  CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

Piel´gniarka Oddzia∏owa El˝bieta Grzeszczak
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Lekarze z Oddzia∏u przyjmujà w Poradni Chirurgii Onkolo-
gicznej, gdzie wykonywana jest pe∏na diagnostyka, kwalifikacja
do zabiegu operacyjnego i leczenie. Poradnia prowadzi kontrole
i badania po leczeniu operacyjnym oraz badania okresowe.

Pierwszy rzàd od lewej: Zbigniew Mas∏owski, Krystyna Sztrall, Gra˝yna Licznerska, Henryka Hrycyna, Beata Cichocka, El˝bieta Grzeszczak,
Katarzyna Klimowicz, Janina ¸ojewska, S∏awomira Urban.

Drugi rzàd od prawej: Krystyna Okorska, Danuta Onopa-Kowalczyk, Katarzyna S´drowska, Maciej Biernacki, Andrzej Lachowski, Mariola Dy-
mitrowicz, Janusz Godlewski, Gra˝yna Kuciel-Lisieska, Bo˝ena Laskowska-Kaczmarczyk.
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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 2012 roku.

Najwi´kszym spo∏ecznym bogactwem sà ludzie oglàdajàcy Êwiat
szerzej ni˝ si´ga horyzont w∏asnego podwórka. Ich pasja dzia∏ania,
pomys∏owoÊç, werwa, porywajà biernych i niezdecydowanych, jed-
noczà zbiorowoÊç 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 z okazji

Âwiàt Bo˝ego Narodzenia, ˝yczymy Paƒstwu dobrego zdrowia,
szcz´Êcia, spe∏nienia wszelkich zamierzeƒ i pogody ducha. Niech
Nowy Rok 2013 b´dzie dla Paƒstwa czasem obowiàzków, które
cieszà; czasem zadaƒ, które mobilizujà; czasem spe∏nionych ma-
rzeƒ i nadziei…

Dyrektor i Pracownicy
SP Zak∏adu Opieki Zdrowotnej MSW

z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
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Olsztyƒskie stowarzyszenie zrzeszajàce panie po amputacji piersi
powsta∏o w listopadzie 1992 roku, z inicjatywy Danuty Âle-
szyƒskiej, która ide´ zorganizowania si´ kobiet po mastektomii
przywioz∏a z Centrum Onkologii w Warszawie, gdzie podobne
stowarzyszenie dzia∏a∏o od kilku lat. Pomys∏ popar∏a dr Krystyna
Mika z Warszawskiego Centrum Onkologii, która przyjecha∏a do
Olsztyna, a tak˝e dr Stanis∏aw Niepsuj, ówczesny dyrektor
Zespo∏u Gruêlicy, Chorób P∏uc i Onkologii w Olsztynie, do dzi-
siaj nazywany „ojcem” olsztyƒskich Amazonek. Zainteresowanie
pomys∏em wÊród paƒ by∏o ogromne. Na pierwsze spotkanie
przysz∏o oko∏o 100 kobiet z Olsztyna i ówczesnego województwa
olsztyƒskiego. 

Zawiàzane w Olsztynie Stowarzyszenie Amazonek by∏o je-
denastym klubem paƒ po amputacji piersi powsta∏ym w Polsce.
W marcu 1994 roku pod nazwà Olsztyƒskie Towarzystwo „Ama-
zonki”, zosta∏o wpisane do Sàdowego Rejestru Stowarzyszeƒ. Za-
pisa∏y si´ do niego 64 kobiety. Teraz do stowarzyszenia nale˝y
ponad 210 paƒ. Od paêdziernika 2000 przewodniczàcà jest Ma-
rianna Kunikowska. 

Spotkanie by∏o okazjà do uhonorowania zarówno najaktyw-
niejszych cz∏onkiƒ olsztyƒskiego Stowarzyszenia, jak i osób oraz
instytucji wspierajàcych. Najwa˝niejsze z przyznanych wyró˝nieƒ
– Bursztynowy ¸uk Amazonki – za serce, ˝yczliwoÊç i wielokrot-
nie okazywanà pomoc Stowarzyszeniu, otrzyma∏ dr in˝. Janusz
Che∏chowski, Dyrektor Szpitala MSW z Warmiƒsko-Mazurskim
Centrum Onkologii w Olsztynie.

Statuetk´ za wspó∏prac´, ˝yczliwoÊç i pomoc otrzyma∏a mgr
Brygida Kondracka, Pe∏nomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego
Systemu Zarzàdzania Szpitala MSW z Warmiƒsko-Mazurskim
Centrum w Olsztynie.

Podzi´kowanie za wieloletnie wsparcie i ˝yczliwoÊç otrzyma∏
Szpital MSW z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii
w Olsztynie.

Jubileuszowà gal´ uzupe∏ni∏y wyst´py Paw∏a Burczyka, Danieli
Ba∏abaƒskiej z zespo∏em i s∏uchaczy Studium Aktorskiego im. Ale-
ksandra Sewruka. OkolicznoÊciowy wyk∏ad wyg∏osi∏ te˝ dr n.
med. Dariusz Michalik, chirurg onkolog Szpitala MSW z War-
miƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.

W imieniu Janusza Che∏chowskiego oraz ca∏ego Zespo∏u
Szpitala MSW z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii
w Olsztynie, pragniemy serdecznie pogratulowaç wszystkim Ama-
zonkom z okazji tak pi´knego Jubileuszu. Prosz´ przyjàç wyrazy
ogromnego uznania dla pracy Paƒ i zaanga˝owania w rozwiàzy-
wanie stojàcych przed Paniami wyzwaƒ.

Jubileusz Olsztyƒskich Amazonek
Olsztyƒskie Towarzystwo Amazonek ma ju˝ 20 lat. UroczystoÊç z okazji tego jubileuszu zorganizowano 13 paêdzier-
nika 2012 r., w sali koncertowej Paƒstwowej Szko∏y Muzycznej w Olsztynie.
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Âpiewamy o tobie – Polsko kochana
12 listopada 2012 roku w Patio Zak∏adu Radioterapii

odby∏ si´ niezwykle poruszajàcy koncert polskich pieÊni
patriotycznych oraz ludowych z regionu Warmii i Mazur
pt. „Âpiewamy o tobie – Polsko kochana”, w wykona-
niu zespo∏u wokalnego przy Szpitalu MSW w Olszty-
nie, pod kierunkiem Andrzeja Borkowskiego. GoÊcinnie
wystàpi∏ równie˝ zespó∏ wokalny CANTEMUS z gminy
Dywity.

