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Terapia falą uderzeniową jest zaliczana do nieinwazyjnych metod przy-
czynowego leczenia bólu spowodowanego zmianami zwyrodnieniowy-
mi, stanami zapalnymi oraz urazami w obrębie aparatu ruchu. 
Zabieg jest wykonywany za pomocą specjalnej głowicy emitującej falę 
akustyczną o częstotliwości 16-20 Hz i wysokiej energii kinetycznej, 
która wywołuje gwałtowne wahania ciśnienia w penetrowanych 
tkankach prowadząc do mikrouszkodzeń naczyń krwionośnych. Wbrew 
pozorom jest to efekt korzystny, ponieważ prowokuje uwalnianie 
czynników wzrostu niezbędnych do regeneracji tkanek, a przede 
wszystkim do angiogenezy (tworzenia naczyń krwionośnych). 
Głównym celem terapii jest poprawa ukrwienia zmienionych struktur, 
a w efekcie dostarczenie substancji odżywczych niezbędnych do 
odbudowy uszkodzonych tkanek. Ponadto fala uderzeniowa powoduje 
wzmożoną produkcję kolagenu i dezaktywuje receptory bólowe. 

Prosto w źródło bólu – 
terapia falą uderzeniową.

Substancje toksyczne a rak
Pierwsze obserwacje związane z działaniem substancji toksycznych na powstawanie raka zaobserwował 
brytyjski chirurg Percivall Pott w roku 1775, opisując przypadki raka moszny u kominiarzy narażonych na 
stały kontakt z sadzą. Późniejsze obserwacje wykazały, że narażenie na pył węglowy ma związek z rakiem 
skóry. Od tego czasu poznano i opisano ponad 100.000 substancji toksycznych obecnych w naszym życiu, 
które mogą być przyczyną nowotworów. Co więcej, każdego roku wprowadzanych jest ponad 1000 nowych 
substancji chemicznych o potencjalnie możliwym działaniu karcinogennym. 
Do znanych powszechnie chemikaliów o takim działaniu należą m.in. azbest, arsen, benzen, beryl czy chlo-
rek winylu. O tym, czy będą dla nas miały działanie rakotwórcze decyduje wiele czynników, jak rodzaj sub-
stancji, jej stężenie, długość czasu, w którym jesteśmy poddani na ich działanie, ogólny stan zdrowia i wiele 
innych. Substancje chemiczne mogą wpływać bezpośrednio na uszkodzenia nici DNA komórek prowadząc 
do przemian nowotworowych, mogą zaburzać mechanizmy naprawy DNA lub współdziałać z innymi znany-
mi czynnikami karcinogennymi jak choćby ekspozycja na promieniowanie UV. 
Otaczający nas świat pełen jest substancji toksycznych, które niszczą nasze zdrowie i życie. Od nas zależy, 
czy chcemy żyć w świecie zdrowszym, czy jest nam to obojętne.

¾ Na podstawie: https://www.atsdr.cdc.gov

Na podstawie: Clin Rehab 2021;35(10:102;  
Arch Phys Med. Rehab 2021;102(7):1294

Na podstawie: Ann Intern Med. 2020;173(11):940;  
Cureus 2021;13(3):e14124

Telechirurgia – leczenie przyszłości.
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Czasy mamy trudne, naznaczone Covidem i ograniczeniami w różnych aspektach 
naszego normalnego funkcjonowania. Niestety, ta nienormalność dotyka także sfery 
niezwykle dla nas ważnej – naszego zdrowia. I nie mam tu na myśli zachorowań na 
koronawirusa, ale powszechnej dostępności, a raczej coraz częściej niedostępności, do 
systemu opieki zdrowotnej. Od roku 2020 obserwujemy ograniczenia w możliwości 
leczenia nowotworów i chorób przewlekłych a także diagnostyki, nie wspominając 
już o badaniach profilaktycznych. O ponad 30% spadła ilość wykonywanych operacji 
planowych z powodu nowotworów, a wzrosła o 20% ilość zabiegów wykonywanych 
w trybie pilnym z powodu krwawienia czy niedrożności. A w całym tym zamieszaniu 
zapominamy, że częstość występowania innych chorób – chirurgicznych, kardiologicznych, 
ginekologicznych, onkologicznych i nieonkologicznych – nie zmniejszyła się i wymaga 
takiego samego postępowania jak wcześniej, przed covidem. 

W bieżącym numerze staraliśmy się zachować normalność, zwrócić uwagę na te 
inne schorzenia, które stanowią problem ogólnospołeczny. Stąd artykuły o chorobach 
pęcherzyka żółciowego i hipercholesterolemii. Zachęcam do przeczytania wywiadu 
z prof. Tomaszem Banasiewiczem dotyczącego przygotowania do zabiegu operacyjnego 
– temat niezwykle ważny w każdym czasie bo mający wpływ na wyniki leczenia nie 
tylko chirurgicznego ale i onkologicznego.

Rzadko poruszany temat nietrzymania moczu u kobiet po zabiegach ginekologicznych 
napisany przez doświadczonego lekarza-klinicystę dr hab. Magdalenę Grzybowską 
będzie niewątpliwie interesujący dla wielu osób.

Jako że listopad jest miesiącem, w którym szczególnie zwracamy uwagę na nowotwory 
u mężczyzn (Movember), stąd i w tym numerze „TiZ” nie mogło zabraknąć tematu 
raka jądra i raka prostaty. Oba artykuły napisane przez lek Tomasza Sylwestrzaka na 
pewno przybliżą ten temat i przyczynią się do poprawy samodiagnostyki tych narządów 
u mężczyzn.

Wypadki komunikacyjne są stałym elementem życia i niezwykle ważne jest, jak 
udzielać pomocy ich ofiarom. O tym traktuje kolejny z artykułów. A w temacie pomocy 
medycznej na ulicy zamieściliśmy informacje o zastosowaniu defibrylatorów, które 
w wielu miejscach na mieście są dostępne, ale warto wiedzieć, jak z nich korzystać żeby 
pomóc osobom z zatrzymaniem pracy serca.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, więc obecne są i elementy świąteczne: 
tematycznie związany ze świętami artykuł psychologa, porady dietetyczne wraz 
z przepisami, które można wykorzystać przy wigilijnym stole oraz – w końcu niedługo 
Nowy Rok – perełka naszej polskiej ziemi w dziedzinie winiarstwa – wyśmienite wina 
musujące z centralnej części Polski.

Zachęcam do lektury i życzę Państwu wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim 
– zdrowia! 

prof. Tomasz Jastrzębski
Redaktor Naczelny

Ciekawostki ze świata nauki

Wyobrażając sobie pracę chirurga przychodzi nam na myśl obraz opanowanego specjalisty, 
przygotowującego się do wejścia na sale operacyjną żeby rozpocząć nierzadko kilkudziesię-
cio godzinną operację. Już wkrótce obraz ten może stać się przeszłością. Z każdym rokiem 
coraz więcej operacji przeprowadzanych jest w formie teleoperacji. Są to zabiegi przepro-
wadzane za pomocą robota chirurgicznego przez lekarza-operatora, który znajduje się z dala 
od operowanego pacjenta. Początki telechirurgi narodziły się  wraz z rozwojem podróży 
kosmicznych, w latach 70, jako odpowiedź na pytanie w jaki sposób operować astronautów 
w kosmosie. Obecnie teleoperacje mają zastosowanie również w planowych procedurach 
przeprowadzanych w największych na świecie klinikach.
W 2001 roku przeprowadzono pierwszą operację międzykontynentalną o nazwie Operacja 
Lindbergh. Była to procedura usunięcia pęcherzyka żółciowego pacjentce znajdującej się 
w Strasburgu przez chirurga przebywającego w Nowym Yorku. 
Obecnie technologia telechirurgi jest dynamicznie udoskonalana, jednak nadal największą 
przeszkodą jest opóźnienie transmisji danych z sali operacyjnej do chirurga i w drugą stronę. 
Mimo tego w 2020 roku wykorzystując sieć 5G udało się wykonać operację (na odległość 
5 km) z opóźnieniem niecałej 0,01 sekundy. Daje nam to bardzo optymistyczny pogląd na 
przyszłość i rozwój telechirurgi, szczególnie w dobie zakażeń koronawirusem.

WYBóR I OPRACOWANIe: DOMINIKA RYNKIeWICZ I BARTOSZ JANKOWSKI
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?Redakcja Onkonet.pl: Panie Profesorze, zacznijmy 
może od pytania czym jest prehabilitacja

Prof. Tomasz Banasiewicz: Prehabilitacja to wielokie-
runkowe przygotowanie organizmu do ciężkiego wysiłku, 
związanego z dużym obciążeniem fizycznym i energetycznym. 
Wysiłkiem takim może być zabieg operacyjny, może być też 
obciążające dla organizmu leczenie onkologiczne. To działa-
nie profilaktyczne, mające na celu stworzenie rezerwy czynno-
ściowej i metabolicznej celem lepszej tolerancji spodziewanego 
wysiłku i obciążenia. Wszyscy znamy pojęcie „rehabilitacja”, 

Prehabilitacja – 

które oznacza odzyskiwanie sprawności po urazie czy cho-
robie. Prehabilitacja to po prostu nabywanie tej sprawności, 
gromadzenie wspomnianej rezerwy, nie tylko w sensie czysto 
fizycznym, ale również psychicznym, przygotowania się do 
czekającego nas leczenia. 

rozpoznanie raka jelita grubego w kolonoskopii. Gdy pobie-
ramy w jej trakcie wycinek, gdy musimy wykonać dodatkowo 
tomografie komputerową jamy brzusznej, klatki piersiowej, 
gdy musi odbyć się konsylium ustalające optymalny sposób 
leczenia. Ten czas, trwający nawet w bardzo dobrym modelu 
2-4 tygodnie możemy świetnie wykorzystać na przygotowanie 
pacjenta, bo w zasadzie już od momentu kolonoskopii wiemy, 
że najprawdopodobniej czeka pacjenta zabieg. 

?Red.: A jeśli jednak okaże się, że nie jest on 
konieczny?

T.B.: No cóż, w takich sytuacjach pacjent będzie po prostu 
zdrowszy niż był przed rozpoczęciem przygotowania. To chyba 
nie jest tak straszny efekt. Warto tez podkreślić, że w wielu 

Wywiad z prof. dr hab. med. Tomaszem Banasiewiczem

klucz do odzyskania 
sprawności po chorobie

diagnoza

operacja

katabolizm/
anabolizm

najwyższa 
sprawność  
po operacji

?Red.: Chodzi więc o to, by zabieg operacyjny przejść 
lżej i szybciej wrócić do sprawności?

T.B.: Tak, oczywiście, choć to tylko jeden z celów preha-
bilitacji. Jest oczywiście bardzo ważny, związany z jakością 
życia pacjenta, na którą zwracamy coraz większa uwagę. 
Musimy mieć jednak świadomość, że prehabilitacja to nie tylko 
zapewnienie większego komfortu. Prehabilitacja to również, 
jeśli nie czasem przede wszystkim, działanie prowadzące do 
zmniejszenia ryzyka powikłań, skrócenie czasu hospitalizacji 
a nawet zmniejszenia śmiertelności. Jest to więc wymierne 
działanie, w którym nie tylko walczymy o komfort życia, ale 
samo życie, o to, by leczenie było skuteczniejsze. W niektó-
rych przypadkach, zwłaszcza chorych onkologicznych, pre-
habilitacja może być niezbędna, by w ogóle zdecydować się 
na leczenie operacyjne. Opisywane są przypadki pacjentów, 
zwłaszcza starszych, ze słabą wydolnością, którzy pierwotnie 
byli zdyskwalifikowani od leczenia operacyjnego, po odpo-
wiednim jednak przygotowaniu leczenie takie było z powodze-
niem przeprowadzone. W prowadzonej przeze mnie Klinice 
Chirurgii Onkologicznej, Endokrynologicznej i Onkologii 
Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 
przygotowaliśmy w ten sposób między innymi pacjentkę lat 
91 ze stosunkowo wczesnym rakiem żołądka. W Wielkiej Bry-
tanii, gdzie mieszkała, została zdyskwalifikowana od leczenia. 
U nas przeprowadziliśmy kompleksowe przygotowanie a więc 
prehabilitację, wykonaliśmy zabieg laparoskopowy, najmniej 
obciążający pacjenta i po dwóch tygodniach pacjentka przysłała 
nam zdjęcie ze spaceru w lesie. Bardzo cieszą takie momenty 
potwierdzające, że warto walczyć o pacjenta. Walczyć nie od 
momentu rozpoczęcia zabiegu czy przyjęcia do szpitala celem 
operacji, ale wcześniej, od samego postawienia diagnozy, tak by 
nie tracić cennego czasu. Prehabilitacja, mówić obrazowo, to 
podniesienie poziomu wydolności organizmu przed zabiegiem 
tak, by jej nieuchronny spadek po zabiegu zapewnił pacjentowi 
jak najlepsze funkcjonowanie.

Czarna linia to przebieg leczenia obejmującego zabieg 
i powrotu do zdrowia (patrz wykres powyżej). Jak widać nawet 
jakiś czas po zabiegu poziom ten jest niższy od wyjściowego. 
Zielona linia to podniesienie jak najwyżej „poziomu startowego” 
naszej szeroko rozumianej wydolności. Wtedy, nawet przy 
jej nieuchronnym spadku pooperacyjnym, jej poziom będzie 
zdecydowanie wyższy niż przed rozpoczęciem leczenia. Tak 
więc prehabilitacja to zielone światło dla zdrowia, dla przeżycia, 
to najlepiej wykorzystany czas przed zabiegiem.

?Red.: No właśnie, a czy nie jest tak, że zwłaszcza 
w przypadku leczenia onkologicznego czasu tego nie 
mamy i powinniśmy natychmiast rozpocząć leczenie 

od zabiegu operacyjnego.

T.B.: Czas jest oczywiście ważny, ale kluczowe jest jego 
odpowiednie wykorzystanie. W przypadku choroby nowotwo-
rowej by przeprowadzić zabieg operacyjny musimy mieć dość 
szczegółowe rozpoznanie. Wymaga ono pobrania materiału na 
badanie, wykonanie dodatkowych badań, spotkania konsylium. 
To, w najlepszym nawet systemie trwa i to jest ten właśnie czas, 
który możemy doskonale wykorzystać. Przykładem może być 

Urodzony 22 września 1969 w Poznaniu, absolwent Akademii Medycznej im 
K Marcinkowskiego w Poznaniu. Dyrektor Instytutu Chirurgii, Kierownik Kliniki 
Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologii Gastroenterologicznej i Chirurgii Plastycz-
nej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Prezes Polskiego Klubu Koloprok-
tologii Aktywność zawodowa: chirurgia jelita grubego, chirurgia kolorektalna, 
chirurgia endokrynologiczna. Aktywność naukowa: genetycznie uwarunkowa-
ne choroby przewodu pokarmowego, leczenie i diagnostyka chorób zapalnych 
jelit, modulacja procesów zapalnych i adaptacyjnych w obrębie przewodu po-
karmowego, terapia podciśnieniowa, zakażenie miejsca operowanego. 
Członek licznych krajowych i zagranicznych zespołów ekspertów w zakresie 
koloproktologii, terapii podciśnieniowej, chorób zapalnych jelit, autor ponad 
200 publikacji naukowych, redaktor i współredaktor 5 monografii naukowych, 
redaktor naczelny Negative Pressure Wound Therapy Journal.

prof. dr hab n med  
Tomasz Banasiewicz,  
specjalista chirurgii ogólnej, 
certyfikat koloproktologii (EBSQ)
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wiodących ośrodkach onkologicznych uznano, że warto 
planowo nieco odroczyć zabieg, w zakresie wspomnianych 
4 tygodni, bo po prostu wyniki leczenia są lepsze. Zarówno 
te doraźne, związane z samym zabiegiem i jego powikłaniami, 
jak i te odległe, te o które walczymy a więc pokonanie choroby 
nowotworowej.

?Red.: Powiedzmy może więc, czym jest w praktyce 
prehabilitacja, z czego się składa.

T.B.: Prehabilitacja opiera się na klasycznych 4 filarach: 
wsparciu żywieniowym, przygotowaniu fizycznym przez 
odpowiednie ćwiczenia, eliminacji nałogów i wsparciu psycho-
logicznym. Każdy z nich jest istotny, każdy w innym zakresie 
wspomaga organizm do przejścia przez okres okołooperacyjny. 
Wszystkie razem dają dodatkowo pewną bezcenną wartość 
zapewnienie pacjentowi poczucia „zaopiekowania”, poczucia, 
że czas nie mija na czekaniu i go nie tracimy, tylko wprost 
przeciwnie, my tak naprawdę już leczymy. 

?Red.: Żywienie wydaje się być szczególnie 
ważne w tej grupie pacjentów, często niestety 
z niedożywieniem. W końcu utrata masy ciała to 

jeden z najczęstszych objawów choroby nowotworowej. 
Powinniśmy jeść więc więcej?

T.B.: Nie jest to takie proste przełożenie. W przygotowaniu 
żywieniowym nie chodzi o sam dowóz kalorii. Istota są odpo-
wiednie proporcje, przede wszystkim wprowadzenie większej 
ilości białka, bo to białko będzie decydować o procesach 
gojenia po zabiegu, o dobrym gojeniu rany. Pamiętajmy też 
o problemie, jakim często jest brak apetytu czy nawet ogra-
niczenia możliwości przyjmowania posiłków. Często musimy 
sięgać więc po odpowiednio przygotowane preparaty, które 
w relatywnie małej objętości są w stanie zapewnić pacjentowi 
wszystkie niezbędne elementy żywieniowe. W części przypadków 
szczególnie nasilonego nieodżywienia musimy wspomagać się 
żywieniem pozajelitowym, dożylnym, prowadzonym w odpo-
wiednio przygotowanych Ośrodkach. Żywienie takie może być 
prowadzone również w warunkach domowych.

Warto również wspomnieć o żywieniu immunomodulacyj-
nym a więc takim, które wspomaga nasze siły odpornościowe. 
Polega ono na wprowadzeniu określonych substancji, jak 
arginina, tryptofan, nukleotydy, kwasy omega-3-tłuszczowe 
czy krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Wciąż poszukujemy 
optymalnych sposobów tej formy przygotowania, ostatnio, jako 
Klinika uczestniczyliśmy w badaniu nowego kompleksowego 
preparatu immunomodulującego ograniczonego tylko do 
składników immunomodulujących. Preparat Galaktan może 
być przykładem poszerzania zakresu możliwości przygotowania 
pacjenta, jest on na przykład świetny w przypadku pacjentów 
otyłych przygotowujących się do zabiegów bariatrycznych, gdzie 
nie chcemy prowadzić nadmiernej podaży energii. Preparat 
ten jest też przykładem działania kompleksowego, występuje 
w formie przedoperacyjnej i pooperacyjnej, każda z nich zawiera 
nieco inny skład dopasowany do danego momentu leczenia.

?Red.: Czy żywienie jest najważniejsze 
w prehabilitacji

T.B.: Jest niezwykle ważne, jednak koncepcja prehabilitacji 
zakłada, by wszystkie elementy traktować z równą uwagą i by 
działać kompleksowo. Dal wielu pacjentów kluczowe będą 
ćwiczenia fizyczne pod okiem dobrze przygotowanego rehabi-
litanta i fizjoterapeuty, inni z kolei będą mieli olbrzymi problem 
ze stresem i lękiem, problem, który będzie nasilał ich problemy 
metaboliczne czy fizyczne. A więc raz jeszcze – przygotowanie 
pacjenta do zabiegu to proces kompleksowej opieki nad nim.

?Red.: Taka wielokierunkowa opieka wymaga 
z pewnością sprawnego systemu. Jak wygląda 
organizacja prehabilitacji.

T.B.: Na poziomie systemowym fatalnie. Nie ma żadnych 
rozwiązań ułatwiających przygotowanie pacjentowi czy leka-
rzowi. Wspomniane powyżej inicjatywy, na przykład pierwszy 
tak kompleksowy poradnik, to efekt zaangażowania pasjonatów, 
personelu medycznego, bo nie tylko oczywiście lekarzy, którzy 
chcą leczyć lepiej, pomagać pacjentowi skuteczniej. Jest to bardzo 
smutny fakt pokazujący, iż nasz system nastawiony jest na doraźne 
„łatanie problemów”, że skupiamy się na leczeniu zaniedbań 
i powikłań, do których system przez zaniechanie profilaktyki 
często doprowadza. Leczymy, jako chirurdzy, onkolodzy, ale nie 
tylko, często widzimy dramaty do których wcale nie musiało 
dojść. I tłumaczeniem tej niewydolności systemu nie są finanse, 
wprost przeciwnie. Wielokrotnie w publikacjach udowadniano, 
że przygotowanie pacjenta do zabiegu to najlepsza inwestycja 
dla systemu, gdyż koszty przygotowania są znacząco niższe od 
kosztów leczenia powikłań czy po prostu dłuższego leczenia 
pacjentów gorzej przygotowanych. To smutny moment, gdy 
na organizowaną przez nas ogólnopolska konferencję, a przy-
gotowaliśmy jej już dwie edycje, nie zjawia się nikt z licznie 
zaproszonych osób z Ministerstwa Zdrowia czy NFZ. Nie 
dostajemy nawet odpowiedzi na maile albo dostajemy kurio-
zalne – że Ministerstwo Zdrowia nie prowadzi obecnie działań 
w tym zakresie. Dowiedzieć się, że Ministerstwo Zdrowia nie 
prowadzi działań mających na celu poprawę stanu zdrowia 
pacjenta przed zabiegiem, celem jego większej skuteczności 
i niższych kosztów to smutna informacja…

A tak naprawdę działania takie mogą być wprowadzone 
niemal „natychmiast”, niewielkim, w zasadzie w skali systemu, 
żadnym kosztem. Przykładem może być ocena odżywienia 
stanu pacjenta, będąca obecnie obowiązkowym elementem 
przy przyjęciu do szpitala, na przykład celem leczenia opera-
cyjnego. Tylko, że to już archaizm, wtedy mamy już pacjenta 
operować a nie dowiedzieć się, że jest ciężko nieodżywiony. 
Można jednak zupełnie inaczej. Wyobraźmy sobie, że wypisując 
skierowanie do szpitala lekarz wprowadza do systemu kilka 

prostych informacji – masę ciała pacjenta, wzrost, spadek masy 
ciała w ostatnich 3 miesiącach. I na skierowaniu automatycz-
nie pojawia się ocena stanu odżywienia oraz związane z tym 
zalecenia. Przy niedożywieniu lekkim czy jego braku pacjent 
dostaje po prostu poradnik czy przekierowanie do aplikacji 
prowadzącej go przez okres przedszpitalny. Przy cięższym 
niedożywieniu pacjent dostaje automatycznie skierowanie 
na konsultację w poradni żywieniowej czy do ośrodka żywie-
niowego. To dzieje się po naciśnięciu jednego guziczka, od 
samego początku i my, lekarze, i pacjent wie, w jakiej kategorii 
zagrożeń się znajduje. System taki może stworzyć student 
informatyki bo to po prostu interaktywny formularz, jakich 
mnóstwo w internecie. Tworzą je banki, sklepy internetowe, 
firmy usługowe by usprawnić na przykład zakupy; można by 
też stworzyć system, by ratować życie.

