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Nowe stacje do znieczulania 
podbijają rynek aparatury 
medycznej

Mindray, czołowy producent urządzeń i rozwiązań medycznych na świecie, 15 października organizuje 
wirtualną premierę nowych aparatów do znieczulania A9 i A8, które zostały wprowadzone do sprzedaży 

w Europie i innych regionach świata. Tym samym Mindray stał się kluczowym graczem na rynku 
zaawansowanych aparatów do znieczulania pacjenta. 

Firmie Mindray zależy na poprawie wyników lecze-
nia poprzez kompleksową troskę o bezpieczeństwo 
pacjentów, lekarzy i środowisko. W naszej opinii te 
aparaty doskonale potwierdzają tę filozofię – powie-

dział Ralph Zhao, General Manager of Sales and Marketing 
Patient Monitoring and Life Support. – W nowych apara-
tach A9 i A8 zastosowano najnowsze technologie wycho-
dzące naprzeciw potrzebom klinicystów w całym okresie 
okołooperacyjnym, umożliwiając im precyzyjne, stabilne  
i bezpieczne podawanie pacjentom znieczulenia, a jedno-
cześnie minimalizując ryzyko błędu ludzkiego, ogranicza-
jąc ilość pracy i redukując niekorzystny wpływ sal opera-
cyjnych na środowisko.

Nowe stacje do znieczulania pacjenta stworzone przez 
Mindray pozwalają anestezjologom kompleksowo zadbać 
o bezpieczeństwo pacjenta przez cały okres okołoopera-
cyjny: od momentu podania środka anestetycznego, aż do 
powrotu do zdrowia. Dzięki wykorzystaniu wysokoprze-
pływowej tlenoterapii donosowej (High Flow Nasal Cannu-
la, HFNC) nowe aparaty Mindray pozwalają wydłużyć czas 
bezpiecznego bezdechu z 8 do nawet 30 minut, co znacz-
nie ułatwia klinicystom zaintubowanie pacjenta.

W stanowisku Mindray A9 zastosowano także pionier-
ską technologię wspomagającą pod nazwą Automatic 
Controlled Anesthesia (ACA), która automatycznie reguluje 
dopływ świeżych gazów i anestetyku, aby szybko uzyskać 
docelowe stężenie końcowo-wydechowe środka aneste-
tycznego i tlenu wdechowego, zapewniając tym samym 
odpowiedni i stały poziom narkozy. Technologia pomaga 
także zmniejszyć nakład pracy lekarzy przy jednoczesnym 
spadku kosztów, dzięki ograniczeniu zużycia gazu i środ-
ków używanych podczas opieki nad pacjentem.

Nowe aparaty Mindray, zbudowane z myślą o poprawie 
bezpieczeństwa, wykorzystują technologie do wentylacji 
pacjenta stosowane na OIOM-ie, chroniąc układ oddecho-
wy przez cały okres okołooperacyjny. Obydwa stanowiska 
posiadają innowacyjny układ Volume Exchanger, który 
zapewnia precyzyjną i stabilną wentylację, przy założe-
niu krótkiego czasu uzyskania odpowiedniego poziomu 

saturacji i wypłukania środka znieczulającego. W urządze-
niu zastosowano także zaawansowane układy ochronne, 
mające za zadanie ograniczać częstość występowania po-
wikłań pooperacyjnych, jak np. monitorowanie ciśnienia 
przezpłucnego.

W trosce o środowisko, aparat A9 ogranicza użycie gazu 
podczas operacji. Narzędzia wspierające podejmowanie 
decyzji klinicznych, w tym m.in. optymalizator, pomiar 
i szacunki dotyczące środka znieczulającego, informują 
klinicystów o optymalnym przepływie świeżego gazu, 
pozwalając ograniczyć jego marnowanie. Aparat posiada 
także układ e-AGSS, który monitoruje skuteczność odpro-
wadzania gazów i wskazuje na ewentualne nieprawidło-
wości, a w trybie czuwania automatycznie wyłącza się, aby 
ograniczyć zużycie energii.

Intuicyjny interfejs użytkownika, opracowany w oparciu 
o wieloletnie konsultacje w zakresie sposobu funkcjono-
wania sal operacyjnych, ułatwia pracę często przemęczo-
nym i poddawanym znacznej presji anestezjologom. Po-
jemnościowy ekran dotykowy o przekątnej 18,5 cala, który 
można obracać o 360 stopni, jest prosty w obsłudze oraz 
posiada aż 10 profili, które można programować stosownie 
do scenariuszy klinicznych i wymogów eksploatacyjnych. 
Automatyczny test urządzenia przed przystąpieniem do 
pracy, który można zaplanować w dogodnym dla siebie 
czasie, zapewnia odpowiednie funkcjonowanie, wyświe-
tlając informacje o ewentualnych błędach.

Stanowiska do znieczulania pacjenta A9 i A8 mogą być 
fizycznie podłączane do wielu innych urządzeń Mindray, 
tworząc zaawansowaną i zintegrowaną stację roboczą. 
Dzięki opracowanym przez Mindray elastycznym rozwią-
zaniom integrującym, można je także podłączyć do wielu 
szpitalnych systemów informatycznych, dzięki czemu per-
sonel medyczny z dowolnego miejsca może szybko i na 
bieżąco monitorować stan zdrowia pacjenta.

Źródło: PAP

Informacja prasowa
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Założona w 2011 roku firma TDZ Technika dla zdrowia  
Sp. z o.o. znana jest na polskim rynku medycznym ze 

swojej działalności doradczej oraz serwisowej. W odpo-
wiedzi na potrzeby rynku zakres działania TDZ poszerzo-
ny został o rozwiązania IT wspierające pracę administracji 
szpitali, działów gospodarczych, pralni oraz najnowszą 
aplikację w portfolio firmy – Elektroniczną Kartę Znieczu-
leń. Program dedykowany do pracy na sali operacyjnej 
wspiera i ułatwia pracę zarówno lekarzy anestezjologów, 
jak i pielęgniarek anestezjologicznych.

Łącząc bogate doświadczenie i wiedzę serwisową do-
tyczącą aparatury anestezjologicznej ze zdolnościami 
programistycznymi i analitycznymi zatrudnionych infor-
matyków, TDZ było w stanie opracować ergonomiczną, 
użyteczną i unikatową na polskim rynku aplikację. Elektro-
niczna Karta Znieczuleń została więc kolejnym dokumen-
tem EDM dostępnym dla szpitali.

Kluczowym zagadnieniem wykorzystywanym w EKZ 
jest integracja oprogramowania z urządzeniami medycz-
nymi takimi jak: aparat do znieczulania ogólnego, kardio-
monitor, pompa infuzyjna czy monitor rzutu serca. Dane 
potrzebne anestezjologowi do prowadzenia dokumenta-
cji zabiegu zaciągane są w sposób automatyczny z wyko-
rzystywanych przez niego urządzeń – i to bez względu na 
konfigurację stanowisk do znieczulania – system EKZ jest 
vendor-neutral, tzn. jest w stanie zintegrować urządzenia 

różnych producentów tak, aby z wysyłanych przez nie da-
nych powstała jedna spójna baza danych.

Dodatkowe opcje takie jak: dodawanie leków, oznacza-
nie przetaczania płynów i preparatów krwi, dodawanie 
komentarzy i oznaczanie artefaktów pozwalają na wierne 
odtworzenie w postaci cyfrowej klasycznej karty znieczu-
lenia używanej na co dzień w salach operacyjnych. Zinte-
growane z systemem formularze umożliwiają pełen opis 
stanu pacjenta, rodzaju i szczegółów znieczulenia oraz np. 
wypełnienie Okołooperacyjnej Karty Kontroli. Pełna indy-
widualizacja ustawień w zależności od potrzeb klienta czyni 
EKZ systemem łatwym, elastycznym i chętnie używanym 
przez anestezjologów. Dotychczasowe wdrożenia systemu 
(np. SPZOZ CSK Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wojsko-
wy Instytut Medycyny Lotniczej, Szpital Kliniczny im. Karola 
Jonschera w Poznaniu, Szpital Solec, Szpital Inflancka, Uni-
wersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku itd.) 
umożliwiają ciągły rozwój aplikacji i czynią ją produktem 
atrakcyjnym zarówno dla administracji szpitala, jak i użyt-
kowników docelowych – personelu anestezjologicznego. 