Po oficjalnym rozpocz´ciu przez dyrektora SP ZOZ
MSW z W-MCO w Olsztynie Janusza Che∏chowskiego
i odÊpiewaniu Hymnu Warmiƒskiego, w progach Patio
Zak∏adu Radioterapii rozbrzmia∏y wzruszajàce i chwy-
tajàce za serce pieÊni.

Koncert zakoƒczy∏ si´ smakowitym pocz´stunkiem,
a w kuluarach zachwytom i wzruszeniom nie by∏o koƒca.



12

paêdziernik 8 listopad 8 grudzieƒ : 2012

Twoje zdrowie w Twojej g∏owie
czyli wp∏yw psychiki na wyst´powanie i przebieg chorób

Artyku∏ ten ma za zadanie udzieliç Paƒstwu odpowiedzi na
powy˝sze pytania i pokazaç, ˝e zarzàdzanie w∏asnym zdrowiem
jest bardzo proste, poniewa˝ narz´dzia potrzebne do budowania
naszego zdrowia ka˝dy z nas codziennie nosi przy sobie. Sà to
nasze MyÊli, Przekonania, Wyobra˝enia, Emocje…

Naukà, która dostarcza dowodów i wskazówek na temat
wp∏ywu psychiki na nasze zdrowie jest PSYCHONEUROIM-
MUNOLOGIA – jedna z przodujàcych dziedzin medycyny. W ra-
mach tej nauki wspó∏pracujà ze sobà anatomowie, farmakolodzy,
immunolodzy, endokrynolodzy, biolodzy, psycholodzy, ale tak˝e
onkolodzy, psychiatrzy i inni specjaliÊci. 
PSYCHO – czyli zwiàzany z emocjami, z prze˝ywaniem okreÊlo-
nych sytuacji.
NEURO – droga przenoszenia tych emocji, czyli uk∏ad nerwowy.
IMMUNOLOGIA – odpornoÊç organizmu.

Kluczowe za∏o˝enia PSYCHONEUROIMMUNOLOGII.
1. Najwa˝niejszym uk∏adem naszego cia∏a decydujàcym o tym czy

b´dziemy zdrowi, czy zachorujemy, a jeÊli zachorujemy to
w jakim tempie b´dziemy odzyskiwaç zdrowie, jest uk∏ad od-
pornoÊciowy/immunologiczny.

2. „Si∏a” uk∏adu odpornoÊciowego zale˝y od pracy: uk∏adu hor-
monalnego, AUN (autonomicznego uk∏adu nerwowego) oraz
neuropeptydów (substancji chemicznych wytwarzanych przez
mózg).
Praca uk∏adu hormonalnego, AUN oraz wydzielanie neuropep-
tydów sterowana jest przez MÓZG.

3. MÓZG jest siedliskiem naszych myÊli i emocji. MyÊli wp∏ywajà
na to jakich emocji doÊwiadczamy (pozytywnych, negatyw-
nych, uczucia stresu, czy relaksu) i jak poradzimy sobie ze stre-
sem.

4. To nasze emocje, poprzez pobudzanie AUN, uk∏adu hormonal-
nego, wydzielanie neuropeptydów, wp∏ywajà na nasz uk∏ad od-
pornoÊciowy, czyli na nasze zdrowie i proces zdrowienia.

5. Mo˝emy nauczyç si´ skutecznych sposobów kszta∏towania zdro-
wych myÊli i emocji, by wspieraç mechanizm zdrowienia.

STRES!!!
Stanem który bardzo niekorzystnie dzia∏a na nasz UK¸AD

NERWOWY, HORMONALNY I ODPORNOÂCIOWY, czyli na
nasze ZDROWIE jest STRES.

Stres krótkotrwa∏y = motor do dzia∏ania 
Stres d∏ugotrwa∏y = wyniszczenie

STRES DAWNIEJ

Nasz przodek, który zosta∏ wyposa˝ony w ca∏y ten zawi∏y uk∏ad
hormonalny i nerwowy mia∏ prostsze ˝ycie. Hormon stresu wy-
dziela∏ si´ na widok goniàcego go niedêwiedzia. Wiadomo by∏o,
˝e wyjÊcia sà dwa: uciekaj lub walcz. W obu sytuacjach potrzebna
by∏a dodatkowa si∏a, podczas walki bowiem adrenalina pozwala∏a
nie czuç bólu rozerwanego kawa∏ka cia∏a lub podczas ucieczki do-
dawa∏a si∏. Sytuacja stresujàca koƒczy∏a si´, przodek wraca∏ do nor-
malnego trybu ˝ycia, rola hormonów stresu zosta∏a wyczerpana.

STRES DZISIAJ

Dzisiejszy Kowalski przez ca∏e lata jest w sytuacji „uciekaj lub
walcz” (dzisiejsze niedêwiedzie to: nasz stres w pacy, w domu,
w urz´dach itp.). We krwi Kowalskiego dokonujà si´ procesy bio-
chemiczne, podczas których wydzielane sà substancje hormonalne
pomocne na krótko, ale w d∏ugofalowym trybie dokonujàce spus-
toszeƒ. W odpowiedzi uk∏ad immunologiczny jest za s∏aby, aby
zwalczyç powa˝nà chorob´.

SKÑD DZISIEJSZY STRES?

TO MY SAMI JESTEÂMY MISTRZAMI W STRESOWANIU
SAMYCH SIEBIE

POPRZEZ NIEZDROWE MYSLI, PRZEKONANIA,
WYOBRA˚ENIA!!!

CO ZROBIå BY NIE FUNDOWAå SOBIE STRESU
I CHOROBY?

Najwa˝niejszym, a jednoczeÊnie najprostszym sposobem na za-
pewnienie sobie dobrego samopoczucia psychofizycznego jest suk-
cesywne (najlepiej codzienne) redukowanie (upuszczanie z siebie)
napi´cia. W jaki sposób? Po prostu poprzez wybór najlepszego
dla siebie sposobu odreagowania emocjonalnego (aktywnoÊç fi-
zyczna, relaksacja, ksià˝ka, spotkanie ze znajomymi, taniec, psy-
cholog itp.)

CoÊ jeszcze?