Warto też wspomnieć, iż dobrze zorganizowana prehabili-
tacja to oszczędność pracy personelu medycznego. Pamiętajmy 
bowiem, iż leczenie powikłań i problemów pooperacyjnych 
wynikających ze złego stanu pacjenta to nie tylko olbrzymie 
koszty, ale też zaangażowanie czasu personelu. Tego personelu, 
którego deficyt staje się coraz większym problemem. 

? Red.: Zabrzmiało to mało optymistycznie.

T.B.: Z jednej strony tak. Patrząc od strony systemu, 
Z drugiej chciałbym jednak, by wybrzmiało to optymistycznie 
i z nadzieją. Że mamy coraz większą świadomość roli prehabi-
litacji, że tworzymy, mimo braku wsparcia systemu, poradniki, 
strony internetowe, poradnie. Że mamy coraz większą wiedzę. 
Że mamy rozwiązania, które staramy się wprowadzać, nie 
czekamy aż spadną nam z nieba. Myślę więc, że jesteśmy na 
etapie prehabilitacji do prehabilitacji. Bądźmy konsekwentni, 
walczmy o przygotowanie pacjenta a efekty będą nagrodą i dla 
pacjentów i dla nas, personelu medycznego.

Walczmy o prehabilitację, bo warto!

?Red.: Dziękujemy serdecznie i życzymy wielu 
sukcesów

T.B.: Dziękuję bardzo i pozdrawiam czytelników „Terapii 
i Zdrowia”
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Miralex Sp. z o.o. ul. Św. Szczepana 25, 61-465 Poznań, tel.+48 61 832 90 74, www.miralex.pl
Składniki charakteryzujące produkt: [w 15 g (1 saszetka)/ w 100g)]Arabinogalaktan: 3,00 g/ 20,00 g; L-arginina: 4,00 g/ 26,67 g;  
Kwasy omega-3: 230 mg/ 1533 mg;Kwasy omega-6: 130 mg/ 866,7 mg; Kwasy omega-9: 130 mg/ 866,7 mg; Nukleotydy: 200 mg/ 1333 mg.

Miralex Sp. z o.o. ul. Św. Szczepana 25, 61-465 Poznań, tel.+48 61 832 90 74, www.miralex.pl
Składniki charakteryzujące produkt: [w 15 g (1 saszetka)/ w 100g)]Arabinogalaktan: 2,50 g/ 16,67 g; Hydrolizat kolagenu wołowego: 2,50 g/ 16,67 g; 
L-leucyna: 2,50 g/16,67 g; L-cytrulina: 1,50 g/ 10,00 g; L-arginina: 2,00 g/ 13,33 g; Kwasy omega-3: 230 mg/ 1533 mg; 
Kwasy omega-6: 130 mg/ 866,7 mg; Kwasy omega-9: 130 mg/ 866,7 mg; Nukleotydy: 200 mg/ 1333 mg.
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Jak rozpoznać
    niedożywienie 
         przed leczeniem?

Niedożywienie białkowo-kaloryczne jest bardzo często 
związane z chorobą nowotworową. Wynikać może 
z zaawansowania choroby lub być związane z depresją 
i obniżeniem nastroju po rozpoznaniu, co powoduje 
niechęć do jedzenia. Bez względu na przyczynę, 
niedożywienie może być przyczyną zwiększenia 
występowania i natężenia powikłań pooperacyjnych, 
powodem wstrzymania chemioterapii lub radioterapii, 
a co za tym idzie – zmniejszenia skuteczności leczenia 
choroby nowotworowej.

Dlatego tak ważne jest wczesne rozpoznanie 
stanów niedożywienia u każdego chorego 
z nowotworem.
Dla tego celu służą różne kwestionariusze i bada-

nia. Poniżej przedstawiamy najczęściej wykonywane oceny 
i badania pozwalające określić, czy pacjent wymaga lub będzie 
wymagał leczenia żywieniowego i w jakim czasie.

Utrata więcej niż 10% masy ciała w okresie ostatnich 
3 miesięcy

Albumina ▪  – ocena poziomu w surowicy krwi. Jeśli 
poziom albuminy jest niższy aniżeli 3,5 g/dL.  (Norma: 
3,5 – 5,5 g/dL).
Białko całkowite  ▪ – ocena poziomu w surowicy krwi. 
Norma wynosi 5,5 – 8,0 g/dL.  
Indeks żywieniowy Onodera  ▪ – określa nie tylko stopień 
odżywienia w oparciu o poziom albuminy, ale także 
stan odporności immunologicznej w oparciu o liczbę 
limfocytów.

Wzór do obliczania PNIO (Prognostic Nutritional Index 
Onoder’s) jest prosty i łatwy do zastosowania:
PNIO: 10x[poziom albuminy g/dL) + 0,005 x całkowita 
ilość limfocytów w mm3] 
Nutrition Risk Index (NRI) =[1.489 x serum albumin 
level (g/L)] + [41.7 x (obecna waga/normalna waga 
pacjenta)]
Pozwala określić cechy niedożywienia na podstawie dwóch 
powiązanych ze sobą danych, kluczowych jako cechy niedo-
żywienia: poziomu albuminy oraz stopnia utraty wagi.
Wyniki NRI: >100 – brak cech niedożywienia; 97,5–100 – nie-
dożywienie niewielkiego stopnia; 83,5–97,4 – niedożywie-
nie średniego stopnia; <83,5 – niedożywienie wysokiego 
stopnia.
Prognostic Nutritional Index (PNI): 1.519 x (poziom albu-
miny w surowicy krwi) + 41.7 x [obecna waga/normalna 
waga pacjenta] – jest to modyfikacja wskaźnika NRI
Wyniki: <40 – prawidłowy poziom odżywienia; 40–50 – nie-
dożywienie średniego stopnia; >50 – niedożywienie wyso-
kiego stopnia
Wskaźnik PNI jest najczęściej używanym narzędziem do 
oceny stanu odżywienia biorącym pod uwagę zarówno 
poziom albuminy jak i wielkość utraty masy ciała

Poziom białka całkowitego i albuminy oceniany dyna-
micznie w jednostce czasu (najczęściej 2 tygodnie)

U chorych z wczesnym niedożywieniem, nie wykazujących 
cech klinicznych niedożywienia i przy poziomie białka cał-
kowitego i albuminy w granicach normy, ponowne badanie 
tych parametrów po 2 tygodniach pozwalają stwierdzić, czy 
nie doszło do ich obniżenia (także i te wyniki mogą być 
w granicach normy, ale obniżone w stosunku do poprzed-
nich). Obniżenie świadczy o istnieniu procesu katabolizmu 
(spalania białek), które w dłuższym okresie spowoduje 
ujawnienie klinicznych cech niedożywienia. Wczesna 
ocena tego stanu pozwala na odpowiednio szybką reakcję 
w postaci włączenia suplementacji żywieniowej (zwiększona 
podaż białka i kalorii) o odwrócenie tego niekorzystnego 
dla pacjenta stanu. Jest to niezwykle ważne na początku 
leczenia i łatwe do wykonania

Skala SGA – Subiektywna Globalna Ocena Stanu Odżywienia

Skala SGA pozwala na określenie stanu niedożywienia pacjenta na podstawie 
danych z wywiadu klinicznego (informacje o diecie, zmianach w przyjmowaniu 
pokarmów, utraty masy ciała według informacji od pacjenta, obecności nudności, 
wymiotów, niechęci do jedzenia) oraz badania klinicznego (obrzęki spowodowane 
niedożywieniem, zanik mięśni, wodobrzusze). Oceniane jest także zapotrzebowanie 
metaboliczne na składniki odżywcze, które jest zwiększone w chorobie nowotwo-
rowej oraz współistniejących stanach zapalnych.

I. WyWIAD
1. Wiek ........ (lata)  ........ wzrost (cm)  ........ masa ciała (kg)  płeć K  M
2. Zmiana masy ciała 

utrata masy w ostatnich 6 miesiącach ...........(kg)...........(%)
zmiana masy ciała w ostatnich 2 tygodniach:
 zwiększenie   bez zmian  zmniejszenie

3. Zmiany w przyjmowaniu pokarmów
 bez zmian  zmiany: czas trwania ...........(tygodnie)
Rodzaj diety:
 zbliżona do optymalnej dieta oparta na pokarmach stałych
 dieta płynna kompletna
 dieta płynna hipokaloryczna
 głodzenie

4. Objawy ze strony przewodu pokarmowego  
 (utrzymuje się ponad 2 tygodnie)

 bez objawów    Nudności    Wymioty    Biegunka    Jadłowstręt
5. Wydolność fizyczna
 bez zmian          zmiany: czas trwania ......... (tygodnie)
        rodzaj:   praca w ograniczonym zakresie
            chodzi
            leży

6. Choroba a zapotrzebowanie na składniki odżywcze:
wzrost zapotrzebowania metabolicznego wynikające z choroby
 brak     mały   średni  duży

II. BADANIe fIZykALNe
należy określić stopień zaawansowania: 
(0 - bez zmian, 1 - lekki, 2 - średni, 3 - ciężki) ...........
 utrata podskórnej tkanki tłuszczowej nad mięśniem trójgłowym 
 na klatce piersiowej
 zanik mięśni (czworogłowy, naramienny)
 obrzęk nad kością krzyżową
 obrzęk kostek
 wodobrzusze

III. SUBIekTyWNA gLOBALNA OCeNA STANU ODŻyWIeNIA   
 (SgA)
 prawidłowy stan odżywienia
 podejrzenie niedożywienia lub niedożywienie średniego stopnia
 wyniszczenie
 duże ryzyko niedożywienia

Subiektywna Globalna Ocena Stanu Odżywienia SGA
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Główna zasadą diety łatwostrawnej jest modyfikacja 
technik obróbki termicznej potraw, mająca na 
celu poprawę strawności pokarmów. Zaleca się 
gotowanie na parze, w wodzie, duszenie, pieczenie 

w pergaminie lub folii. Pożądane jest także rozdrabnianie, prze-
cieranie, rozpulchnianie otrzymanych posiłków. Niewskazane 
jest smażenie, obsmażanie, duszenie w dużej ilości tłuszczu, 
grillowanie, odgrzewanie potraw oraz używanie zasmażek.

Ilość błonnika powinna być dostosowana indywidualnie, 
jednak jeśli nie występują wyraźne przeciwwskazania nie 
powinno go być zbyt mało, ze względu na ryzyko powstawania 
zaparć. Zaleca się utrzymanie ilości błonnika na poziomie 
do 25 g na dobę.  Źródłem błonnika pokarmowego powinny 
być młode warzywa i dojrzałe owoce, drobne kasze, pieczywo 

Dieta łatwostrawna 
– co to znaczy?

Dieta łatwostrawna ma na celu odciążenie przewodu 
pokarmowego, uregulowanie procesów trawienia 
i wchłaniania, poprawę stanu odżywienia podczas 
choroby, po przebytych zabiegach operacyjnych 
a także w trakcie rekonwalescencji. Powinna być 
dostosowana i modyfikowana w odniesieniu do 
indywidualnych potrzeb i aktualnego stanu zdrowia.

Grupa produktów 
spożywczych Produkty wskazane w diecie łatwostrawnej

Mleko  
i przetwory mleczne

Mleko zsiadłe, jogurt, kefir, maślanka, ser: biały chudy, ho-
mogenizowany naturalny

Produkty zbożowe, 
potrawy z mąki i kasz

Pieczywo pszenne (jasne), bułki pszenne, sucharki, biszkop-
ty, drobne kasze gotowane na sypko: np. jęczmienna łama-
na, jaglana, manna, kasza kus kus, ryż biały, risotto, drobne 
makarony, płatki zbożowe rozgotowane albo rozdrobnione, 
budynie, kluski lane, pierogi leniwe

Mięso, ryby, przetwory 
mięsne

Mięsa chude: młoda cielęcina, wołowina, drób (kurczak, 
indyk), królik, chude ryby: dorsz, leszcz, sandacz, flądra, 
tuńczyk, pstrąg, chude wędliny: szynka, polędwica, pieczo-
ne w folii, pergaminie, gotowane, w postaci pulpetów, budy-
niów, potrawek

Jaja Ścięte na parze, gotowane na miękko, w formie omletu bez 
dodatku tłuszczu, w koszulkach

Tłuszcze Oleje roślinne: oliwa z oliwek, olej rzepakowy, sojowy, lnia-
ny, słonecznikowy, świeże masło

Owoce
Pozbawione skóry i pestek, dojrzałe, pieczone: jabłka, po-
marańcze, brzoskwinie, melony, soki owocowe, musy, kom-
poty, przeciery

Warzywa
Buraki, marchew, ziemniaki, pietruszka, dynia, cukinia, szpi-
nak, młoda fasola szparagowa, bakłażan, sałata, pomidor 
bez skóry i pestek, cykoria

Zupy Kleiki, zupy krem, czyste, słabe wywary warzywne: jarzyno-
wa z dowolnych warzyw, barszcz, krupnik, pomidorowa

Sosy Delikatne, zagęszczane mączną zawiesiną lub mlekiem, żółt-
kiem, masłem np. koperkowy, potrawkowy

Przyprawy Koper, pietruszkwa, bazylia, tymianek, lubczyk, majeranek, 
wanilia, cynamon

Napoje
Woda mineralna niegazowana, lekki napar z herbaty, kawy, 
kawa zbożowa, rozcieńczane soki, kompoty, słabe napary 
z ziół: melisy, rumianku

Desery Mód, dżem, kisiele, galaretki, musy z dozwolonych owoców, 
biszkopty

rozdrobnione lub zmiksowane i przygotowane na parze, 
warzywa ugotowane i rozdrobnione (posiekane, przetarte), 
dozwolone są delikatne warzywa: sałata, pomidory pozba-
wione skóry i pestek, drobno przetarta marchew, owoce 
w postaci soków, przecierów kompotów.

graham lub pszenne. Preferowane jest  też obieranie owoców, 
pozbawianie pestek, usuwanie twardych części roślin, wydłu-
żanie czasu obróbki termicznej. Przecieranie, miksowanie, 
wyciskanie poprawia znacznie strawność owoców i warzyw, 
poleca się także spożywanie ich w przetworzonej formie np. 
w postaci musów, przecierów lub puree.

Przeciwwskazanymi w diecie łatwostrawnej są produkty 
zawierające dużą ilość włókna pokarmowego takie jak grube 
kasze, pełnoziarniste mąki, pokarmy ostre i kwaśne np. ostre 
przyprawy: pieprz, chilli, curry, ocet, potrawy tłuste, wzdyma-
jące: cebula, czosnek, strączki, rośliny kapustne a także używki. 
Nie zaleca się także produktów wędzonych, marynowanych, 
suszonych i surowych.

Posiłki nie powinny być zbyt obfite, należy spożywać je 
regularnie, w zależności od indywidualnych preferencji chorego, 
nie mniej niż 5 razy dziennie. Ostatni posiłek preferowany jest 
nie później niż 2 godziny przed planowaną porą snu. Duże 
znaczenie ma także temperatura serwowanych posiłków, 
nie powinny być one zbyt zimne ani nadmiernie gorące ze 
względu na możliwość podrażniania błony śluzowej przewodu 
pokarmowego. Dokładny skład produktów zalecanych w diecie 
łatwostrawnej obrazuje tabela nr 1.

Dieta łatwostrawna podlega modyfikacjom m.in. dotyczącym 
konsystencji. Dieta łatwostrawna o zmienionej konsystencji 
może występować w postaci płynnej, płynnej wzmocnionej 
i papkowatej:

dieta płynna stosowana jest u chorych, u których występują  ▪
wymioty, biegunki, obniżone uczucie łaknienia. Ma ona 
na celu zapobieganie lub łagodzenie zaburzeń wodno-
elektrolitowych. Nie zaspokaja potrzeb energetycznych 
dlatego należy ją stosować krótko. W celu nawodnienia 
chorego stosuje się: wodę mineralną, przegotowaną, słabe 
herbaty, napary ziołowe, rozcieńczone soki, rozcieńczone 
kleiki. Jeśli dieta płynna jest dobrze tolerowana zalecane 
jest przejście na płynną wzmocnioną,
dieta płynna wzmocniona powinna zaspokajać potrzeby  ▪
energetyczne chorego, zawiera niewielkie ilości błonnika. 
Wykorzystuje się produkty zbożowe oczyszczone: pieczywo, 
kasze, ryż rozmoczone lub rozgotowane w mleku, zupach, 
wywarach, sery twarogowe, jaja zmiksowane z mlekiem, 
rosołem lub  wywarami warzywnymi, mięsa i warzywa 
przetarte lub przemielone z dodatkiem wywarów, kleików, 
zupy warzywne przecierane. Dozwolone są także warzywa 
i owoce surowe w formie rozcieńczonych soków lub prze-
cierów, a także mąka do przygotowywania kleików, zup, 
kisieli. Posiłki powinny być podawane w temperaturze 
pokojowej,
 dieta papkowata polega na przygotowaniu potraw tak, aby  ▪
nie wymagały one gryzienia i nie sprawiały wysiłku w poły-
kaniu. Dieta powinna zaspokajać zapotrzebowanie chorego 
na energię a także składniki pokarmowe. Wykorzystuje się 
miękkie rodzaje pieczywa pozbawiane skór, drobne kasze, 
makarony, kluski, płatki, ryż w postaci kleików, mięsa, jaja 

Grupy produktów i produkty zalecane w diecie łatwostrawnej

MGR MAGDAlENA OlECh, 
DIeTeTYK
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1. Szawłowski A., Gromadzka-Ostrowska J., Paluszkiewicz P., Słodkow-

ski M., Sobocki J. (red.), Żywienie w chorobach nowotworowych, 
PZWL, Warszawa 2020

2. Włodarek D., Lange E., Dietoterapia, PZWL, Warszawa 2014
3. Ciborowska H., Rudnicka A., Dietetyka, żywienie zdrowego i chorego 
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Warstwowy deser piernikowy z syropem 
klonowym i żurawiną
Dla jednej osoby:

Skyr lub serek Bieluch lekki, opakowanie ▪
Konfitura z żurawiny – 2–3 łyżki ▪
Biszkopty – 7–10 sztuk ▪
Żelatyna – łyżeczka ▪
Cynamon – łyżeczka ▪
Przyprawa do piernika ▪
Syrop klonowy 2 łyżki ▪

Skyr wymieszać z żelatyną, cynamonem,  przyprawą do piernika, syropem klonowym.
W pucharku układać warstwowo biszkopty, skyr z dodatkami, konfiturę z żurawiny, tak by 
zakończyć konfiturą na górze.
Wstawić do lodówki na około 2 godziny. 

Łatwostrawne przepisy  
na świąteczne potrawy

Barszcz wigilijny lub krem z buraków 
z makaronem – łazanki
Składniki dla 1 osoby: 

5 buraków ▪
Marchew ▪
Pietruszka korzeń ▪
Liść laurowy ▪
Ziele angielskie ▪
Sól ▪
Pieprz ▪
2 łyżeczki oliwy ▪

Buraki upiec w całości. Na dno garnka wlać oliwę, rozgrzać,  włożyć 
liść laurowy i obraną oraz  przekrojoną wzdłuż marchewką i pietruszką. 
Całość zalać 2 szklankami wrzątku dołożyć upieczone, obrane i pokro-
jone w plastry buraki. Gotować do miękkości marchewki i pietruszki. 
Wyjąć warzywa, przyprawić odrobiną soli i pieprzu. 
Można nie wyciągać warzyw tylko zblendować je na gładką masą – 
wówczas powstanie krem z buraków, który jest pożywniejszy. Krem 
z buraków podać z makaronem typu łazanki.

Dorsz w pomidorach  
(w zamian za karpia smażonego,  
lub ryby po grecku)
Składniki dla 1 osoby:

Dorsz świeży, filet  150–200 g ▪
Pomidory z puszki – pół puszki ▪
Koncentrat pomidorowy – 2 łyżki ▪
Marchew ▪
Cynamon – szczypta ▪
Pietruszka nać – garść ▪
Sól ▪
Pieprz ▪
Oliwa, 2 łyżeczki ▪

Rybę umyć, osuszyć, ułożyć w naczyniu żaroodpornym. Wymieszać 
pomidory z puszki, koncentrat, cynamon, sól, pieprz, oliwę oraz mar-
chew przetartą na drobnych oczkach. Powstałym sosem zalać rybę, 
posypać poszatkowaną natką pietruszki. Wstawić do piekarnika na-
grzanego do 200°C na około 20 min.
Potrawa nie nadaje się dla osób cierpiących na chorobę refluksową 
przełyku.

Sałatka warzywna
Składniki dla 1 osoby:

Marchew ▪
Pietruszka korzeń ▪
Pietruszka nać – 3 łyżeczki poszatkowanej ▪
2 ziemniaki ugotowane w mundurkach ▪
1 jajko w całości lub 2 białka – na twardo ▪
Jabłko bez skórki ▪
Ogórek kiszony bez skórki ▪
Skyr naturalny (rodzaj jogurtu) lub serek Bieluch lekki – kubeczek ▪
Sól ▪
Pieprz ▪
Kurkuma ▪

Ugotowane warzywa pokroić w drobną kostkę, wymieszać z ogórkiem, jaj-
kiem i jabłkiem także pokrojonymi drobno, połączyć ze skyrem, przyprawa-
mi, natką pietruszki. W razie potrzeby skropić odrobiną soku z cytryny. 

