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Globalnie przyszłość opieki nad 
pacjentami z wykorzystaniem 
nowych technologii znacznie 
poprawi jej jakość
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W WYDANIU WYZWANIA

Czeka nas wiele zmian, na 
które ochrona zdrowia 
musi się przygotować
Związana z wiekiem wielochorobowość, schorzenia wywołane postępem cywilizacyjnym, 
opóźnienia w diagnostyce przez pandemię – to tylko niektóre przyczyny zwiększonych 
potrzeb pacjentów ze strony opieki zdrowotnej. Jak temu zatem zaradzić? 
Wprowadzając odpowiednie modyfikacje.
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kosztów. Lepsza alokacja zasobów, poprawa 
kompleksowości, specjalizacji i  procesów logi-
stycznych niesie szanse na poprawę wyników 
leczenia oraz efektywności kosztowej. Zmiany te 
nie będą możliwe bez dostępu do nowoczesnych 
rozwiązań cyfrowych – nadzieję daje postępująca 
cyfryzacja naszego sektora i  liczne projekty, któ-
re wspierają organizację opieki, np. e-rejestracja, 
systemy wspierające prace podejmowania decyzji 
na podstawie danych. Przykładem może być pro-
jektowane wykorzystanie systemu e-recepty do 
optymalizacji farmakoterapii pacjentów z astmą.

W jaki sposób wdrażanie nowych technologii 
i cyfrowa transformacja wpływają na służbę 
zdrowia?
Cyfryzacja sektora ochrony zdrowia, upowszech-
nienie innowacyjnych technologii, zarówno leko-
wych, jak i nielekowych, a także organizacyjnych, 
dają najwięcej szans państwu i pacjentom z punk-
tu widzenia zdolności do właściwego zarządza-
nia kapitałem zdrowia. Technologie mogą m.in. 
odciążyć zasoby kadrowe, których mamy za mało, 
za pomocą monitorowania pacjenta w  jego śro-
dowisku domowym. Dzięki zastosowaniu np. tele-
monitorowania czy przesyłania danych u chorych 
niewymagających częstych wizyt, lecz  jedynie 
kontroli wyników, można znacznie obniżyć eks-
pozycję pacjenta na daną jednostkę medyczną. 
Oczywiście te rozwiązania powinniśmy wykorzy-
stywać, mając na uwadze dobro pacjenta, jego 
doświadczenie względem opieki medycznej i bez-
pieczeństwo. Najnowocześniejsze technologie 
możemy zastosować również do edukacji i  sze-
rzenia świadomości na temat profilaktyki chorób 
cywilizacyjnych. Tradycyjne formy komunikacji dla 
młodszego pokolenia mogą okazać się już archa-
iczne i mniej skuteczne.

Jakie są skutki zdrowotne, ekonomiczne i spo-
łeczne zaniedbania profilaktyki zdrowotnej?
Dynamiczny wzrost nakładów na ochronę zdrowia 
jest swoistym odbiciem braku odpowiednich inwe-
stycji i skutecznych działań w obszarze profilaktyki. 
Prewencja chorób jest najbardziej koszto-efektyw-
nym narzędziem w  systemie ochrony zdrowia. 
Powszechne powiedzenie: „Lepiej zapobiegać, 
niż leczyć” ma swoje potwierdzenie w badaniach, 
które wykazują, że gdy zainwestujemy dodatkowe 
pieniądze w profilaktykę, jesteśmy w stanie zmniej-
szyć zapadalność lub wykrywać nowotwory i inne 
choroby we wczesnym stadium rozwoju. To prze-
kłada się na szybsze i skuteczniejsze, ale też mniej 
obciążające system leczenie. Obszar profilaktyki 
powinien być zatem, obok cyfryzacji, najbardziej 
dynamiczną sferą inwestycji i  aktywności, jeśli 
faktycznie chcemy powstrzymać tsunami zacho-
rowalności i uniknąć szoku demograficznego oraz 
wysokich kosztów inwazyjnego leczenia.
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Jak będzie wyglądać przyszłość opieki medycz-
nej w Polsce? Jakie zmiany nas czekają?
Ze strony popytowej zmiany te będą oczywiste, 
ponieważ Polska staje się jednym z  najszybciej 
starzejących się państw europejskich. Dlatego też 
przybędzie ubezpieczonych w  zaawansowanym 
wieku, zmagających się z  wielochorobowością. 
Mamy też do czynienia z  postępem cywilizacyj-
nym, który niesie za sobą wiele zalet, ale również 
ogrom negatywnych skutków w  postaci życia 
w ciągłym hałasie, stresie, zanieczyszczonym śro-
dowisku, przetworzonej żywności. To wszystko 
nasila prawdopodobieństwo występowania chorób 
cywilizacyjnych – otyłości, nowotworów, cukrzycy, 
chorób układu sercowo-naczyniowego, psychicz-
nych itp. Nie sposób pominąć następstwa pande-
mii COVID-19. W związku z tym, jak nigdy wcześniej, 
zapotrzebowanie na usługi zdrowotne będzie rosło 
bardzo dynamicznie.

System ochrony zdrowia, aby spróbować spro-
stać tym wyzwaniom, musi sięgnąć po nowe zasoby 
i narzędzia. Kluczową rolę w procesie zwiększania 
wydajności tego obszaru państwa będą odgrywały 
nowoczesne technologie oraz nowe modele orga-
nizacji opieki na wszystkich poziomach systemu. 
To, co niesie najwięcej nadziei i jest fundamentem 
zmian w  sektorze ochrony zdrowia w  Polsce, to 
wdrożenie opieki koordynowanej w  POZ. Już od 
1 października 2022 r. lekarze rodzinni otrzymają 
tzw. budżet powierzony, który będzie pulą pieniędzy 
przeznaczonych na sfinansowanie badań diagno-
stycznych. Jego celem jest wczesna diagnostyka 
i ustalenie indywidualnego planu opieki, skuteczne 
zarządzanie chorobą, w  tym edukacja pacjenta. 

Kolejną zmianą będzie rozwijanie opieki skoordy-
nowanej na poziomie szpitali niższego i wyższego 
szczebla, co już teraz się dzieje w obszarze onko-
logii i kardiologii. Niebawem rozwiązania sieciujące 
ośrodki zaangażowane w  opiekę nad pacjentem 
będą wdrażane w  neurologii w  odniesieniu do 
pacjentów chorych np. na udary, stwardnienie roz-
siane, chorobę Parkinsona. Zwiększając koordyna-
cję i  zarządzając całym cyklem leczenia pacjenta, 
w  porozumieniu z  innymi świadczeniodawcami, 
będzie można zoptymalizować relacje efektu do 

Obszar profilaktyki powinien 
być, obok cyfryzacji, najbardziej 
dynamiczną sferą inwestycji 
i aktywności.

Więcej informacji
na stronie:
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przyczynę zgonów u  obu płci. Nadciśnie-
nie tętnicze występuje u ok. 10,8 mln osób, 
z tego 3,1 mln o tym nie wie, a tylko 2,6 mln 
jest leczone skutecznie.

Oznaczenie hemoglobiny
glikowanej HbA1c umożliwia 
rozpoznanie cukrzycy 
Na cukrzycę choruje ok. 3 mln osób, a ok. 
700 tys. nie jest tego świadomych. Ozna-
czenie glukozy powinno być wykonywa-
ne raz na 3 lata u  każdej osoby powyżej
45. r.ż., a u osób z grup ryzyka niezależnie 
od wieku raz w  roku. Badanie przesiewo-
we w  kierunku cukrzycy typu 2 należy 
przeprowadzać za pomocą oznaczania 
glikemii na czczo oraz, jeśli istnieje podej-
rzenie nieprawidłowej tolerancji glukozy 
lub cukrzycy, doustnego testu tolerancji 
glukozy.