Âwiadome kszta∏towanie zdrowych myÊli, przekonaƒ, wy-
obra˝eƒ.
Kilka prawd na temat MÓZGU.
– MÓZG jest najwa˝niejszym narzàdem naszego przetrwania,

komfortu i samokontroli.
– MÓZG jest „Êlepy”, to znaczy mózgowi nie zale˝y na faktach. 

Wi´kszoÊç z nas zapewne niejednokrotnie zetkn´∏a si´ w swoim ˝yciu ze stwierdzeniami typu: „nie stresuj si´, bo to
szkodzi”, „myÊl pozytywnie, to szybciej wyzdrowiejesz”. Najcz´Êciej pierwszà naszà reakcjà na zalecenia tego typu, jest
myÊl: „tak ∏atwo powiedzieç, nie stresuj si´, myÊl pozytywnie”, jednak tak naprawd´ co to znaczy? Jak to dzia∏a? Co
zrobiç, by nie tylko mieç dobre samopoczucie psychiczne, ale ˝eby równoczeÊnie zachowaç dobre zdrowie?
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– Mózg przetwarza to, co myÊlimy o faktach, wywo∏ujàc odpo-
wienie emocje i przez to reakcje uk∏adów: AUN, hormonalnego,
odpornosciowego.

Czyli:
Zdarzenia nas nie denerwujà (z∏oszczà, przera˝ajà, zasmucajà,

radujà itd.); to my sami si´ (z∏oÊcimy, denerwujemy, zasmucamy,
radujemy) poprzez nasze myÊli, wyobra˝enia o tych faktach, czyli: 

ZDARZENIE  —  CO MYÂLA¸EM  —  CO CZU¸EM
—  REAKCJA ORGANIZMU

Na przyk∏ad:
KTOÂ SI¢ UÂMIECHA  —  ÂMIEJE SI¢ ZE MNIE
—  Z¸OÂå  —  WZROST HORMONÓW STRESU

Albo:
KTOÂ SI¢ UÂMIECHA  —  UÂMIECHA SI¢ DO MNIE

—  RADOÂå  —  WZROST ENDORFIN,
OBNI˚ENIE HORMONÓW STRESU

Czy to, ˝e pojawia si´ okreÊlona myÊl w g∏owie znaczy, ˝e ma
wp∏yw na nasze ˝ycie?

OczywiÊcie, na tym zbudowane sà l´ki, fobie, to jest przyczynà
naszego stresu i ma prze∏o˝enie na choroby. Dlatego myÊlmy
zdrowe myÊli, twórzmy zdrowe wyobra˝enia i odczuwajmy jak
najwi´cej pozytywnych emocji! 

RECEPTA NA ZDROWIE!

– Proces zdrowienia jest tu i teraz

– Odpowiedz sobie na pytanie co mog´ zrobiç dzisiaj, by kierowaç
si´ w stron´ zdrowia?

– Rób to co mo˝esz (dowcip koledze), tam gdzie jesteÊ (na sali
szpitalnej), za pomocà tego co masz (przyczepi´ mu kartk´ na
plecy „wyca∏uj mnie”) i pami´taj najlepszy czas na zdrowienie
jest tu i teraz!!!!

– Szukajmy informacji u psychologów, nie powinno to budziç na-
szej niech´ci, bo psycholog, to taki sam specjalista jak na
przyk∏ad stomatolog, z którego us∏ug nie tylko korzystamy
wtedy, kiedy bolà nas z´by, ale równie˝ w celu dbania o este-
tyk´ naszej jamy ustnej – a po co? Po to, by czuç si´ lepiej.

– I pami´tajmy: lepiej dla naszego zdrowia jest:

CIESZYå SI¢ NA WYROST NI˚ MARTWIå NA ZAPAS!!!

Emilia Piskorz-Jary
psychoonkolog

NIEZDROWE ZDROWE

Rehabilitacja
po operacji

M´czàca,
nudna

Skuteczna,
efektywny sposób

odzyskania sprawnoÊci

Leczenie Trucizna Sprzymierzeniec
w walce z chorobà

Zdrowie Nie
wyzdrowiej´

Mog´ wyzdrowieç
niezale˝nie jak bardzo

jestem chora.
Jest mnóstwo osób, które
pomyÊlnie zdrowiejà,

teraz moja kolej!

NIEZDROWE ZDROWE

Leki/Ja

Tylko leki
majà

znaczenie,
ja nie mam

wp∏ywu

Mam ogromny wp∏yw
na proces zdrowienia,
poniewa˝ du˝o zale˝y

od psychicznego
nastawienia

– wspomagam jego
drog´ do zdrowia

NIEZDROWE ZDROWE

Mniej czasu
poÊwi´cam

rodzinie

Zaniedbuj´
swoje

obowiàzki,
musz´

to zmieniç

Mam obowiàzek,
mam prawo,
nale˝y mi si´

troska o siebie
– primum non nocere –
w stosunku do siebie

Wybuchy
z∏oÊci/p∏acz

CoÊ ze mnà
„nie tak”

To normalne, naturalne
– zwiàzane z leczeniem.

P∏acz to nie krwotok
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Rehabilitacja poprawia jakoÊç ˝ycia

– Liczba osób korzystajàcych z rehabilitacji roÊnie?
– RzeczywiÊcie jest ich coraz wi´cej. Szczególnie wiosnà, kiedy

zg∏aszajà si´ do nas osoby po przebytych zimà z∏amaniach, ura-
zach, np. stawów barkowych czy kolanowych. Lekarze uznali re-
habilitacj´ za dziedzin´ uzupe∏niajàcà leczenie farmakologiczne.
Odgrywa wa˝nà rol´ u pacjentów, u których stwierdzono prze-
ciwwskazania do stosowania niektórych leków przeciwbólowych
i przeciwzapalnych. Nieoceniona okazuje si´ w∏aÊnie rehabilita-
cja. Sà to m.in. zabiegi fizykalne, które pomagajà zmniejszyç ból.

– Rehabilitacja zamiast ogromnej liczby tabletek?
– Ograniczenie leków przeciwbólowych i jednoczeÊnie wyko-

nywanie ÊciÊle okreÊlonych çwiczeƒ poprawia funkcjonowanie pa-
cjenta. Uczy si´ on ̋ yç ze swoim schorzeniem. Dzi´ki aktywnemu
uczestniczeniu w rehabilitacji, jest rzadszym goÊciem w innych po-
radniach, nie musi tak cz´sto korzystaç z konsultacji neurologów,
ortopedów. Dzi´ki rehabilitacji poprawia si´ jakoÊç ˝ycia.