Ryba w galarecie
Składniki dla 1 osoby:

Płat dorsza ▪
Pietruszka korzeń ▪
Marchew ▪
Kukurydza konserwowa – 3 łyżeczki ▪
Lubczyk – 1 gałązka  ▪
Ziele angielskie  ▪
Sok z cytryny – łyżeczka ▪
Olej rzepakowy – 1 łyżeczka ▪
Żelatyna –5 g  ▪
Woda – 300 ml  ▪
Sól  ▪
Pieprz ▪

Rybę pokroić w kawałki, przyprawić, skropić sokiem z cytryny. Marchew 
i pietruszkę obrać, pokroić w paski. Wlać wodę do garnka, dodać warzywa, 
ziele angielskie, lubczyk, sól i odrobinę pieprzu. Gotować do miękkości wa-
rzyw. Do wywaru włożyć kawałki ryby i gotować jeszcze 10 min. na niewiel-
kim ogniu. Nie doprowadzać do wrzenia.
Gotowy wywar przelać przez sito, w razie potrzeby przyprawić. W osobnym 
naczyniu rozpuścić żelatynę i dodać do wywaru. Rybę umieścić na półmi-
sku, udekorować warzywami (marchew, pietruszka z wywaru, kukurydza), 
zalać chłodnym wywarem. Wstawić do lodówki.
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Pęcherzyk żółciowy
– mały narząd z poważnymi chorobami
Funkcją pęcherzyka żółciowego (łac. vesica fellea) jest gromadzenie produkowanej 
w wątrobie żółci, zagęszczanie jej i uwalnianie po jedzeniu w celu wspomagania trawienia 
tłuszczów. Żółć ma właściwości emulgujące tłuszcz, pozwalające na rozbicie jego cząstek 
na mniejsze, co pomaga w lepszym wchłanianiu w przewodzie pokarmowym.

Pęcherzyk żółciowy jest częścią dróg żółciowych, 
składających się z przewodów wątrobowych i poza-
wątrobowych. Po połączeniu we wnęce wątroby prze-
wodu wątrobowego prawego i lewego, zbierających 

żółć z odpowiednich płatów wątroby, we wspólny przewód 
żółciowy wspólny, uchodzi on do dwunastnicy poprzez tzw. 
brodawkę Vatera. Do przewodu żółciowego wspólnego uchodzi 
przewód pęcherzyka żółciowego (przewód pęcherzykowy), 
do- i odprowadzający żółć do pęcherzyka.

Przewód żółciowy wspólny po połączeniu się przewodów 
wątrobowych biegnie w obrębie t.zw. więzadła wątrobowo-
dwunastniczego, które, poza przewodem pęcherzykowym, 
zawiera także tętnicę wątrobową, żyłę wrotną, naczynia limfa-
tyczne z węzłami chłonnymi oraz nerwy splotu współczulnego. 
Więzadło to umiejscowione jest pomiędzy wnęką wątroby 
(czyli miejscem, gdzie wchodzą lub wychodzą wspomniane 
struktury) a dwunastnicą.

Pęcherzyk żółciowy przylega z jednej strony do miąższu 
wątroby, zaś z drugiej leży wolno w jamie otrzewnej, pokryty 
cienką błoną surowiczą zwaną otrzewną. W niej znajdują się 
zakończenia nerwowe, wrażliwe na rozciąganie i podrażnienie 
(np. przez substancje produkowane w stanach zapalnych).

Znając anatomię można wyjaśnić mechanizmy powstawania 
objawów chorobowych związanych z pęcherzykiem żółciowym 
i drogami żółciowymi

Kamica pęcherzyka żółciowego  
Zapadalność na kamicę pęcherzyka żółciowego wynosi 

około 20% mężczyzn i 30-40% kobiet powyżej 60 roku życia. 
Ryzyko powstania kamieni w pęcherzyku żółciowym zwiększa 
się u kobiet przyjmujących doustne środki antykoncepcyjne. 
Także cukrzyca sprzyja powstawaniu kamieni żółciowych, co 
jest spowodowane nadmiernym wysyceniem żółci kwasami 
żółciowymi i zaburzeniami opróżniania pęcherzyka żółciowego, 
zwłaszcza w neuropatii cukrzycowej.

Wytrącanie się z żółci cholesterolu, bilirubiny i innych sub-
stancji doprowadza do powstania złogów, zwanych kamieniami 
żółciowymi. Kamienie te mogą zatkać drogi żółciowe i, w zależ-
ności od tego, gdzie to się stanie, występują odpowiednie, typowe 
objawy. Kamienie umiejscowione w pęcherzyku żółciowym 
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Dalai lama 
przeszedł operację usunięcia pęche-
rzyka żółciowego z powodu licznych 
kamieni tego narządu w roku 2008, 
w szpitalu w Mumbai, Indie. Zabieg 
został wykonany metodą laparosko-
pową i Dalai Lama mógł powrócić 
do aktywnej działalności już kilka 
dni po zabiegu..

mogą być pojedyncze lub mnogie, różnej wielkości, od bardzo 
drobnych do tak dużych, że wypełniają całe wnętrze pęcherzyka. 
Kamienie żółciowe mogą przemieszczać się poprzez przewód 
pęcherzykowy i przewód pęcherzykowy wspólny do dwunast-
nicy i jelit. Jeśli podrażnieniu związanemu z przechodzeniem 
kamienia ulegnie śluzówka przewodu żółciowego, może się 
on skurczyć i zablokować drogi żółciowe. Gromadzenie żółci 
w pęcherzyku żółciowym powyżej przeszkody doprowadza do 
jego powiększenia a rozciągnięta ściana pęcherzyka podrażnia 
zakończenia nerwowe w otrzewnej. To powoduje odczuwanie 
dolegliwości bólowych. Ponieważ pęcherzyk żółciowy okresowo 
próbuje opróżnić treść żółciową ze swojego wnętrza, co nie 
udaje się ze względu na zatkanie dróg żółciowych poniżej, 
przebiega to ze wzrostem napięcia jego ściany i bólami.

Kamienie w pęcherzyku żółciowym mogą być wykryte bada-
niem ultrasonograficznym (USG). Jeśli nie powodują żadnych 
dolegliwości wskazane jest tylko okresowe wykonywanie tego 

Zapalenie pęcherzyka żółciowego
Zapalenie pęcherzyka żółciowego jest powikłaniem kamicy 

pęcherzykowej. Dochodzi do niego w wyniku zatkania przewodu 
pęcherzykowego przez kamień. Dotyczy około 15% chorych 
z objawową kamicą pęcherzyka.

Substancje zawarte w żółci, takie jak sole żółciowe, kamienie, 
cholesterol, nie mogąc być usunięte z pęcherzyka doprowadzają 
do uszkodzenia jego błony śluzowej. Następnie dochodzi do 
nadkażenia bakteryjnego, głównie bakteriami jelitowymi. 
Dochodzi do obrzęku i zmian zapalnych w ścianie pęche-
rzyka, w którym może gromadzić się oprócz żółci także krew 
i treść ropna. Zazwyczaj dochodzi do samoistnego ustąpienia 
objawów, ale u niektórych chorych może dojść do perforacji 
ściany pęcherzyka. U niektórych chorych dochodzi do zmian 
pozapalnych, zwłóknienia, bliznowacenia, które powodują, że 
funkcja pęcherzyka jest zaburzona.

Zapalenie pęcherzyka żółciowego objawia się bólem w pra-
wym podżebrzu, który, inaczej niż w niepowikłanej kamicy 
tego narządu, trwa zazwyczaj dłużej (ponad 6 godzin). Chorzy 

Znane osoby chorujące na kamicę pęcherzyka żółciowego
Kamica dróg żółciowych, w tym kamica pęcherzyka żółciowego, jest dolegliwością powszechną. Wśród wielu osób zmaga-

jących się z dolegliwościami powodowanymi przez kamienie zatykające przewody żółciowe wymagającymi wykonania zabiegu 
operacyjnego są tak znane osobistości jak Dalai Lama, Eric Clapton czy aktor Jack Black.

ŹRóDŁO: DOMeNY PUBLICZNe

Eric Clapton 
w 2009 roku musiał odwołać kon-
cert w Madison Square Garden 
z powodu dolegliwości związanych 
z zapaleniem pęcherzyka żółcio-
wego na tle kamicy. Przeszedł zabieg 
wycięcia pęcherzyka i w krótkim 
czasie mógł kontynuować światową 
trasę koncertową.

Jack Black, 
amerykański aktor komediowy, 
problemy z kamicą dróg żółciowych 
miał już w wieku 16 lat. Bohater 
filmu „Podróże Guliwera” prze-
szedł operację wycięcia pęcherzyka 
żółciowego w roku 2003, pozby-
wając się długoletniego problemu 
zdrowotnego.

badania w celu kontroli ich wielkości i oceny występowania 
innych stanów chorobowych. Jeśli kamienie powodują dole-
gliwości takie jak nawracające stany zapalne, bolesność  i inne, 
jest to wskazanie do wycięcia pęcherzyka żółciowego metodą 
laparoskopową (bez otwierania jamy brzusznej). Metoda 
otwarta wskazana jest wówczas, gdy niemożliwe jest wykonanie 
zabiegu laparoskopowo (np. z powodu masywnych zrostów, 
anomalii anatomicznych, masywnego stanu zapalnego dróg 
żółciowych). Należy pamiętać, że niechirurgiczne metody 
leczenia kamieni żółciowych mogą dać pozytywne rezultaty 
tylko w przypadku kamieni cholesterolowych. 

podają w wywiadzie wielokrotne, wcześniejsze bóle o tym 
umiejscowieniu, związane z kamicą pęcherzyka, lecz w przy-
padku jego zapalenia są one zdecydowanie silniejsze i są 
przyczyną szukania pomocy lekarskiej. W zapaleniu pęche-
rzyka żółciowego występuje lekka gorączka, przyspieszenie 
akcji serca, wzrost markerów stanu zapalnego (podwyższony 
poziom białych krwinek i białka C-reaktywnego CRP). Jeśli 
temperatura wzrasta, dochodzą do tego dreszcze, nudności, 
wymioty, osłabienie, spadek ciśnienia tętniczego – objawy te 
mogą wskazywać na powikłanie stanu zapalnego jakim jest 
perforacja(przedziurawienie) pęcherzyka i wylanie się jego 
zakażonej treści do jamy brzusznej.

Zapalenie pęcherzyka żółciowego jest wskazaniem do 
zabiegu w trybie ostrym lub, o ile stan zapalny możliwy jest 
do opanowania za pomocą antybiotykoterapii, w terminie 
późniejszym, gdy ustąpią objawy ostrego stanu zapalnego. 
O konieczności wykonania zabiegu w trybie ostrym decyduje 
chirurg na podstawie całości obrazu klinicznego choroby.

DR PAULINA CICHON 
PROF. TOMASZ JASTRZęBSKI
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Noszą one nazwę genów supresorowych. Ich podsta-
wową funkcją jest kontrola cyklu komórkowego. 
Produkty białkowe tych genów rozpoznają miejsca 
uszkodzenia DNA i zatrzymują podział komórek 

do czasu ich naprawienia lub, jeśli uszkodzenie jest zbyt duże, 
kierują komórkę na szlak prowadzący do ich zniszczenia 
(apoptoza – zaprogramowana śmierć komórki). Gen BRCA1 
umiejscowiony jest na chromosomie 17q12-13, zaś BRCA2 na 
chromosomie 13q12-13.

Mutacje w genach BRCA1 i BRCA2 są szczególnego typu. 
Znaleziono ponad 1200 mutacji genu BRCA1 i 1300 genu 
BRCA2. Niektóre typy mutacji występują w danych populacjach 
częściej. Noszą one nazwę mutacji założycielskich, gdyż, jak się 
uważa, rozwijają się one w społeczeństwach pochodzących od 
wspólnych przodków, jednolitych etnicznie. Taką populacją jest 
m.in. populacja polska. Określone mutacje w populacji polskiej 
(mutacje c.5382insC, c.C61Gi i c.4153de1A) stanowią około 90% 
wszystkich mutacji genu BRCA1. Wynik tego populacyjnego 
badania jest niezwykle ważny, gdyż pozwala na zbadanie mutacji 
genowej w zakresie BRCA1 i 2 po stosunkowo niskiej cenie, 
co umożliwia szerokie wykonywanie badań u osób, u których 
stwierdzono ryzyko ich wystąpienia. 

Mutacja genu BRCA1 lub BRCA2 występuje u około1/300 
– 1/800 osób populacji. Kobiety, które odziedziczyły uszko-
dzoną kopię tego genu, mają zwiększone prawdopodobieństwo 
zachorowania na raka piersi i raka jajnika. Zwiększone jest także 
ryzyko wystąpienia innych nowotworów jak rak jajowodu, 
otrzewnej i jelita grubego. 

U nosicielek mutacji genu BRCA1 obserwuje się 50%–80% 
ryzyko wystąpienia raka piersi i około 40% ryzyko zachorowania 
na raka jajnika. Średnia zachorowania na raka piersi w przy-
padku obecności mutacji BRCA1 to około 40 lat. W przypadku 
obecności raka piersi u pacjentek z mutacją BRCA1 spotyka 
się większą częstość niekorzystnych prognostycznie typów 
histologicznych, a więc raka rdzeniastego, o niskiej ekspresji 
receptora estrogenowego lub tzw. raka piersi potrójnie ujem-
nego (ER-, PrR-, HER-).

 Zgodnie z doświadczeniem i praktyką międzynarodową do 
grupy najwyższego ryzyka kwalifikuje się kobiety: 

Związek mutacji genu

BRCA1 i BRCA2 
z zachorowaniem na raka piersi i raka jajnika

z rodzin w których wystąpiły 3 lub więcej zachorowań na  ▪
raka piersi i/lub jajnika wśród krewnych I i II0 
krewne I0 stopnia pacjentek u których rozpoznano zarówno  ▪
zachorowanie na raka piersi i na raka jajnika 
u których – niezależnie od obciążenia rodzinnego - wykryto  ▪
patogenną mutację genów BRCA1 lub BRCA2. 
Wysokie ryzyko zachorowania na raka piersi (co najmniej 

5-krotnie wyższe niż w całej populacji) występuje także 
w rodzinach: 

w których wystąpiły 2 zachorowania na te nowotwory wśród  ▪
krewnych I i II0 (lub 2 zachorowania wśród krewnych II i III0 
ze strony ojca) – w tym jedno zachorowanie przed 50 r.ż. 
u bliskich krewnych chorych u których rozpoznano obu- ▪
stronnego raka piersi 
wśród kobiet których matki lub siostry zachorowały na  ▪
raka piersi przed 40 r.ż. 

Postępowanie profilaktyczne, mające na celu zapobiegnięcie 
zachorowania na raka piersi i raka jajnika lub wczesne wykrycie 
nowotworu polega na wykonywaniu okresowych badań dia-
gnostycznych, wykonywanych częściej i wcześniej niż u osób 
bez mutacji BRCA a także profilaktycznym chirurgicznym 
usunięciu jajników i gruczołów piersiowych. Usunięcie jajników 
można rozważyć po 35 r.ż. u kobiet ze stwierdzoną mutacją 
w genie BRCA1 lub/i BRCA2. 

Obligatoryjnymi elementami programów profilaktycznych 
u osób z mutacją BRCA1/BRCA2 są:

Samokontrola piersi raz w miesiącu po miesiączce i jeden  ▪
do dwa razy w roku badanie piersi przez lekarza. 
Coroczne badanie mammograficzne i/lub USG od 25–30 r.ż.   ▪
Jeżeli piersi mają budowę tłuszczową to badanie mammo-
graficzne należy wykonywać od 30 r.ż. co roku. 
Jeżeli piersi mają budowę gruczołową (większość probantek)  ▪
to od 30–40 r.ż. należy wykonywać co roku USG piersi a od 
40 r.ż. mammografię. 
Niezależnie od powyższego, pierwsze badanie mammogra- ▪
ficzne powinno być wykonane pomiędzy 25 a 30 r.ż. 
Badania ukierunkowane na wcześniejsze wykrycie raka  ▪
jajnika i raka trzonu macicy 
Od 30-35 r.ż. coroczne badanie ginekologiczne i USG  ▪
ginekologiczne oraz badanie CA125 w surowicy krwi. 

Zabiegi chirurgiczne w prewencji zachorowania na raka 
piersi

Jakkolwiek decyzja o chirurgicznym wycięciu gruczołów 
piersiowych jako profilaktyka zachorowania na nowotwór 
wydaje się być racjonalna, to jednak trwałe kalectwo w postaci 
braku piersi było znaczącą barierą, ograniczającą decyzje kobiet 
o poddaniu się takiemu zabiegowi. Ze względu na bardzo duże 
prawdopodobieństwo zachorowania na raka piersi chirurgiczna 
mastektomia (usunięcie piersi) powinna być przedyskutowana 
z pacjentką przez lekarza tak szybko, jak jest to uzasadnione 
medycznie i rodzinnie. Zazwyczaj decyzja taka powinna być 
podjęta w podobnym czasie jak decyzja o usunięciu jajników, 
a mianowicie po 35 r.ż.

Obecnie nowoczesna chirurgia ma do zaoferowania kobietom 
wiele rozwiązań umożliwiających odtworzenie piersi po wycię-
ciu gruczołu piersiowego. Zabiegi odtwórcze można wykonać 
zarówno z użyciem tkanek własnych (przeszczep skórno-mię-
śniowy z mięśniem prostym brzucha lub mięśniem najszerszym 
grzbietu) jak i z wykorzystaniem implantów (tzw. „protezy 
piersiowe”). Zabiegi z wykorzystaniem implantów piersiowych 
są najbardziej popularne i najczęściej wykonywane. 

Amputacja gruczołu piersiowego z zachowaniem skóry 
i tkanki podskórnej (SSM – skin-sparing mastectomy)

Zabieg polega na usunięciu całego gruczołu piersiowego 
z dostępu przez niewielkie cięcie podbrodawkowe lub w bocz-
nej części piersi. Poprzez ten otwór chirurg odcina gruczoł 
piersiowy od tkanki podskórnej i skóry od przodu i od mięśni 
piersiowych od tyłu. Podwiązywane są odpowiednie naczynia 
krwionośne doprowadzające krew do gruczołu piersiowego od 
naczyń piersiowych wewnętrznych oraz pachowych. Dokładne 
wykonanie zabiegu, doszczętność wycięcia całego gruczołu 
piersiowego jest niezmiernie ważne, gdyż zostawienie nawet 
niewielkiej ilości tkanki gruczołowej może w przyszłości 
doprowadzić do powstania raka w jej obrębie.

Po usunięciu gruczołu piersiowego nacina się mięsień 
piersiowy, leżący na ścianie klatki piersiowej i wytwarza się 
„kieszeń’, do której założony zostanie implant („proteza 
piersiowa”). Protezy mają różne kształty i wielkości, można je 
dobrać odpowiednio do wielkości piersi przed zabiegiem lub 
z ich użyciem wielkość tę skorygować zgodnie z życzeniem 
pacjentki. Po założeniu implantu otwór w mięśniu piersiowym 
zeszywa się uważając, aby nie uszkodzić protezy. Następnie 
zeszywa się otwór w skórze po uprzednim założeniu do rany 
drenów w celu odbarczenia potencjalnego niewielkiego krwa-
wienia związanego z wykonanym zabiegiem.

Zabieg kończy się założeniem odpowiedniego specjali-
stycznego stanika utrzymującego kształt piersi z implantami 
w odpowiedniej pozycji.

Proteza piersiowa założona pod mięsień piersiowy uciska 
na ścianę klatki piersiowej i żebra pokryte dobrze unerwioną 
okostną. Powoduje to zwiększenie dolegliwości bólowych, co 
wymaga wcześniejszego zaplanowania i podania odpowiednich 
leków przeciwbólowych.

Po około 3–5 dniach usuwane są dreny i pacjentka może 
opuścić szpital. Kontrole pooperacyjne są bardzo ważne, 
podobnie jak wynik badania histopatologicznego wyciętych 
obustronnie gruczołów piersiowych. Badanie może wykazać 
brak nowotworu i potwierdzić w ten sposób profilaktyczny 
charakter zabiegu, lub wykryć ogniska wczesnych postaci raka, 
co umożliwia jego skuteczne leczenie.

Zabiegi profilaktyczne wykonywane u kobiet-nosicielek 
mutacji BRCA1/BRCA2 były dotychczas nierefundowane 
i kobiety, chcące wykonać ten zabieg, musiały pokrywać całkowite 
koszty procedury chirurgicznej. Obecnie, decyzją Ministerstwa 
Zdrowia, wprowadzona została refundacja dla wykonywanych 
zabiegów profilaktycznej mastektomii, co umożliwia dostęp do 
nich wszystkim kobietom z mutacją BRCA.
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Procesy nowotworowe w komórce są związane z uszkodzeniami nici DNA. 
Uszkodzenia te mogą dokonywać się z wielu różnych powodów, są także 
procesem naturalnym kontrolowanym przez geny odpowiedzialne za naprawę 
DNA. Do takich genów należą geny BRCA1 i BRCA2.
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Rak jądra jest, w pewnym sensie, nietypowym nowo-
tworem, ponieważ dotyczy również młodych męż-
czyzn, którzy przekonani o swoim dobrym zdrowiu, 
często niestety ignorują potrzebę samobadania 

oraz skupienia uwagi na własnym zdrowiu, co doprowadza 
do rozwoju choroby, która na wczesnych etapach ma bardzo 
dobre rokowanie (ale tylko i wyłącznie jeśli jest odpowiednio 
leczona!) i dopiero poważne zaniedbanie może doprowadzić 
do katastrofalnych dla zdrowia i życia pacjenta skutków. Warto 
pamiętać, że rak jądra jest przecież najczęstszym nowotworem 
wśród młodych mężczyzn!

Samobadanie
Samobadanie jąder jest prostą czynnością, która powinna 

zająć nie więcej niż mycie zębów. Najlepiej przystąpić do 
badania po ciepłym prysznicu lub kąpieli kiedy skóra i mięśnie 
moszny są rozluźnione co ułatwia badanie jąder. Pierwszym 
etapem powinna być ocena wzrokowa - szukamy przebarwień, 
zmian na mosznie lub obrzęku - warto pamiętać, że jądra nie 
są identyczne - lewe zwykle jest nieco większe i położone 
odrobinę niżej. Po ocenie wizualnej należy każde z jąder 
zbadać palpacyjnie - oburącz - jedna dłoń przytrzymuje jądro, 
a druga bada całą jego powierzchnię opuszkami palców. Każda 

Movember 
– czyli co powinieneś wiedzieć 
o raku jądra 

Listopad jest od 2004 roku międzynarodowo uznawany miesiącem męskich nowotworów – 
raka jądra i raka prostaty. Z tego powodu, z połączenia 2 angielskich słów – moustache (wąsy) 
i november (listopad) – powstało słowo MOVEMBER mające na celu promowanie edukacji 
zdrowotnej, podnoszenie świadomości pacjentów, informowanie o metodach i możliwościach 
leczenia a także zapobiegania w tej grupie chorób.

podejrzana, nowa zmiana - guzek, zmiana konsystencji (za 
twarde lub za miękkie) czy nierówność powinna skłonić do 
pilnej konsultacji z lekarzem. Taka zmiana nie musi oznaczać 
od razu nowotworu, ale należy pokazać ją doświadczonemu 
lekarzowi. Przy badaniu jąder należy również zbadać najądrza, 
które mają miękką konsystencję i półksiężycowaty kształt 
oraz położone są na jednym z biegunów jądra - nie powinny 
budzić niepokoju onkologicznego, to całkowicie normalne 
i potrzebne struktury. Podczas samobadania możemy również 
wykryć powrózek nasienny - to nieco twardsza, sznurkowata 
struktura, która pozwala na wyprowadzenie spermy z jąder 
na zewnątrz, również nie powinna budzić niepokoju. Jak 
widać po tym opisie badanie jest szybkie, proste i skuteczne, 
rekomenduje się wykonywanie go raz w miesiącu co pozwala 
wykryć chorobę nowotworową na bardzo wczesnym stadium 
zapewniającym możliwość skutecznego leczenia. 