Ponadto, aby usprawnić proces tworzenia dokumenta-
cji, EKZ posiada szerokie możliwości integracji z systemami 
HIS używanymi przez polskie szpitale. Zaawansowana in-
tegracja pozwala zarówno dokumentować zużycie leków, 
jak i prowadzić ewidencję czasu pracy personelu i wyko-
rzystania sali operacyjnej.

Nowy poziom bezpieczeństwa znieczulenia

n
reklama
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Niezbędne i niezawodne 
wyposażenie sal 
operacyjnych i OIOM

Profesjonalne wyposażenie sal operacyjnych i OIOM gwarantuje komfort pracy w trakcie wykonywania 
operacji i zabiegów, a także ułatwia zapewnienie pacjentom opieki medycznej na najwyższym poziomie. 

Kluczowe jest więc funkcjonalne zaaranżowanie bloków operacyjnych oraz sal intensywnej opieki 
medycznej czy też sal wybudzeniowych.

Informacja prasowa

Nie da się ukryć, że wyposażenie sal operacyjnych 
i oddziałów intensywnej terapii w nowoczesny 
sprzęt jest jedną z największych i najdroższych 
inwestycji w placówkach medycznych. Dlatego 

wszystkie kwestie związane z organizacją i wyposażeniem 
trzeba gruntownie przemyśleć.

Zarządzanie blokiem operacyjnym
Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z moder-

nizacją czy budową od podstaw, trzeba wziąć pod uwagę 
wiele kryteriów, w tym wymogi higieniczne i prawne oraz 
istniejącą infrastrukturę. Rozkład pomieszczeń, połączenie 
bloku operacyjnego z oddziałami czy też sterylizatornią 
i magazynem, organizacja traktów czystych i brudnych, 
instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna, instalacja gazów 
medycznych to wszystko istotne aspekty. Właściwe za-
rządzenie blokiem operacyjnym, bez względu na to, czy 
będziemy mieli do czynienia z pojedynczymi salami na 
oddziałach, czy z centralnym, zbiorczym blokiem opera-
cyjnym, wpłynie na rentowność inwestycji. Choć w prakty-
ce rekomenduje się tę drugą opcję.

Wyposażenie sal operacyjnych
Podstawą wyposażenia sal operacyjnych są oczywi-

ście stoły operacyjne. Szeroka oferta firm produkujących 
sprzęt medyczny sprawia, że bez trudu można dopasować 
stół zabiegowy do rodzaju zabiegów, do których będzie 
przeznaczony. Można też zrezygnować z wysoko wyspe-
cjalizowanego produktu na rzecz wielofunkcyjnego i dość 
uniwersalnego stołu operacyjnego. Wśród istotnych para-
metrów jest ilość segmentów, system wymiennych blatów, 
przezierność stołu, konstrukcja materaców, czy też jakość 
materiałów. Na sali niezastąpiony jest też dobry monitor 
medyczny z rozbudowanym systemem diagnostycznym 
umożliwiającym monitorowanie stanu i bezpieczeństwa 
pacjenta na wielu płaszczyznach, a także aparat do znie-
czulania. Do tego dochodzą lampy operacyjne, zapewnia-
jące właściwe warunki pracy. Uzupełnieniem będą stoliki 
i wózki medyczne, kolumny zasilające lub sufitowe jed-

nostki zasilające, a także mosty medyczne dające swobod-
ny dostęp do wszelkich gniazd gazowych i elektrycznych  
z każdego miejsca sali operacyjnej.

Aranżacja sal na oddziałach intensywnej terapii
Wśród niezbędnego wyposażenia na salach intensywnej 

terapii są mosty zasilające, które umożliwiają podawanie pa-
cjentom gazów medycznych, a ich dodatkowe wyposażenie, 
takie jak oświetlenie czy gniazdka elektryczne, ułatwia opie-
kę nad chorym. Alternatywą są nowoczesne panele nadłóż-
kowe pozwalające na podłączenie aparatury medycznej 
oraz dostarczanie gazów medycznych. Sale intensywnej 
terapii doskonale uzupełniają też kolumny zasilające, sufi-
towe lub wolnostojące, które w zależności od konfiguracji 
umożliwiają kompleksową instalację sprzętu medycznego. 
To właśnie one posiadają między innymi punkty poboru ga-
zów medycznych, gniazda ekwipotencjalne, gniazda elek-
tryczne, wysięgniki kroplówek, kosze na dreny i materiały 
opatrunkowe, oświetlenie LED i inne opcjonalne elementy. 
Wyposażenie sal w doskonałej jakości sprzęt zapewni pa-
cjentom komfort i bezpieczeństwo, a personelowi medycz-
nemu komfortowe wykonywanie pracy.

Źródło: www.sprawnafirma.com.pl
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Kompetentny lekarz, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii lub medycyny ratunkowej musi 
posiadać szeroką wiedzę w zakresie leczenia stanów nagłych, umiejętności praktyczne i interpersonalne. 

Aby je zdobyć, niezbędne jest ciągłe doskonalenie zarówno w warunkach klinicznych, jak i z wykorzystaniem 
nowoczesnych narzędzi dydaktycznych i technologii. Dziedziną dydaktyki, która pozwala na ćwiczenie 
wybranych umiejętności oraz weryfikację wiedzy, jest symulacja medyczna. Jej funkcjonalności dają 

możliwość zdobywania doświadczenia bez stwarzania zagrożenia dla prawdziwego pacjenta. 
Dla zapewnienia wysokiego realizmu nauczania możliwe jest wykorzystanie symulacji hybrydowych. 
Pozwalają one na doskonalenie wybranych umiejętności z porównywalnym do realnego poziomem 

trudności oraz w środowisku zbliżonym do rzeczywistych warunków pracy.

Krzysztof Karwan, Kamil Radzikowski, Bartłomiej Wódarski, Łukasz Bilski, 
Piotr Werżanowski, Michał Pirożyński

Symulacja hybrydowa 
w kształceniu anestezjologów 
i specjalistów medycyny
ratunkowej

W ciągu ostatnich dwóch dekad nastąpił znacz-
ny postęp w wykorzystaniu symulacji jako na-
rzędzia dydaktyki w medycynie [1]. Funkcjo-
nalności symulacji medycznej pozwalają na 

praktyczne kształcenie studentów oraz doskonalenie kom-
petencji rezydentów oraz lekarzy posiadających doświad-
czenie kliniczne. Jest to niezwykle istotne w przypadku 
dziedzin takich jak anestezjologia i intensywna terapia 
oraz medycyna ratunkowa, w których potrzeba dynamicz-
nego działania wymaga od personelu medycznego szero-
kiej wiedzy, umiejętności praktycznych i doświadczenia.

Specyfika wymienionych specjalizacji jest często po-
równywana do przemysłu lotniczego [2]. Oba systemy 
zależności cechuje minimalna tolerancja na błąd i poten-
cjalne zagrożenie życia wielu osób [3]. O ile przemysł lot-
niczy charakteryzuje wyjątkowo wysoki poziom bezpie-
czeństwa, to liczba zdarzeń niepożądanych w medycynie 
pozostaje nadal na niepokojąco wysokim poziomie. Sza-
cuje się, że w USA błędy medyczne stanowią przyczynę 
nawet 98 tys. zgonów rocznie [4]. Są one także przyczyną 
wielu powikłań. Wykazano, że zdarzenia te nie są spowo-
dowane jedynie brakiem wiedzy merytorycznej czy umie-
jętności praktycznych. W większości przypadków ich przy-
czyną jest czynnik ludzki, w szczególności nieumiejętne 
wykorzystanie własnych doświadczeń w praktyce, niepra-
widłowa organizacja pracy i błędy w relacjach interperso-
nalnych [4]. Sytuacja ta implikuje konieczność poszukiwa-

nia narzędzi, które mogą pozytywnie wpłynąć na wzrost 
kompetencji personelu medycznego w tych obszarach  
i poprawę jakości opieki zdrowotnej.