– Polak màdry po szkodzie. Nie lepiej zapobiegaç wizytom
u ortopedy?

–  Ale  ̋oczywiÊcie. Chorobà cywilizacyjnà XXI wieku sà zespo∏y bó-
lowe kr´gos∏upa. To problem coraz m∏odszej grupy pacjentów. Du˝o
m∏odych ludzi narzeka na bóle kr´gos∏upa, szczególnie odcinka
l´dêwiowego i szyjnego.  Wynika to cz´sto z charakteru wykonywanej
pracy, na przyk∏ad godzin sp´dzanych przy komputerze. Nega-
tywne skutki przynosi równie˝ wiele godzin sp´dzonych w samocho-
dzie. Z tego powodu tak wa˝ne sà çwiczenia wzmacniajàce mi´Ênie
szyi, brzucha, grzbietu. Zmiany zwyrodnieniowe sà wskazaniem do
tego, ˝eby zaczàç wzmacniaç mi´Ênie, zlikwidowaç przyczyn´ bólu.

– Na schorzenia kr´gos∏upa hydromasa˝?
– Pomaga nie tylko w takim przypadku. Jest uzupe∏nieniem çwi-

czeƒ. W takich wypadkach polecany jest m.in. masa˝ podwodny.
¸àczy on dobroczynne dzia∏anie wody i masa˝u. Z kolei masa˝
pere∏kowy ma dzia∏anie relaksujàce i rozluêniajàce. A na przyk∏ad
bicze szkockie poprawiajà krà˝enie, napi´cie cia∏a, j´drnoÊç.
Niektórzy przypisujà im w∏aÊciwoÊci odchudzajàce, ale lekarze
tego nie potwierdzajà. Jedno jest pewne: wszystko musi si´
∏àczyç z odpowiednio zbilansowanà dietà.

– Hydroterapia mo˝e byç wi´c te˝ lekarstwem na stres?
– Je˝eli po ca∏ym tygodniu jesteÊmy spi´ci, gdy dokuczajà nam

bóle g∏owy, karku, kr´gos∏upa – warto pomyÊleç o takiej formie re-
habilitacji. Wykonanie takich zabiegów sprawi, ˝e poczujemy si´
odpr´˝eni, zrelaksowani, zdrowsi.

– Kto nie mo˝e skorzystaç z hydroterapii?
– Ewidentnym przeciwwskazaniem jest cià˝a. Nie mogà te˝

z niej korzystaç osoby, które przesz∏y chorob´ nowotworowà.
Przeciwwskazaniem jest osteoporoza ze z∏amaniami, ˝ylaki
koƒczyn dolnych, nieuregulowane nadciÊnienie t´tnicze, choroba
wieƒcowa, choroby skóry, szczególnie grzybice. Przy ∏uszczycach
trzeba uwa˝aç, poniewa˝ te zmiany mogà si´ nasiliç.

– Co zrobiç, by skorzystaç z rehabilitacji?
– Po pierwsze, zg∏osiç si´ do rejestracji Zak∏adu Usprawniania

Leczniczego i wype∏niç specjalnà ankiet´. Po op∏acie w kasie, uma-
wiamy pacjenta w dogodnym dla niego czasie. Ceny sà porówny-
walne do tych, które obowiàzujà w sanatoriach i oÊrodkach
rehabilitacji. Z tà ró˝nicà, ̋ e u nas osoba ca∏y czas znajduje si´ pod
profesjonalnà opiekà wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Rehabilitacja odgrywa wa˝nà rol´ u pacjentów, u których stwierdzono przeciwwskazania do stosowania niektórych
leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych – o zaletach zabiegów rehabilitacyjnych mówi Bo˝ena Idêkowska, kie-
rownik Zak∏adu Usprawniania Leczniczego.
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Badania materia∏u tkankowego (pobranych wycinków, usuni´tych
narzàdów lub ich fragmentów) pozwalajà histopatologowi rozpo-
znawaç i oceniaç stopieƒ zaawansowania chorób nowotworowych,
monitorowaç post´p terapii, pomóc w ustalaniu przez klinicystów te-
rapii personalizowanej, co zwi´ksza skutecznoÊç w∏aÊciwie dobra-
nych leków. 

Histopatolog, na podstawie analizy mikroskopowej fragmentów
tkanek mo˝e wykryç wiele zmian patologicznych zachodzàcych
w organizmie (Shutterstock).

Badania diagnostyczne Pracowni Cytologii i Histopatologii
obejmujà:
• wszelkie tkanki usuni´te w drodze zabiegów medycznych
• p∏yny pochodzàce z jam cia∏a
• aspiraty uzyskane drogà nak∏uç grubo- i cienkoig∏owych
• badania cytologiczne materia∏ów z∏uszczeniowych
• techniki specjalne (barwienia histochemiczne)
• techniki z zakresu biologii molekularnej – badania immunohis-

tochemiczne z nieograniczonym panelem przeciwcia∏

W Pracowni  wykonywane sà badania biopsyjne dla SP ZOZ
MSW z W-MCO o profilu onkologicznym, gastroenterologicz-
nym (oligobiopsje i materia∏y operacyjne), ginekologicznym, uro-
logicznym, nefrologicznym, chirurgicznym i laryngologicznym
oraz badania Êródoperacyjne.

DoÊwiadczeni specjaliÊci wykonujà biopsje aspiracyjne cien-
koig∏owe pod kontrolà USG (tarczyca, sutek, w´z∏y ch∏onne i inne
tkanki mi´kkie) oraz TK (wàtroba, trzustka itp.); prowadzona jest
równie˝ cytodiagnostyka p∏ynów i plwocin. 

Pracownia Cytologii i Histopatologii SP ZOZ MSW z W-MCO
w Olsztynie mo˝e si´ poszczyciç wybitnà, cenionà w kraju kadrà
diagnozujàcych specjalistów z ogromnym doÊwiadczeniem i dorob-
kiem naukowym. W zale˝noÊci od potrzeb, nasi specjaliÊci ch´tnie
s∏u˝à konsultacjami, zarówno wewn´trznymi, jak i zewn´trznymi.