Red flags
Z angielskiego czerwone flagi – to w medycynie pojęcie 

objawów, których wystąpienie powinno wzbudzić szczególną 
czujność lekarza lub pacjenta i skłonić do dalszej diagnostyki. 
W przypadku raka jądra powinniśmy zawsze zwrócić się do 
lekarza w przypadku: niepokojącego odkrycia w samobadaniu 
(guzek, powiększenie, zmiana struktury), sugestii partnerki 
lub partnera, którzy znają nasze ciała często lepiej niż my sami, 

bolesnego, tkliwego czy też cięższego jądra oraz zapalenia 
jądra, które nie przechodzi mimo odpowiedniego leczenia 
antybiotykami. Takie zjawiska nie muszą oznaczać nowotworu, 
ale nie mogą pozostać niewyjaśnione.

Diagnostyka
W razie podejrzenia raka jądra lekarz urolog wykonuje 

badanie USG – jest to proste, bezbolesne, nieinwazyjne 
badanie pozwalające ocenić strukturę jąder i określić czy 
pojawiły się w nim zmiany patologiczne. Pomocne jest rów-
nież zmierzenie poziomu tzw. Markerów nowotworowych, 
którymi w przypadku raka jądra są: beta-HCG, AFP, LDH. 
Pomiar markerów nowotworowych nie jest jednak metodą 
na której można oprzeć w całości diagnostykę, jest jedynie 
badaniem pomocniczym. Ostateczne rozpoznanie raka jądra 
i jego podtypu umożliwia dopiero badanie histopatologiczne 
materiału pobranego w czasie operacji. 

leczenie
Leczenie chorych no nowotwór złośliwy jądra prowadzi 

się w sposób skojarzony, wykorzystując metody chirurgiczne 
- orchidektomię (usunięcie chorego jądra), jak i chemioterapię 
oraz radioterapię – w zależności od stopnia zaawansowania 
choroby, rodzaju histopatologicznego guza oraz czynników 
ryzyka rozsiewu w badaniu histopatologicznym usuniętego 
jądra.

Życie po leczeniu
W chorobie, którą udało się wykryć oraz rozpocząć lecze-

nie, po orchidektomii jednostronnej można rozważyć jedynie 
czujną obserwację onkologiczną bez dodatkowego leczenia. 
W innych przypadkach konieczna będzie jednak chemioterapia 
lub radioterapia, które wpływają na płodność oraz samopoczu-
cie pacjenta i takim pacjentom, którzy jednocześnie planują 
posiadanie potomstwa po leczeniu, warto przypomnieć o moż-
liwości oddania zdrowego nasienia do specjalnego biobanku 
tak by można było z niego skorzystać w razie potrzeby. Samo 
usunięcie jądra nie wpływa znacząco na płodność, ponieważ 
mężczyźni produkują wystarczająco plemników w jednym 
jądrze, które też w przypadku usunięcia drugiego organu 
przejmuje większość funkcji. Poziom testosteronu również 
nie powinien ulec obniżeniu. Zachowane pozostanie również 
libido, a brak jednego jądra nie powoduje impotencji. W przy-
padku dyskomfortu psychicznego związanego z brakiem jądra 
możliwe jest chirurgiczne wszczepienie silikonowej protezy, 
która wizualnie w pełni zastępuje usunięty narząd. 

Podsumowując, Panowie, badajcie swoje jądra! Wcześnie 
wykryty rak tego narządu to problem o wiele, wiele mniejszy 
niż choroba, która da znać o sobie sama, a jeśli wystąpiła to da 
o sobie znać, sama nie przejdzie na pewno. To nie jest wstyd iść 
do lekarza, poprosić o zbadanie jąder, moszny, czy prącia. Lepiej 
kilka razy pójść dowiedzieć się, że wszystko jest w porządku 
niż pójść o jeden raz za mało i wyrzucać sobie przegapienie 
choroby. Najbardziej męskie jest właśnie kompleksowe, wczesne 
i mądre zadbanie o własne zdrowie! 

LeK. TOMASZ SYLWeSTRZAK
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W poprzednim artykule przybliżyłem krótko 
problematykę raka jądra – najczęstszego nowo-
tworu u młodych mężczyzn, w tym chciałbym 
się zająć drugim męskim nowotworem – rakiem 

prostaty. 
Szacuje się, że co 3 mężczyzna w wieku od 50 do 80 lat oraz 

80% mężczyzn po 80 roku życia zachoruje na raka prostaty. 
Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem i dotyczy męż-
czyzn po 45. roku życia. Nowotwór ten zajmuje niezmiennie 
4. miejsce pod względem śmiertelności na świecie.

Profilaktyka
Skoro jest to tak powszechna choroba, to pewnie większość 

z nas zada sobie od razu pytanie jak się przed nią chronić? 
Problem pojawia się już tutaj, ponieważ, w przeciwieństwie 
do niektórych innych chorób nowotworowych, rak prostaty 
nie daje się wykryć za pomocą badania skriningowego - 
czyli takiego któremu poddaje się określoną część populacji 
(zdrowej) w celu wykrycia pacjentów z chorobą na niskim 
poziomie zaawansowania, która nie daje jeszcze objawów. 
Wiele uwagi przyciąga badanie PSA we krwi, natomiast 
z powodu niezadowalających wyników porzucono próby 
stosowania jego pomiaru w badaniu przesiewowym. Marker 
ten wykorzystujemy natomiast podczas samego leczenia raka 
prostaty w monitorowaniu skuteczności leczenia i wczesnym 
wykrywaniu ewentualnych nawrotów. 

Kolejnym problemem jest to, że w przeciwieństwie do jąder 
czy piersi prostaty sami sobie nie możemy zbadać z uwagi na 
jej anatomiczne położenie.

Movember 
– czyli co powinieneś wiedzieć 
o raku prostaty 

Listopad jest od 2004 roku międzynarodowo uznawany miesiącem męskich nowotworów – 
raka jądra i raka prostaty. Z tego powodu, z połączenia 2 angielskich słów – moustache (wąsy) 
i november (listopad) – powstało słowo MOVEMBER mające na celu promowanie edukacji 
zdrowotnej, podnoszenie świadomości pacjentów, informowanie o metodach i możliwościach 
leczenia a także zapobiegania w tej grupie chorób.

Co więc możemy zrobić? 
Zaleca się aby każdy mężczyzna po 50 roku życia zgłosił się 

do lekarza w celu badania palpacyjnego prostaty per rectum, 
a w przypadku gdy nowotwór ten wystąpił w rodzinie - już 
od 45 roku życia. Dodatkowo musimy być czujni i reagować 
na wszelkie niepokojące objawy, w przypadku raka stercza 
są to: zaburzenia w oddawaniu moczu, uczucie niepełnego 
opróżnienia pęcherza, zaburzenia erekcji, oddawanie moczu 
w nocy częściej niż 1 raz. W przypadku tych objawów należy 
skonsultować się z lekarzem urologiem. Wystąpienie niepokoją-
cych objawów nie oznacza od razu nowotworu, ponieważ może 
wynikać z łagodnego przerostu stercza bardzo powszechnego 
u mężczyzn po 50 roku życia natomiast objawy takie nie mogą 
zostać zignorowane i konieczna jest wizyta u lekarza. 

Diagnostyka
W przypadku niepokojących objawów lub podejrzanego 

wyniku badania per rectum lekarz zleci badanie poziomu 
PSA oraz badanie USG wykonywane przezodbytniczo w celu 
potwierdzenie swoich podejrzeń. Aby uzyskać pełnię informa-
cji na temat raka prostaty u danego pacjenta należy wykonać 
biopsję tego narządu pod kontrolą USG, która polega na 
pobraniu 12 wycinków i zbadaniu ich w laboratorium. Inne 
badania pomocne w diagnostyce raka stercza lub w określeniu 
jego zaawansowania to tomografia komputerowa, rezonans 
magnetyczny oraz badanie PET. 

leczenie
Leczenie raka prostaty zależy od wielu czynników - najważ-

niejszym jest zaawansowanie choroby w momencie wykrycia, 
szanse na wyleczenie, rodzaj nowotworu w badaniu histo-
logicznym, wiek pacjenta i jego spodziewana długość życia 
niezależnie od choroby nowotworowej. 

W przypadku mało agresywnych nowotworów u starszych 
mężczyzn można zastosować aktywną obserwację, w której nie 
podejmuje się leczenia, a jedynie monitoruje przebieg choroby. 
Pozwala to na uniknięcie ciężkiego zabiegu operacyjnego przy 
relatywnie niskim ryzyku progresji choroby.

W przypadku bardziej agresywnych lub zaawansowanych 
form raka stercza stosuje się chirurgiczne usunięcie gruczołu 
krokowego wraz z guzem. Jest to duża operacja, nie pozba-
wiona skutków ubocznych, ale jest to również jedyna metoda 
na całkowite wyleczenie. 

W przypadku bardzo zaawansowanej choroby i braku szans 
na wyleczenie stosuje się jedynie leczenie paliatywne czyli 
radioterapię i dodatkowo leczenie hormonalne, które może 
być uzupełnieniem każdej terapii. Leczenie tego nowotworu 
ustala się indywidualnie ze specjalistą urologiem biorąc pod 
uwagę wszystkie powyższe czynniki oraz wolę pacjenta.

Podsumowując, rak prostaty jest nowotworem dojrzałych 
mężczyzn i każdy Pan po 50 powinien udać się do urologa 
i zbadać prostatę. Choroba ta jest również bardzo powszechna 
i jej ryzyko występowania rośnie z wiekiem. Przebieg choroby 
jest natomiast bardzo zróżnicowany i w wielu przypadkach 
możliwe jest wieloletnie przeżycie i późniejsza śmierć z przy-
czyn zupełnie innych niż ta choroba nowotworowa, w innych 
zaś choroba przebiega agresywnie i należy ją leczyć wszelkimi 
sposobami. Z tego powodu wszelkie podejrzenia, niepokojące 
objawy i wątpliwości trzeba konsultować z lekarzem urologiem. 
Musimy pamiętać, że dbanie o własne zdrowie to właśnie 
przejaw odpowiedzialności i męskości i interesowanie się 
profilaktyką i pozostawaniem w dobrym zdrowiu nie ujmuje 
żadnemu mężczyźnie - wręcz przeciwnie, to bardzo pozytywna 
cecha, którą należy w sobie rozwijać. 
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Pierwsza pomoc dla każdego

ratowanie życia 
              na ulicy
BLS (ang. basic life support), czyli podstawowe zabiegi resuscytacyjne to skrót opisujący 
najprostszy, skuteczny schemat działań ratujących życie. Jest możliwy do zastosowania 
przez każdego i w każdym miejscu. Przyjrzyjmy się teraz dokładnie jakie wskazówki zawiera 
i jak wykorzystać je w praktyce, tak by w kluczowym momencie móc uratować ludzkie życie.

Pierwsza pomoc wymaga szybkiego działania. Szybkie 
działanie, szczególnie w warunkach stresu, wymaga 
natomiast maksymalnie uproszczonych procedur 
oraz wypracowanych schematów, tak by nie tracić 

bezcennego czasu na zastanawianie się co zrobić, kiedy każda 
sekunda jest ważna. 

Sekwencja czynności koniecznych do wykonania w przy-
padku udzielania pierwszej pomocy osobie z NZK – nagłym 
zatrzymaniem krążenia - opisywana jest jako łańcuch przeżycia, 
w którym wszystkie ogniwa są jednakowo ważne, tak samo jak 
kolejność i dokładność ich wykonania. 

1

2

3

4

1. Wczesne rozpoznanie 
Kiedy widzisz osobę nieprzytomną, leżącą na ulicy lub 

upadającą, szybko podejdź do niej i upewnij się czy możliwy 
jest z nią kontakt słowny. Zrób to tylko po uprzednim 
upewnieniu się, że jest to bezpieczne! Wystarczy zadać jedno 
proste pytanie np. „Czy słyszy mnie Pan?” lub „Czy potrzebuje 
Pani pomocy?” Jeśli poszkodowany nie odpowiada oznacza 
to, że sytuacja jest poważna i wymaga Twojej pomocy. Musisz 
niezwłocznie sprawdzić czy osoba nieprzytomna oddycha. 
Przeznacz na to maksymalnie 10 sekund. Przyłóż ucho i policzek 
do ust poszkodowanego, jednocześnie obserwując jego klatkę 
piersiową, w myśl powiedzenia „słyszę, czuję, obserwuję”. 
Za oddechy uznajemy tylko regularne wykonywanie czyn-
ności oddechowych – pojedyncze „westchnienia” mogą być 
tzw. oddechem agonalnym, przy którym również wymagana 
jest dalsza pomoc. Jeśli pacjent nie oddycha niezwłocznie 
zadzwoń po pogotowie ratunkowe pod numer 999 lub 112 
oraz zawołaj głośno o pomoc otaczające Cię osoby, będą oni 
potrzebni w dalszych działaniach. 

Jeżeli pacjent oddycha, ułóż go w pozycji bocznej ustalo-
nej (bezpiecznej) i wezwij pogotowie ratunkowe. Obserwuj 
pacjenta, sprawdzając oddech i poczekaj przy nim na przyjazd 
zespołu ratownictwa medycznego. 

2. Rozpoczęcie RKO –  
 resuscytacji krążeniowo-oddechowej 

Skrót RkO (często pojawia się również angielski skrót 
CPR – cardiopulmonary resuscitation) oznacza resuscytację 
krążeniowo-oddechową, czyli naprzemienne wykonywanie 
masażu serca połączonego z oddechami ratowniczymi. 

Do tego punktu przejdź tylko jeśli pacjent nie oddycha. 
Ułóż pacjenta na plecach i przystąp do masażu serca oraz 
wykonywania oddechów ratowniczych. Wykorzystaj schemat 
30:2 (30 uciśnięć klatki piersiowej oraz 2 oddechy ratowni-
cze na każdy cykl) dla osób dorosłych oraz 15:2 (15 uciśnięć 
klatki piersiowej oraz 2 oddechy ratownicze na każdy cykl) 
dla dzieci. 

Technika uciskania klatki piersiowej polega na położeniu 
obu dłoni, jednej na drugiej, na dolnej połowie mostka – na 
wysokości brodawek sutkowych oraz wykonywaniu równych, 
silnych uciśnięć w tempie 100–120 uderzeń na minutę – łatwo 
zapamiętasz, ponieważ jest to rytm piosenki zespołu Ich 
Troje – „A wszystko to, bo ciebie kocham”, którą zna każdy. 
Wykonaj 30 uciśnięć na głębokość 5–6 cm tzn. około 1⁄3 klatki 
piersiowej. Oznacza to, że musisz uciskać dość silnie, nie bój się, 
że zrobisz krzywdę pacjentowi, pamiętaj w tej chwili ratujesz 
jego życie, więc Twoje działania mogą tylko i wyłącznie pomóc! 
Ważne żeby po każdym uciśnięciu klatka piersiowa wróciła do 
pozycji początkowej – rozprężyła się maksymalnie. Pozwala 
to na swobodne krążenie krwi, wypełnianie oraz opróżnianie 
serca, symulujące jego naturalną pracę. 

POZyCJA BOCZNA uSTAlONA
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Oddechy ratownicze – obecnie nie stanowią głównego 
elementu resuscytacji i trudno wymagać, żeby wykonywać je 
obcej osobie, szczególnie w czasach pandemii covidowej, nie 
mniej polegają one na spokojnym wdmuchiwaniu ok. 500 ml 
powietrza poprzez szczelne przyłożenie swoich ust do ust 
pacjenta. Przed wykonaniem oddechu ratowniczego udroż-
nij drogi oddechowe. Wykonaj to poprzez uniesienie brody 
poszkodowanego przy jednoczesnym zaciśnięciu nosa. Nie 
wdmuchuj całego powietrza jakie trzymasz w płucach! 500 
ml to lekki wydech. 1 oddech powinien trwać około 1 sekundy 
i powinniśmy zaobserwować lekkie uniesienie klatki piersiowej 
poszkodowanego. Jeśli klatka piersiowa się nie unosi upewnij 
się, że Twoje usta przylegają szczelnie do ust poszkodowanego 
oraz, że podajesz wystarczająco powietrza. Po wykonaniu 
dwóch oddechów ratowniczych natychmiast wróć do uciśnięć 
klatki piersiowej. kluczowe jest zminimalizowanie przerw 
w uciskaniu klatki piersiowej. Jeśli masz drugą osobę do 
pomocy poproś ją żeby zmieniła Cię po około 2 minutach 
ucisków – zależy nam na maksymalnej jakości masażu serca, 
a cała akcja może przecież trochę potrwać. 

Warto zaznaczyć, że to masaż serca ma kluczowe zna-
czenie dla przeżycia pacjenta, ponieważ zapewnia dopływ 
krwi a co za tym idzie tlenu do tkanek poszkodowanego, 
zapobiegając nieodwracalnym uszkodzeniom. Masaż serca 

TEChNIKA uCISKANIA KlATKI PIERSIOWEJ SZTuCZNE ODDyChANIE

3. Wczesna defibrylacja za pomocą AED 
Automated External Defibrillator, czyli w języku polskim 

Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator. Jest to urządzenie 
występujące coraz częściej w przestrzeni publicznej w miejscach 
takich jak dworce, teatry, centra handlowe, place miast czy 
urzędy, czyli wszędzie tam gdzie codziennie pojawia się wiele 
osób. Jego położenie jest oznaczone specjalnym znakiem. Jeśli 
wykonujemy RKO (resuscytacja krążeniowo-oddechowa) należy 
jak najszybciej wyznaczyć osobę z otoczenia, która ma udać się 
po najbliższe AED. Nie przerywaj RKO w celu samodzielnego 
zdobycia AED. Kontynuuj masaż serca i oddechy ratownicze 
jeśli jesteś sam aż do przyjazdu pogotowia. 

AED to urządzenie wielkości małej skrzynki na narzędzia, 
jest bardzo proste w obsłudze i bezpieczne. Działa w pełni 
automatycznie, wystarczy je jedynie otworzyć i podążać za 
głosem ratownika, który generuje urządzenie. Normalne 
instrukcje których udzieli AED to: 

Odsłoń klatkę piersiową pacjenta (ewentualnie dodatkowo:  ▪
usuń włosy za pomocą maszynki jednorazowej znajdującej 
się w AED w przypadku znacznego owłosienia) 
Umieść elektrody zgodnie ze schematem AED – zawsze  ▪
znajdziesz ilustrację pomocniczą w AED 
Przewij RKO aby AED mogło wykonać badanie EKG  ▪
Odsuń się od pacjenta  ▪
Nastąpi automatyczna defibrylacja  ▪
Kontynuuj RKO schematem 30:2 przez kolejne 2 minuty  ▪
natychmiast po wykonaniu defibrylacji. 
AED automatycznie sygnalizuje czas kolejnej defibrylacji  ▪
(powtórzą się punkty 3–6) 
Kontynuując wykonywanie instrukcji AED, czekaj na  ▪
przyjazd pogotowia ratunkowego. 

upewnij się, że drogi oddechowe są czyste i usuń 
wszelkie blokujące substancje

Połóż jedną rękę pod jego szyją. unieś szyję 
i częściowo odchyl głowę do tyłu

Pociągnij brodę do góry. Mocno przyłóż usta do otwartych 
ust ofiary, zaciśnij jego nozdrza i dmuchnij na tyle mocno, 

aby unieść jego klatkę piersiową.

1 2 3

Sprawdź szyję pod kątem pulsu Zastosuj resuscytację krążeniowo-oddechową

4 5

jest obowiązkowym postępowaniem dla każdego udzielającego 
pierwszej pomocy. Od wykonywania oddechów ratowniczych 
można odstąpić jeśli pacjent ma widocznie pełne usta lub ma 
krew czy inne wydzieliny na twarzy. 

Urządzenie AED może zdiagnozować aktywność serca, 
która nie wymaga defibrylacji, natomiast nie oznacza to 
konieczności przerwania RKO. Jeśli defibrylacja nie zostanie 
wykonana, podążaj schematem 30:2 przez kolejne 2 minuty 
i słuchaj dalszych poleceń urządzenia. 

Jeśli podczas RKO lub po defibrylacji nastąpi powrót 
pacjenta do życia nie przerywaj RKO póki nie będzie to 
oczywiste. Ewidentnymi oznakami powrotu pacjenta do życia 
jest np. kaszel, otwieranie oczu, ruch ręką, jęki bólu lub wypo-
wiadanie słów. W przypadku braku pewności co do powrotu 
czynności życiowych nie przerywaj RKO!

4. Wdrożenie procedur i zabiegów medycznych 
 oraz opieka poresuscytacyjna 

Ten etap należy już do wykwalifikowanych pracowni-
ków ochrony zdrowia. Pacjent po przetransportowaniu karetką 

na oddział ratunkowy zostaje poddany niezbędnym procedurom 
ratującym życie oraz badaniom diagnostycznym mającym na 
celu określenie przyczyny zatrzymania krążenia. Jest to bardzo 
ważny etap ponieważ pozwala na powrót do zdrowia i zmniejsza 
prawdopodobieństwo niepełnosprawności. Jest on możliwy tylko 
dzięki skutecznemu wykonaniu przez osoby będące świadkiem 
zdarzenia poprzednio omawianych kroków, czyli wezwaniu 
pomocy, przeprowadzeniu RKO i zastosowaniu AED. 