Jednym z  kryteriów rozpoznania 
cukrzycy jest oznaczenie hemoglobiny 
glikowanej HbA1c. Jej stężenie odzwier-
ciedla średnie stężenie glukozy we krwi 
w okresie 2-3 miesięcy przed wykonaniem 
badania. Taka retrospektywna ocena glike-
mii jest również doskonałym wskaźnikiem 
przy monitorowaniu leczenia cukrzycy 
i zapobieganiu powikłaniom narządowym. 
Prawidłowy poziom HbA1c nie powinien 
przekraczać 6,5 proc. U osób z rozpozna-
ną cukrzycą i  stabilnym jej przebiegiem 
badanie powinno być wykonywane raz 
w roku.

Profilaktyka nowotworowa
– rola badań laboratoryjnych
Nowotwory są drugą po chorobach ukła-
du krążenia przyczyną zgonów. Od wielu 
lat utrzymuje się tendencja do wzrostu 
liczby nowych zachorowań. U  50-70 proc. 
pacjentów choroba jest rozpoznawana 
w zaawansowanych stadiach, gdy nie jest 
już możliwe wdrożenie leczenia. Niestety, 
większość markerów nowotworowych 
ze względu na swoje właściwości nie jest 
przydatna w  populacyjnych badaniach 

przesiewowych dla wykrycia nowotwo-
rów. Do badań laboratoryjnych zalecanych 
w profilaktyce należą: krew utajona w kale 
FOB (rak jelita grubego), PSA (rak gruczołu 
krokowego), cytologia ginekologiczna i HPV 
(rak szyjki macicy). Według ekspertów FOB 
powinno być wykonywane co rok-dwa lata 
u osób w wieku 50-74 lata, cytodiagnosty-
ka szyjki macicy co 3-5 lat u kobiet w wieku 
30-60 lat. Badanie PSA powinno być wyko-
nywane raz w roku u mężczyzn po 40. r.ż., 
należy jednak pamiętać, że jego stężenie 
może być podwyższone także w  rozro-
stach łagodnych i zapaleniu stercza.

Lipidogram – kto i kiedy powinien
go wykonać?
W Polsce jest ok. 20 mln osób z wysokim 
stężeniem cholesterolu, jednym z  głów-
nych czynników ryzyka CVD, z czego więk-
szość nie zdaje sobie sprawy. Zgodnie 
z rekomendacjami ekspertów z roku 2022 
każdy mężczyzna po 45. r.ż. i  kobieta po 
55. r.ż. powinni wykonać pełen lipidogram. 
Nowością jest, że w  tym celu nie jest 
konieczne bycie na czczo. Wymagane jest 
to tylko, jeśli w  poprzednich badaniach 
uzyskano wysokie stężenia triglicerydów 
lub pacjent przyjmuje leki mogące je pod-
wyższać. Dodatkowym niezależnym czyn-
nikiem ryzyka CVD jest lipoproteina (a), 
zbyt rzadko oznaczana w Polsce.

Choroby cywilizacyjne 
w badaniach 
laboratoryjnych

Wczesna diagnostyka jest kluczowa 
w przebiegu choroby i podjęciu 
efektywnego leczenia 
Badanie EUROASPIRE V 2017-2018 prowa-
dzone wśród pacjentów POZ w 16 krajach 
europejskich, w  tym w  Polsce, obejmo-
wało 2759 osób przed 80. r.ż. U 64 proc. 
badanych stwierdzono otyłość brzuszną 
(obwód talii u  kobiet powyżej 88 cm, 
u  mężczyzn powyżej 102 cm), nadwagę 
miało 37 proc., otyłość 44 proc. Papierosy 
paliło 18 proc. badanych, aktywność fizycz-
ną (co najmniej 30 minut dziennie 5 ra-
zy w  tygodniu) wykazało 36 proc. Sza-
cuje się, że eliminacja czynników ryzyka 
mogłaby zapobiec ok. 80 proc. przypad-
ków tych chorób. Wiele osób z nadciśnie-
niem i  wysokim poziomem cholesterolu 
nie było leczonych i nie jest świadomych 
zagrożenia. W  Polsce choroby sercowo-
-naczyniowe CVD stanowią najczęstszą 

Choroby cywilizacyjne są 
spowodowane ujemnym 
skutkiem życia w warunkach 
wysoko rozwiniętej cywilizacji. 
Najczęściej wymienia się skażenie 
środowiska, hałas, siedzący tryb 
życia, nieprawidłowe odżywianie, 
używki, stres. Największy problem 
dla współczesnej medycyny 
stanowią choroby układu krążenia 
(nadciśnienie tętnicze i choroba 
niedokrwienna serca CVD), 
cukrzyca, otyłość, alergie i astma 
oskrzelowa, choroby psychiczne, 
depresje i nerwice, nowotwory, 
choroba wrzodowa, alkoholizm 
i narkomania, nikotynizm.

Więcej informacji
na stronie:

byczdrowym.info

Dr n. med. Iwona 
Kozak-
-Michałowska
Specjalista 
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laboratoryjnej, 
dyrektor ds. nauki 
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w woj. łódzkim
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Gdy patrzy się na rejestracje w Europie 
i Stanach Zjednoczonych, należy oczeki-
wać, że zakres diagnostyki molekularnej 
w  Polsce w  szybki sposób będzie się 
poszerzał. Niestety, nadal jest znacznie 
więcej dostępnych celów molekularnych 
i odpowiadających im terapii na świecie 
niż w naszym kraju.

Jakie powinny nastąpić zmiany, by 
zwiększyć dostępność diagnostyki 
molekularnej w Polsce?
Diagnostyka molekularna jest dostępna, 
jednak nie oznacza to, że nie natrafia na 
ograniczenia administracyjne czy też 
organizacyjne. Dużym problemem jest też 
brak komunikacji pomiędzy specjalistami 
na każdym etapie leczenia pacjenta. Od 
wielu lat zabiegamy o  wprowadzenie 
ośrodków koordynowanej diagnostyki 
i  leczenia raka płuca, czyli konsorcjów, 
w  których ośrodki np. pulmonologiczne, 
terapii chirurgicznej i  onkologiczne dzia-
łają wspólnie w  koordynowanej opiece 
nad pacjentem. Do tego należy dołączyć 
system sieci wysokospecjalistycznych 
laboratoriów realizujących diagnostykę 
molekularną. Jest to paląca potrzeba, 
ponieważ w  diagnostyce genetycznej 
będziemy coraz szerzej wykonywać 
szerokie profilowanie genetyczne, czyli 
wysoko zaawansowaną technologicznie 
metodę sekwencjonowania nowej gene-
racji. Jest to strategia wymagająca bar-
dzo wysokich kompetencji, szczegółowej 
ekspertyzy ze strony zespołu genetyczne-
go oraz ścisłej współpracy ze specjalista-
mi w zakresie patomorfologii.

Diagnostyka molekularna,
czyli precyzyjna metoda namierzania celu  

Jakie szanse daje pacjentom diagno-
styka molekularna w onkologii?
Diagnostyka molekularna jest warun-
kiem kwalifikacji pacjenta do odpowied-
niego leczenia, niezależnie, czy będzie to 
terapia molekularna, czy też immunote-
rapia. Przykładowo: diagnostyka mole-
kularna raka płuca polega na analizie 
materiału genetycznego pochodzącego 
z komórek nowotworowych, a nie komó-
rek pacjenta. Poszukujemy w tym mate-
riale charakterystycznych cech/zmian 
na poziomie genów lub chromosomów 
bądź też szukamy markerów białkowych, 
które są następstwem zmian zachodzą-
cych w  komórkach nowotworowych. 
Dzięki temu możemy ocenić, jakie jest 
prawdopodobieństwo, czy nowotwór 
odpowie na konkretną formę leczenia. 
Innymi słowy, za sprawą diagnostyki 
molekularnej mamy możliwość dopaso-
wania leczenia do profilu molekularnego 
nowotworu.