Celem do którego dà˝ymy, jest przede wszystkim jakoÊç. Wy-
chodzimy z za∏o˝enia, ˝e dobra diagnoza jest podstawà sukcesu
terapeutycznego.

Opracowa∏a: Klaudia Maruszak

Pracownia Cytologii I Histopatologii
SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie
Patomorfolog to specjalista, z którym zazwyczaj pacjent nie spotyka si´ bezpoÊrednio, gdy˝ pracuje on w warunkach
laboratoryjnych. Histopatologia jest dzia∏em patomorfologii zajmujàcym si´ badaniem i rozpoznawaniem zjawisk mi-
kroskopowych, zachodzàcych w komórkach oraz tkankach organizmu w przebiegu ró˝nych schorzeƒ. Wraz z post´pem
technologicznym mo˝liwoÊci praktycznego wykorzystania histopatologii w diagnostyce wcià˝ rosnà. Dzi´ki histopa-
tologii mo˝liwe jest wczesne rozpoznawanie chorób nowotworowych, wszelkich zmian zwyrodnieniowych i zapal-
nych, a tak˝e skutecznoÊç terapii w wielu dziedzinach medycyny.

Telefony:

Sekretariat (rejestracja):
89 539 82 99

Pracownia Histopatologii:
89 539 81 20

Lekarze specjaliÊci:
prof. zw. dr hab. n. med. Marian Sulik
prof. zw. dr hab. n. med. Stanis∏aw Sulkowski
dr n. med. Gra˝yna Poniatowska-Broniek
dr n. med. Luiza Kaƒczuga-Koda
dr n. med. Mariusz Koda
dr n. med. Jacek Cylwik
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Wojewódzki OÊrodek Koordynujàcy Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi
oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

cytologia

Populacyjny
Program Profilaktyki
i Wczesnego
Wykrywania
Raka Szyjki Macicy

Ministerstwo
Zdrowia
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WSPOMNIENIE

Zda∏em sobie spraw´, ˝e prawdziwà
wartoÊç drugiego cz∏owieka odkrywamy
dopiero wtedy, kiedy ju˝ go nie ma. 
Jak skarb, który trzyma∏o si´ w d∏oni,
ale bezwiednie pozwoli∏o mu si´ 
wyÊlizgnàç przez palce.

Jonathan Carroll

 Eugeniusz Jan Parys 

Urodzi∏ si´ w Broku nad Bugiem 6 wrzeÊnia 1929 roku,
tam te˝ ukoƒczy∏ w 1944 roku Szko∏´ Powszechnà, gimnaz-
jum w Ostrowi Mazowieckiej, w 1948 roku Liceum Ogól-
nokszta∏càce im. Czackiego w Warszawie, a w 1953 Wydzia∏
Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego. Po odbyciu przeszkole-
nia wojskowego w ¸odzi, w stopniu podporucznika zosta∏ ko-
mendantem Szpitala Wi´ziennego w Barczewie. 

Przez pi´ç lat szkoli∏ si´ w chirurgii pod okiem dr. Janowicza
i dr. Ko∏odziejczyka, by w 1964 roku zdobyç specjalizacj´ II
stopnia w zakresie chirurgii. Dwa lata póêniej zosta∏ ordynato-
rem Oddzia∏u Chirurgicznego Szpitala MSW w Olsztynie.
W latach 1970-1972 równolegle pe∏ni∏ obowiàzki zast´pcy dy-
rektora ds. lecznictwa. Bra∏ udzia∏ w pracach towarzystw
lekarskich i og∏osi∏ drukiem wiele prac naukowych. 

Oprócz chirurgii mia∏ wiele pasji i zainteresowaƒ. By∏
dzia∏aczem sportowym zwiàzanym z pi∏kà no˝nà i Klubem
Sportowym „Gwardia”. Otrzyma∏ wiele odznaczeƒ resorto-
wych i paƒstwowych, w tym: Za wzorowà prac´ w S∏u˝bie
Zdrowia, Zas∏u˝ony dla Warmii i Mazur, Krzy˝ Kawaler-
ski Orderu Odrodzenia Polski, Krzy˝ Oficerski Orderu
Odrodzenia Polski.

Jego pasjà by∏o ∏owiectwo. Dzia∏a∏ w zarzàdzie Ko∏a ¸owiec-
kiego Bór w Wipsowie, by∏ te˝ cz∏onkiem Okr´gowego Sàdu
¸owieckiego. Zosta∏ odznaczony: Bràzowym Medalem
Zas∏ugi ¸owieckiej, Odznakà Zas∏u˝onemu dla ¸owiectwa
Warmii i Mazur”.

By∏ cz∏owiekiem niezwykle sumiennym, solidnym i obowiàzkowym. Podejmowa∏ trafne i szybkie decyzje. Pogodny i opa-
nowany, wymagajàcy wobec personelu, lecz niezwykle sprawiedliwy. Cieszy∏ si´ olbrzymim autorytetem wÊród kolegów
i pacjentów. Dzi´ki du˝ej wiedzy fachowej i zdolnoÊciom manualnym, prowadzony przez Niego oddzia∏ zdoby∏ w∏aÊciwà,
wysokà w województwie rang´. Wykszta∏ci∏ kilka pokoleƒ chirurgów. Jemu zawdzi´czamy, ˝e chirurgia nasza poszczyciç si´
mog∏a wieloma osiàgni´ciami na skal´ ponadregionalnà.

Odszed∏ od nas 14 czerwca 2002 roku pozostawiajàc dobrà tradycj´ – najwy˝szej troski o pacjenta oraz szacunek dla cz∏owieka.
„Non omnis moriar”.

lek. med. Henryk Zalewski
Oddzia∏ Kliniczny Chirurgii Ogólnej
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Ordynator 
dr n. med.
Wojciech Rogowski

Systemowe leczenie nowotworów z∏oÊliwych obejmujàce chemioterapi´, leczenie hormo-
nalne i wspomagajàce, a tak˝e nowoczesne terapie celowane w skojarzeniu z chemiotera-
pià, jak i radioterapià.

Oddzia∏ realizuje eksperymentalne metody leczenia w ramach procedury leczenia niestan-
dardowego, jak równie˝ w ramach mi´dzynarodowych badaƒ klinicznych.