Czynnikiem, który umożliwił poprawę bezpieczeństwa 
lotów, było rutynowe wdrożenie symulatorów do proce-
su szkolenia pilotów i kontrolerów ruchu lotniczego [5]. 
W analogiczny sposób postrzega się obecnie nowoczesny 
model doskonalenia zawodowego personelu medycznego 
[1-3]. Dzięki symulacji medycznej możliwe jest ćwiczenie 
wybranych umiejętności praktycznych i interpersonalnych 
z uwzględnieniem specyfiki wykonywanej specjalizacji 
lekarskiej. Takie podejście do nauczania może stanowić 
ogromne wsparcie dla lekarzy na każdym etapie ich ka-
riery zawodowej [6]. Przekładać się to powinno na popra-
wę bezpieczeństwa pacjentów oraz wyższą jakość opieki  
w ramach całego systemu ochrony zdrowia [1].

Bezpieczeństwo pacjenta a kompetencje  
personelu medycznego

W roku 1927 dr William H. Mayo, rozumiejąc potrzebę 
gruntownego przygotowania lekarza do pełnienia swojej 
roli, stwierdził, że nie ma usprawiedliwienia dla chirurga, aby 
uczyć się na pacjencie [7]. Nie chodziło mu o brak potrze-
by praktycznego nauczania chirurgii przy stole operacyj-
nym. Przeciwnie, stwierdzeniem tym wyraził głęboką troskę  
o bezpieczeństwo chorego i potrzebę odpowiedniego przy-
gotowania teoretycznego i praktycznego każdego chirurga 
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do realizacji procedur operacyjnych. Słowa te dotyczą nie 
tylko chirurgii, ale każdej dziedziny medycyny oraz wszyst-
kich aspektów opieki nad chorymi i wpisują się w naczelną 
zasadę etyczną medycyny – primum non nocere.

Specyfika dziedzin, takich jak anestezjologia i intensyw-
na terapia oraz medycyna ratunkowa, wymaga od prak-
tykującego lekarza szerokiego wachlarza umiejętności 
praktycznych i doświadczenia klinicznego [8, 9]. Potrzeba 
szybkiego działania w obliczu stanu zagrożenia zdrowia  
i życia implikuje potrzebę ciągłego doskonalenia w reali-
zacji procedur ratujących życie. Niewątpliwie praktyka 
kliniczna stanowi najlepszą drogę do zdobywania do-
świadczenia, jednak obawa o bezpieczeństwo pacjenta 
ogranicza niekiedy możliwość wykonania ryzykownych 
procedur przez lekarza nieposiadającego biegłości w ich 
wykonywaniu. Obserwowany w dzisiejszych czasach dy-
namiczny rozwój narzędzi i technik symulacji medycznej 
i coraz większy dostęp do nowych technologii symulacyj-
nych sprawia, że możliwe stało się wypełnienie naturalnej 
luki w procesie kształcenia pomiędzy etapem nauczania 
teoretycznego a praktyką kliniczną [10]. Symulacja me-
dyczna może wspierać rozwój podstawowych lub zaawan-
sowanych umiejętności klinicznych na wszystkich etapach 
doskonalenia zawodowego [10]. Pozwala na odejście od 
klasycznej relacji uczeń–mistrz, na korzyść nauczania 
ukierunkowanego na zdobycie konkretnych kompetencji 
(Competency – based Education and Training) [11, 12]. Edu-
kacja oparta na kompetencjach opiera się na założeniu, że 
subiektywny charakter oceny, dominujący w tradycyjnych 
formach nauczania, zostaje zastąpiony mierzalnymi, przej-
rzystymi, jasno sprecyzowanymi celami, które kursanci 
muszą osiągnąć [11, 12]. Szkolenie takie jest realizowane 
z wykorzystaniem adekwatnych do zaawansowania kur-
santów narzędzi w bezpiecznych warunkach pracowni sy-
mulacyjnej. Dopiero osiągnięcie biegłości w wykonywaniu 
danej procedury upoważnia do praktycznego jej wykony-
wania w warunkach klinicznych. Istotne jest także umiejęt-
ne przeniesienie zdobytych podczas symulacji umiejętno-
ści na właściwe zachowania w realnych warunkach opieki 
nad pacjentem będącym w stanie zagrożenia życia [1].

Symulacja hybrydowa jako narzędzie dydaktyki
W zależności od potrzeb edukacyjnych symulacja me-

dyczna daje możliwość wykorzystania różnych narzędzi 
– trenażerów, fantomów, zaawansowanych symulatorów 
pacjenta, wirtualnej rzeczywistości czy pacjentów symulo-
wanych [13, 14]. Ich funkcjonalności pozwalają na ćwiczenie 
różnych umiejętności praktycznych z późniejszym wdroże-
niem zdobytych kompetencji w praktyce klinicznej. Należy 
pamiętać, że praktyka lekarska to nie tylko sprawne wyko-
nywanie poszczególnych czynności, ale przede wszystkim 
umiejętne łączenie ich w skutecznym procesie diagnostycz-
no-terapeutycznym. Jest to niezwykle ważne w przypadku 
specjalności takich jak anestezjologia i intensywna terapia 
oraz medycyna ratunkowa, w których lekarz musi jednocza-
sowo analizować wiele informacji oraz podejmować traf-
ne decyzje, uwzględniając jednocześnie potrzebę aktyw-
nej współpracy z pozostałymi członkami zespołu. Oprócz 
sprawnej realizacji procedur medycznych, musi nadzorować 
całość procesu leczenia, kierować podległym zespołem oraz 

modyfikować postępowanie terapeutyczne, uwzględniając 
zmieniający się stan pacjenta. Możliwość doskonalenia wy-
mienionych umiejętności jednocześnie daje symulacja hy-
brydowa. 

Zgodnie z definicją symulacja hybrydowa stanowi połą-
czenie dwóch lub więcej narzędzi symulacji medycznej pod-
czas jednego scenariusza w celu zapewnienia uczestnikom 
bardziej realistycznych wrażeń [15]. Jej metodologia zakłada 
połączenie różnych narzędzi symulacji w jednym scenariu-
szu w celu osiągnięcia większego realizmu. Niewątpliwie 
taka forma nauki sprawia, że kursanci mają możliwość ćwi-
czenia różnych umiejętności z porównywalnym do realnego 
poziomem trudności oraz w środowisku zbliżonym do rze-
czywistych warunków pracy. Realizacja tak przygotowanych 
symulacji wymaga od uczestników doświadczenia klinicz-
nego, znajomości obowiązujących procedur i wytycznych, 
jak również obeznania z aparaturą medyczną, sprzętem  
i środowiskiem pracy. Z założenia jest więc dedykowana 
ćwiczeniu złożonych procedur z wysokim realizmem symu-
lacji imitującym rzeczywiste zdarzenia w środowisku klinicz-
nym. Odbywa się to bez narażania prawdziwego pacjenta 
na ryzyko powikłań [1]. Symulacje hybrydowe pozwalają 
także doskonalić umiejętności miękkie (non-technical skills) 
związane z zarządzaniem zespołem, komunikacją i zdolno-
ścią zachowania świadomości sytuacyjnej [1], niezbędne  
w przypadku potrzeby jednoczasowego wykonywania pro-
cedur diagnostycznych i terapeutycznych wobec pacjenta 
będącego w stanie zagrożenia życia.