Diagnostyka molekularna jest 
standardem postępowania 
w Polsce już od ponad 10 lat. 
Jest też coraz skuteczniej 
wykorzystywana, umożliwia 
dostęp do wciąż rosnącej listy 
nowych terapii dostępnych 
dla polskich pacjentów.

Jak odpowiednio dobrana ścieżka le-
czenia zwiększa rokowania pacjenta?
Precyzyjnie dobrana terapia znacznie 
poprawia rokowanie pacjenta, na co 
wskazują badania naukowe. Dane z wie-
loletnich obserwacji chorych leczonych 
terapią ukierunkowaną molekularnie 
potwierdzają, że u  znaczącego odsetka 
chorych zaawansowany niedrobnoko-
mórkowy rak płuca staje się chorobą 
przewlekłą. Podobną rewolucję przeżywa 
leczenie chorych na wczesne postaci tego 
nowotworu. Wiemy już, że zastosowanie 
leczenia anty-EGFR po leczeniu operacyj-
nym pacjentów z mutacjami aktywujący-
mi w  tym genie radykalnie poprawia ich 
rokowanie.

Czy badania molekularne w Polsce są 
szeroko dostępne?
Diagnostyka molekularna raka płuca jest 
wykonywana w wielu laboratoriach w Pol-
sce w  zakresie wynikającym z  programu 
lekowego Ministerstwa Zdrowia, jest więc 
dostępna w  wielu ośrodkach klinicznych. 
Co więcej, badania molekularne są refun-
dowane przez NFZ w  zakresie metod 
genetycznych. Podobnie jest w przypadku 
diagnostyki wielu guzów litych, w tym raka 
piersi oraz nowotworów ginekologicznych. 
W tej kwestii także od wielu lat zauważamy 
znaczną poprawę rokowania pacjentek 
objętych terapią ukierunkowaną moleku-
larnie, możliwą po wykonaniu diagnostyki 
molekularnej. Należy jednak podkreślić, że 
biomarkery białkowe, oceniane znacznie 
tańszą metodą immunohistochemiczną, 
takiej refundacji nie podlegają.

Wracając do badań genetycznych – dzięki 
nim można wykryć m.in. mutację genu BRCA1 
odpowiedzialnego za raka piersi i  jajnika. 
W Polsce ten gen w zmutowanej formie może 
występować nawet u 200 tysięcy osób. Jak na 
razie odkryliśmy mutację BRCA1 u 20 tysięcy. 
Następnym genem, który się wykrywa, jest 
BRCA2, powodujący te same nowotwory, lecz 
dotyczący znacznie mniejszej liczby osób, 
20-30 tysięcy. Kolejny gen to CHEK2 – pozwa-
la na ocenę ryzyka wystąpienia m.in. raka jelita 
grubego, tarczycy, nerki, żołądka, ale także 
piersi i  prostaty. Wystąpienie takich mutacji 
jest ważne również w  doborze terapii, ponie-
waż kobiety chorujące na raka piersi z powodu 
mutacji genu CHEK2 (a  jest ich aż 10 proc.) 
są oporne na chemioterapię. Następny gen 
to PALB2, uznawany za winowajcę wystąpie-
nia raka piersi. W  Polsce nosicieli tej mutacji 
jest około 100 tysięcy. Mutacja, o której warto 
wspomnieć, to także zmiany NBN.

Jeśli zawczasu odkryjemy wyżej wymienio-
ne mutacje genów, możemy pacjenta zaliczyć 
do grupy wysokiego ryzyka, zaproponować 
mu odpowiednie działania profilaktyczne, zle-
cić dopasowane systemy badań kontrolnych, 
ale też zastosować możliwość chemoprewen-
cji opartej na żywieniu i  utrzymaniu właści-
wego poziomu danych pierwiastków (arsenu, 
ołowiu, selenu itp.). Do skrajnych działań przy 
wykryciu np. mutacji BRCA1, PALB2 itp. nale-
żą profilaktyczne zabiegi operacyjne u kobiet. 
Wtedy takie ryzyko jest niższe niż populacyjne.

Czy badania genetyczne w Polsce są sze-
roko dostępne? Jak wygląda przebieg ta-
kiego badania?
Badania genetyczne są szeroko dostępne. 
Są również proste, szybkie i  wykonuje się 
je z krwi. Mniejszym problemem w tej kwe-
stii są środki przeznaczane na te badania, 
a  większym działania edukacyjno-promo-
cyjne, zwiększające świadomość wśród 
pacjentów i  lekarzy. Należy wiedzieć, że 
badania genetyczne ratują nasze zdrowie 
i całkowicie zmieniają los takich pacjentów. 
Przykładowo: podanie pacjentce z  rakiem 
piersi i  mutacją genu BRCA1 cisplatyny 
powoduje kompletne znikanie guzów i wyle-
czenie u 70 proc. chorych.

Obecnie jesteśmy na etapie tworzenia 
chipa, który będzie w stanie wykryć wszyst-
kie opisane dotąd mutacje genów odpowie-
dzialnych za nowotwory w Polsce.

Co z badaniami genetycznymi wśród dzie-
ci? W jakich sytuacjach warto się na nie 
zdecydować?
Jest to bardzo ważne szczególnie u  dzieci 
rodziców chorujących na nowotwory. Praw-
dopodobieństwo mutacji w  ich genach jest 
bardzo wysokie. Badania genetyczne wyko-
nuje się u  dzieci także w  kontekście wielu 
chorób genetycznych, nie tylko nowotwo-
rów. Z niewielkimi wyjątkami, jak na razie nie 
mamy jednak dostępnych narzędzi w  profi-
laktyce tych chorób.

Badania genetyczne jako element 
profilaktyki przeciwnowotworowej

Istnieje wiele typów mutacji genetycznych 
odpowiadających za ryzyko zachorowania 
na nowotwory. Jakie znaczenie ma diagno-
styka genetyczna? Jak można poprawić 
wczesną wykrywalność nowotworu?
Zanim przejdę do samych badań genetycz-
nych, chciałbym podkreślić, jak istotną rolę 
w  profilaktyce odgrywa żywienie oparte na 
ocenie pierwiastków. Najnowsze badania 
wykazują, że np. niski poziom selenu może 
być odpowiedzialny za zgon co drugiego 
pacjenta chorującego na nowotwór w  ciągu 
5-10 lat. Wszystko zatem przemawia za tym, 
by w  onkologii przypilnować parametrów 
związanych z  żywieniem, wykorzystać ten 
niesamowity potencjał i wpłynąć na przeżycia 
naszych pacjentów.

Postęp medycyny daje nam 
możliwość weryfikacji, czy jesteśmy 
posiadaczami wadliwego genu 
sprzyjającego powstawaniu 
konkretnych nowotworów. Dzięki 
badaniom genetycznym, które je 
odkrywają, możemy zareagować 
dużo wcześniej i realnie wpłynąć na 
nasze zdrowie, a nawet życie.

Prof. dr hab.
n. med. Jan 
Lubiński
Kierownik 
Katedry Onkologii 
i Zakładu Genetyki 
i Patomorfologii na 
Wydziale Farmacji, 
Biotechnologii 
i Medycyny 
Laboratoryjnej 
Pomorskiego 
Uniwersytetu 
Medycznego 
w Szczecinie

Prof. dr hab.
n. med. Joanna 
Chorostowska-
-Wynimko
Kierownik 
Zakładu Genetyki 
i Immunologii 
Klinicznej, Instytut 
Gruźlicy i Chorób 
Płuc w Warszawie

Więcej informacji
na stronie:

byczdrowym.info

EKSPERT

NOWOŚCI



Czytaj więcej na byczdrowym.info  |  5MATERIAŁY PROMOCYJNE PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD MEDIAPLANET

Jakie są główne rodzaje testów dia-
gnostycznych w przypadku COVID-19, 
czym się różnią?
Najważniejsze są testy genetyczne, które 
dzieli się na kilka odmian – w zależności 
od czasu, który musi upłynąć, by uzyskać 
wynik. Czasami jest to 45 minut, a  cza-
sami nawet krócej. Drugą grupą testów 
są te antygenowe. Zalecam jednak bar-
dzo dużą ostrożność w  ich stosowaniu, 
gdyż niestety mogą wśród nich znaleźć 
się takie o  niskiej wiarygodności, które 
zostały opracowane na początku pande-
mii. Często są to testy o  niskiej jakości 
i w konsekwencji mogą podawać błędne 
wyniki. Testy oferuje olbrzymia liczba pro-
ducentów i  dostawców. Jeśli już z  nich 
korzystamy, warto wybrać te, których 
skuteczność badań została potwierdzona 
przez publikacje w czasopismach nauko-
wo-medycznych.