Oddzia∏ zajmuje si´ takim schorzeniami jak:

• nowotwory z∏oÊliwe uk∏adu pokarmowego, 
• nowotwory z∏oÊliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych
• nowotwory z∏oÊliwe piersi
• nowotwory z∏oÊliwe uk∏adu oddechowego i narzàdów klatki piersiowej
• nowotwory z∏oÊliwe uk∏adu moczowo-p∏ciowego
• nowotwory z∏oÊliwe narzàdów g∏owy i szyi
• nowotwory z∏oÊliwe oÊrodkowego uk∏adu nerwowego

OÊrodek Chemioterapii Jednodniowej to nowoczesna baza do ambulatoryjnego leczenia
onkologicznego. 
10-stanowiskowa baza do ambulatoryjnego podawania cytostatyków, bez koniecznoÊci
hospitalizacji.

Oddzia∏ Kliniczny Chirurgii Ogólnej prowadzi dzia∏alnoÊç nie tylko diagnostyczno-leczniczà,
ale równie˝ i naukowo-dydaktycznà, o bogatych tradycjach z zakresu chirurgii ogólnej,
endokrynologicznej i gastroenterologicznej. 

W Oddziale wykonywane sà zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii ogólnej, endokrynolo-
gicznej i gastroenterologicznej, z u˝yciem nowoczesnych urzàdzeƒ i technik operacyj-
nych, a cholecystektomia laparoskopowa jest standardem. Operacje przepuklin
wykonywane sà nowoczesnymi metodami beznapi´ciowymi z u˝yciem wysoko gatunko-
wych implantów siatek. 

Oddzia∏ zajmuje si´ tak˝e diagnostykà i leczeniem skojarzonym ci´˝kich postaci ostrego
zapalenia trzustki, z zastosowaniem ca∏kowitego ˝ywienia pozajelitowego i dojelitowego
oraz chorób jelita grubego.

Ponadto wykonywane sà zabiegi operacyjne przez doÊwiadczonych lekarzy Oddzia∏u Kli-
nicznego Chirurgii Ogólnej:

• operacje tarczycy i innych gruczo∏ów dokrewnych
• cholecystektomia laparoskopowa i metodà tradycyjnà
• operacje przepuklin z najnowszymi implantami
• operacje jamy brzusznej, ze szczególnym uwzgl´dnieniem ostrych schorzeƒ urazowych

i zapalnych

Oddzia∏ Kliniczny Chemioterapii
z OÊrodkiem Chemioterapii
Jednodniowej

Ordynator
prof. dr hab. n. med.
Jadwiga Snarska

Oddzia∏ Kliniczny Chirurgii Ogólnej
z Pododdzia∏em Chirurgii Plastycznej
i Chirurgii Onkologicznej Piersi

Wykaz us∏ug medycznych Êwiadczonych
przez SP Zak∏ad Opieki Zdrowotnej MSW

z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
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Dzia∏alnoÊç zespo∏u obejmuje prac´ w Oddziale, na sali operacyjnej, w poradniach chirur-
gii plastycznej i chirurgii piersi oraz konsultacje chorych kwalifikowanych do leczenia.
Dzia∏alnoÊç chirurgiczna obejmuje wszystkie aspekty chirurgicznego leczenia chorób piersi.

Oddzia∏ zajmuje si´:
• urazami, zatruciami i innymi okreÊlonymi skutkami dzia∏ania czynników zewn´trznych
• objawami chorobowymi, nieprawid∏owymi wynikami badaƒ laboratoryjnych, gdzie indziej

niesklasyfikowanymi
• chorobami uk∏adu krà˝enia
• chorobami uk∏adu trawiennego
• chorobami uk∏adu oddechowego
Oddzia∏ nie tylko realizuje procedury ratujàce ˝ycie i zdrowie, ale jest tak˝e pr´˝nym oÊrod-
kiem szkoleniowym.

Z-ca Ordynatora
dr n. med.
Jaros∏aw Janik

Pododdzia∏
Chirurgii Plastycznej
i Chirurgii Onkologicznej Piersi operacje plastyczne

w znieczuleniu miejscowym:
• odstajàcych ma∏˝owin usznych
• powiek górnych, powiek dolnych
• podbródka
• wiotkiej skóry policzków
• wciàgni´tej brodawki
• odsysanie tkanki t∏uszczowej (ma∏e)

operacje plastyczne
w znieczuleniu ogólnym:
• konstrukcja piersi (bez expandera)
• korekcja drugostronnej piersi po rekonstrukcji
• operacja powi´kszenia piersi 
• zmniejszenia piersi, podniesienia piersi
• operacja korekcyjna nosa 
• operacja podniesienia policzków i szyi
• operacja wiotkich pow∏ok brzucha 
• odsysanie tkanki t∏uszczowej 
• operacja „ginekomastii”

Ordynator 
lek. med.
Jacek Tyllo

Kliniczny Szpitalny
Oddzia∏ Ratunkowy

W Oddziale wykonywane sà operacje z zakresu chirurgii onkologicznej:
• ∏agodne i z∏oÊliwe nowotwory piersi – du˝à uwag´ przywiàzujemy do leczenia oszcz´-

dzajàcego gruczo∏ piersiowy, a w niektórych przypadkach istnieje mo˝liwoÊç jednoczes-
nej rekonstrukcji piersi z u˝yciem implantów

• nowotwory przewodu pokarmowego, w tym: guzy ˝o∏àdka, trzustki, wàtroby, jelita gru-
bego i cz´Êci dolnej prze∏yku

• jako jedyny Oddzia∏ w regionie wykonujemy w wybranych przypadkach resekcje guzów
pierwotnych i przerzutowych wàtroby technikà termoresekcji

• dzi´ki zastosowaniu nowoczesnych technik staplerowych mo˝liwe sà w wielu wypad-
kach operacje oszcz´dzajàce zwieracze

• nowotwory tkanek mi´kkich, gruczo∏ów dokrewnych, skóry (w tym czerniaki), tak˝e guzy
Êlinianek oraz wargi dolnej, nosa, ma∏˝owiny, operacje regionalnych w´z∏ów ch∏onnych

Oddzia∏ dysponuje nowoczesnym detektorem promieniowania gamma, który umo˝liwia
przeprowadzanie tzw. biopsji w´z∏a wartowniczego, w niektórych przypadkach czerniaka
i raka piersi. W ramach Oddzia∏u wykonywany jest równie˝ pe∏en zakres procedur w za-
kresie urologii onkologicznej i torakochirurgii onkologicznej, w tym zw∏aszcza operacje
guzów nerek i nadnerczy, prostaty, jàder i p´cherza moczowego.