Doskonalenie wybranych umiejętności technicznych
Symulacja hybrydowa pozwala na wyjście poza tradycyjne 

metody nauczania poprzez umożliwienie praktycznej reali-
zacji procedur klinicznych w bezpiecznych warunkach sal sy-
mulacyjnych. Kontrolowane środowisko symulacyjne stwarza 
warunki do praktycznej nauki poprzez działanie, samodzielne 
podejmowanie decyzji bez ograniczeń rzeczywistego środo-
wiska pracy [16]. Umożliwia ekspozycję na rzadko występu-
jące sytuacje, stanowiące wyzwanie w codziennej praktyce  
i będące bezpośrednią przyczyną zagrożenia zdrowia i życia 
pacjenta (rare and life-threatening cases) [16].

Istotnym elementem szkolenia anestezjologa i specjali-
sty medycyny ratunkowej jest umiejętność postępowania 
w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych trudności 
w zabezpieczeniu drożności dróg oddechowych (difficult 
airway management) [17]. W celu doskonalenia praktycz-
nych umiejętności postępowania w tego typu przypad-
kach najczęściej wykorzystuje się trenażery zadań częścio-
wych (part – task trainers) lub manekiny niskiej wierności 
(low fidelity manikins). W taki sposób doskonali się m.in. 
umiejętność zabezpieczania drożności dróg oddechowych 
z wykorzystaniem urządzeń nadgłośniowych, poprzez 
intubację z użyciem klasycznego laryngoskopu, wideola-
ryngoskopu lub fiberoskopu oraz metodami chirurgicz-
nymi [17, 18]. Możliwe jest również ćwiczenie procedury 
szybkiej indukcji znieczulenia (Rapid – Sequence Induction) 
[19]. Symulacja hybrydowa z jednoczesnym użyciem reali-
stycznego sprzętu i aparatury medycznej w połączeniu  
z narzędziami symulacji i interaktywnym symulatorem 
pacjenta pozwala na wykorzystanie wcześniej zdobytych 
umiejętności w wirtualnej przestrzeni imitującej rzeczywi- t
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ste środowisko pracy. Umiejętności techniczne są ćwiczo-
ne w kontekście realnych, trudnych sytuacji w dynamicznie 
zmieniających się warunkach. Umożliwia to doskonalenie 
kompetencji w czasie rzeczywistym i pod presją czasu. 
Symulacje tego typu umożliwiają także zdobycie doświad-
czeń związanych z powikłaniami prowadzonych procedur, 
ich rozpoznawaniem i leczeniem bez stwarzania zagroże-
nia dla prawdziwego pacjenta. Wielu autorów potwierdza 
skuteczność takiej formy szkolenia w zakresie trudnych 
dróg oddechowych, rekomendując ją do wykorzystania  
w kształceniu podyplomowym rezydentów anestezjologii 
i medycyny ratunkowej [17, 20].

W ostatnich latach w medycynie stanów nagłych obser-
wuje się wzrost wykorzystania ultrasonografii jako możli-
wości szybkiej oceny stanu pacjenta [21–23]. W medycynie 
ratunkowej i anestezjologii z powodzeniem wykorzystuje 
się ultrasonograficzne algorytmy diagnostyczne (np. eFAST, 
FATE, BLUE) pozwalające na postawienie diagnozy przy łóż-
ku chorego i wdrożenie adekwatnego leczenia [24]. Pod 
kontrolą obrazu USG możliwe jest wykonywanie zabiegów 
takich jak kaniulacja naczyń, perikardiocenteza, torakocen-
teza, paracenteza lub znieczulenie regionalne [25]. Symu-
lacja medyczna daje możliwość doskonalenia umiejętności 
wykonywania wyżej wymienionych procedur, a co ważne – 
nie jest uzależniona od dostępu do prawdziwych pacjentów 
[26]. Dzięki niej kursanci mają możliwość wielokrotnego po-
wtarzania scenariuszy z uwzględnieniem wzrastającego po-
ziomu ich trudności oraz zakresu posiadanych umiejętności. 
Pod tym względem nauka oparta na symulatorze może za-
pewnić skuteczny i bezpieczny sposób szkolenia rezydentów 
oraz doświadczonych specjalistów. Parks i wsp. udowodnili 
skuteczność symulacji wysokiej wierności w doskonaleniu 
umiejętności interpretacji obrazów ultrasonograficznych  
w przyłóżkowej ocenie stanu pacjenta będącego w stanie 
zagrożenia życia [27]. Dynamiczny rozwój technik symulacyj-
nych w zakresie ultrasonografii stwarza idealne warunki do 
ich wykorzystania w ramach symulacji hybrydowych. Girza-
das i wsp. wykorzystali ultrasonograficzny symulator gine-
kologiczny w połączeniu z symulatorem pacjenta wysokiej 
wierności w ramach scenariusza hybrydowego przedstawia-
jącego pacjentkę z pękniętą ciążą ekotopową [28]. Wykazali, 
że taka forma symulacji poprawia efekty kształcenia lekarzy 
medycyny ratunkowej w zakresie rozpoznawania i leczenia 
wstrząsu krwotocznego wikłającego pękniętą ciążę poza-
maciczną. Europejskie i amerykańskie towarzystwa naukowe 
rekomendują symulację medyczną wysokiej wierności do 
doskonalenia ultrasonograficznych technik diagnostycznych  
z wykorzystaniem scenariuszy symulacyjnych [29].

Symulacje hybrydowe mogą być również wykorzysty-
wane w doskonaleniu umiejętności prowadzenia zaawan-
sowanych zabiegów resuscytacyjnych u osób dorosłych  
i dzieci. Scenariusze symulacyjne wysokiej wierności wy-
korzystuje się w ramach szkoleń rekomendowanych przez 
ERC (European Resuscitation Council) i AHA (American 
Heart Association) [30,31]. Uczestnicy tych kursów rozwi-
jają swoje umiejętności w zakresie diagnozowania oraz 
podejmowania interwencji w przypadku nagłego zatrzy-
mania krążenia, niewydolności oddechowej czy zaburzeń 
rytmu serca. Sesje szkoleniowe wymagają praktycznego  
i aktywnego uczestnictwa w symulowanych scenariuszach 

klinicznych, w trakcie których korzysta się z interaktyw-
nych symulatorów pacjenta, różnych narzędzi symulacji  
i realistycznej aparatury medycznej [30, 31].

Kształcenie z wykorzystaniem symulacji hybrydowych 
może dotyczyć także postępowania w stanach nagłych. 
Walacik i wsp. wykazali możliwość nauki postępowania  
w zaburzeniach rytmu serca u niestabilnego pacjenta  
w ramach scenariusza symulacyjnego wysokiej wierności 
[32]. Wykorzystali do jego realizacji standaryzowanego 
pacjenta, generator rytmów serca i realistyczną aparaturę 
medyczną. Wykazali, że możliwe jest wykorzystanie róż-
nych narzędzi symulacji medycznej w ramach scenariusza 
hybrydowego w celu osiągnięcia wysokiego realizmu sy-
mulacji, co przełożyło się na lepsze efekty nauczania.

Noeller i wsp. zaprojektowali symulacje hybrydowe 
mające na celu doskonalenie rezydentów medycyny ra-
tunkowej w zakresie postępowania w wybranych sta-
nach nagłych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) 
[33]. Scenariusze dotyczyły leczenia obrażeń wielonarzą-
dowych, zaawansowanych czynności resuscytacyjnych  
u osób dorosłych i dzieci, postępowania w zaburzeniach 
rytmu serca i zatruciu lekami. W ich trakcie ćwiczono rów-
nież umiejętność przekazywania złych informacji rodzinie 
pacjenta. Dzięki wykorzystaniu hybrydowego modelu sy-
mulacyjnego autorzy byli w stanie osiągnąć założone cele 
dydaktyczne, uzyskując wysoki realizm symulacji, pozy-
tywną ocenę i satysfakcję kursantów.