Co pan myśli o szybkich testach anty-
genowych, przeznaczonych do samo-
dzielnego wykonania przez pacjentów 
w domu?
Tak jak wspomniałem, te testy bywa-
ją bardzo różnej jakości, na ogół – te 
powszechnie dostępne – są mało wia-
rygodne. Co więcej, nawet jeśli w warun-
kach domowych korzystamy z  testu 
wysokiej jakości, to należy pamiętać, że 
wykazuje on właściwą czułość i  swo-
istość jedynie w przypadku występowania 
objawów COVID-19. Czyli jeśli jesteśmy 
zakażeni, ale nie występują u nas żadne 

objawy, to taki test może pokazać wynik 
fałszywie ujemny. Jeśli natomiast wynik 
okaże się dodatni, to daje nam to już 
duże podstawy do stwierdzenia, że jeste-
śmy zakażeni. Jednak to są nadal tylko 
podstawy, a nie pewność – tę możemy 
uzyskać tylko poprzez pełne badania kli-
niczne i diagnostyczne.

Jakie korzyści mogą płynąć z monito-
rowania zmian genetycznych genomu 
wirusa przy wykorzystaniu technik 
sekwencjonowania NGS?
Badania korzystające z technik sekwen-
cjonowania NGS pozwalają wykrywać 
nowe mutacje wirusa COVID-19, które 
pojawiły się w Europie i na świecie. Muta-
cje występują w wirusach regularnie, są 
naturalnym elementem cyklu życia wiru-
sa. Dopóki – mimo nowej mutacji – nie 
zmienia się zakaźność wirusa, śmier-
telność czy oporność na szczepienia, 
dopóty badania NGS nie są konieczne. 
Natomiast jeśli pojawia się ryzyko, że 
dany wariant wirusa zmienia przebieg 
choroby, wówczas celowe jest uzyska-
nie dodatkowej wiedzy na jego temat. 
Wtedy właśnie przydaje się technika 
NGS, dzięki której określa się częstość 
występowania danej mutacji w badanej 
populacji.

Pamiętajmy też o tym, że wirus mutu-
je w różnych kierunkach – również w kie-
runku łagodzenia przebiegu choroby. 
W jego interesie nie jest bowiem zabicie 
nosiciela, tylko możliwość dalszego 

rozprzestrzeniania się w jego organizmie, 
więc może przyjąć lżejszą, bardziej skrytą 
czy wręcz bezobjawową formę.

Co pan sądzi o możliwości wykonywa-
nia szybkich testów PCR poza labo-
ratorium, np. na SOR, z możliwością 
uzyskania wyniku w krótkim czasie?
Testy szybkie, ale bazujące na techni-
ce PCR są globalnie wykorzystywane 
w  warunkach izby przyjęć czy SOR od 
samego początku pandemii COVID-19. 
W Polsce zaczęliśmy dość masowo sto-
sować to rozwiązanie już w maju. Przez 
kolejne miesiące te testy – podobnie jak 
inne elementy całej diagnostyki w  kie-
runku COVID-19 – były sukcesywnie 
doskonalone. Trzeba jasno powiedzieć, 
że technika PCR, niezależnie od formy 
i miejsca jej stosowania, jest złotym stan-
dardem w  walce z  pandemią. Te testy, 
dające wynik do 45 minut, charakteryzują 
się właściwą czułością i swoistością.

Natomiast odrębną kwestią jest to, 
czy samo stwierdzenie występowania 
u  podejrzanego materiału genetycznego 
oznacza, że jest on zakażony. Niekoniecz-
nie. Te badania są tak czułe, że mogą 
wykazać nawet szczątkowy ślad niekom-
pletnego materiału wirusowego. To zaś 
może oznaczać, że albo badany już prze-
chorował COVID-19, albo że nosogardziel 
została zanieczyszczona tym materiałem 
tuż przed pobraniem próbki i  nie musi 
się to wiązać z  aktywnym zakażeniem 
i zagrożeniem dla otoczenia.

Testy szybkie, ale bazujące na technice PCR są 

globalnie wykorzystywane w warunkach izby przyjęć 

czy SOR od samego początku pandemii COVID-19.

Więcej informacji
na stronie:

byczdrowym.info
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nieprawidłowe stężenie cholestero-
lu w organizmie. Mogą ją stosować 
wszyscy, niezależnie od wieku, stanu 
zdrowia i  chorób współistniejących 
itd. Trzeba też mieć na uwadze, że 
na pewnym etapie te działania będą 
niewystarczające i konieczne będzie 
wdrożenie specjalistycznych leków, 
przede wszystkim statyn.

Ile osób w naszym kraju ma pod-
wyższony cholesterol?
Szacuje się, że podwyższone stę-
żenie cholesterolu, czyli hipercho-
lesterolemię, w  Polsce ma około
18 milionów osób. Chociaż nie-
prawidłowe stężenie cholesterolu 
może mieć właściwie każdy, to 
są jednak czynniki, które zwięk-
szają ryzyko wystąpienia hiper-
cholesterolemii. Na niektóre nie 
mamy wpływu, gdyż związane są 
z  uwarunkowaniami genetyczny-
mi, a pozostałe związane są z tzw. 
niezdrowym stylem życia. Nieprawi-
dłowe stężenie cholesterolu często 
występuje u  osób z  nadwagą lub 
otyłością, a  także u  tych, które na 
co dzień mają niewiele ruchu, jedzą 
tłusto i  zbyt kalorycznie. Dodatko-
wo niemodyfikowalnym czynnikiem 
zwiększającym prawdopodobień-
stwo tej choroby jest wiek, dlate-
go hipercholesterolemię częściej 
stwierdza się u osób starszych.

Hipercholesterolemia
– nie boli, ale jest groźna w skutkach
Lipidogram, określany też profilem lipidowym, to badanie 

profilaktyczne, które warto wykonać przynajmniej raz w roku.

Więcej informacji
na stronie:

byczdrowym.info

Do jakich właściwie powikłań 
może doprowadzić nieleczona 
hipercholesterolemia?
Warto zaznaczyć, że ryzyko nega-
tywnych konsekwencji zdrowot-
nych oraz ich powikłań zwiększa się 
o 30 proc. wraz ze wzrostem stęże-
nia cholesterolu o każde 30 mg/dl. 

A jaka jest profilaktyka hiper-
cholesterolemii? Jak można 
zwalczać zbyt wysoki poziom 
cholesterolu?
Istotą prewencji jest wdrożenie 
zdrowego stylu życia. W  praktyce 
oznacza to, by więcej się ruszać, 
właściwie się odżywiać (dieta 
powinna zawierać zbilansowa-
ne, dobrej jakości produkty, bez 
żywności wysokoprzetworzonej, 
z  niewielką ilością mięsa, zwłasz-
cza tłustego, oraz mniej tłuszczów 
zwierzęcych, a  więcej tych pocho-
dzenia roślinnego), dbać o  długi, 
dobry jakościowo sen, zaprzestać 

stosowania używek. Z  kolei, jeśli 
cholesterol już jest podwyższony, 
to oprócz modyfikacji stylu życia 
konieczne jest wprowadzenie terapii 
farmakologicznej. Aby zwiększyć 
szanse osiągnięcia docelowego 
stężenia cholesterolu, u  pacjentów 
wprowadza się również metody
niefarmakologiczne.