Na koniec pamiętaj, żeby nie bać się zapytać leżącą osobę czy 
potrzebuje pomocy, nie bać się sprawdzić czy jest przytomna. 
Lepiej kilka razy zaoferować pomoc zdrowemu człowiekowi 
niż nie uratować potrzebującego. Ponadto udzielenie pomocy, 
a więc wezwanie pogotowia ratunkowego oraz w przypadku 
zatrzymania krążenia przystąpienie do masażu serca jest 
prawnym obowiązkiem każdego człowieka. Nie możemy bać 
się pomagać drugiej osobie, szczególnie w sytuacji zagrożenia 
życia, nasza reakcja może przynieść tylko pozytywne efekty, 
pamiętajmy o to i dbajmy o siebie nawzajem! ❖

OPRACOWANIe: LeK. TOMASZ SYLWeSTRZAK
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Pierwsza pomoc 
poszkodowanym
w wypadkach 
komunikacyjnych
Przyczyny wypadków komunikacyjnych w naszym kraju są dość oczywiste:  
dominuje pośpiech, brawura, zły stan techniczny naszych pojazdów,  
zły stan dróg i niestety alkohol. Pomimo wielu akcji prewencyjnych i kampanii  
społecznych, liczba wypadków utrzymuje się stale na wysokim poziomie. 
Co roku w okresie wyjazdów wakacyjnych pada pytanie: ile znowu będzie tragedii?

Nie wolno wpadać w panikę, nikomu w ten sposób nie 
pomożemy, a w skrajnym przypadku zaszkodzimy poszko-
dowanym, a nawet sobie. Zanim wezwiemy służby ratunkowe 
musimy dokładnie ocenić sytuację. Dzięki właściwej i spokoj-
nej ocenie, informacje przekazywane w trakcie zgłoszenia do 
Centrum Powiadamiania Ratunkowego pozwolą na właściwe 
zaordynowanie środków i odpowiednich służb. Może się okazać, 
że w danym miejscu wystarczy tylko Pogotowie Ratunkowe 
i Policja, a obecność strażaków nie będzie konieczna.

Pomoc Straży Pożarnej jest priorytetowa w sytuacji gdy, 
pojazdy biorące udział w wypadku mogą się zapalić lub już się 
palą, mają wyciek płynów eksploatacyjnych, a poszkodowani 
są uwięzieni w pojazdach. 

Jak wszędzie, i tu trzeba zachować jednak umiar, bo spokój 
nie może oznaczać godzinnych deliberacji. Ocena sytuacji nie 
powinna trwać dłużej niż kilkadziesiąt sekund. Niepotrzebne 
przedłużanie tego momentu powoduje, że czas na ratowanie 
zaczyna się kurczyć. Jak zaoszczędzić na czasie? Na przykład 
wysiadając z samochodu od razu zabieramy ze sobą choćby 
telefon i gaśnicę – nie będziemy musieli po to wracać i możemy 
od razu przystąpić do czynności ratowniczych (Foto 1) 

Od czego trzeba zacząć pomoc?
Każdy wypadek jest inny, więc trudno stworzyć jeden uni-

wersalny schemat udzielania pomocy, ale jaki by on nie był, 

Zraportu Wydziału Ruchu Drogowego i Ruchu 
Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że 
w 2020 roku w 23.540 wypadkach życie straciły 
2491, a 26.463 osób zostało rannych. Gdyby trumny 

z ofiarami ułożyć jedna za drugą, to żałobny szlak ciągnąłby się 
przez około osiem kilometrów – to tyle ile wynosi na przykład 
odległość od Pałacu Kultury i Nauki do Lotniska im. F. Chopina 
w Warszawie. Szacuje się, że około 35 proc. ofiar można byłoby 
uratować, gdyby otrzymały natychmiastową pomoc. 

Produkujemy coraz nowocześniejsze samochody z licznymi 
systemami bezpieczeństwa, które mają ocalić nasze zdrowie 
i życie, ale... za kierownicą siedzi człowiek. Niedoskonała 
istota.

Wyniki ostatnich 20 lat badań prowadzonych przez naukow-
ców ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Francji, Niemiec 
pokazują, że liczbę śmiertelnych ofiar wypadków można 
znacząco zmniejszyć. Jak to zrobić? Odpowiedź jest prosta: 

trzeba uczyć udzielania pierwszej pomocy. I uczyć się. Uczyć, 
uczyć, uczyć... I nie ustawać w wysiłkach. A jak się nie udaje, 
to... uczyć dalej. Do skutku. Uczyć mądrze – profesjonalnie. 
Uczyć naprawdę. 

Uczyć się musimy, bo ustawodawca stawia przed nami 
obowiązek udzielania pierwszej pomocy. 

W ciągu ostatnich latach sądy w Polsce nie wydały żadnego 
wyroku skazującego za niewłaściwe udzielenie pierwszej pomocy, 
a tym bardziej za przyczynienie się w sposób nieświadomy do 
utraty zdrowia i życia w trakcie jej udzielania. Zapadło jednak 
już ponad osiemset surowych wyroków skazujących za nie 
udzielenie pierwszej pomocy oraz jej świadome zaniechanie. 

Festina lente
Podstawową zasadą postępowania na miejscu zdarzenia 

jest zachowanie spokoju, zgodnie z łaciński hasłem festina 
lente – spiesz się powoli. 

to musi uwzględniać pewną triadę zachowań: zatrzymaj się, 
pomyśl i działaj. Wtedy udzielanie pomocy będzie efektywne, 
nawet podczas skomplikowanych przypadków. Przedstawiony 
poniżej algorytm postępowania pozwoli prawidłowo zabez-
pieczyć miejsce wypadku komunikacyjnego.

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
Zaparkuj pojazd przed miejscem wypadku. ▪  Swój pojazd 
zostaw w takiej odległości, aby nie był narażony na uszko-
dzenia związane z odłamkami karoserii, płynami eksplo-
atacyjnymi oraz paliwami. W przypadku zerwania trakcji 
elektrycznej, niebezpieczeństwa pożarowego, wycieku paliwa 
lub innych niebezpiecznych substancji zatrzymaj samochód 
w odległości minimum 30 metrów od miejsca zdarzenia. 
Następnie zabezpiecz swój pojazd poprzez: skierowanie 

Art. 162 Kodeksu Karnego
„...kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech...”

Art. 93. Kodeksu Wykroczeń
§ 1. Prowadzący pojazd, który, uczestnicząc w wypadku drogowym, nie udziela niezwłocznej pomocy ofierze wypadku, podlega karze 
aresztu albo grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Sprzęt ratowniczy
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kół (lub całego pojazdu w zależności od warunków) 
w stronę pobocza. Zaciągnij hamulec ręczny oraz włącz 
światła awaryjne. Skieruj koła w stronę pobocza – ma to 
na celu ochronę miejsca znajdującego się przed pojazdem. 
W sytuacji gdyby nadjeżdżający pojazd uderzył w tył naszego 
samochodu, dzięki takiemu ustawieniu kół, zmniejszymy 
prawdopodobieństwo, że pojazd ten przesunie się do przodu, 
gdzie być może będziemy udzielać pomocy.

▪ Bądź widoczny. Załóż na siebie kamizelkę odblaskową. 
Używaj latarki, najlepiej czołowej dzięki czemu będziesz 
miał obie ręce do dyspozycji. Stosuj ogólne zasady bezpie-
czeństwa oraz dobrze oznacz miejsce zdarzenia

▪ Zapewnij sobie pomoc innych osób. Zaangażuj swoich 
pasażerów lub innych świadków zdarzenia. Nikt nie jest 
w stanie sam w szybki i prawidłowy sposób przeprowadzić 
koniecznych czynności, poświęcając im odpowiednią ilość 

czasu. Zadbaj, aby inne osoby również były widoczne oraz 
miały podstawową ochronę osobistą – np. rękawiczki 
lateksowe i kamizelki odblaskowe. 

▪ Ustaw trójkąt ostrzegawczy
na autostradzie, drodze ekspresowej w odległości 100 •	
metrów od miejsca zdarzenia – odpowiednio, zależnie 
od umiejscowienia wypadku na jezdni lub poboczu
w terenie niezabudowanym w odległości 30–50 metrów•	
w obszarze zabudowanym bezpośrednio za pojazdem •	
lub na pojeździe na wysokości nie większej niż 1 metr. 
pamiętajmy, aby trójkąt był widoczny, ustawiajmy go •	
przed wzniesieniem lub przed zakrętem.

▪ Oceń miejsce zdarzenia. Postaraj się określić liczbę 
poszkodowanych, ich stan (przytomny/nieprzytomny) oraz 
czy trzeba wezwać specjalistyczne jednostki ratownicze. 
Wezwanie odpowiedniej pomocy jest kluczową sprawą. 
Postaraj się zrobić to sam, lecz wiąże się to z upływającym 
czasem, który w danej chwili może być decydujący dla życia 
i zdrowia poszkodowanych.

▪ Jeśli masz możliwość oraz wymaga tego sytuacja, poproś 
świadków wypadku, aby ostrzegali nadjeżdżających 
kierowców oraz powiadomili Policję, Pogotowie Ratun-
kowe, Straż Pożarną. Poproś o to kilka niezależnych osób 
poprzez bezpośrednie zwrócenie się do każdej z nich, aby 
mieć pewność że pomoc zostanie wezwana. Jeżeli krzykniesz 
do tłumu „wezwijcie pomoc” może się zdarzyć, że nikt tego 
nie zrobi – każdy będzie myślał, że ktoś inny zatelefonował. 
Natomiast jeżeli palcem wskażesz konkretną osobę, będzie 
się ona czuła zobowiązana, a ponadto inni będą „pilnować” 
wykonania polecenia.

▪ Zwróć uwagę czy pojazdy są w stabilnym położeniu. Jeśli 
samochód stoi na wszystkich kołach, zaciągnij hamulec 
ręczny, włącz bieg lub zablokuj koła. W razie potrzeby spróbuj 

zabezpieczyć pojazd przed przewróceniem się. Rozejrzyj 
się, czy istnieją inne zagrożenia. Być może w najbliższym 
otoczeniu są pojazdy z oznakowaniem wskazującym na 
niebezpieczny ładunek, została zerwana linia energetyczna, 
bądź jest rozlane paliwo itd. Pamiętaj o niebezpieczeństwie 
„wystrzelenia” poduszki powietrznej, jeżeli nie nastąpiło to 
podczas zderzenia. Ustawiaj się wówczas tak, abyś zawsze 
był odwrócony plecami do niej.

▪ Wyłącz zapłon (połóż kluczyki na podszybiu przed kierowcą 
lub na dywaniku kierowcy) we wszystkich uszkodzonych 
pojazdach i jeśli masz możliwość, odłącz akumulator. Jeżeli 
pod maską auta wystąpił pożar, niezwłocznie zaopatrz się 
w kilka gaśnic. Przy pomocy np. drążka lub saperki podnieś 
maskę na kilka centymetrów (nigdy nie otwieraj do końca 
– większa ilość tlenu może doprowadzić do zwiększenia 
się pożaru), abyś mógł swobodnie opróżnić całą zawartość 
gaśnicy.

Wezwanie pomocy
Wszystkie kraje europejskie dążą do unifikacji systemu 

ratownictwa i ujednolicenia procedur,a także sposobu wzywania 
służb ratowniczych. Jedynym słusznym i coraz lepiej działającym 
telefonicznym numerem alarmowym jest 112.

Kolejność przekazywania informacji przekazywanej dys-
pozytorowi Centrum Powiadamiania Ratunkowego powinna 
zawierać się w poniższym schemacie: 

gdzie jesteśmy (miejscowość, ulica, słupek kilometrażowy,  ▪
numer drogi, punkt charakterystyczny, pozycja z GPS itp.),
co się stało, ▪
ile i jakich pojazdów brało udział w zdarzeniu, ▪
ilu rannych widzimy (przytomni, nieprzytomni, inne urazy  ▪
– wszystko co jesteśmy w stanie podać),
czy będzie według nas potrzebna pomoc straży pożarnej  ▪

(dym, wycieki, osoby uwięzione w pojazdach bądź pod 
pojazdami, itp.),
być może trzeba będzie podać swoje dane, numer telefonu  ▪
(pozwoli w razie potrzeby na kontakt z wami).

Czynności ratownicze
▪ Selekcja. Nie przystępujemy od razu do udzielania pomocy 

pierwszemu napotkanemu poszkodowanemu. Spośród 
wszystkich poszkodowanych wybieramy osobę w najcięższym 
stanie, ale z szansą na przeżycie. Docelowo należy udzielić 
pomocy wszystkim poszkodowanym, lecz w początkowej 
fazie akcji ratowniczej niezbędne jest również określenie 
liczby poszkodowanych. Należy bardzo rozsądnie i roz-
ważnie podzielić materiały opatrunkowe. Zaczynamy od 
opatrzenia masywnych krwotoków, a następnie zajmujemy 
się drobniejszymi skaleczeniami.

▪ Trudno określić szczegółową kolejność zabezpieczania 
obrażeń. Jednakże udrożnienie górnych dróg oddechowych 
oraz tamowanie krwotoków to priorytety. Czynności te 
wystarczą, aby podtrzymać kogoś przy życiu do przyjazdu 
profesjonalnych służb ratowniczych. W stabilnych warun-
kach staramy się nie poruszać poszkodowanymi.

▪ Jeżeli masz kołnierz stabilizujący odcinek szyjny krę-
gosłupa, i potrafisz go założyć, bezwzględnie zrób to. 
Każdego z poszkodowanych w wypadku komunikacyjnym 
traktujemy jako osobę z prawdopodobnym uszkodzeniem 
kręgosłupa.

▪ Staraj się zawsze udzielać poszkodowanemu pomocy nie 
zmieniając jego pozycji ciała.

▪ Nieustannie monitoruj stan poszkodowanych. W wielu 
przypadkach pomimo naszej pomocy, stan poszkodowanych 
może się pogarszać i być może będą potrzebne kolejne 
czynności ratownicze.

Ważne:  
nie rozłączamy 

się pierwsi. 
To dyspozytor 

kończy rozmowę!

Jeżeli zachodzi potrzeba ewakuacji poszkodowanych z pojazdu, trzeba to zrobić w sposób jak najmniej traumatyczny tj. nie zwiększając dotychczas odniesionych 
obrażeń. Aby to zrobić w prawidłowy sposób należy zastosować się do poniższych wskazówek zilustrowanych zdjęciami.

Prawidłowa ewakuacja poszkodowanych z pojazdu

Sprawdzamy, czy poszkodowany jest przytomny i czy ma tętno na tętnicy szyjnej Odpinamy bądź przecinamy pasy bezpieczeństwa Delikatnie przemieszczając uda i podudzia do wnętrza pojazdu wychylamy 
na zewnątrz tułów poszkodowanego

Za pomocą zaprezentowanego chwytu wyciągamy tułów z samochodu,  
pamiętając o konieczności stabilizacji kręgosłupa szyjnego
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Apteczki samochodowe
Można przyjąć, że dobra apteczka, to ta spełniająca normę 

DIN, np. 13164. Przy zakupie tego typu apteczki możemy być 
pewni, że jej zawartość na pewno podoła statystycznemu 
wypadkowi z dwiema lub trzema osobami poszkodowanymi. 
Są też apteczki z normą 13157, różniące się tak naprawdę ilością 
dostępnych środków. Są również w sprzedaży apteczki droższe, 
z dodatkowym sprzętem typu:kołnierz ortopedyczny, rurki 
ustno-gardłowe itp. 

Warto wzbogacić swój sprzęt ratowniczy o jeszcze parę 
przydatnych rzeczy, które nie zajmą wiele miejsca w samocho-
dowym schowku lub bagażniku, a mogą okazać się niezbędne 
i to nie tylko w trakcie udzielania pomocy. 

Wiele przedmiotów może mieć wiele zastosowań. Gaśnicą 
można podeprzeć samochód, podłożyć ją pod koło zapobie-
gając stoczeniu się pojazdu, wybić szybę, czy nawet podważyć 
pedały aby uwolnić stopy poszkodowanego. 

fakty i mity dotyczące folii NRC
Folia NRC zwana także kocem ratunkowym lub folią 

życia w pełni zasłużyła na swój przydomek. Jest dość często 
pomijana w trakcie tak zwanych rutynowych szkoleń, a to 
znów z powodu braku wiedzy pseudoinstruktorów. Fakt 
ewakuacji poszkodowanego z pojazdu i przetransportowanie 
go w bezpieczne miejsce nie pozwala nam ogłosić zwycięstwa. 
W trakcie oczekiwania na profesjonalne służby ratownicze 
wiele może się jeszcze zdarzyć. 

W organizmie poszkodowanego, w wyniku doznanego 
urazu oraz znacznego obciążenia psychicznego dochodzi do 
znacznego przyspieszenia procesów metabolicznych. Szalony 
i rozpędzający się katabolizm jest wyrażony wzmożoną akcją 
serca, przyspieszonym oddechem, poszerzeniem powierzchow-
nych naczyń krwionośnych, a co się z tym wiążę zwiększoną 
o ponad 80% utratą energii cieplnej. W przypadku mnogich 
obrażeń w tym także urazu narządów wewnętrznych obniżenie 
temperatury ciała o 0,5 st. C. powoduje wzrost prawdopodo-
bieństwa śmiertelności o około 15%!

▪ Utrzymuj stały kontakt głosowy z poszkodowanymi. 
Poszkodowani czując i słysząc, że w kryzysowej sytuacji 
nie pozostali sami są spokojniejsi i lepiej tolerują zjawisko 
szoku pourazowego – nasza obecność jako nieodzowny 
aspekt pomocy psychologicznej.

Ewakuacja poszkodowanych z pojazdów 
Jeżeli nie ma ewidentnych wskazań do ewakuacji poszko-

dowanych z pojazdów, należy poczekać na profesjonalne 
służby ratownicze. Tylko w określonych sytuacjach możemy 
samodzielnie ewakuować poszkodowanych.

Zagrożenia przy ewakuacji z pojazdów
Zagrożenia wynikające ze stanu poszkodowanego

poszkodowany nie oddycha, brak wyczuwalnej akcji serca ▪
masywny krwotok zagrażający życiu ▪

Zagrożenia wynikające z pojazdu
masywny wyciek płynów (paliwa) ▪
z komory silnika wydobywa się dym i płomienie  ▪

Zagrożenia wynikające z miejsca zdarzenia
istnieje realne zagrożenie zmiażdżenie pojazdu przez spadający przedmiot  ▪
(np. drzewo, skała z urwiska)
samochód stoi nad przepaścią ▪
samochód stoi na przejeździe kolejowym ▪

Folia spełnia rolę genialnego izolatora termicznego, pod 
jednym i ważnym warunkiem: złotą stroną jest na zewnątrz, 
srebrną przylega do poszkodowanego. 

Odwrócenie folii (tzn. srebrną stroną na zewnątrz) spra-
wia, że koc spełnia funkcję „odpromiennika” energii i chroni 
organizm przed przegrzaniem. W przypadku pomocy osobom 
poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, ta funkcja 
nie ma zastosowania. 

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Jeżeli stwierdzimy brak oddechu oraz brak akcji serca 

musimy przystąpić do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. 
Nie możemy czekać na przybycie służb ratowniczych. Staty-
stycznie rzecz ujmując, pierwsze służby ratownicze w terenie 
miejskim pojawią się na miejscu zdarzenia po około 8 minutach, 
a w terenie niezabudowanym po około 15 minutach. Mózg 
umiera po około 4 minutach niedokrwienia – rozpocznij 
reanimację, daj mu szansę, podaruj mu ten czas! W Tobie 
jako pierwszemu na miejscu zdarzenia jest cała nadzieja na 
przeżycie poszkodowanego. 

Jeśli stwierdzisz brak oddechu zacznij od udrożnienia dróg 
oddechowych (fotografia po prawej). Pamiętaj, że potencjal-
nie każdy poszkodowany w wypadku komunikacyjnym ma 
uszkodzony kręgosłup szyjny i nie możesz udrażniać dróg 
oddechowych rękoczynem czoło-żuchwa. 

Rękoczyn Esmarcha stosuje się w przypadku uszkodzenia 
kręgosłupa i czaszki, polega on na oburęcznym uchwyceniu 
żuchwy w okolicy jej kątów, tak aby małe palce IV i V opierały 
się na jej ramionach, kciuki uciskały okolicę bródkową, a pozo-
stałe palce II i III obejmowały trzon. Następnie przesuwa się 
żuchwę do przodu i ku górze w ten sposób, żeby zęby dolne 
znalazły się przed przednimi. Później wystarcza już zwykłe 
przetrzymywanie żuchwy w okolicy bródkowej. Najlepiej 
wykonać go od tyłu głowy.

Jeżeli masz opory natury estetycznej bądź innej i nie 
możesz prowadzić oddechów ratowniczych, dobrze będzie 
jeżeli swoje działania sprowadzisz choćby do prawidłowego 
uciskania klatki piersiowej. 

Aby efektywność masażu była jak największa zadbaj o pra-
widłowa postawę. Jest ona przedstawiona na zdjęciu po prawej.

Pomagasz nawet jesteś daleko od miejsca zdarzenia!
 Jeżeli w lusterku wstecznym swojego samochodu zobaczysz 

karetkę Państwowego Ratownictwa Medycznego, wóz bojowy 
Straży Pożarnej, radiowóz Policji, poruszający się z użyciem 
sygnałów świetlnych i dźwiękowych ustąp miejsca, zjedź w prawo 

pozostawiając wolny lewy pas, pod żadnym pozorem nie zatrzy-
muj się gwałtownie na lewym pasie. Jeżeli już musisz zjechać 
w lewo to zrób to sprawnie i płynnie oraz zadbaj o to, aby pas 
po którym się poruszałeś był całkowicie przejezdny. Utrudniając 
przejazd służbom ratowniczym, bądź powodując bezpośrednie 
zagrożenie dla pojazdów uprzywilejowanych, możemy zostać 
ukarani tak jak za utrudnianie udzielania pierwszej pomocy. 
Nasza opieszałość może kosztować kogoś życie. 

Pierwsza pomoc powinna być traktowana globalnie, jako ogół 
wszystkich czynności, ponieważ jedynie jednoczesne wezwanie 
pomocy, zabezpieczenie miejsca zdarzenia i fizyczna pomoc 
ofiarom zapewnia pełne bezpieczeństwo poszkodowanym. 

Parę słów o apteczkach samochodowych i innym sprzęcie ratowniczym

1. zestaw plastrów (14 szt.)
2. plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm (1 szt.)
3. bandaż elastyczny 4 m x 6 cm (2 szt.)
4. bandaż elastyczny 4 m x 5 cm (3 szt.)
5. rękawiczki winylowe (2 pary)
6. chusteczki nasączone (2 szt.)
7. chusta opatrunkowa 60 x 80 cm (1 szt.)
8. chusta opatrunkowa 60 x 40 cm (1 szt.)
9. bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 6 x 8 cm (1 szt.)

10. bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8 x 10 cm (12 szt.)
11. bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10 x 12 cm (1 szt.)
12. kompres na rany 10 x 10 cm (6 szt.)
13. ustnik do sztucznego oddychania
14. chusta trójkątna 96 x 96 x 136 cm (2 szt.)
15. koc termiczny 160 x 210 cm (1 szt.)
16. nożyczki 14,5 cm (1 szt.)
17. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy

Termin ważności produktów sterylnych to ok. 5 lat od daty produkcji

Nóż ratowniczy ze specjalnym ostrzem do przecinania pasów bezpieczeństwa i rękojeścią 
do wybijania szyb
Latarka czołowa
Latarka wielofunkcyjna z możliwością mocowania do karoserii za pomocą magnesów 
– przecinak do pasów, latarka, młotek do szyb, pulsacyjne światło ostrzegawcze
Dodatkowe rękawiczki lateksowe
Składana solidna łopatka typu „saperka”
Dodatkowe koce NRC – „folie życia”
Dodatkowa 1 kg gaśnica proszkowa
Nożyczki, najlepiej z tzw. stopką (uniemożliwia skaleczenie poszkodowanego m.in. podczas 
cięcia ubrania)

Wyposażenie apteczki samochodowej – zestaw standardowy

Dodatkowy sprzęt ratunkowy

LeK.MeD. JAROSŁAW GOŁASZeWSKI 
KLINIKA CHIRURGII ONKOLOGICZNeJ 

STACJA POGOTOWIA RATUNKOWeGO W GDAńSKU

Liczby, 
które trzeba 

zapamiętać to: 

30:2 
– trzydzieści 

uciśnięć i dwa 
oddechy ratownicze

100/min.
– z tą częstotliwością

trzeba prowadzić 
uciski klatki 
piersiowej.

Udrażnianie dróg oddechowych

Prawidłowa pozycja do RKO (resuscytacja krążeniowo-oddechowa)

Folia NRC zwana 
także kocem 
ratunkowym lub 
folią życia w pełni 
zasłużyła na swój 
przydomek.
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Cholesterol, to słowo w tematach szeroko związanych z medycyną, zdrowym stylem 
życia i prewencją chorób cywilizacyjnych powraca jak bumerang. Co chwilę słyszymy, że 
musimy zadbać o swój cholesterol, że jest „dobry” lub „zły”, że dieta i aktywność fizyczna 
pozwolą nam ten cholesterol obniżyć, że dzięki temu unikniemy groźnych dla życia 
powikłań. Lista gróźb ciągnie się w nieskończoność, ale czym właściwie jest cholesterol 
i dlaczego, skoro jest tak szkodliwy, w ogóle występuje w naszych organizmach. 

Polega on na przenoszeniu cholesterolu do wątroby oraz innych 
tkanek steroidogennych – czyli takich, które wykorzystują 
cholesterol do produkcji innych związków chemicznych. 

Istnieją też inne działania ochronne HDL, do których zalicza 
się: działanie antyoksydacyjne, przeciwzapalne, przeciwzakrzepowe 
(hamujące powstawanie nowych zakrzepów) i fibrynolityczne 
(ułatwiające rozpuszczanie powstałych już zakrzepów). 

Cholesterol w liczbach – profil lipidowy. 
Aby określić czy nasz poziom cholesterolu lub pojedyn-

czej jego frakcji zagraża naszemu zdrowiu musimy wykonać 
lipidogram zwany również panelem lipidowym. Polega on na 
zmierzeniu poziomu LDL, HDL, cholesterolu całkowitego 
oraz trójglicerydów we krwi. Przy ustalaniu normy dla ogól-
nej populacji bierze się pod uwagę płeć pacjenta, a później, 
przy zaleceniach terapeutycznych i wskazaniach do leczenia 
obniżającego poziom cholesterolu, również ryzyko sercowo-
naczyniowe, czyli prawdopodobieństwo wystąpienia (lub 
występowanie) chorób układu sercowo-naczyniowego. 

Normy dla populacji ogólnej wynoszą: 
cholesterol całkowity: 114– 200 mg/dl ▪
cholesterol HDL: kobiety>50 mg/dl, mężczyźni>40 mg/dl  ▪
cholesterol LDL: <100 mg/dl ▪
triglicerydy: <150 mg/dl  ▪

Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego 
Poziom cholesterolu całkowitego to bardzo ważny, choć 

nie jedyny czynnik oceny ryzyka sercowo - naczyniowego, 
mierzonego za pomocą karty SCORE, jako prawdopodo-
bieństwo zgonu z powodu incydentu sercowo-naczyniowego 
(np. zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu) w ciągu 10 lat. 
Pozostałe czynniki jakie ocenia się w karcie SCORE to płeć, 
wiek (czynniki niemodyfikowalne, czyli te, na które nie mamy 
wpływu) oraz wartość ciśnienia skurczowego (SBP) i palenie 
papierosów (razem z poziomem cholesterolu całkowitego 
stanowią czynniki modyfikowalne). Analizując kartę ryzyka 
SCORE możemy z łatwością zauważyć jak ważne jest utrzy-
mywanie optymalnego stężenia cholesterolu we krwi, a także 
kontrola ciśnienia tętniczego i rzucenie palenia w przypadku 
osób palących. 

Hipercholesterolemia 
– czyli skąd to całe zamieszanie 

wokół cholesterolu?

Czym jest cholesterol i dlaczego występuje praktycznie 
wszędzie? 

Nie byłoby przesadą gdyby napisać, że życie opiera się na 
cholesterolu. Okazuje się, że ta mała cząsteczka chemiczna – 
organiczny związek z grupy lipidów, zbudowany z 4 pierścieni 
steroidowych – jest absolutną podstawą, nie tylko zdrowego, 
funkcjonującego organizmu ludzkiego, ale też w ogóle życia na 
Ziemii. Cholesterol wchodzi w skład wszystkich błon komór-
kowych, czyli struktur otaczających i budujących komórki, 
z których stworzone są nasze ciała, a także ciała wszystkich 
innych żyjących organizmów. Ponadto z cholesterolu powstają 
hormony płciowe, steroidowe, witamina D3 a także kwasy 

Gęstość ma znaczenie 
W potocznym znaczeniu, często określeniem cholesterol, 

posługujemy się w celu określenia lipoprotein – związków 
chemicznych, występujących w osoczu krwi i stanowiących 
połączenie cholesterolu oraz białek go transportujących. 
Przy lipoproteinach warto postawić wykrzyknik, ponieważ to 
właśnie stąd wywodzi się zła sława cholesterolu. 

Z powodów różnic w budowie (a konkretnie w gęstości 
cząsteczek) wyróżniamy wiele rodzajów cholesterolu, z których 
kluczowe role grają „zły” LDL (ang. low-density cholesterol) 
oraz „dobry” HDL (ang. high-density cholesterol). 

To właśnie nadmiar cząsteczek LDL w osoczu naszej 
krwi – czyli zjawisko, które medycyna określa mianem hiper-
cholesterolemii – wywołuje szereg negatywnych efektów 
takich jak miażdżyca, choroba wieńcowa, zawał serca czy 
udar mózgu. Choroby układu sercowo-naczyniowego nie są 
niestety jedynymi powikłaniami podwyższonego poziomu 
cholesterolu LDL. Do tej listy dołączyć musimy również 
kamicę żółciową, czyli odkładanie się złogów (zbudowanych 
m.in. z cholesterolu) w pęcherzyku żółciowym, powodujących 
ból, zapalenie i w konsekwencji konieczność, niekiedy pilnego, 
leczenia operacyjnego. 

Na drugim końcu skali gęstości cząsteczek lipoprotein 
znajduje się cholesterol HDL. Co sprawia jednak, że mimo 
podobnej budowy chemicznej, te cząsteczki wywołują tak 
odmienny efekt prozdrowotny? 

Za mechanizm ochronny – działanie przeciwmiażdżycowe 
cząsteczek HDL – odpowiada w znacznej mierze transport 
wsteczny cholesterolu, który umożliwiają cząsteczki HDL. 

żółciowe. Cholesterol buduje również warstwę izolacyjną dla 
naszych nerwów – mielinę – umożliwiającą szybkie i skuteczne 
przekazywanie impulsów nerwowych. Pochodnymi cholesterolu 
są także fitosterole, pełniące analogiczną funkcję budulcową 
w komórkach roślinnych. Jak widać, ciężko byłoby znaleźć 
tkankę lub organ, których funkcja nie jest w jakimś stopniu 
uzależniona od cholesterolu. 
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Jak analizować kartę SCORE: znajdź tabelę odpowiednią dla 
płci oraz, osobno, dla osób palących i niepalących. Następnie 
znajdź w tabeli kwadrat na skrzyżowaniu wartości swojego 
ciśnienia skurczowego (po lewej stronie) z poziomem chole-
sterolu (wartości podane pod tabelą). Tak znaleziony kwadrat 
z odpowiednią cyfrą wskazuje na zagrożenie powikłaniami 
związanymi z hipercholesterolemią – im większa wartość 
cyfrowa, tym większe ryzyko

jednego genu. Jest to, na szczęście, jednak rzadka choroba. 
Ostatnią z przyczyn hipercholesterolemii jest hipercho-

lesterolemia wtórna, jest to szerokie spektrum przyczyn 
obejmujące choroby takie jak: niedoczynność tarczycy, zespół 
nerczycowy, choroby wątroby czy przyjmowania niektórych 
leków (ß-blokerów, progestagenów, kortykosteroidów). 

Jak walczyć z hipercholesterolemią? 
Hipercholesterolemia jest stanem patologicznym, który 

wymaga odpowiedniej, zdecydowanej reakcji ze strony 
pacjenta oraz lekarza. Interwencje, które są możliwe opierają 
się na postępowaniu niefarmakologicznym oraz leczeniu 
farmakologicznym. 

Metody niefarmakologiczne stanowią pierwszą linię obrony 
przed hipercholesterolemią i polegają na odpowiednim odżywia-
niu, aktywności fizycznej, rzuceniu nałogu palenia papierosów 
oraz ograniczenia spożywania alkoholu. 

Jedz zdrowo 
Aby zmniejszyć stężenie cholesterolu LDL, należy zastę-

pować w diecie nasycone kwasy tłuszczowe (tłuszcze zwie-
rzęce – tłuste produkty mleczne i mięsne) nienasyconymi 
kwasami tłuszczowymi (oleje roślinne i miękkie margaryny). 
Trzeba maksymalnie ograniczać spożycie tzw. tłuszczów 
trans. Głównym ich źródłem jest tłuszcz cukierniczy, a co za 
tym idzie wyroby piekarnicze i cukiernicze. Izomery trans 
kwasów tłuszczowych występują także w zupach w proszku 
i gotowych sosach, margarynach i żywności typu fast food. 
W hipercholesterolemii zaleca się również ograniczenie 
spożycia cholesterolu pokarmowego, tj. takich produktów, 
jak żółtka jaj i wędliny podrobowe. Działanie zmniejszające 
stężenie cholesterolu LDL ma błonnik pokarmowy, szczególnie 
obecny w nasionach roślin strączkowych, owocach, warzywach 
i produktach zbożowych. W przypadku wątpliwości warto 
udać się po poradę do doświadczonego dietetyka i poprosić 
o ułożenie jadłospisu, który umożliwi smaczne, urozmaicone 
a jednocześnie zdrowe odżywianie. 

Rzuć palenie 
Palenie papierosów ma działanie tak szkodliwe, że opisanie 

ich znacznie wykracza poza możliwości tego artykułu, natomiast 
warto przy tej okazji podkreślić, że zalecenia są jednoznaczne 
każdy pacjent (każdy palacz!) powinien rzucić palenie, a jeśli 
nie jest w stanie tego zrobić powinien przynajmniej ograniczyć 
palenie w największym możliwym stopniu. Ma to znaczenie 
szczególnie dla pacjentów z hipercholesterolemią, ponieważ są 
oni znacznie bardziej narażeni na negatywne skutki palenia takie 
jak zawał serca, udar czy powstawanie blaszek miażdżycowych. 
Osoby, które chciałyby rzucić palenie, ale potrzebują pomocy 
mogą zwrócić się do Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym: 
+48 801 108 108 (koszt połączenia z telefonu stacjonarnego 
jest równy kwocie za 1 impuls – około 35 groszy – niezależnie 

od czasu trwania rozmowy). Porady udzielają specjaliści od 
poniedziałku do piątku w godzinach 11.00–19.00. Istnieje rów-
nież możliwość kontaktu przez komunikator Skype (kontakt: 
jakrzucicpalenie) w czwartek w godzinach 20.00–22.00 oraz 
w sobotę 11.00–13.00. 

uprawiaj sport
Regularna aktywność fizyczna ma udowodnione, pozytywne, 

wieloczynnikowe działanie na stan zdrowia. Udowodniono 
jej wpływ na obniżenie ciśnienia tętniczego, redukcję masy 
ciała, poprawę insulinowrażliwości, poprawę nastroju oraz 
obniżenie wartości cholesterolu oraz trójglicerydów we krwi 
oraz podwyższenie wartości frakcji HDL. Obecnie zaleca się 
minimum 300 minut umiarkowanego wysiłku fizycznego 
tygodniowo tzn. w granicach 60-80% tętna maksymalnego 
(można je w przybliżeniu określić odejmując wiek w latach 
od 220). Przekłada się to na 5 godzinnych sesji treningowych. 
Najlepsze działanie prozdrowotne ma umiarkowany, jedno-
stajny wysiłek fizyczny taki jak spacer nordic-walking, jazda 
na rowerze lub pływanie. 

Metody farmakologiczne 
Leczeniem pierwszego wyboru dla pacjentów o dużym ryzyku 

sercowo-naczyniowym lub przy braku efektów leczenia niefar-
makologicznego są statyny. Jest to lek hamujący wytwarzanie 
cholesterolu (szczególnie LDL) w wątrobie. Ich poprawne 
stosowanie przekłada się na obniżenie poziomu LDL oraz 
cholesterolu całkowitego, co wywołuje szereg pozytywnych 
zjawisk. Wśród pozytywnych efektów stosowania terapii 
statynami wymienia się przede wszystkich redukcję ryzyka 
zawału serca oraz udaru, stabilizację blaszki miażdżycowej 

oraz protekcję śródbłonka naczyniowego. Statyny nie likwidują 
przyczyny hipercholesterolemii w związku z tym po zaprze-
staniu ich stosowania poziom cholesterolu wraca do wartości 
sprzed rozpoczęcia terapii. Jest to grupa leków bezpiecznych 
i bardzo powszechnie stosowanych jednakże są przeciwwska-
zane w stanach takich jak ciąża, okres karmienia piersią lub 
w chorobach wątroby 

W przypadku niezadowalającego efektu terapii statynami 
lekarz może zadecydować o włączeniu preparatu z grupy 
fibratów. Leki te cechuje działanie na drodze mechanizmów 
molekularnych (aktywacja receptorów jądrowych typu α) 
– zmieniają metabolizm lipoprotein (cząsteczki lipidowo-
białkowe), m.in. nasilają rozkład triglicerydów i zmniejszają 
ich syntezę w wątrobie. Dzięki temu powodują zmniejszenie 
stężenia triglicerydów oraz „złego” cholesterolu (frakcji LDL) 
we krwi oraz zwiększenie stężenia „dobrego” cholesterolu (frakcji 
HDL) we krwi. Fibratów nie można zastosować u pacjentów 
z chorobami wątroby, kamicą żółciową, ciężkimi chorobami 
nerek oraz w okresie ciąży i karmienia piersią. 

Kolejnym lekiem o działaniu hipolipemizującym jest 
ezetymib, który hamuje wchłanianie cholesterolu oraz steroli 
roślinnych w jelitach, dzięki czemu zmniejsza się ilość choleste-
rolu transportowanego do wątroby. Wykazuje dobre działanie 
w połączeniu z terapią statyną z uwagi na odmienny mechanizm 
działania, o charakterze uzupełniającym działanie statyn. 

Hipercholesterolemia jest niewątpliwie bardzo skompliko-
wanym zagadnieniem, ale z uwagi na tempo, w którym żyjemy, 
sposób odżywiania, który pozostawia wiele do życzenia, brak 
ruchu , siedzący tryb życia, a także popularność używek, 
musimy być świadomi konsekwencji braku kontroli poziomu 
cholesterolu. Dla wielu osób sama zmiana stylu życia na 
zdrowszy pozwoli nie tylko na uniknięcie bardzo poważnych 
skutków przedłużającej się hipercholesterolemii ale także na 
ogólną poprawę stanu zdrowia, samopoczucia oraz przełoży 
się bezpośrednio na dłuższe życie z dala od chorób, na którym 
przecież wszystkim nam tak bardzo zależy. 

OPRACOWANIe: LeK. TOMASZ SYLWeSTRZAK

Skąd się bierze hipercholesterolemia? 
Problem hipercholesterolemii jest bardzo złożony, a czyn-

niki prowadzące do podobnego efektu końcowego w postaci 
wzrostu poziomu LDL mogą być zupełnie różne. Powszechnie 
wiadomo o kluczowej roli sposobu odżywiania się, aktywno-
ści fizycznej, stylu życia a także o czynnikach genetycznych.
Każda osoba cechuje się indywidualnymi predyspozycjami 
do pojawienia się u niej hipercholesterolemii oraz osobnymi, 
również indywidualnymi predyspozycjami do powstania na 
tle tejże hipercholesterolemii powikłań. 

Najczęstszą przyczyną podwyższonego stężenia LDL jest 
hipercholesterolemia wielogenowa – Jest ona uwarunkowana 
genetycznie, a nieprawidłowy styl życia dodatkowo zwiększa 
stężenie cholesterolu

Innym stanem prowadzącym do, tym razem dramatycznego, 
wzrostu poziomu LDL jest hipercholesterolemia rodzinna 
– również uwarunkowana genetycznie, wiąże się jednak ze 
znacznie poważniejszym zwiększeniem stężenia cholesterolu 
(350–1200 mg/dl) i ryzyka sercowo-naczyniowego. W prze-
ciwieństwie do hipercholesterolemii wielogenowej, w tym 
przypadku odpowiedzialna za chorobę jest mutacja tylko 40 Terapia i Zdrowie 
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Cholesterol
oczami dietetyka

Cholesterol nie jest niezbędnym składnikiem diety, produkowany jest w większości endogennie 
(wewnętrznie) w organizmie człowieka przez wątrobę oraz w niewielkiej ilości przez jelita. 
Cholesterol spełnia ważne funkcje w organizmie, jest prekursorem hormonów, witaminy D 
(która syntetyzowana jest pod wpływem promieni słonecznych), wchodzi też w skład błon 
komórkowych, jednak jego nieprawidłowe stężenia we krwi niosą poważne konsekwencje zdrowotne.

Żywienie ma znaczący wpływ na ryzyko rozwoju 
miażdżycy i jej powikłań. Nieodpowiednio skom-
ponowana, codzienna dieta może wpływać na wzrost 
stężenia cholesterolu frakcji LDL (potocznie zwa-

nego złym cholesterolem) we krwi, co przekłada się na wyższe 
ryzyko choroby wieńcowej. Im wyższy poziom LDL tym wprost 
proporcjonalnie wyższe zagrożenie chorobą niedokrwienną 
serca, zawałem czy udarem. Miażdżyca naczyń krwionośnych 
jest wieloczynnikową chorobą, na którą oprócz wspomnianych 
nieprawidłowych stężeń cholesterolu mają wpływ wolne rod-
niki, wysoki poziom homocysteiny czy długotrwałe niedobory 
przeciwutleniaczy. 

Rekomendacje żywieniowe Europejskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego (ESC) w hipercholesterolemii mówią 
o zmniejszeniu spożycia tłuszczów trans oraz tłuszczów nasyco-
nych, zmniejszeniu spożycia produktów bogatych w cholesterol, 
zwiększeniu podaży błonnika pokarmowego.

Tłuszcze trans
Mogą one powstawać w sposób naturalny w żołądku zwierząt 

przeżuwających, jednak na największą skalę powstają w proce-
sach przemysłowych utwardzania olejów roślinnych i rafinacji 
olejów. Powstają także podczas długotrwałego podgrzewania 
olejów roślinnych np. podczas smażenia żywności w warunkach 
domowych. Źródłem wspomnianych tłuszczów są głównie 
przetworzone produkty: gotowe wyroby cukiernicze, słodycze 
(ciastka, pierniczki, wafle, czekolady), produkty garmażeryjne, 
gotowe marynaty, koncentraty zup, dania w proszku, kostki 
bulionowe a także dania gotowe przeznaczone jedynie do 
samodzielnego odgrzania oraz pokarmy typu fast food.

Rekomendowane ograniczanie spożycia izomerów trans ma 
swoje uzasadnienie nie tylko ze względu na ryzyko rozwoju miaż-
dżycy (zwiększają poziom LDL i obniżają HDL – „dobrego” 
cholesterolu w surowicy) ale także zaburzają ekspresję genów, 
zwiększają ryzyko powstawania cukrzycy oraz powstawania 
chorób alergicznych, inicjują pojawianie się stanów zapalnych. 
Ocenia się, że wysokie spożycie izomerów trans przyczynia 
się do wzrostu ryzyka zgonów ze wszystkich przyczyn o 34%. 
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) codzienne 

spożycie tłuszczów trans powinno być tak niskie jak tylko się 
da i nie powinno przekraczać 1% energii dostarczonej z dietą. 
Niestety bardzo ciężko jest ocenić ilość związków trans spo-
żytych wraz z dietą, dlatego warto zupełnie wyeliminować ich 
źródła lub posłużyć się e-bazą dostępną na stronach Minister-
stwa Zdrowia https://izomery.pzh.gov.pl. 

Tłuszcze nasycone
Obecne głównie w produktach pochodzenia zwierzęcego: 

maśle, smalcu, łoju zwierzęcym, słoninie, boczku, śmietanie, 
jajkach, tłustym mięsie, wędlinach i podrobach. Tłuszcze 
nasycone występują także w olejach palmowym i kokosowym. 
Rekomenduje się ograniczenie spożycia tłuszczów nasyco-
nych ze względu na ich udokumentowany wpływ na rozwój 
chorób sercowo-naczyniowych, wpływają na zapadalność na 
nowotwory piersi, jelita grubego, wykazują także zdolność 
do agregacji (łączenia się) płytek krwi zwiększając ryzyko 
zakrzepów i udarów. Normy żywienia dla populacji Polski” 
z roku 2017 mówią o codziennej podaży nasyconych tłusz-
czów w ilości nie przekraczającej 5–6% wartości kalorycznej 
z codziennej diety.