Koordynator 
lek. med.
Andrzej Lachowski

Oddzia∏ Kliniczny
Chirurgii Onkologicznej

Pododdzia∏ Chirurgii Plastycznej wykonuje:

Lekarz kierujàcy Oddzia∏em
dr n. med.
Wanda Konieczna-Pos∏uszny

Oddzia∏ Hematologii Do zadaƒ Oddzia∏u nale˝y:
• zapewnienie kompleksowych Êwiadczeƒ obejmujàcych: diagnostyk´ i leczenie przyczy-

nowe i objawowe schorzeƒ hematologicznych, podawanie leków cytostatycznych pa-
cjentom hospitalizowanym, podawanie leków cytostatycznych w ramach leczenia
jednego dnia, zapewnienie kompleksowych, ca∏odobowych Êwiadczeƒ piel´gnacyjnych,
prowadzenie porad konsultacyjnych hematologicznych

• realizacja programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych
• wspó∏praca z oÊrodkami klinicznymi i innymi placówkami w zakresie leczenia pacjentów

i szkolenia personelu medycznego
• prowadzenie badaƒ klinicznych w zakresie leczenia schorzeƒ hematologicznych
• wspó∏praca dydaktyczna z uniwersyteckimi wydzia∏ami medycznymi
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W Zak∏adzie i w Oddzia∏ach Radioterapii realizujemy w∏asne projekty naukowe i prowadzimy
badania kliniczne I, II i III fazy.

Oddzia∏ zajmuje si´ takim schorzeniami jak:
• nowotwory oÊrodkowego uk∏adu oddechowego
• nowotwory regionu g∏owy i szyi
• nowotwory piersi
• nowotwory p∏uc
• nowotwory przewodu pokarmowego
• nowotwory uk∏adu moczowego
• nowotwory ˝eƒskich i m´skich narzàdów p∏ciowych
• nowotwory skóry, koÊci i tkanek mi´kkich
Oprócz samodzielnej radioterapii stosujemy tak˝e leczenie skojarzone z równoczesnà che-
mioterapià.

W Zak∏adzie Radioterapii dost´pna jest bardzo precyzyjna metoda leczenia nowotworów
mózgowia – radioterapia stereotaktyczna. 
Nowa metoda leczenia s∏u˝y równie˝ do leczenia guzów po∏o˝onych poza mózgowiem.
System kamer umo˝liwia monitorowanie toru oddechowego chorego i zastosowanie sys-
temu radioterapii stereotaktycznej do nowotworów po∏o˝onych w klatce piersiowej i jamie
brzusznej. System ma byç tak˝e stosowany do precyzyjnego leczenia raka gruczo∏u kro-
kowego po wprowadzeniu do prostaty markerów ze z∏ota. Zakupiony sprz´t umo˝liwia le-
czenie radioterapià na najwy˝szym Êwiatowym poziomie, dost´pne do tej pory w niewielu
oÊrodkach w Polsce i w Europie.

W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, posi   adajàcym 8 stanowisk leczeni sà
chorzy w stanach zagro˝enia ˝ycia i niewydolnoÊci narzàdowej w przebiegu ró˝nych
schorzeƒ, urazów i zatruç. Najwi´ksze grupy stanowià chorzy po przebytym zatrzyma-
niu krà˝enia i reanimacji, chorzy z ci´˝kimi postaciami zaka˝eƒ, z niewydolnoÊcià
oddechowà ró˝nego pochodzenia. W Oddziale czynnoÊci ˝yciowe chorych sà monito-
rowane, podtrzymywane i stabilizowane farmakologicznie oraz za pomocà aparatury
medycznej, co daje czas na wykonanie procedur diagnostycznych i wielospecjalistyczne
leczenie.

Pod wzgl´dami wyposa˝enia w aparatur´ medycznà, zatrudnienia personelu lekarskiego
i piel´gniarskiego oraz wykonywanych procedur, Oddzia∏ spe∏nia wymogi drugiego poziomu
referencyjnego.

Oddzia∏ Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wykonuje procedury obejmujàce ca∏y zakres
leczenia pourazowego uszkodzeƒ narzàdów ruchu z u˝yciem nowoczesnych technik
osteosyntezy, jak równie˝ zabiegi protezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego. Jako
jedyny w regionie wykonuje zabiegi implantacji protez jednoprzedzia∏owych stawu kola-
nowego i stawu rzepkowo-udowego. Dodatkowo wykonuje szeroki wachlarz zabiegów
w zakresie chirurgii artroskopowej stawu kolanowego, barkowego i skokowo-golenio-
wego.

Oddzia∏ zajmuje si´ takimi schorzeniami jak:
• urazy oraz inne okreÊlone skutki dzia∏ania czynników zewn´trznych
• choroby uk∏adu kostno-mi´Êniowego i tkanki ∏àcznej

Zabiegi operacyjne wykonywane przez lekarzy Oddzia∏u Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej:

• artroskopie stawu kolanowego, barkowego oraz skokowo-goleniowego
• otwarte i zamkni´te nastawienia z∏amaƒ koÊci
• protezoplastyki stawu biodrowego
• protezoplastyki stawu kolanowego, w tym jednoprzedzia∏owe oraz stawu rzepkowo-udo-

wego
• zabiegi z zakresu chirurgii onkologicznej kr´gos∏upa i koÊci d∏ugich
• zabiegi rekonstrukcji wielotkankowych z u˝yciem implantów mocujàcych

Koordynator 
dr n. med.
Zbigniew ˚´gota

Oddzia∏ Chirurgii
Urazowo-Ortopedycznej
z Pododdzia∏em Chirurgii
Klatki Piersiowej

Kierownik Zak∏adu
i Ordynator
Oddzia∏ów Radioterapii
prof. dr hab. n. med.
Sergiusz Nawrocki

Zak∏ad Radioterapii
i Oddzia∏ Kliniczny Radioterapii
z Pododdzia∏em Onkologicznym

Koordynator 
lek. med.
Danuta Dàbrowska-Parfianowicz

Oddzia∏ Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
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Odzia∏ wykonuje pe∏en zakres badaƒ diagnostycznych w dziedzinie chorób wewn´trznych.