Czym są sterole roślinne i jaka 
jest ich rola w prewencji hiper-
cholesterolemii oraz leczeniu 
początkowego stadium choroby? 
Gdzie możemy je znaleźć i komu 
są rekomendowane?
Sterole roślinne to sprawdzony 
składnik obniżający poziom chole-
sterolu we krwi. Niestety, standar-
dowa, codzienna dieta dostarcza ich 
za mało, dlatego zgodnie z rekomen-
dacjami (III Deklaracja Sopocka), 
ważnym uzupełnieniem modyfikacji 
zarówno stylu życia, jak i  leczenia 
jest stosowanie żywności funk-
cjonalnej, która może powodować 
zmniejszenie stężenia LDL nawet 
o  10 proc. Należy też pamiętać, 
że dieta bogata w  sterole roślinne 
jest wskazana u  każdego, kto ma 

Prof. dr. hab. 
n. med. Artur 
Mamcarz
Kierownik III 
Kliniki Chorób 
Wewnętrznych 
i Kardiologii 
Wydziału 
Lekarskiego WUM, 
Międzyleski Szpital 
Specjalistyczny 
w Warszawie

CZY WIESZ, ŻE...

Sterole roślinne to 
sprawdzony składnik 
obniżający poziom 
cholesterolu we krwi. 
WHO wskazuje, że dzięki 
higienicznemu stylowi 
życia można by uniknąć 
ok. 75 proc. zgonów na 
tle chorób sercowo-
-naczyniowych.

PROBLEM

https://optymalnewybory.pl/blokujcholesterol/
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hipercholesterolemia, czyli podwyższone 
stężenie cholesterolu LDL we krwi, wystę-
pujące u  około 60 proc. dorosłych Pola-
ków. Trzeba podkreślić, że mogą mieć 
one różny przebieg i  chociaż często są 
łagodne, to jednak podwyższone stęże-
nie cholesterolu zawsze zwiększa ryzyko 
rozwoju chorób serca i  naczyń. Wśród 
innych często występujących zaburzeń 
metabolicznych znajdują się między 
innymi cukrzyca i  dna moczanowa. 
W  wielu przypadkach mają one związek 
z nadwagą. W Polsce, szczególnie wśród 
młodzieży, szybko wzrasta odsetek osób 
z otyłością.

Coraz częściej pojawia się też zespół 
metaboliczny – jakie są jego objawy?
Zespołem metabolicznym nazywamy 
wiele czynników powiązanych ze sobą, 
które zwiększają ryzyko rozwoju chorób 
serca i  naczyń. Zespół metaboliczny 
jest związany nie tylko z  zaburzeniami 
gospodarki lipidowej, np. podwyższonym 
stężeniem cholesterolu i  trójglicerydów, 
ale też z  zaburzeniami w  metabolizmie 
węglowodanów, co prowadzi między 
innymi do podwyższenia stężenia glu-
kozy we krwi oraz wysokiego ciśnienia 
tętniczego. U  osób, u  których stwierdza 
się ten zespół, najczęściej występuje 

także otyłość, definiowana u  mężczyzn 
jako obwód talii powyżej 102 cm i u kobiet 
powyżej 88 cm. Wspólnym czynni-
kiem w  patogenezie większości przy-
padków wymienionych stanów jest
insulinooporność.

Jak skutecznie poradzić sobie z zabu-
rzeniami metabolicznymi?
Leczenie w  pierwszej kolejności polega 
na zmianie stylu życia. Kluczową kwe-
stią jest wdrożenie regularnej aktyw-
ności fizycznej, dopasowanej do wieku 
oraz możliwości. Zgodnie z  zaleceniami 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
zaleca się, by wykonywać minimum 150 
minut tygodniowo umiarkowanej aktyw-
ności fizycznej lub 75 minut tygodniowo 
intensywnej aktywności fizycznej. Drugą 
istotną kwestią jest dieta, którą u  osób 
z  zaburzeniami metabolicznymi należy 
zmodyfikować pod względem składu 
posiłków, jak również ich kaloryczności, 
którą w  większości przypadków nale-
ży obniżyć. W  codziennym jadłospisie 
powinny znaleźć się przede wszystkim 
warzywa i  owoce, produkty pełnoziar-
niste, chudy nabiał i  chude mięso. Nale-
ży też starać się zastępować tłuszcze 
pochodzenia zwierzęcego tłuszczami 
roślinnymi.

Na czym polegają zaburzenia me-
taboliczne i dlaczego coraz częściej 
występują w młodym wieku?
W  każdym organizmie, we wszystkich 
tkankach, zachodzi wiele skomplikowa-
nych reakcji chemicznych, pod których 
wpływem dochodzi zarówno do roz-
padu, jak i  budowania związków che-
micznych. Właśnie dzięki tym reakcjom 
metabolicznym możliwe jest prawidłowe 
funkcjonowanie organizmu. Czasami 
jednak dochodzi do zaburzeń metabo-
licznych, które mogą być wrodzone, ale 
znacznie częściej są nabyte i  związane 
z  niezdrowym stylem życia. Wśród naj-
częściej występujących zaburzeń meta-
bolicznych są dyslipidemie, a wśród nich 

Zaburzenia metaboliczne 
pojawiają się coraz częściej
– zwykle są nabyte i związane 
z niezdrowym stylem życia. 
W ich leczeniu kluczowa jest 
zmiana diety na zdrową i bogatą 
w polifenole, a także wdrożenie 
regularnej aktywności fizycznej.

Co warto wiedzieć o zaburzeniach 
metabolicznych?

Więcej informacji
na stronie:

byczdrowym.info
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W świecie technologii medycznych 
w Polsce ostatnio pojawiło się wiele 
innowacji. Co z pana perspektywy 
jest największym osiągnięciem na 
przestrzeni tego roku?
Technologie medyczne podążają przede 
wszystkim w  kierunku m.in. diagno-
stycznym, opierając się na innowacyjnej 
telemedycynie. Będzie to forma, w której 
lekarz za pomocą czujników, urządzeń 
(w  domu pacjenta) dostarczających 
informacje o stanie zdrowia, będzie mógł 
zdalnie postawić diagnozę, a  następnie 
zaplanować leczenie.

Kolejnym kierunkiem w rozwoju tech-
nologii medycznej będzie wykorzysta-
nie algorytmów sztucznej inteligencji 
sieci neuronowych. Tutaj jednym z  naj-
ważniejszych polskich projektów jest 

Czy będziemy 

mogli korzystać 

z wydrukowanych organów 

w szerszym zakresie? 

Technologie medyczne 

rozwijają się obecnie na 

wielu płaszczyznach. 

Wszystko po to, by 

m.in. niwelować skutki 

kryzysu ochrony zdrowia 

i móc jeszcze skuteczniej 

pomagać pacjentom. 

Jakie zatem rozwiązania 

przyniesie nam przyszłość?

Dr Maciej Kawecki
Powołany przez Komisję Europejską na funkcję 
Digital EU Ambassador. Prezes Instytutu Lema. 

Prorektor ds. innowacji Wyższej Szkoły
Bankowej w Warszawie.
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Biocam, czyli start-up Macieja Wysoc-
kiego, który opracował nową kapsułkę 
endoskopową. Jest to rozwiązanie, które 
w  naszym układzie pokarmowym robi 
55 tysięcy zdjęć, by sieci neuronowe były 
w stanie wykazać zmiany nowotworowe.

Trzecim obszarem rozwoju tech-
nologii niewątpliwie jest psychologia 
– tworzenie cyfrowych terapeutyków, 
a  więc także algorytmów. Polega na 
przeniesieniu się (za pomocą gogli) do 
świata wirtualnego, by algorytmy, rozpo-
znając nasze emocje, determinowały to, 
co widzimy.