Błonnik pokarmowy
Błonnik pokarmowy zawarty jest w ścianach komórkowych 

roślin. Nie ulega klasycznemu trawieniu i wchłanianiu ale 
jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. 
Liczne badania potwierdziły jego pozytywny wpływ (właści-
wości hipoglikemizujące, hipotensyjne, przeciwzapalne) na 
układ sercowo naczyniowy, trawienny a także na regulację 
poziomu glikemii, pełni ważną rolę w prewencji nowotworów 
jelita grubego.

Założenia diety kardioprotekcyjnej mówią o codziennym 
zwiększeniu poziomu błonnika do 30–46 g (rekomendowana 
codzienna ilość to minimum 25 g) w tym 17 g powinien 
stanowić błonnik rozpuszczalny. Błonnik powinien pocho-
dzić z pełnoziarnistych zbóż, warzyw, nasion strączkowych 
i owoców. Szczególnie istotne w prewencji i leczeniu chorób 
układu krążenia są frakcje błonnika rozpuszczalnego w wodzie: 
pektyny zawarte w owocach oraz beta glukany znajdujące się 
w owsie i jęczmieniu. 

30 g błonnika to:
około 6 garści daktyli ▪
2,5 szklanki otrębów pszennych ▪
1 szklanka siemienia lnianego ▪
4 szklanki porzeczek czerwonych ▪
2 szklanki wiórków kokosowych ▪
1 szklanka kaszy bulgur ▪
1 szklanka białej fasoli ▪
2 szklanki czerwonej soczewicy ▪
1 szklanka nasion amarantusa ▪
3 garście suszonych fig ▪
2 szklanki ryżu brązowego ▪
3 szklanki kaszy jęczmiennej pęczak ▪
3, 5 szklanki makaronu pełnoziarnistego ▪
15 średnich bananów ▪
3 szklanki malin ▪
8 jabłek ▪
8 szklanek startych buraków ▪
30 ziemniaków ▪

Produkty bogate w cholesterol
Spożycie produktów zawierających wysoki cholesterol w nad-

miarze, tym bardziej, jeśli towarzyszy temu dieta hiperkaloryczna 
oraz brak ruchu może przyczyniać się do zwiększenia stężenia 
cholesterolu całkowitego i frakcji LDL we krwi. Produkty 
bogate w cholesterol mają pochodzenie zwierzęce i są to jaja, 
tłuste mleko, sery, tłuste mięsa i przetwory mięsne, podroby. 
Na szczególną uwagę zasługują produkty przetworzone pocho-
dzenia zwierzęcego, przechowywane w warunkach dostępu 
tlenu takie jak tarty ser, mrożone mięso, czy sproszkowane 
żółtka jaj, ze względu na obecność w nich produktów utlenia-
nia cholesterolu. Wpływają one na rozwój zmian zapalnych 
inicjując procesy wolnorodnikowe prowadzące do chorób 
nowotworowych i działające aterogennie (zwiększające ryzyko 
chorób niedokrwiennych serca).

Dzienne spożycie cholesterolu nie powinno przekraczać 
300 mg. 

Zawartość cholesterolu w jednym żółtku jaja kurzego to 
160 mg, w białku 0 mg, 100g pasztetu to 370 mg, 100 g salami 
– 107 mg, 100 g sera żółtego gouda to 70 mg.

Podsumowanie
Postępowanie w hipercholesterolemii powinno być dosto-

sowane indywidualnie i przebiegać wielotorowo. Przyjmowanie 
farmakoterapii nie zwalnia chorego z dbania o odpowiednią 
higienę życia: dobór właściwej diety, normalizację masy ciała, 
codzienną porcję ruchu, redukcję stresu, odpowiednią do 
wieku ilość snu, ograniczenie używek. Analiza danych epi-
demiologicznych WOBASZ i WOBASZ II pokazała, że 
w latach 2013–2014 na hipercholesterolemię cierpiało około 
64% dorosłych kobiet i 70% dorosłych mężczyzn, a jedynie 
około 6% z nich było świadomych swojej choroby i stosowało 
leczenie pozwalające na normalizację lipidogramu. Według 
danych przedpandemicznych Głównego Urzędu Statystycznego 
choroby układu krążenia pozostawały w minionych latach 
główną przyczyną umieralności w Polsce. ❖

Wymienniki produktów zawierających wysoką zawartość tłuszczów nasyconych

Produkty z wysoką zawartością nasyconych 
kwasów tłuszczowych

Produkty z niską zawartością nasyconych 
kwasów tłuszczowych

masło, margaryny twarde do smarowania 
pieczywa, olej kokosowy

humus, pesto, pasty warzywne, oliwa 
z pierwszego tłoczenia, olej rzepakowy, 
do stosowania na zimno: olej lniany, z awokado, 
z orzechów laskowych, migdałowy,

śmietana
jogurt naturalny, kefir naturalny, maślanka 
naturalna, napoje i „jogurty” roślinne 
niesłodzone,

jaja Aquafaba*, banan – do wypieków, naleśników 
siemię lniane – do zagęszczania potraw, 

tłuste mięso, wędliny, podroby
rośliny strączkowe: soczewica, ciecierzyca, 
fasola, bób, groch, chude ryby, chude mięsa np. 
drób, „wędliny” na bazie roślin strączkowych, 
soji, tofu, seitan*.

*Aquafaba – woda po ciecierzycy lub innej roślinie strączkowej
*Seitan – wysokobiałkowy, wegański produkt spożywczy otrzymywany z glutenu pszennego, substytut mięsa

mgr Magdalena Olech 
dietetyk kliniczny, psychodietetyk
www.dieta.gda.pl
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Miażdżyca 
jest chorobą, 

na którą oprócz 
cholesterolu 

mają wpływ wolne 
rodniki, wysoki 

poziom homocysteiny 
lub długotrwałe 

niedobory 
przeciwutleniaczy.
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Nietrzymanie moczu u kobiet –
diagnostyka 

i możliwości terapii
Nietrzymanie moczu (NM) to objaw 
niekontrolowanego wycieku moczu, który 
dotyczy wielu kobiet. W Polsce brak jest badań 
populacyjnych, lecz częstość występowania 
nietrzymania moczu ocenia się na 17–29%. 
Dane te, ze względu na wstydliwość problemu, 
uważa się za niedoszacowane. Wśród kobiet 
w krajach europejskich jego częstość oceniana 
jest od 23% w Hiszpanii do 41%, 42% i 44% 
odpowiednio w Niemczech, Wielkiej Brytanii 
i we Francji. Częstość występowania nietrzymania 
moczu rośnie wraz z wiekiem. NM zostało 
potwierdzone aż u 56% kobiet po menopauzie 
w populacji kobiet w Stanach Zjednoczonych.

Wśród czynników sprzyjających powstaniu 
tej dolegliwości wymienia się oprócz wieku, 
otyłość, liczbę porodów, przebycie zabiegu 
usunięcia macicy.

Przed włączeniem postępowania terapeutycznego lekarz 
przeprowadza proces diagnostyczny, aby potwierdzić dokładne 
rozpoznanie i aby móc wykluczyć inne zaburzenia, które mogą 
leżeć u podstaw zgłaszanych dolegliwości.

Diagnostyka nietrzymania moczu obejmuje szczegółowy 
wywiad lekarski, badanie ginekologiczne; lekarz może również 
poprosić o wykonanie dzienniczka mikcji. Dzienniczek mik-
cyjny jest to wykonana przez pacjentkę obserwacja trwająca 
zazwyczaj 3 dni. Powinien on zawierać informacje dotyczące 
ilości przyjmowanych napojów, liczby wizyt w toalecie celem 
oddania moczu, oraz informacje o parciach na pęcherz moczowy, 
epizodach nietrzymania moczu, sytuacjach prowokujących 
ucieczki moczu lub o innych dolegliwościach ze strony układu 
moczowego.

W ogólnym wywiadzie medycznym pacjentki są pytane 
o informacje dotyczące chorób przewlekłych, stosowanych 
leków, przebytych zabiegów operacyjnych, w tym szczególnie 
tych wykonywanych w obrębie miednicy mniejszej. W wywiadzie 
lekarz pyta o sytuacje w jakich dochodzi do NM, od kiedy 
występuje NM, jak często pacjentka odczuwa potrzebę sko-
rzystania z toalety oraz czy parcie na pęcherz budzi ją w nocy 
ze snu. Istotna będzie również informacja dotycząca metod 
adaptacji pacjentki do występujących objawów, takich jak stałe 
stosowanie podpasek (materiałów adsorpcyjnych), ograniczanie 
ilości wypijanych płynów, szczególnie przed wyjściem z domu, 
unikanie wysiłku fizycznego, uprawiania sportów. Wszystkie te 
działania powodują rzadsze ucieczki moczu, jednak warto o nich 
wspomnieć w czasie wywiadu lekarskiego. Duże znaczenie ma 
czy problem uciekania moczu i jego wpływu na jakość życia 
pacjentki, powoduje jej zaniepokojenie oraz czy zmieniło się 
jej funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie. 

W trakcie badania ginekologicznego ocenia się między 
innymi stopień obniżeń narządów płciowych, wykonuje próbę 
kaszlową, w czasie której obserwuje się czy mocz wycieka z cewki 
moczowej podczas kaszlu lub innego wysiłku fizycznego takiego 
jak parcie. Można również ocenić pracę mięśni dna miednicy, 

lECZENIE

Leczenie nietrzymania moczu obejmuje postępowanie zachowawcze, w tym fizjoterapię, lub leczenie operacyjne. Postepowanie 
terapeutyczne uzależnione jest od rozpoznania rodzaju NM. Wyróżnia się kilka rodzajów NM: wysiłkowe nietrzymanie 
moczu, naglące nietrzymanie moczu, nietrzymanie moczu z przepełnienia, oraz nietrzymanie moczu związane na przykład 
z obecnością przetok. Dość często współistnieje wysiłkowe i naglące nietrzymanie moczu, co określamy terminem mieszane 
nietrzymanie moczu. Ważnym zagadnieniem jest również objaw nietrzymania moczu w czasie aktywności seksualnej.

prosząc pacjentkę o wykonanie skurczu i rozluźnienia tych 
mięśni podczas badania ginekologicznego. 

Ocena obniżeń narządów płciowych jest istotna ze względu 
na planowanie procesu terapeutycznego. Współwystępowanie 
obniżeń narządów płciowych i nietrzymania moczu potwier-
dzono u 63% kobiet.

Jeśli są wskazania, pacjentka może być skierowana do 
wykonania badania urodynamicznego, które pomoże postawić 
właściwą diagnozę dotyczącą przyczyny zaburzeń dolnych 
dróg moczowych. Badanie to wykonuje się ambulatoryjnie. 
Polega ono na pomiarze ciśnień w pęcherzu moczowym i jamie 
brzusznej za pomocą wprowadzonych czujników. Badanie 
składa się z kilku etapów, których wykonanie uzależnione jest 
od indywidualnych potrzeb danej pacjentki i stwierdzanego 
problemu medycznego. W trakcie badania pęcherz moczowy 
zostaje napełniony płynem a pacjentkę prosi się o relacjonowanie 
swoich odczuć w trakcie jego wypełniania oraz wykonuje się 
próby kaszlowe. Jednym z etapów jest również opróżnienie 
pęcherza moczowego.

Warto podkreślić, że wiele kobiet nie zgłasza problemu 
nietrzymania moczu lekarzowi traktując NM jako nieunikniony 
objaw procesu starzenia się, bądź jako konsekwencję porodu. 

Terapia behawioralna obejmuje zmiany stylu życia, zapla-
nowane mikcje, trening pęcherza moczowego, kontrolę ilości 
przyjmowanych płynów, redukcję kofeiny, redukcję masy ciała, 
zaprzestanie palenia tytoniu oraz leczenie zaparć. 

Fizjoterapia – najczęściej dotyczy ćwiczeń mięśni dna mied-
nicy, zwanych ćwiczeniami mięśni Kegel’a. W czasie ćwiczeń 
można zastosować aparaturę do biofeedback’u wzrokowego 
lub słuchowego, podczas którego pacjentka jest w stanie 

jednoczasowo ocenić siłę wykonywanego skurczu mięśni. 
W fizjoterapii zastosowanie mają również elektrostymulacje 
powierzchniowe, dopochwowe oraz terapia manualna dna mied-
nicy. Profesjonalna fizjoterapia uroginekologiczna wprowadzana 
jest po postawieniu diagnozy funkcjonalnej. Nieprawidłowo 
wykonywane ćwiczenia dna miednicy mogą nasilać objawy 
zaburzeń dna miednicy. Około 70% kobiet potrafi prawidłowo 
wykonać skurcz mięśni dna miednicy, ale 

1Pierwszą linię leczenia zazwyczaj stanowi terapia behawioralna 
połączona z ćwiczeniami mięśni dna miednicy
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Zachowawcze leczenie WNM oprócz wymienionych wyżej 
metod terapii behawioralnej i fizjoterapii obejmuje zastoso-
wanie dopochwowych pessarów lub tamponów. Urządzenia 
te (kształtki) założone do pochwy mają za zadanie podeprzeć 
okolicę cewki moczowej i nie dopuścić do ucieczki moczu 
w czasie wzrostu ciśnienia w jamie brzusznej np. podczas 
kaszlu, wysiłku fizycznego.

Wielorazowe tampony wykonane z materiału syntetycz-
nego (polimer winylowy) stosowane są do pochwy podczas 
zaplanowanej aktywności fizycznej (uprawiania sportu) lub 
też w ciągu całego dnia. Pessary cewkowe lub cewkowo-
kołnierzowe ze zgrubieniem na okolicę cewki moczowej są 
wykonane z silikonu lub innych materiałów syntetycznych. 
Rozmiar tych pessarów i tamponów dobierany jest przez 
lekarza w czasie badania ginekologicznego. Mogą mieć zasto-
sowanie jako terapia zachowawcza u pacjentek, które nie chcą 
poddawać  się leczeniu operacyjnemu, w czasie oczekiwania na 
termin zabiegu, lub u pacjentek, które maja liczne obciążenia 
internistyczne i ryzyko zabiegu przewyższa możliwe korzyści. 
Podczas wizyty lekarskiej pacjentka uczy się zakładać i wyj-
mować pessar. Odpowiednio dobrany pessar nie wypada, nie 
daje dyskomfortu a pacjentka może swobodnie oddać mocz. 
Zasadą jest zakładanie pessarów na dzień i wyjmowanie na 
noc. Pod warunkiem regularnych kontroli ginekologicznych 
pacjentki mogą stosować pessaroterpię przez wiele lat. Lecze-
nie operacyjne WNM jest jedną ze skuteczniejszych metod 

postępowania terapeutycznego. Obecnie założenie taśmy 
syntetycznej pod cewkę moczową z dostępu przezpochwo-
wego jest standardem leczenia operacyjnego wysiłkowego 
NM. Odsetek sukcesu terapeutycznego wynosi powyżej 80%. 
Taśma podcewkowa może być założona załonowo lub przez 
otwory zasłonione.

Operacja sposobem Burcha, czyli kolposuspensja nadłonowa 
sposobem Burcha została wprowadzona do leczenia WNM 
w 1961 roku. Może być wykonywana drogą laparotomii lub 
laparoskopowo.

Obie te metody cechują się podobną efektywnością kliniczną, 
jednak taśma podcewkowa cechuje się krótszym okresem 
hospitalizacji i mniejszą liczbą powikłań. Rodzaj dobieranego 
zabiegu zależy od uwarunkowań anatomicznych i czynnościo-
wych dolnych dróg moczowych pacjentki oraz ewentualnych 
procedur wykonywanych jednoczasowo wraz z leczeniem NM 
(np. laparoskopowa korekta obniżeń narządów płciowych).

Kolejną opcją terapeutyczną w leczeniu WNM jest iniekcja 
uszczelniających preparatów okołocewkowych (ang. bulking 
agents). Zastosowanie mają tutaj różne preparaty, jest to proce-
dura ambulatoryjna. Jednak skuteczność terapii jest znacznie 
niższa niż wyżej wymienionych procedur operacyjnych, a jej 
efektywność znacznie maleje wraz z czasem obserwacji. Zasto-
sowanie ma u pacjentek, które nie kwalifikują się do leczenia 
operacyjnego, lub jako opcja terapeutyczna w nawracającym 
lub przetrwałym NM po wcześniejszych operacjach.

W leczeniu objawów naglącego nietrzymania moczu, które 
może być spowodowane niezależnym od woli skurczem mięśnia 
wypieracza pęcherza moczowego, podstawowe znaczenie ma far-
makoterapia. Terapia ta wymaga przewlekłego stosowania leków 
w formie doustnej (tylko taka forma preparatów jest dostępna 
w Polsce). Wśród leków stosowanych w NNM znajdują się leki 
blokujące skurcze mięśnia wypieracza pęcherza moczowego 

Każdy z komponentów tego schorzenia czyli wysiłkowe 
nietrzymanie moczu i naglące nietrzymanie moczu wymaga 
innego postępowania terapeutycznego. Dlatego też ważne jest 
określenie wraz z pacjentką, który objaw dominuje i powoduje 

U około 94% kobiet występują obniżenia narządów płciowych 
w różnym stopniu zaawansowania. Obniżeniom ścian pochwy 
towarzyszą często objawy z dolnych dróg moczowych takie 
jak NM lub też wręcz przeciwnie, trudności z rozpoczęciem 
oddawania moczu, niekompletne oddawanie moczu i zaleganie 
moczu po wizycie w toalecie. Objawy niekompletnej mikcji 
występują szczególnie przy obniżeniach narządów płciowych 
w 3 lub 4 stopniu zaawansowania. Znacznego stopnie obniżenie 
przedniej ściany pochwy powoduje zagięcie cewki moczowej 
i poprawia jej zamknięcie, niwelując objawy wysiłkowego 
nietrzymania moczu. Planowane leczenie operacyjne obniżeń 
narządów płciowych powinno tak więc również uwzględnić 
ocenę dolnych dróg moczowych. Pacjentki z obniżeniem 
narządów płciowych po operacjach korygujących obniżenia 
mogą doświadczać objawów nietrzymania moczu przy wysiłku. 
Celowa tu jest edukacja pacjentek w zakresie wspólnej etiologii 
występowania zaburzeń dna miednicy i przedyskutowanie 
możliwych efektów leczenia operacyjnego.

aż 10% wykonuje parcie w kierunku dna miednicy zamiast 
prawidłowego skurczu m. dna miednicy. Dlatego też, szczególnie 
w początkowym etapie podejmowania ćwiczeń dna miednicy 
istotna jest profesjonalna opieka lekarza lub fizjoterapeuty.

Ważnym elementem w postępowaniu z pacjentką z NM 
jest również diagnostyka, leczenie i profilaktyka infekcji dróg 
moczowych. Z kolei, u pacjentek leczonych z powodu chorób 

współistniejących takich jak choroby sercowo-naczyniowe, 
choroby układu oddechowego, przewlekła niewydolność nerek, 
odpowiednia modyfikacja terapii może zmniejszyć objawy 
nietrzymania moczu. Taka modyfikacja terapii powinna być 
jednak wykonana w miarę możliwości przez lekarza sprawującego 
opieką nad daną pacjentką i nadzorującego farmakoterapię 
przewlekłego schorzenia.

2

3

Wysiłkowe nietrzymanie moczu definiowane jest jako ucieczka moczu w czasie wysiłku fizycznego, takiego jak 
kaszel, kichanie, ale też szybkie chodzenie lub inne sytuacje związane ze wzrostem ciśnienia w jamie brzusznej. 
Jest to najczęściej występujący rodzaj nietrzymania moczu, który dotyczy około 35% populacji kobiet

Naglące nietrzymanie moczu (NNM) jest definiowane jako nietrzymanie moczu 
związane z występowaniem parć naglących

Mieszane nietrzymanie moczu (MNM) oznacza występowanie nietrzymania moczu 
związanego z parciami naglącymi oraz spowodowanego wysiłkiem fizycznym

Warto również wspomnieć o ukrytym nietrzymaniu moczu

(leki antymuskarynowe) takie jak: tolterodyna, solifenacyna, 
oksybutynina, daryfenacyna, fezoterodyna. Inną grupę leków 
stanowią leki promujące rozkurcz mięśnia wypieracza (agoniści 
receptora β3-adrenergicznego) tj. mirabegron. 

Jeśli farmakoterapia nie zapewnia wystarczającej kon-
troli objawów u danej pacjentki, zaproponować jej można 
wykonanie cystoskopii (badanie endoskopowe pęcherza 

moczowego) i ostrzyknięcie pęcherza moczowego toksyną 
botulinową. Toksyna onabotulinowa A, jest neurotoksyną, 
która łączy się trwale z płytką nerwowo-mięśniową, poraża 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe i hamuje uwalnianie 
acetylocholiny z zakończeń presynaptycznych. Efekt terapii 
nie jest trwały. W badaniach klinicznych mediana czasu trwania 
efektu terapeutycznego toksyny botulinowej wyniosła 166 dni 
(ok. 24 tygodnie). Zabieg ten można powtarzać w zależności 
od potrzeb pacjentki, jednak nie częściej niż co 3 miesiące. 

U niektórych pacjentek jako leczenie trzeciej linii można 
zastosować tylną stymulację nerwu piszczelowego (PTNS, poste-
rior tibial nerve stimulation) [3]. Stymulację wykonuje się prze-
zskórnie za pomocą cienkiej igły lub elektrod powierzchownych, 

umieszczonych tuż nad przyśrodkowym kłykciem kostki. 
Leczenie obejmuje 12 cotygodniowych 30-minutowych sesji, 
po których zalecane są sesje podtrzymujące. Przezskórna PTNS 
jest wykonywana przez fizjoterapeutów. 

Z kolei, w populacji pacjentek charakteryzującej się ciężkimi, 
opornymi na leczenie objawami można rozważyć stymulację 
nerwów krzyżowych (SNS, sacral nerve stimulation). Jest to 
procedura zabiegowa wykonywana w pojedynczych ośrodkach 
w Polsce, w starannie wyselekcjonowanej grupie pacjentów. 
Polega ona na stałej implantacji stymulatora w tkance podskórnej 
górnej części pośladka, wraz z elektrodą, która umieszczona 
jest w okolicy krzyżowej. SNS wykorzystuje łagodne impulsy 
elektryczne do stymulacji nerwów krzyżowych. 

większe upośledzenie jakości życia pacjentki. Szczególnie 
w tej grupie pacjentek istotne jest zrozumiałe przedstawienie 
planu leczenia i postawienie realnych czyli osiągalnych celów 
terapii.