Kyaw i wsp. wykorzystując hybrydowy model symula-
cji wykazali możliwość oceny umiejętności postępowania 
w przypadku urazu w obrębie narządu ruchu jako często 
występującej patologii wymagającej leczenia w SOR [34]. 
Użyli w tym celu pacjenta standaryzowanego i trenażer 
urazowy. Wykazali duży potencjał symulacji hybrydowych 
w praktycznym doskonaleniu lekarzy ratunkowych w tego 
typu zdarzeniach.

O ile symulacja medyczna od dawna dawała możliwość 
ćwiczenia poszczególnych umiejętności praktycznych  
i ich implementacji w sytuacjach klinicznych, szczególnie 
nagłych i zagrażających życiu pacjenta, to nie zawsze po-
zwalała w pełni odtworzyć pełen proces diagnostyczno-
-terapeutyczny. Wdrażanie procedur krytycznych takich jak 
zabezpieczenie trudnych dróg oddechowych czy postępo-
wania w wypadku rzadkich powikłań przebiegu okołoope-
racyjnego (takich jak na przykład śródoperacyjne zatrzyma-
nie krążenia czy hipertermia złośliwa) są kluczowe, bowiem 
nie da się ich przećwiczyć w codziennej pracy. Jednak rów-
nie ważne wydaje się nauczanie praktyczne tej części pracy 
anestezjologa, która nie jest tak widowiskowa, a polega na 
dbaniu o optymalny przebieg znieczulenia lub poszcze-
gólnych etapów leczenia chorego w Oddziale Intensywnej 
Terapii. Dzięki rozwojowi technologii i zastosowaniu metod 
symulacji hybrydowych pokonanie tych ograniczeń staje się 
możliwe. Umiejętne wykorzystanie przez instruktorów sy-
mulacji z dużym doświadczeniem klinicznym zestawu kilku 
narzędzi symulacyjnych w procesie hybrydowym pozwala 
odtworzyć warunki bliskie rzeczywistym z uwzględnieniem 
patofizjologii poszczególnych zaburzeń. Do takich narzędzi 
należy na przykład sztuczne płuco TestChest (AQAI, Niem-
cy), które reaguje w sposób naśladujący rzeczywisty na wen-
tylację za pomocą prawdziwego respiratora. Po połączeniu  
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z symulatorem pacjenta pozwala to rozszerzyć symula-
cję wysokiej wierności skupioną na temacie układu odde-
chowego z prostego zabezpieczenia dróg oddechowych, 
na globalne podejście do problemu i pacjenta. A przecież 
to właśnie holistyczne spojrzenie na chorego jest sed-
nem współczesnej medycyny, a szczególnie anestezjologii  
i intensywnej terapii. Umiejętność rozwiązania problemu 
stanowi niezbędną podstawę, ale to zdolność zachowania 
czujności, szybkiego rozpoznania, umocowania technicznej 
umiejętności w kontekście fizjologii i rozbudowanej terapii 
stanowi o prawdziwym sukcesie. Dlatego jest to tak ważne 
w procesie dydaktycznym.

Doskonalenie umiejętności interpersonalnych
W złożonym środowisku pracy, jakim jest zespół 

anestezjologiczny, urazowy czy resuscytacyjny, decyzje 
terapeutyczne są często podejmowane mimo braku pew-
ności co do rozpoznania, na podstawie niepełnych danych 
i pod presją czasu. Praca w tak złożonym systemie zależno-
ści wymaga właściwych działań i prawidłowej komunikacji 
pomiędzy osobami biorącymi udział w leczeniu pacjen-
ta. Jak wykazano, nawet 70% popełnianych w sytuacjach 
krytycznych błędów wynika nie z braku wiedzy, a uchy-
bień w pracy zespołowej, nieprawidłowej komunikacji, 
zaburzonej świadomości sytuacyjnej czy braku skutecz-
nego kierowania zespołem [4]. Aby zredukować ryzyko 
popełnianych błędów, od lekarzy działających w stanach 
nagłych wymaga się dodatkowych umiejętności, określa-
nych mianem nietechnicznych (non-technical skills) [4,35]. 
Są nimi: umiejętne kierowanie zespołem, podejmowanie 
decyzji, świadomość sytuacyjna, prawidłowa komunika-
cja i konstruktywna interwencja [35]. W dobie symulacji 
medycznej istnieją doskonałe warunki do nauczania tych 
umiejętności z wykorzystaniem symulacji hybrydowych  
w rzeczywistym środowisku pracy (in situ) lub poza nim, 
np. w pracowni symulacyjnej.

W 1986 roku Gaba i wsp. stworzyli środowisko symulacji 
anestezjologicznej (Comprehensive Anesthesia Simulation 

Environment) [36]. W warunkach 
sali operacyjnej wykorzystali ma-
nekin intubacyjny i sprzęt me-
dyczny używany podczas rutyno-
wego znieczulenia. Pozwoliło to 
na symulację wybranych zdarzeń 
niepożądanych podczas znieczu-
lenia z zachowaniem wysokiego 
realizmu i złożoności wykonywa-
nych procedur.

W 1992 roku Howard i wsp. za-
adaptowali na potrzeby medycyny 
funkcjonujące w lotnictwie proce-
dury zarządzania w sytuacjach kry-
zysowych (Crisis Resource Manage-
ment) [37]. W ten sposób powstały 
zasady Anesthesia Crisis Resource 
Management (ACRM), które zgod-
nie z założeniem autorów stanowią 
model postępowania w sytuacjach 
krytycznych występujących pod-
czas znieczulenia. Zasady ARCM 

zostały przyjęte przez inne ośrodki w USA, a w kolejnych 
latach zostały rozpowszechnione w krajach takich jak Kana-
da [38], Wielka Brytania [39], Niemcy [40] i Nowa Zelandia 
[41]. W trakcie szkoleń z tego zakresu wykorzystuje się m.in. 
symulacje hybrydowe w celu osiągnięcia jak najwyższego 
realizmu, a nacisk jest kładziony na czynniki wpływające na 
odpowiednią dynamikę pracy zespołu, prawidłową komuni-
kację i inne umiejętności nietechniczne. W kolejnych latach 
szkolenie symulacyjne oparte na zasadach ACRM stało się 
rutynowym w innych dziedzinach medycyny i przyczyniło 
się do poprawy bezpieczeństwa ciężko chorych pacjentów. 
W praktyce anestezjologa i specjalisty medycyny ratunko-
wej niezwykle cenne są certyfikowane szkolenia rekomen-
dowane przez europejskie i amerykańskie towarzystwa na-
ukowe uwzględniające elementy ACRM. Są one oparte na 
symulacjach niskiej i wysokiej wierności oraz symulacjach 
hybrydowych. Wśród nich należy wymienić szkolenia doty-
czące leczenia obrażeń ciała, jak np. ETC i ATLS [42, 43] oraz 
kursy dotyczące zaawansowanych zabiegów resuscytacyj-
nych, jak np. ACLS i ALS [30, 31].

Jednoczesne wykorzystanie różnych narzędzi w ramach 
symulacji hybrydowych może być również wykorzystane  
w trakcie oceny umiejętności działania w warunkach zda-
rzenia z dużą ilością poszkodowanych. Uslu i wsp., wykorzy-
stując symulatory pacjentów wysokiej wierności oraz odpo-
wiednio przygotowanych pacjentów standaryzowanych, 
zbadali znajomość procedur segregacji medycznej obowią-
zujących w SOR wśród rezydentów medycyny ratunkowej 
[44]. Wykazali, że wysoki realizm przeprowadzonej symulacji  
i jednoczesne wykorzystanie różnych narzędzi, pozwoliło 
na zidentyfikowanie luk w wiedzy i doświadczeniu w za-
kresie praktycznego stosowania procedur segregacyjnych. 
Analogiczne metody szkolenia są wykorzystywane podczas 
kursów z zakresu medycyny katastrof. Kobayashi i wsp. wy-
kazali możliwość wykorzystania symulacji hybrydowych 
wysokiej wierności do realizacji ćwiczeń z zakresu zdarzeń 
masowych i dekontaminacji skażeń ze względu na wysoki 
poziom realizmu takich działań [45]. Symulacja hybrydowa 
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jest również elementem komercyjnych szkoleń z tego zakre-
su, takich jak np. Advanced Bioterrorism Triage Course lub 
Advanced Disaster Life Support [46].