Czwartym zaś obszarem rozwoju 
medycyny jest robotyka. Nie chodzi tu 
tylko o  robota chirurgicznego Da Vinci, 
który już dzisiaj jest standardem, ale 
również o  robotykę z  wykorzystaniem 
druku 3D, stosowanym m.in. w  spraw-
dzaniu skuteczności terapii leczących 
nowotwory. Warto również wspomnieć 
w  tym kontekście o  rozwoju genety-
ki pozwalającym na dobranie terapii 
mononuklearnych.

Czy może pan powiedzieć, czym jest 
biologizacja technologii? Jakie za-
stosowanie mogą mieć wydrukowane 
organy i kiedy zaczniemy wykorzy-
stywać tę technologię w medycynie?
Potencjał biologizacji technologii jest 
gigantyczny i  obejmuje dwie płasz-
czyzny. Jedną z  nich jest drukowanie 
organów w  celu weryfikacji, czy dany 
nowotwór będzie reagował na chemio-
terapię tak długo, jak tę chemioterapię 
będziemy podawać. W  tej procedurze 
pobiera się tkankę nowotworową z orga-
nizmu żywego, zamieszcza się komórki 
nowotworowe w  hydrożelu, drukuje się 
z nich tkanki, a następnie podaje do nich 
chemioterapię i  obserwuje, czy chemia 
działa, zanim poda się ją pacjentowi. Ten 
proces jest już obecnie przeprowadzany.

Natomiast druga płaszczyzna zwią-
zana z  drukiem organów obejmuje 
transplantację. To, co już jest wykony-
wane (m.in. w  Szwecji), to drukowanie 
i  transplantacja rogówki oka. Pracuje-
my obecnie nad organami prostymi, 

czyli składającymi się z  jednej kategorii 
tkanek. Należy do nich np. ucho, które 
– mam nadzieję, że w ciągu najbliższe-
go roku – będziemy mogli drukować 
i  wykorzystywać w  transplantologii. 
Największym wyzwaniem jest tworze-
nie organów wielotkankowych, takich 
jak np. trzustka. Skupia się na tym wie-
le ośrodków medycznych na świecie. 
W  Polsce twórcą takiej technologii jest 
Sygnis na Wydziale Chemii Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Myślę, że w  per-
spektywie najbliższych 15 lat będziemy 
w  stanie drukować każdy organ i  rato-
wać życie pacjentom chorym m.in. na 
raka trzustki, który, zaraz po glejakach, 
jest uznawany za najbardziej oporny na 
terapię.

Jakie korzyści wynikają z wprowa-
dzenia innowacyjnych technologii 
w ochronie zdrowia?
To, co mnie najbardziej zaskoczyło 
w  rozwoju medycyny, to wykorzystywa-
nie wirtualnej rzeczywistości do wizu-
alizowania pacjentowi przed operacją 
zmiany nowotworowej. Jest to cenne, by 
zrozumiał, na czym polega jego zabieg. 
Dzięki temu pacjent może aktywnie 
uczestniczyć w procesie decyzyjnym, ale 
również ma świadomość, jak zalecenia 
pooperacyjne są ważne w jego przypad-
ku. Pacjent wtedy rozumie cały proces 
terapeutyczny i  stosuje się do wskazó-
wek lekarzy.

Technologie medyczne są także odpo-
wiedzią na wszelkie kryzysy związane 
z ochroną zdrowia. Pandemia, zachwia-
nia łańcuchów dostaw, rywalizacja 
pomiędzy Big Pharmami, zawyżanie cen 
leków ze względu na ochronę patento-
wą, deglobalizacja i obciążanie lokalnych 
systemów – to wszystko sprawia, że 
technologia jest jedynym sposobem na 
odciążanie opieki zdrowotnej.

Jak w pana ocenie prezentuje się przy-
szłość opieki nad pacjentami z wyko-
rzystaniem nowych technologii?
Globalnie przyszłość opieki nad pacjen-
tami z wykorzystaniem nowych techno-
logii znacznie poprawi jej jakość i, tak 
jak wcześniej wspomniałem, odciąży 
lekarzy i  wszystkich pracowników 
ochrony zdrowia. Postęp technologii 
medycznych w  Polsce posuwa się do 
przodu, jednak jak na razie dzieje się to 
zbyt wolno. Zdecydowanie brakuje nam 
zaufania do nowych technologii – i  to 
nie pacjentów, ale  lekarzy. Wszystkie 
start-upy, które znam, komercjalizują 
się nie w Polsce, lecz za granicą, ponie-
waż tam mamy do czynienia z większą 
akceptacją innowacji.

Postęp technologii 
medycznych w Polsce 
posuwa się do przodu, 
jednak jak na razie 
dzieje się to zbyt wolno.

FOT. :  PAWEŁ PORĘCKI

Więcej informacji
na stronie:

byczdrowym.info
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Ablacja to małoinwazyjny zabieg kardiologiczny, 

który może całkowicie wyleczyć pacjenta z arytmii. 

O swoich doświadczeniach z chorobą i życiu po 

zabiegu opowiada Wojciech Łozowski „Łozo”, aktor, 

prezenter i były lider grupy Afromental. 

Jakie objawy dawały występujące u pana zaburzenia rytmu 
serca?
Pierwsze objawy arytmii pojawiły się już w dzieciństwie, jednak diagno-
zę częstoskurczu nadkomorowego otrzymałem dopiero po 27 latach 
chorowania. Ataki występowały u mnie średnio 3-4 razy w miesiącu 
i zwykle podczas aktywności fizycznej. Polegały na tym, że nagle przez 
około minuty moje serce biło bardzo mocno, co było widoczne nawet 
przez ubranie. Odczuwałem to, jakby serce przeskakiwało na inny, 
równoległy tor. Jako że działo się to często i przez lata, wypracowałem 
sposób, by wskakiwało na właściwy tor. Gdy pojawiał się atak, kładłem 
się na plecach i głęboko oddychałem, co powodowało, że bicie serca 
się uspokajało i mogłem wrócić do aktywności. Co ciekawe, czasami 
miało to miejsce na koncertach zespołu Afromental – wtedy wiele 
osób myślało, że to jakiś rodzaj performance’u, w rzeczywistości 
jednak musiałem po prostu spowolnić bicie swojego serca.

W jaki sposób dowiedział się pan o zaburzeniach rytmu serca?
Niestety, diagnostyka częstoskurczu nadkomorowego, czyli rodzaju 
arytmii, jest trudna, gdyż zwykle nie można uchwycić go w badaniu 
EKG, robiąc echo serca, czy nawet w badaniu Holtera. Miałem to 
szczęście w nieszczęściu, że raz przydarzył mi się atak inny niż wszyst-
kie – trwał ponad 30 minut, co z kolei umożliwiło zapisanie zaburzeń 
podczas badania. Po przyjeździe do szpitala specjalista zdiagnozował 
częstoskurcz i zalecił wykonanie zabiegu ablacji. Tym sposobem po 
wielu latach dowiedziałem się wreszcie, na co choruję i w jaki sposób 
się to leczy.

Czy zabieg ablacji wiązał się z jakimiś wyrzeczeniami?
To nie jest zabieg, który boli i do którego trzeba się jakoś specjalnie 
przygotowywać. Jest krótki i chyba najtrudniejsze w nim jest to, że 
wykonywany jest bez narkozy, czyli znieczulenia ogólnego, tym samym 
pacjent ma świadomość, co się z nim dzieje i czego właśnie doświad-
cza. Bezpośrednio po zabiegu najtrudniejsze jest to, że nie można się 
ruszać przez ponad dwie doby. Później przez minimum rok należy 
prowadzić oszczędny tryb życia – nie uprawiać sportów, dźwigać itp. 
Jest to dość uciążliwe, zwłaszcza gdy wcześniej było się aktywnym 
człowiekiem. Ale taką przerwę, ten czas, by ułożyć sobie w głowie wiele 
rzeczy na nowo, można dobrze wykorzystać. Pamiętam, że każdy atak 
był dla mnie dużym stresem, gdyż wiązał się z myślami, czy minie, czy 
jednak nie i tym razem umrę. Dlatego też uważam, że chociaż zabieg 
ablacji napawa lękiem i faktycznie jest związany z wyrzeczeniami, to 
warto się na niego zdecydować, gdyż umożliwia całkowite wyleczenie.