Oddzia∏ zajmuje si´ takimi schorzeniami jak:
• choroby uk∏adu krà˝enia
• nowotwory
• choroby uk∏adu trawiennego
• choroby uk∏adu oddechowego
• zaburzenia wydzielania wewn´trznego, stanu od˝ywienia i przemiany metabolicznej

Oddzia∏ jest ukierunkowany na niesienie pomocy zarówno w przypadku leczenia niep∏od-
noÊci, patologii, schorzeƒ wieku pomenopauzalnego, jak i leczenia nowotworów narzàdów
p∏ciowych kobiety. 

W Oddziale przeprowadza si´ operacje w schorzeniach nowotworów: raka trzonu macicy,
raka szyjki, raka sromu z wykorzystaniem nowoczesnej metody oznaczenia w´z∏a war-
townika.

W Oddziale oferowany jest pe∏en zakres procedur z zakresu otolaryngologii. 
W Oddziale wykonywane sà nast´pujàce zabiegi:
• operacyjne usuwanie guzów: nosa, zatok obocznych nosa, noso-gard∏a, jamy ustnej,

j´zyka, gard∏a, krtani, gruczo∏ów Êlinowych, skóry twarzo-czaszki
• operacyjne leczenie z∏amaƒ koÊci twarzo-czaszki tj. (koÊci nosa, oczodo∏u, jarzmowych,

zatok czo∏owych, szcz´kowych, ˝uchwy)
• ogólnolaryngologiczne tj.: operacje migda∏ków podniebiennych, migda∏ka gard∏owego,

polipów nosa, septoplastyki, operacje zatok czo∏owych, szcz´kowych, uszu, mikrochi-
rurgii krtani, gruczo∏ów Êlinowych

Profil Êwiadczeƒ Oddzia∏u opiera si´ na:
• ca∏odobowym dy˝urze, z pe∏nà diagnostykà w nag∏ych zachorowaniach neurologicznych
• diagnostyce i leczeniu pacjentów z ostrymi zespo∏ami bólowymi, ostrymi procesami za-

palnymi CUN, padaczki, SM, chorób zwyrodnieniowych CUN oraz diagnostyce choroby
nowotworowej uk∏adu nerwowego

• pe∏nej diagnostyce neurologicznej (TK, MRI, Doppler domózgowy, pe∏na diagnostyka la-
boratoryjna)

• wst´pnej rehabilitacji neurologicznej w ramach Oddzia∏u, w oparciu o dzia∏ania logopedy,
psychologa, fizjoterapeuty – kontynuowanej równie˝ ambulatoryjnie

• dzia∏alnoÊci przyszpitalnej Poradni Neurologicznej prowadzonej przez asystentów Od-
dzia∏u Neurologii

Zak∏ad Usprawniania Leczniczego prowadzi rehabilitacj´ w schorzeniach narzàdu
ruchu  po udarach mózgu i w innych schorzeniach neurologicznych, po mastektomii
oraz w zespo∏ach bólów kr´gos∏upa.

Zak∏ad Usprawniania Leczniczego oferuje zabiegi fizjoterapeutyczne pacjentom szpitalnym
i ambulatoryjnym w dzia∏ach: 
• kinezyterapii: çwiczenia indywidualne i z wykorzystaniem sprz´tu oraz wg metod neuro-

fizjologicznych 
• fizykoterapii: elektroterapia, laseroterapia, krioterapia, pole magnetyczne niskiej i wyso-

kiej cz´stotliwoÊci
• hydroterapii: bicze szkockie, masa˝ podwodny, masa˝ pere∏kowy, masa˝ wirowy koƒczyn

górnych i dolnych
• masa˝u leczniczego i terapii manualnej: klasycznego, drena˝u limfatycznego i terapii manualnej

Poradnia Chemioterapii z OÊrodkiem Chemioterapii Jednodniowej to nowoczesna baza do
ambulatoryjnego leczenia onkologicznego. 

4-stanowiskowa baza do ambulatoryjnego podawania cytostatyków, bez koniecznoÊci hos-
pitalizacji.

Kierownik 
spec. rehab. med.
Bo˝ena Idêkowska

Oddzia∏ Rehabilitacji Dziennej

Specjalista onkologii klinicznej
lek. med. Marzena Pucha∏a

Pododdzia∏ Chemioterapii
i Chemioterapii Jednodniowej
w E∏ku

p.o. Ordynatora
lek. med.
Beata Kielak

Oddzia∏ Otolaryngologiczny

Ordynator 
dr n. med.
Tadeusz ˚echowicz

Oddzia∏ Chorób Wewn´trznych
i Diagnostyki Onkologicznej
z Pododdzia∏em Kardiologicznym

Ordynator 
dr n. med.
Leszek Fràckowiak

Oddzia∏ Ginekologiczny
i Ginekologii Onkologicznej

Ordynator 
lek. med.
Aniela Minicz-P∏atek

Oddzia∏ Neurologii
z Pododdzia∏em Udarowym
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Kawiarnia znajduje si´
na I pi´trze budynku B 

Godziny otwarcia:
poniedzia∏ek - piàtek: 630 - 1700

sobota - niedziela: 1000 - 1600

• pieluchy i pieluchomajtki
• cewniki zewn´trzne i wewn´trzne
• worki do zbiórki moczu
• sprz´t stomijny
• materace i poduszki przeciwodle˝ynowe
• protezy piersi
• gorsety protetyczne dla Amazonek
• peruki

• wózki inwalidzkie r´czne, elektryczne,
aktywne

• wózki inwalidzkie dzieci´ce
• wózki spacerowe dzieci´ce
• balkoniki • kule • laski • inhalatory
• aparaty nCPAP
• podk∏ady na ∏ó˝ko wielorazowego

u˝ytku • obuwie

Sklep Medyczny Sklep medyczny znajduje si´
na I pi´trze budynku „B”

Kawiarnia

Bufet znajduje si´
na parterze budynku „G”

Godziny otwarcia:
poniedzia∏ek - piàtek: 800 - 1800

sobota - niedziela: 900 - 1600

Bufet

Artyku∏y medyczne:

Sklep czynny: poniedzia∏ek - piàtek w godz. 700 - 1500

Kiosk znajduje si´
na parterze budynku „G”

Godziny otwarcia:
poniedzia∏ek - piàtek: 630 - 1530

sobota - niedziela: 1000 - 1500

Kiosk

Apteka znajduje si´
na parterze budynku „A”

Godziny otwarcia:
poniedzia∏ek - piàtek: 800 - 1800

Apteka