Ocena kompetencji z wykorzystaniem symulacji  
medycznej

W procesie kształcenia anestezjologów i specjalistów 
medycyny ratunkowej zarówno na poziomie rezydenc-
kim, jak również po uzyskaniu tytułu specjalisty stosuje się 
system okresowego oceniania wiedzy i umiejętności prak-
tycznych. W USA (American Board of Anesthesiology), Kana-
dzie (Royal College of Physicians and Surgeons of Canada)  
i Izraelu (Israel Board Examination in Anesthesia) symulacja 
medyczna jest stosowana podczas egzaminów zawodo-
wych i certyfikujących [47-49]. Kanadyjczycy wymagają, 
aby rezydenci anestezjologii przed złożeniem egzaminów 
specjalizacyjnych ukończyli program szkoleniowy oparty 
na scenariuszach symulacyjnych. Amerykanie wymagają 
co 10 lat recertyfikacji uprawnień i oceny wiedzy i umie-
jętności (Maintenance of Certification in Anesthesiology Pro-
gram). Jej elementem jest szkolenie symulacyjne. Ma to na 
celu potwierdzenie posiadanych kompetencji oraz iden-
tyfikację luk w praktyce wymagających dodatkowego do-
skonalenia. System takiej oceny ma za zadanie ustalić, czy 
lekarze dysponują odpowiednią wiedzą i umiejętnościami 
praktycznymi niezbędnymi do bezpiecznej i skutecznej 
opieki nad chorymi i stanowi istotne uzupełnienie ustnej  
i pisemnej formy egzaminu.

Symulacja medyczna jest również wykorzystywana 
w USA do oceny kompetencji rezydentów medycyny ra-
tunkowej. Accreditation Council for Graduate Medical 
Education (ACGME) w porozumieniu z American Board of 
Emergency Medicine (ABEM) stworzyły projekt oceniają-
cy kluczowe umiejętności, których nabycie jest niezbędne  
w procesie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie me-
dycyny ratunkowej (Emergency Medicine Milestones) [50]. 
Zgodnie z zaleceniami autorów programu znaczna część 
takich kompetencji może być oceniana w warunkach sy-
mulacji medycznej z wykorzystaniem scenariuszy wysokiej 
wierności i symulacji hybrydowych. Uwzględniając te zale-
cenia, Hart i wsp. z powodzeniem wykorzystali narzędzia 
symulacji w celu oceny wybranych umiejętności praktycz-
nych i interpersonalnych wśród rezydentów medycyny 
ratunkowej [51]. Dokonali oceny wybranych kompetencji 
podczas realizacji scenariuszy dotyczących leczenia cho-
rego z neuroinfekcją, pacjenta z obrażeniami wielonarzą-
dowymi i resuscytacji noworodka. Wykazali, że symulacja 
medyczna stanowi doskonałe narzędzie do kompleksowej 
oceny wiedzy i doświadczenia praktycznego i stanowi na-
turalne uzupełnienie bezpośredniej obserwacji i oceny re-
zydenta w jego codziennej pracy przy łóżku chorego.

Symulacja hybrydowa – doświadczenia własne
Autorzy pracy posiadają własne doświadczenia w re-

alizacji symulacji hybrydowych. W ośrodku autorów sce-
nariusze takie są prowadzone jako element zaawansowa-
nego szkolenia z zakresu bronchofiberoskopii w ramach 
modułu dotyczącego postępowania w stanach nagłych. 
Uczestnikami szkoleń są lekarze specjalizujący się m.in.  
w anestezjologii i intensywnej terapii oraz w medycy-

nie ratunkowej, którzy pozytywnie ukończyli szkolenie 
podstawowe z zakresu bronchofiberoskopii. Hybrydowe 
scenariusze symulacyjne dotyczą postępowania w przy-
padku wystąpienia powikłań (niewydolność oddecho-
wa, trudne drogi oddechowe, nagłe zatrzymanie krąże-
nia) u pacjenta poddawanego bronchoskopii z powodu 
podejrzenia oparzenia dróg oddechowych. W trakcie 
symulacji ocenia się znajomość obowiązujących w tych 
przypadkach procedur, przebieg procesu decyzyjnego, 
prawidłowość wdrażania procedur klinicznych medycy-
ny ratunkowej, znajomość obowiązujących wytycznych 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz umiejętności 
interpersonalne. Nadrzędnym celem tych symulacji jest 
ocena praktycznego przygotowania kursantów do dzia-
łania w przypadku nagłego pogorszenia stanu pacjenta 
poddawanego zabiegom diagnostycznym z wykorzysta-
niem bronchofiberoskopii.

Podsumowanie
Symulacja medyczna stanowi nowatorskie narzędzie 

w kształceniu zarówno rezydentów, jak i specjalistów 
anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ra-
tunkowej. Wykorzystanie funkcjonalności różnych jej na-
rzędzi w ramach symulacji hybrydowych daje możliwość 
odwzorowania rzeczywistych zdarzeń klinicznych w bez-
piecznych warunkach sali symulacyjnej z zachowaniem 
wysokiego realizmu wykonywanych zadań. Dzięki temu 
stanowi wsparcie w systemie nauczania i doskonalenia 
umiejętności praktycznych i interpersonalnych, niezbęd-
nych w codziennej pracy z ciężko chorym pacjentem. Sy-
mulacja hybrydowa może być również wykorzystywana 
do podtrzymania utraconych umiejętności w szczególno-
ści w przypadku procedur rzadko stosowanych w praktyce 
klinicznej. Może służyć także do oceny kompetencji zawo-
dowych, a w przyszłości do praktycznej oceny lekarzy pod-
czas egzaminów specjalizacyjnych.
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Formed – producent oraz lider 
na rynku kompleksowego 
wyposażenia placówek 
medycznych
Kompleksowo

Wyposażenie szpitali i obiektów medycznych to bardzo 
złożone zadanie. Wymaga szerokiej wiedzy, odpowiednie-
go sprzętu, specjalistów z wielu zakresów, czasu, dobrej 
komunikacji i dużo cierpliwości. Jako pierwsi wprowadzili-
śmy dla naszych klientów usługę kompleksową i od ponad 
dziesięciu lat specjalizujemy się w takiej formie współpra-
cy. Kompleksowość daje naszym odbiorcom gwarancję 
całościowego spojrzenia na inwestycję. Dbamy o to, aby 
zaoferować najlepsze rozwiązania jakościowe, funkcjonal-
ne i estetyczne.

Dysponujemy szeroką gamą urządzeń i mebli dedyko-
wanych dla sektora medycznego. Posiadamy wiele wła-
snych marek, które podkreślają nasz indywidualny styl.  
Z powodzeniem wyposażamy obiekty medyczne, od re-
cepcji po blok operacyjny. W swojej ofercie mamy autor-
skie kolekcje mebli do szpitala, zarówno w zakresie po-
mieszczeń medycznych, jak i biurowych. Nasze systemy 
meblowe SYMBIO spełniają wszystkie wymagania użyt-
kownika pod względem komfortu oraz funkcjonalności. 

Dajemy naszym klientom coś więcej niż tylko wyposaże-
nie. Wyróżnia nas przygotowywanie wizualizacji pomiesz-
czeń, aby przed realizacją zamawiający mógł zobaczyć 
efekt końcowy. Nasz dział projektowy analizuje wytyczne 
użytkowników, dobierając odpowiednie materiały i najle-
piej zoptymalizowane rozwiązania. Koordynacja, logistyka, 
wyposażenie pomieszczeń specjalistycznego przeznacze-
nia, dopasowanie do wymagań klienta to nasze wyróżniki. 

Realizacja projektu inwestycyjnego jest procesem,  
w którym Formed jest na każdym jego etapie. 