Czy po zabiegu musiał zmienić pan dotychczasowy styl życia?
Na początku musiałem być bardzo ostrożny – sprawdzałem, co mogę, 
a czego nie. Każde szybsze bicie serca napawało lękiem, dlatego też 
zdecydowałem się na specjalistyczną pomoc, która umożliwiła mi 
wyleczenie się z nerwicy lękowej. Z czasem, gdy z sercem nic się nie 
działo, wróciłem do życia w pełni. Myślę jednak, że dzięki chorobie 
stałem się dojrzalszy, wiem, że mogę przejść wiele i poradzić sobie 
nawet z dużymi trudnościami. Teraz jestem 10 lat po zabiegu i moje 
serce nadal jest w doskonałej kondycji. Mam jednak większą świado-
mość i wiem, jak cieszyć się życiem, ale sobie nie szkodzić – bardziej 
dbam o ciało, regularnie ćwiczę, jem lepiej i ogólnie żyję zdrowiej. Przy 
czym w tym wszystkim liczy się dla mnie równowaga – moje życie 
płynie w rockandrollowym rytmie, jednak już bez tego przerażającego 
uczucia, jakiego doświadczałem, żyjąc z arytmią.

Jaką pana zdaniem rolę odgrywają osoby publiczne w kwestii 
edukowania społeczeństwa, np. na temat chorób serca i ich 
profilaktyki?
Uważam, że istotne jest, by osoby publiczne dzieliły się swoimi 
historiami, życiem bez koloryzowania, bo dzięki temu mogą wspomóc 
innych w tym, by łatwiej uporali się ze swoimi trudnościami. Myślę, że 
mój przypadek może pokazać innym, że chociaż przez wiele lat żyłem 
z chorobą, często było z nią trudno, to ostatecznie postawiono diagno-
zę i wyleczono mnie, co może dawać innym nadzieję i siłę, by walczyć 
o swoje zdrowie. Oczywiście nie uważam, że jest to obowiązek osób 
publicznych, jednak bardzo się cieszę, że wiele z nich ma taką potrzebę 
i tym samym pomaga innym. Ponadto wydaje mi się, że takie historie 
jak moja to też świetny sposób na to, by zachęcić innych nie tylko do 
badań profilaktycznych, ale również do leczenia – dzięki ablacji moje 
życie naprawdę stało się lepsze, dlatego myślę, że zachęci to innych 
chorych do podjęcia decyzji o zabiegu.

Jakie są pana rady dla pacjentów kardiologicznych, a także osób 
w grupie ryzyka?
Jeżeli ktoś czuje, że coś niedobrego dzieje się z jego sercem, to 
powinien wiedzieć, że warto szukać przyczyny tych problemów. 
Trzeba znaleźć kilku naprawdę dobrych specjalistów, którzy spojrzą na 
przypadek z różnych perspektyw i postawią diagnozę. Nie bagatelizuj-
my problemów kardiologicznych. Ponadto, jeśli już wiadomo, jakie to 
schorzenie i jakie są zalecenia, to nie warto się bać. Wiem, że zabiegi 
kardiologiczne budzą pełno wątpliwości i napawają lękiem, jednak 
mogę powiedzieć na moim przykładzie, że dopiero po ablacji odetchną-
łem z ulgą, nie boję się o kondycję serca i żyję w pełni.

Wojciech Łozowski „Łozo”
Aktor, prezenter i były lider grupy Afromental

Więcej informacji
na stronie:

byczdrowym.info
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kobiety w ciąży
(na każdym etapie ciąży),

osoby w wieku 
powyżej 55 lat,

dzieci od ukończenia 
6. miesiąca życia,

pracownicy 
ochrony zdrowia,

osoby z chorobami przewlekłymi serca, płuc, nerek, wątroby, chorobami 
metabolicznymi (np. cukrzyca), neurorozwojowymi lub hematologicznymi.

1 https://www.mp.pl/szczepienia/aktualnosci/218616,eksperci-nizp-pzh-przypominaja-o-szczepieniuprzeciwko-grypie
2 Program Szczepień Ochronnych na rok 2022. Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 października 2021 r.

Największym ryzykiem powikłań

i ciężkiego przebiegu grypy 

obarczone są dzieci, kobiety

w ciąży, seniorzy oraz osoby 

cierpiące na choroby przewlekłe. 

Zmiana sposobu nauczania i powrót 

do szkół sprawiają, że w tym roku 

szczególnie narażone będą dzieci.

Z danych Narodowego Instytutu 

Zdrowia Publicznego – PZH

w Warszawie wynika, że wirusem 

grypy zakaża się w Polsce

35-40 proc. dzieci w grupie od

1. do 14. roku życia, a przeciwko 

grypie szczepi się mniej niż

1 proc. z nich1.

Szczepienie przeciw grypie jest 

zalecane wszystkim osobom 

powyżej 6. miesiąca życia,

które chcą uniknąć zachorowania 

na grypę. Jednak szczególnie 

powinny zaszczepić się 

wspomniane wcześniej grupy, 

czyli:2

INFOGRAFIKA

oraz pacjenci po udarze mózgu. W uprosz-
czeniu można powiedzieć, że im więcej cho-
rób występuje u  danej osoby, tym większe 
jest ryzyko wystąpienia poważnych powi-
kłań grypy. Dobra wiadomość jest taka, że 
dla tych osób szczepienie przeciw grypie 
jest refundowane – ponadto na podstawie 
recepty z refundacją 100 proc. lub 50 proc. 
zaszczepione mogą zostać również dzieci 
i kobiety w ciąży.

Dlaczego grypa jest tak groźna dla pa-
cjentów kardiologicznych? Jakie powi-
kłania mogą u nich wystąpić?
Grypa może spowodować wystąpienie 
powikłań ze strony serca i naczyń, dlatego 
też jest szczególnie groźna właśnie dla tych 
chorych. Jednym z powikłań jest zapalenie 
mięśnia sercowego, które często pojawia 
się u osób młodych, a ponadto w burzliwym 
przebiegu jest obarczone dużym ryzykiem 
zgonu. Częściej jednak rozwija się przewle-
kłe zapalenie mięśnia sercowego, w którym 
objawy niewydolności serca mogą poja-
wić się dopiero kilka miesięcy, a  czasem 
nawet lat po wyleczeniu infekcji. Ponadto 
grypa sprzyja rozwojowi miażdżycy, a  tak-
że destabilizacji blaszki miażdżycowej, co 
zwiększa kilkukrotnie ryzyko wystąpienia 
zawału serca oraz udaru mózgu. Należy 
zdawać sobie sprawę, że grypa zwiększa aż 
6-krotnie ryzyko wystąpienia zawału serca 

w ciągu pierwszych 3 dni infekcji, a w kolej-
ne dni do dwóch tygodni – prawie 5-krotnie. 
Infekcja grypowa sprzyja też występowaniu 
zaburzeń rytmu, szczególnie migotania 
przedsionków. Kolejnym powikłaniem jest 
nadkażenie bakteryjne – osoba, która ma 
infekcję wirusową, jest bardziej podatna 
na infekcję bakteryjną w  ostrym okresie, 
a  trzeba pamiętać, że to także dodatkowe 
obciążenie dla układu krążenia i tym samym 
ryzyko jego dalszego uszkodzenia. Dlatego 
też chorzy powinni stosować profilaktykę 
incydentów sercowo-naczyniowych, szcze-
piąc się przeciw grypie, oraz prowadzić 
higieniczny tryb życia, nie zapominając przy 
tym o leczeniu występujących chorób.