Podsumowując, nietrzymanie moczu jest objawem, którego 
przyczyny mogą być różne. Warto informować lekarza o tym 
objawie, aby móc przeprowadzić odpowiednią diagnostykę 
i wprowadzić postępowanie terapeutyczne. Wprowadzona 
terapia zachowawcza lub operacyjna daje możliwość poprawy 
komfortu i jakości życia kobiet z NM. ❖

OPRACOWANIe: 
DR HAB. N. MeD. MAGDALeNA eMILIA GRZYBOWSKA
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„Krysiu!
Ja to mam szczęście!”

nawołuje, wystarczy chwila ciszy w jej świecie, żeby poczuła 
dyskomfort. Przychodzę do niej i patrzę w jej przerażone oczy. 
„Gdzie pan był?” – rzuca mi pytanie-wyzwanie. Tłumaczę, że 
dopiero od niej wyszedłem i chciałbym porozmawiać także 
z innymi mieszkańcami. Deklaruje, że rozumie, ale zjadłaby 
coś. Kilka minut temu był obiad, ale to w żaden sposób nie 
napełnia jej najedzonego żołądka. „Przynieś pan cokolwiek! 
Nawet suchego chleba! Tylko pan wróć!”. Wszyscy odwie-
dzający ten „trudny dom” nauczyli się, że Hania, schorowana 
stara Hania, która ciągle nawołuje by ktoś przy niej był, to 
osoba potrzebująca lekarstwa pod postacią drugiej osoby. 
Samotność wywołuje w niej lęk przed śmiercią. Wracam do 
niej z dokładką zupy a Hania obsztorcowuje mnie od progu 
jej pokoju: „Gdzie pan był tak długo?!” Kiedyś wziąłem się 
na odwagę i to ja rzuciłem jej wyzwanie w zapomnieniu jej 

Nadszedł grudzień. Zewsząd słyszę, że zaskoczył 
nas równie mocno, jak przysłowiowa „zima 
drogowców”. Rok minął bardzo szybko i na pewno 
wpłynęła na to epidemia koronawirusa. Myślę w tym 
kontekście o naszej uwadze, którą zdominowała 
narracja na temat zagrożenia wirusem, śledzenie 
statystyk zachorowalności i zgonów, zagubienie 
w nadmiarze informacji płynących do nas 
z mediów, powtarzane życzenia o spokoju, 
zaklęte w pytaniu: „kiedy to się skończy”?

Najprościej byłoby „pociągnąć” ten temat i roz-
pisać się o psychologicznych konsekwencjach 
epidemii, ale mam poczucie, że się o tym drogi 
Czytelniku już naczytałeś. Nie bagatelizuję, 

broń Boże! Skoro już przyszedł grudzień, który przypomina 
nam o zbliżających się świętach to warto pomyśleć o sobie 
życzliwie, zaprosić odrobinę radości do swojego życia, wziąć 
za rękę nadzieję pod postacią naszych bliskich i… pomyśleć 
o prezentach!

W ostatnim czasie jestem częstym gościem w pewnym 
domu. Ludzie nie lubią tam przychodzić, bo mówią, że 
to dom: trudny, smutny, przepełniony bólem, cierpieniem 
i samotnością. Ludzie nie lubią tam przychodzić, bo mają 
pewność, że jak postawią tam nogę to już zostaną i przesiąkną 
rozpaczą. Przez Twoją głowę może przemykać sporo myśli 
w poszukiwaniu odpowiedzi: „co to za dom?” Może pomy-
ślałeś o domu sąsiada, gdzie często słyszysz kłótnie albo domu 
rodziny, która nie reaguje na płacz swoich dzieci, bo są tak 
bardzo zajęci swoim uzależnieniem od alkoholu? Oczywiście, 
że warto to zauważyć, zatroszczyć się i zareagować. Jednak 
nie o takim domu chcę Ci opowiedzieć. Opowiem Ci o nim 
poprzez życzenia świąteczne, które przesyłają mieszkańcy. 
Tak, Tobie! Nie dziw się. Posłuchaj.

„Życzę Ci, abyś stawiał czoła problemom”
Z wdzięcznością jest jak z miłością, szczęściem, spoko-

jem, normalnością. Wszyscy wiedzą, że coś takiego istnieje, 
ale nikt nie potrafi wytłumaczyć, co te słowa tak naprawdę 
dla nich znaczą. Słowa te stały się takimi liczmanami, 
których używamy marząc, o czymś czego w obecnej chwili 
nam brakuje. Czy na pewno nam brakuje? Rozejrzyj się 
w tym swoim życiu. Zdefiniuj „wdzięczność” w swoim 
życiu. Teraz...

Piotr, młody mężczyzna. Wita mnie przyjaznym, ale 
uszczypliwym: „Siema mistrzu! Dopiero do pracy?!” Patrzę na 
zegarek. Właśnie skończyłem pracę z pacjentami w pobliskiej 
poradni. Nie zawsze udaje mi się przyjść na śniadanie. Piotr ma 
ujmujący sposób bycia, jest bezpośredni, jest świetnym obser-
watorem i ma świetne poczucie humoru. „Daj się napić!”, mówi 
i wskazuje na szafkę stojącą obok łóżka. Piotr potrafi zjednać 
sobie ludzi, szybko łapie kontakt z pozostałymi mieszkańcami. 
Pamiętam jak pierwszy raz z nim rozmawiałem. Wspominał 
jak kiedyś, w ciepły dzień, poszedł się kąpać ze znajomymi. 
Stanął na krawędzi i skoczył do wody. Wynurzył się. Wokół 
hałas. Otworzył oczy, mocne światło wywołało w nim niepokój 
i zagubienie. Jedno mrugnięcie powiek, drugie mrugnięcie 
powiek, kolejne. Miał zamiar podnieść się i uciec. Zaczerp-
nął głęboko powietrza i spróbował wstać. Patrzył na obraz 
na monitorze szpitalnym przypominający szlaczki rysowane 
w zeszytach, gdy zaczynał się uczyć w szkole. Poczuł, że jego 
ciało nie reaguje. Zaczął nerwowo poruszać głową na boki. 
Szlaczki przypominały jego skok do wody. Monitorowały stan 
jego serca: skok w górę i upadek w dół, cisza, skok w górę i upa-
dek w dół, cisza. Jego serce biło miarowo. Usłyszał diagnozę: 
porażenie czterokończynowe. Pytam się Piotra: „Miałeś kiedyś 
taki moment załamania? Buntu? Żalu? Złości?”. Piotr tylko 
przewraca oczami i mówi, że nie pamięta i że może były, ale to 
nieistotne. Słyszę, że życie jest ważne samo w sobie, każdy kolejny 
dzień to radość z bycia wśród ludzi. Jestem skonsternowany, 
a po czasie czuję wstyd, że prawdopodobnie spodziewałem 
się innej odpowiedzi, przepełnionej bólem i zwątpieniem. 
Piotr jest zależny od innych, ale jego postawa budzi respekt. 
Obserwując innych mieszkańców, czy też odwiedzających ten 
dom, nie miałem okazji usłyszeć, że jest im Piotra żal. On całym 
sobą pokazał, że nie oczekuje litości.

„Już idziesz?” – pyta Piotr, gdy widzi mnie w kurtce z torbą 
przewieszoną przez ramię. Przez moment jestem w takim 
przeżyciu, że jest wdzięczny za moje odwiedziny. Może się 
jednak mylę. Znając Piotra mógł pomyśleć: „To się gościu 
narobiłeś, że hej!” Uśmiecham się do tej myśli. 

„Życzę Ci, abyś umiał docenić, że nie jesteś sam”
Siwiutka starsza pani Hania. Chcę Ci ją dobrze zobra-

zować, więc ujmę to inaczej: Hania jest „po prostu stara”. Ona 
sama tak o sobie mówi, więc mam wewnętrzne przyzwolenie, aby 
nie bawić się w kurtuazję. Hanię zna każdy, bo Hania nie daje 
o sobie zapomnieć. „Halo! Halooo! Haaaalooo!” – Hania ciągle 

Pan jest taki dobry. 
Jest przy mnie, rozmawia 
ze mną. Pan jest taki 
mądry, porozmawia 
na każdy temat. Ja jestem 
stara i cieszę się, że pan 
do mnie przychodzi...

życie 
jest ważne 

samo w sobie, 
każdy kolejny dzień 
to radość z bycia 

wśród ludzi...
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stanu: „Pani Haniu! Zachowuje się pani niewdzięcznie! Nie 
tylko pani tutaj mieszka!”. Usłyszałem coś, co zapadło głęboko 
w pamięci: „Dlaczego pan na mnie krzyczy? Pan jest taki 
dobry. Jest przy mnie, rozmawia ze mną. Pan jest taki mądry, 
porozmawia na każdy temat. Ja jestem stara i cieszę się, że pan 
do mnie przychodzi”

Hani już nie ma w tym domu. Jej nawoływanie cichło 
z dnia na dzień, ale do końca z jej ust wydobywało się „Halo”. 
Czasami słyszę w głowie jak woła, ja przychodzę a ona czyni 
mi wyrzuty: „Co tak długo?!”

„Życzę Ci, abyś umiał sobie przebaczać”
January to chłop na schwał. Stop. Nie do końca. January 

jest wysoki, a kiedyś był z niego chłop na schwał. Stop. Nie do 
końca. January jest wysoki, a jego postawa jest na schwał. Oj, 
pogubiłem się... więc napiszę tak: uwielbiam Januarego! Ten 
to ma poczucie humoru. Jest tylko strasznie słaby. Czasami 
wydaje mi się, gdy wchodzę do niego, że umarł. Patrzę w jego 
stronę, a on niby śpi. Ma jednak otwarte oczy. Robię to samo, 
co każdy na moim miejscu i obserwuję, czy klatka piersiowa się 
unosi. Żyje. W końcu budzi się i uśmiecha do mnie. „Rafałku? 
Ogolimy się, prawda?”, Nie ma w tych słowach żadnej przesady. 
Sięgam do szafki: wyciągam pędzel, krem po goleniu i lusterko. 
Zwilżam Januaremu twarz i rozprowadzam pędzlem krem. Biorę 
w dłoń lusterko. January goli się sam. „Wespół zespół!” – mówi 
po wszystkim January i uśmiecha się ciepło. Jego twarz ma 
wyraz takiego łobuza, którego nie da się nie lubić. Z każdym 
dniem widzę, jak January słabnie. Kiedyś w odpowiedzi na 
moje głupio rzucone: „Jak tam?”, usłyszałem: „Końcóweczka 
Rafałku”. Moja niezgoda na te słowa nic nie zmienia. Wiem, 
że ma dzieci, wiem, że jest niepijącym alkoholikiem, wiem, że 
był bezdomny, wiem, że ma raka i wiem, że jest cudownym 
człowiekiem. Pytam go czy chciałby napisać list do dzieci. „Ty 
napisz Rafałku” – odpowiada mój ulubieniec. January miał żonę 
i dzieci. Żonę kochał, dzieci kochał. W pewnym momencie 
żona zachorowała, a January nie umiał sobie z tym poradzić. 
Zaczął pić i nie umiał przestać. Ból wypełnił go całego i nie 
było takiej ilości alkoholu, która byłaby w stanie być remedium 
na jego cierpienie. Dzieci zabrała opieka społeczna, a January 
zaczął swoją tułaczkę. Wspomina dzieci, życzy im jak najlepiej 
i jeżeli mają lepiej niż on to jest szczęśliwy. January zdaje sobie 
sprawę, że wyrządził swoim dzieciom krzywdę i że one po 
tym wszystkim mogły się nie podnieść w życiu. Mam ochotę 
wykopać te dzieci z podziemi, żeby usłyszały, że ich tata je 
kocha. January cichym głosem stopuje mnie: „Nie trzeba 
Rafałku. Ja po prostu za bardzo ją kochałem”.

„Życzę Ci, abyś umiał doświadczać szczęścia”
Antoni to starszy pan. Językiem pani Hani powiedział-

bym, że „jest stary”. Zachorował, a choroba pociągnęła za sobą 
otępienie. Większość czasu przesypia. Kiedyś, gdy się wybudzał 
potrafił zagrać melodie na harmonijce ustnej. Jego żona, Krysia, 
patrzyła na niego ze smutkiem i mówiła, że Antoni był zawsze 
duszą towarzystwa. Pracowali, zwiedzali świat i słyszałem jak 
bardzo się kochali. Krysia zawsze z dumą opowiadała o swoim 
mężu, ale żyła zaniepokojona, że on może jej już nie pamiętać, 
nie rozpoznawać twarzy, głosu, wspomnień. Antoni to czło-
wiek z radosnym usposobieniem. Jego oczy są uważne. Słucha 

dokładnie, choć odpowiada nieskładnie. Gdybyś poszedł do 
Antoniego razem ze mną to odniósłbyś wrażenie, że gada od 
rzeczy i zapewne byś się uśmiał z jego nielogicznych monologów. 
Przyszedł dzień, gdy „trudny dom” musiał zostać zamknięty 
przez kolejne wzrosty zakażeń koronawirusem. Antoni leżał 
w świetle lampki w pokoju, na dworze padał mokry śnieg. Krysia 
przyszła jak zwykle w odwiedziny, ale tym razem stanęła za 
oknem i zaczęła machać do męża. Zwróciłem uwagę Antoniemu, 
że żona przyszła. „Kto przyszedł?” – wielokrotnie dopytywał 
Antoni. W końcu jego twarz zwróciła się w kierunku okna, za 
którym stała żona. Patrzył i patrzył, aż w końcu rozpromienił 
się i krzyknął: „Krysiu! Ja to mam szczęście!”

6
Nie wiem, czy już wiesz, drogi Czytelniku, jaki dom odwie-

dziliśmy? Odwiedziliśmy hospicjum. Miejsce, którego się unika, 
ale też miejsce, które wypełnione jest troską a czasami nawet 
cudami. Co to jest cud? Usłyszałem kiedyś, że cud to akronim 
od słów: ciało, umysł, dusza. Jeżeli te trzy sfery naszego życia 
pozostają w równowadze i żyjesz w zgodzie ze sobą, to wtedy 
dzieje się cud. Tego Ci życzę. Spełniaj marzenia! ❖

Tymczasem!
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Rafał Rybka 
Psychoonkolog Wojewódzkiego Szpitala  
Specjalistycznego w Słupsku,
Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku, 
Stowarzyszenie Speranda

Gdy zapytałem 
Januarego, co 

chciałby zamieścić 
w liście do dzieci, 

odpowiedział 
łamiącym się 

głosem, a ja jestem 
echem jego słów,

które kieruję 
w Waszą stronę: 

życzę Wam 
Wesołych Świąt...
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Urodziłem się w Reims we Francji, dorastałem z kolei 
w Epernay, stolicy Szampanii.  Od młodych lat 
pracowałem w wielu różnych winnicach, gdzie 
zdobywałem wiedzę odnośnie uprawy i pielęgnacji 

winorośli (odbyłem m.in. staż w Moët et Chandon). 
Po ukończeniu studiów rozpocząłem pracę w winnicy 

Champagne de Castellane (obecnie część grupy Laurent-
Perrier) na stanowisku Dyrektora Technicznego, gdzie przez 
lata zgłębiłem wszelkie tajniki tradycyjnego procesu produkcji 
szampana.

Odkąd pamiętam, zawsze marzyłem o własnej winnicy. 
Marzenie to ziściło się po przyjeździe do Polski. Długo szukałem 
odpowiedniego terenu nadającego się pod winnicę. W końcu 
się udało – znalazłem teren w sam raz na założenie winnicy 
w Brzezinach, rodzinnym mieście mojej żony Ewy. 

Po zakupie działki oczyściłem teren i zabrałem sie za 

Winnica Smolis

użyźnienie gleby (nie było, nie jest i nie będzie u nas stosowane 
sztuczne nawożenie). Następnie zrobiłem badania gleby pod 
kątem dopasowania sadzonek i po uzyskaniu pozytywnych 
wyników w 2009 roku powstała ostatecznie winnica Smolis.  

Nasza winnica położona jest w pięknym otoczeniu Parku 
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, w miejscowości Brze-
ziny, w odległości 20 km od Łodzi. Otulina lasów, pobliski 
strumień oraz lekka piaszczysta gleba pozwalają nam tworzyć 
wspaniałe, jakościowe, polskie wina musujące.

Nazywam się Jean Thierry Smolis. Wino to moja pasja. W dziedzinie  
enologii jestem samoukiem z dużym doświadczeniem. Z wykształcenia natomiast 
jestem inżynierem maszyn dedykowanych do produkcji szampana.

Na powierzchni 1,2 ha uprawiamy obecnie około cztery 
tysiące krzewów winorośli, które mają idealne warunki do 
wzrostu. Szykujemy już także kolejną działkę na powiększenie 
winnicy (docelowo do około 2 ha nasadzeń).

Szczepy, które obecnie uprawiamy w naszej winnicy, są 
specjalnie dobrane pod kątem produkcji najlepszych win 
musujących. Największy areał zajmuje Seyval Blanc (ok. 70%), 
następnie Pinot Meunier (ok. 10%) i Chardonnay (ok. 20%). 
Winorośla uprawiamy ekologicznie, ponieważ najważniejsza 
dla nas jest najwyższa jakość soku, z którego powstają nasze 
wina musujące. 

Zbiór owoców wykonywany jest ręcznie, tak samo jak cały 
proces tworzenia naszych wyśmienitych trunków. Na winnicy 
pracuję głównie sam, jest to dla mnie wielka przyjemność, 
ponieważ po prostu kocham to robić. Natomiast w winobraniu 
uczestniczy moja rodzina, przyjaciele i znajomi.

Wino białe wytrawne wytwarzane jest z Seyval Blanc 
(ok. 80%) i Chardonnay (ok. 20%), natomiast wina różowe 
powstają z odmian Seyval Blanc (ok. 50%), Pinot Meunier 
(ok. 40%) i Chardonnay (ok. 10%). Co roku produkujemy 
ok. 800 butelek wina różowego i ok. 5200 butelek wina 
białego.

Nasze wyjątkowe wina musujące produkujemy metodą 
tradycyjną (franc. méthode traditionnelle), czyli mamy do 
czynienia z podwójną fermentacją – drugi jej etap zachodzi 
już bezpośrednio w butelce. Wino najpierw leżakuje u nas 
w kadziach około osiem miesięcy, natomiast później dojrzewa 
w butelkach – minimum trzy lata. Dopiero potem trafia do 
sprzedaży, już jako dojrzały, pełnowartościowy produkt.

Wino musujące Jean Thierry Smolis posiada czarujący 
aromat oraz bogaty smak, w którym wyczuwalna jest wyraźnie 

miodowa nuta. Jest idealne do celebrowania wspaniałych chwil 
oraz najważniejszych wydarzeń.

Zachęcam Państwa serdecznie do zapoznania się z naszymi 
wspaniałymi winami, które są regularnie doceniane przez wielu 
miłośników oraz wybitnych znawców win musujących.

Jak często powiadam, za każdym winem kryje się człowiek. ❖ 
JAN SMOLIS
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Krzyżówka z hasłem

Rebus

hasło: 

1. Pobranie tkanki do badania za pomocą strzykawki
2. Narząd produkujący żółć
3. Niezbędne do budowy mięśni
4. Czynność niezbędna do życia wykonywana przez płuca
5. Na drodze do mierzenia szybkości ruchu
6. Substancja białkowa dla oceny stopnia odżywienia
7. Nazwa pisma o tematyce medycznej dla osób szukających wiedzy merytorycznej podanej w zrozumiały dla 

każdego sposób
8. Związek lipidowy (tłuszczowy) niezbędny do funkcjonowania organizmu. Może być dobry i zły.
9. Sposób odżywiania w zdrowiu i w chorobie
10. Zespół czynności służących do przywrócenia czynności życiowych, takich jak krążenie krwi i oddychanie
11. umiejętność zrozumienia i wczuwania się w sytuację innych ludzi
12. Pęcherzyk…..
13. Zmiana w łańcuchu DNA prowadząca do powstawania komórki nowotworowej
14. forma „mokrej” rekreacji z aparatem oddechowym
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W następnym numerze:

Choroba hashimoto i inne problemy 
z tarczycą

Wiele objawów związanych z niedoczynnością  ▪
lub nadczynnością tarczycy jest często 
maskowana przez sytuacje dnia codziennego, 
które obarczamy odpowiedzialnością za złe 
samopoczucie (apatia, rozdrażnienie, problemy 
z nadwagą, wzmożona potliwość, obrzęki 
i wiele innych), podczas gdy prawdziwa ich 
przyczyna związana jest z gruczołem wydzielania 
wewnętrznego, umiejscowionym na szyi poniżej 
krtani – tarczycą. W następnym numerze „TiZ” 
doświadczony i znany specjalista chorób 
tarczycy odpowie na liczne pytania związane 
z chorobami tego narządu. Nie zabraknie też 
tematu raka tarczycy, zarówno w aspekcie 
diagnostyki jak i leczenia

Problemy żywieniowe po zabiegach 
resekcyjnych w obrębie przewodu 
pokarmowego

Potrafimy sobie wyobrazić problemy z przyj- ▪
mowanie i trawieniem pokarmów po wycięciu 
żołądka, trzustki czy w stanach chorobowych 
upośledzających wchłanianie pokarmów, jak np. 
stany zapalne (np. choroba Leśniowskiego-Croh-
na). Ale zaburzenia wchłaniania i problemy z tym 
związane występują także po innych zabiegach, 
jak chociażby po wycięciu części jelita grubego 
albo jelita cienkiego. W artykule poruszane będą 
aspekty wchłaniania pokarmów w zależności od 
rodzaju wykonanego zabiegu operacyjnego oraz 
sposoby postępowania w przypadku wystąpienia 
zaburzeń metabolicznych. 

Opieka nad osobą chorą w domu  
– aspekty praktyczne

W nowym dziale, który wychodzi naprzeciw  ▪
oczekiwaniom w zakresie informacji prak-
tycznych, dotyczącym zagadnień związanych 
z opieką nad chorą osobą w warunkach domo-
wych, chcemy zaprezentować i omówić sposoby 
postępowania, które ułatwią i poprawią opiekę, 
przyczynią się do polepszenia komfortu zarówno 
chorego jak i osób  nią/nim się opiekujących. 
Nierzadko problemem jest podnoszenie chorego, 
zmiana pościeli czy utrzymywanie higieny u osób 
chorych lub niesprawnych fizycznie. Mamy 
nadzieję, że nowy dział będzie interesujący i, co 
najważniejsze, przydatny w opiece domowej.
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