Sprawny przebieg realizacji zawdzięczamy stosowaniu 
naszej indywidualnej formuły „Pięciu kroków”, którą wy-
pracowaliśmy przez wiele lat działalności Formedu.

Produktowo i innowacyjnie
Posiadamy wielu partnerów biznesowych, jak również 

własny zakład produkcyjny, z własnym parkiem maszyno-
wym oraz zespołem konstruktorów. Pozwala nam to ofero-
wać innowacyjne produkty. Jako Formed posiadamy wdro-
żone systemy zarządzania jakością ISO 9001 oraz ISO 13485 
potwierdzone certyfikatami wydanymi przez DNV GL. Sys-
temy te pozwalają utrzymywać wysokie standardy jako-
ściowe na każdym etapie działalności firmy. Produkowane 
przez nas wyroby spełniają najnowsze normy i regulacje 

prawne stosowane dla wyrobów medycznych, posiadają 
atesty dopuszczające, certyfikaty, jak również charaktery-
zują się wysokimi parametrami techniczno-użytkowymi.

Mamy świadomość tego, iż tylko najnowsza technolo-
gia pozwala na produkowanie nowoczesnych wyrobów 
medycznych, wysokiej jakości, w sposób wydajny i przy 
akceptowalnych kosztach produkcji. Jakość i cena wyrobu 
gotowego jest ściśle powiązana z technologią produkcji. 
Jednak dopiero w połączeniu z przemyślanym, funkcjo-
nalnym projektem konstruktora będzie punktem wyjścia 
do osiągnięcia sukcesu rynkowego wyrobu. Szpital może 
otrzymać dobry produkt w przystępnej cenie.

Elastyczność współpracy
Wszystkie realizacje są dla nas wyjątkowe. Na zdjęciach 

czy filmach z zakończonych inwestycji można zobaczyć 
wnętrza, które zostały zaprojektowane z wyczuciem, sma-
kiem, dopracowaniem każdego szczegółu. Zawsze pod-
chodzimy do naszych zleceń indywidualnie i proponujemy 
najtrafniejsze rozwiązania, zarówno pracując przy kilku-
kondygnacyjnym obiekcie, jak i wnętrzach odrestaurowa-
nej perełki architektury. Na naszej liście referencyjnej jest 
m.in.: Szpital Uniwersytecki w Krakowie Prokocimiu „Me-
dyczny Gigant”, klinika MIRAI w Otwocku „Diament wśród 
klinik” czy Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku.

Realizując duże projekty, równolegle pracujemy nad 
wdrażaniem nowych produktów, współpracując z projek-
tantami. Kilka naszych produktów wyróżnia się nowator-
skimi rozwiązaniami, co zostało docenione i nagrodzone 
chociażby nagrodą Dobry Wzór czy Wzór Roku. 

W Formed możemy zaoferować pojedynczy produkt, 
jak również wyposażyć cały obiekt, oddział czy gabinet. 

Formed z nami w przyszłość.

Zapraszamy do kontaktu.

Formed Sp. z o.o., Sp. k.
ul. Leśnianka 97, 34-300 Żywiec
tel.  33 819-45-94
fax  33 819-46-21
e-mail: formed@formed-eu.pl
www.formed-eu.pl

Kontakt handlowy: 
Remigiusz Cichocki
Dyrektor Handlowy
tel. 601 881 434
remigiusz.cichocki
@formed-eu.pl
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Szpitale i budynki instytucji ochrony zdrowia to szczególny rodzaj infrastruktury użyteczności publicznej. 
Są one szczególnymi miejscami, w których podejmowane są działania względem i dla dobra pacjentów. 

Duże nasilenie usprzętowienia powoduje, iż strefy te są objęte niekiedy szczególnymi wymaganiami 
z tym związanymi. Niniejsze krótkie opracowanie traktuje o bardzo ważnym aspekcie, jakim jest 

oświetlenie sal operacyjnych.

Adrian Truszkiewicz, David Aebisher, Łukasz Wojtas, Dorota Bartusik-Aebisher

Oświetlenie sali operacyjnej

W języku potocznym światłem określa się wi-
dzialną część promieniowania elektromagne-
tycznego o zakresie od 380 nm do 780 nm.  
W świecie nauki jest to promieniowanie 

optyczne podlegające prawom optyki geometrycznej oraz 
falowej. W tym przypadku przyjmuje się zakres długości 
fali od 100 nm do 1 mm 

W kontekście oddziaływania na człowieka światło naj-
częściej jest rozumiane jako czynnik biorący udział w proce-
sie widzenia. Należy dodać, iż działanie to jest dużo szersze. 
Już sam fakt wpływu na funkcje fizjologiczne człowieka po-
przez stymulacje i regulacje na drodze hormonalnej powo-
duje, że ma ono ogromne znacznie [1]. Praca szyszynki zwią-
zana z światłem, a polegająca na wydzielaniu melatoniny, 
jak również serotoniny ma zasadnicze znaczenie dla utrzy-
mania prawidłowego cyklu aktywności i spoczynku.  

Światło ma znaczenie szczególnie w miejscu, którego 
dotyczy ten krótki opis, a mianowicie sali operacyjnej. Sala 
operacyjna to jedno z newralgicznych miejsc każdego szpi-
tala. Zdominowane przez najnowsze technologie nie może 
obyć się bez najważniejszego – człowieka. A ten – w oso-
bach lekarzy, pielęgniarek, instrumentariuszek oraz osób 
obsługi – musi mieć zapewnione odpowiednie warunki 
do pracy. Jednym z nich jest oświetlenie operacyjne. Jego 
potoczna nazwa – lampa operacyjna – może sugerować, 
iż mamy do czynienia z prostą lampą oświetlającą miejsce 
zabiegu. Nic z tych rzeczy, lampy operacyjne to skompli-
kowane systemy oświetlania, które muszą zapewnić nie-
zbędne warunki dla prowadzenia zabiegów operacyjnych. 
Podstawową ich cechą jest bezcieniowość. W czasie zabie-
gu operacyjnego wokół stołu operacyjnego, na którym 
znajduje się znieczulony pacjent znajduje się szereg osób 
uczestniczących w zabiegu. Oświetlenie operacyjne musi 
zapewniać właściwy poziom oświetlania pola operacyj-
nego nawet wówczas, gdy pomiędzy nim a czaszą lampy 
znajdzie się ktoś z tego zespołu. Powyższa funkcjonalność 
jest realizowana poprzez odpowiednią konstrukcję i liczbę 
czasz oraz zwiększoną liczbę źródeł światła w każdej z nich. 
Starsze rozwiązania lamp operacyjnych, które funkcjo-
nują do dnia dzisiejszego w wielu miejscach, oparte były  
o halogenowe lub ksenonowe źródła światła. W dzisiejszej 
dobie są one sukcesywnie wypierane przez oświetlenia 
LED. Niemniej jednak podstawowa zasada działania lampy 
w kontekście bezcieniowości jest zachowana – zwiększona 

do kilkudziesięciu diod LED liczba źródeł promieniowania 
świetlnego.

Lampy halogenowe, mimo że są wypierane z rynku 
przez najnowsze technologie, wciąż są używane w salach 
bloków operacyjnych. Wielką zaletą tego oświetlenia jest 
charakterystyka światła najbardziej zbliżona do światła sło-
necznego. Niski koszt samych halogenowych źródeł świta-
ła, prostota konstrukcji układów zasilających powodowały, 
iż przez długie lata były one niezastąpione w swojej funkcji 
na bloku operacyjnym. Pewną ich wadą była niestety duża 
moc i ilość emitowanego ciepła. Może to wydawać się 
niewielkim problemem, ale jeśli uzmysłowimy sobie wie-
logodzinne zabiegi operacyjne oraz pracujący zespół ope-
racyjny, od którego wymaga się maksymalnego skupienia  
w czasie operacji, to wysoka temperatura emitowana przez 
czasze lampy staje się dużym utrudnieniem. Należy dodać, 
iż zespoły operacyjne są ubrane w dodatkową odzież wła-
ściwą sali operacyjnej, która ten stan rzeczy potęguje. Do-
datkową konsekwencją dużej ilości ciepła emitowanego 
z lampy jest również nagrzewanie pola operacyjnego, co 
jest bardzo niekorzystne, a może być również niebezpiecz-
ne dla pacjenta.