Gdzie można wykonać szczepienie prze-
ciw grypie? Jakie korzyści płyną z możli-
wości wykonania szczepień w aptekach?
Szczepienie przeciw grypie można wykonać 
zarówno w  gabinecie podstawowej opieki 
medycznej (dorośli i  dzieci), jak i  w  aptece 
(dorośli). Aby było to możliwe, należy wcze-
śniej przyjść na wizytę do placówki POZ 
i uzyskać receptę. W  tym roku szczepienie 
można wykonać również w aptekach, gdzie 
kwalifikację przeprowadza farmaceuta, co 
w mojej opinii jest znakomitym pomysłem. 
Takie inicjatywy zwiększają dostępność 
szczepień, dzięki czemu w krótszym czasie 
zaszczepi się więcej osób.

INFOGRAFIKA

Prof. dr hab. 
n. med. Piotr 
Jankowski
Kierownik 
Kliniki Chorób 
Wewnętrznych 
i Gerontokardiologii, 
p. o. Kierownika 
Zakładu 
Epidemiologii 
i Promocji Zdrowia 
w Szkole Zdrowia 
Publicznego, CMKP

Więcej informacji
na stronie:

byczdrowym.info

Dlaczego społeczeństwo powinno wyko-
nywać szczepienia przeciw grypie?
Grypa to powszechna i  bardzo zaraźliwa 
choroba, na którą w Polsce w sezonie jesien-
no-zimowym choruje nawet kilka milionów 
osób. Zwykle trwa 7 dni i chociaż jej przebieg 
jest nieprzyjemny, to przeważnie u osób bez 
innych chorób rzadko wywołuje powikłania. 
Należy jednak podkreślić, że osoby z  grup 
ryzyka mogą przechodzić ją bardzo ciężko, 
a także częściej występują u nich powikłania, 
w tym nawet zgon. Dlatego, aby zmniejszyć 
ryzyko zachorowania, a  także zmniejszyć 
ryzyko wystąpienia poważnych powikłań, 
należy zaszczepić się przeciw grypie.

Kto jest w grupie ryzyka cięższego prze-
chodzenia grypy oraz wystąpienia powi-
kłań? Czym są grupy refundacyjne i jacy 
pacjenci do nich należą?
Do grup ryzyka należą osoby starsze (65+), 
a  także osoby chorujące na schorzenia 
przewlekłe, w szczególności choroby układu 
krążenia, cukrzycę, przewlekłe choroby płuc 

Grypa co sezon wywołuje epidemię. 

Aby uchronić się od zachorowania 

oraz ciężkiego przebiegu i powikłań, 

warto zaszczepić się przeciw grypie.

Jak uchronić się przed grypą?
WYZWANIA
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Chcieć żyć
Depresja to nie tylko stan obniżonego 
nastroju, brak wiary w siebie, utrata mo-
tywacji czy niechęć do kontaktów mię-
dzyludzkich. Pacjent z  depresją może 
targnąć się na swoje życie lub zupełnie 
zrezygnować z walki o nie.

– Prawdziwa depresja to choroba 
przewlekła, którą trzeba leczyć, szukając 
pomocy u specjalisty zdrowia psychicz-
nego, podobnie jak w przypadku chorób 
serca pomocy szukamy u  kardiologa. 
Dziś każdy specjalista zajmujący się 
leczeniem chorób cywilizacyjnych powi-
nien mieć świadomość wpływu i znacze-
nia zdrowia psychicznego na pacjenta. 
Nie przesadzę, jeśli powiem, że to spra-
wa życia i  śmierci – twierdzi Ewelina 
Pańczyk. 

– Depresja u  pacjenta sercowego to 
problem złożony i  zdecydowanie bar-
dziej poważny niż tylko chwilowy spadek 
nastroju. To poważna choroba, która 
wymaga wsparcia farmakologicznego 
i  psychiatrycznego! Jeśli chodzi o  far-
makologię, nie wystarczą jedynie leki 
uspokajające. Tu potrzebny jest specja-
lista – psychiatra, który rozpozna pro-
blem i  zastosuje odpowiednie leczenie 
farmakologiczne – wyjaśnia prof. Gil. To 
alarmujące, że pacjenci po zawale serca 
i jednocześnie chorujący na depresję są 

Serce to emocje
Jak mówi Ewelina Pańczyk, prezes fun-
dacji Instytut Świadomości, pacjent 
kardiologiczny to pacjent szczególnie 
wrażliwy, osoba, która przeżywa strach 
o  swoje zdrowie i  życie, traci poczucie 
bezpieczeństwa, którego fundamentem 
jest zdrowie. W jego codzienność wkrada 
się niepewność, brak stabilności, w  tym 
emocjonalnej, a to niestety droga do pro-
blemów zdrowia psychicznego, w  tym 
depresji.

– Mimo że chory otrzymuje od lekarza 
niezbędne zalecenia, które mają wspo-
móc wyzdrowienie i  funkcjonowanie 
z  chorobą kardiologiczną, są to przede 
wszystkim zalecenia dotyczące diety, ak-
tywności fizycznej, badań i  farmakologii. 
Zapomina się o psychice pacjenta, a prze-
cież to właśnie jego stan psychiczny 
może być albo największym wsparciem, 
albo przeszkodą w  realizowaniu zaleceń 
terapeutycznych. A stąd prosta droga do 
kolejnych incydentów sercowo-naczynio-
wych – wyjaśnia Ewelina Pańczyk.

Depresja czynnikiem ryzyka
Depresja jako choroba powinna być po-
strzegana jako jeden z  poważniejszych 
czynników ryzyka sercowo-naczyniowe-
go u  pacjentów po przebytym zawale 
mięśnia sercowego.

– Jeszcze do niedawna my jako kar-
diolodzy bagatelizowaliśmy wpływ depre-
sji na pacjenta z  chorobami serca. Oraz 
jeszcze do niedawna depresja w  ogóle 
nie była postrzegana jako tak poważna 
choroba mogąca mieć śmiertelne konse-
kwencje, ale raczej jako czas obniżonego 
nastroju, przejściowy stan. Populacja 
leczonych przez nas pacjentów urosła 
jednak na tyle, że zaczęliśmy zauważać 
konkretne związki i od kilku lat wiemy, że 
i  aspekt zdrowia psychicznego wymaga 
naszej uwagi – tłumaczy prof. Robert 
Gil, prezes elekt Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego. 

Nagły incydent sercowo-naczyniowy 

i świadomość o chorobie najważniejszego 

narządu – serca – to dla pacjenta 

trauma. Zbagatelizowana, niezauważona, 

niezrozumiana i pozostawiona samej 

sobie może prowadzić do kolejnej ciężkiej 

choroby cywilizacyjnej – depresji. To już 

potwierdzone, że choroby serca i depresja 

mają ze sobą ścisły związek.

Prof. dr hab.
n. med. Robert Gil
Prezes elekt 
Polskiego 
Towarzystwa 
Kardiologicznego

Ewelina Pańczyk
Prezes fundacji 
Instytut 
Świadomości

aż o 50 proc. bardziej narażeni na zgony! 
– dodaje. 

Jak podkreśla Ewelina Pańczyk, jeśli 
mamy rzeczywiście do czynienia z  de-
presją, to nawet wsparcie bliskich pa-
cjenta, choć tak istotne, może okazać się 
niewystarczające.

Zgadza się z tym prof. Gil, który dodaje, 
że warunkiem skutecznego leczenia kar-
diologicznego, dającego szansę na wyle-
czenie pacjenta z depresją, jest wsparcie 
psychiatry i  odpowiednie leczenie uzu-
pełniające terapię kardiologiczną.

Depresja jako choroba powinna 
być postrzegana jako jeden 
z poważniejszych czynników 
ryzyka sercowo-naczyniowego 
u pacjentów po przebytym 
zawale mięśnia sercowego.

Fundacja Instytut Świadomości w ramach cyklu 
Pacjent ze Świadomością 

Więcej informacji
na stronie:

byczdrowym.info
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