Przywołana tutaj charakterystyka światła zbliżona do 
światła słonecznego jest wyrażana przez współczynnik 
Ra lub CRI  (Color Rending Index). Współczynnik ten wyraża  
w sposób ilościowy zdolność źródła światła do wiernego od-
dawania barw. Jego minimalna wartość równa 0 odpowia-
da światłu monochromatycznemu. W przypadku wartości 
maksymalnej równej 100 mamy do czynienia ze świtałem 
słonecznym, gdzie kolory są najlepiej oddawane, a przed-
mioty wyglądają najbardziej naturalnie. Wskaźnik ten jest 
określany na podstawie 14 kolorów testowych. Lampy ha-
logenowe charakteryzowały się najwyższymi wartościami 
tego współczynnika – prawie zawsze powyżej 95. Wg nor-
my PN-EN-12464-1:2022-01 wartość minimalna do obszaru 
operacyjnego Ra wynosi 90 [5]. Kolejnym parametrem, któ-
ry jest ważnym w kontekście oddawania barw jest R9. Jest 
on kluczowy w wielu dziedzinach życia, a w szczególności  
w medycynie, gdyż jest to kolor czerwony. Niska wartość 
tego parametru zaowocuje zafałszowaną barwą, np. skóry 
odbieraną przez obserwatora. I tutaj również wymagana 
wartość współczynnika R9 jest na poziomie 90.

Innym źródłem oświetlenia pola operacyjnego były  
w pewnym okresie żarówki ksenonowe. Lampy te, po-
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mimo pokładanych w nich nadziejach, zostały wyparte 
przez LED-y. Ich cechą charakterystyczną była skompliko-
wana budowa układów zasilających żarówkę wypełnioną 
ksenonem, której to koszt zakupu również był wyższy niż  
w przypadku zwykłego „halogena”.  

Oba te źródła światła umieszczane były w czaszach, któ-
re realizowały bezcieniowe oświetlania pola operacyjnego 
poprzez swoją konstrukcję. Mechanizmy tam implemento-
wane zapewniały również regulację pola plamy świetlnej. 

W czasie zabiegu operacyjnego bardzo dużym proble-
mem była i jest nagła awaria oświetlenia operacyjnego. 
Spowodowana przepaleniem  żarówki czy też awarią mo-
dułu zasilającego zawsze stawały się poważnym proble-
mem. Lampy operacyjne halogenowe, jak i ksenonowe po-
siadały układy awaryjnego przełączenia źródła światła, co 
niwelowało problem w konstrukcjach jednoźródłowych. 
Konstrukcje złożone z wielu mniejszych lamp umieszczo-
nych we wspólnej obudowie zmniejszały ryzyko wyłą-
czenia oświetlenia wskutek awarii. Usterka źródła światła 
pogarszała bezcieniowość, ale nie powodowała braku 
oświetlania pola operacyjnego. Zapotrzebowanie mocy  
w tych systemach było stosunkowo duże, zawsze liczone  
w setkach watów w odniesieniu na jedną czaszę lampy.

Obecnie powszechnie stosowanymi rozwiązaniami źró-
deł światła w salach operacyjnych i zabiegowych są diody 
LED. Zasada działania diody LED oparta jest o zjawisko re-
kombinacji nośników większościowych po przejściu przez 
złącze p-n. Towarzyszy temu wyzwalanie energii w posta-
ci ciepła, które zwiększa temperaturę diody, jak również  
w postaci promieniowania. Stosunek mocy poszczegól-
nych form przemiany energii jest bardzo różny i uzależnio-
ny jest od materiału złącza. Do produkcji diod LED używa 
się materiałów, które potrafią wypromieniować kilkadzie-
siąt procent uwalnianej mocy [2]. Jedne z pierwszych kon-
strukcji lamp były oparte na zespołach diod wielokolo-

rowych umieszczonych we wspólnej obudowie. Światło  
z nich pochodzące mieszało się na powierzchni pola opera-
cyjnego dając pożądane światło białe. Wadą tych konstruk-
cji były kolorowe półcienie na brzegach plamy świetlnej.  
W miarę rozwoju techniki pojawiły się diody białe. Kon-
strukcja ich jest bardziej złożona od zwykłych diod kolo-
rowych, w których barwa świecenia zależy od domieszko-
wania półprzewodnika w trakcie produkcji. Początkowo 
wytwarzano je jako trzy diody połączone w jednej struktu-
rze, lecz rozwiązanie to nie dawało zadowalających para-
metrów w kontekście powtarzalności. W kolejnym etapie 
diody niebieskie domieszkowano fosforem. Biała dioda 
LED miała wówczas temperaturę barwową na poziomie 
4000 K i Ra na poziomie około 75. Kolejnym krokiem było 
stworzenie diody UV i użycie luminoforu w celu osiągnię-
cia barwy białej. Dalsze prace naukowców zaowocowały 
opracowaniem diody białej już bez użycia luminoforu [3]. 
Szczegółowe omówienie działania diod LED znacznie wy-
kracza poza zakres niniejszego opracowana. Szanowny 
Czytelnik może pogłębić te kwestie w obszernej literaturze 
tematu.

Diody LED charakteryzują się dużą trwałością, wyma-
gają jednak doskonałego wręcz systemu chłodzenia oraz 
stabilizacji prądu. Brak chłodzenia może doprowadzić do 
szybkiego zniszczenia źródła światła. Wymagane do pracy 
zasilacze realizują źródła prądowe. Konstrukcja lamp ope-
racyjnych opartych o diody LED raczej wyklucza wymianę 
pojedynczego elementu świetlnego. Wymianie podlega 
cały moduł zawierający kilka bądź kilkanaście pojedyn-
czych źródeł świtała.

Wszystkie konstrukcje lamp niezależnie od rozwiązań 
technicznych muszą eliminować olśnienie. Termin ten 
określa doznania wzrokowe stworzone przez jaskrawe 
obiekty znajdujące się w polu widzenia. Ograniczenie tego 
parametru w lampach operacyjnych odbywa się poprzez 
odpowiednią konstrukcję czaszy lub/i źródeł światła. Bar-
dzo mocne źródło światła, szczególnie w przypadku tra-
dycyjnych żarówek z włóknem wolframowym, jest osło-
nięte przeciwdziałając olśnieniu i emituje promieniowanie 
świetlne w kierunku dużej czaszy, która to je odbija w kie-
runku pola operacyjnego. Powoduje to redukcję olśnienia, 
a jednocześnie poprawę bezcieniowości.

Bardzo ważnym parametrem jest natężenie oświetlenia. 
Konieczne jest, aby ten parametr był parametrem regulo-
wanym. Dostępne lampy operacyjne wiodących producen-
tów pozwalają na uzyskanie natężenia światła na poziomie 
zawsze powyżej 100 klx/czaszę. Nie powinna natomiast 
przekraczać 160 klx w środku pola w odległości 1 m od 
lampy. Historycznie rzecz biorąc, obecne były rozwiązania 
oparte o lampy wyładowcze, które pozwalały osiągnąć 200 
klx. Niestety posiadały nieakceptowalną wadę – powodo-
wały szybkie zmęczenie oczu operatora. Tak więc dąże-
nie do maksymalizacji natężenia światła nie jest najlepszą  
z dróg.  W lampach diodowych jest zadaniem stosunkowo 
łatwym i może się odbywać w szerokich granicach. 

Drugim obok natężenia światła parametrem krytycz-
nym jest temperatura barwowa. Dla lamp halogenowych 
była ona w zakresie około od 4100K do 4500K. Lampy LED-
-owe wykorzystujące odmienne źródła światła mogą mieć 
ten parametr zdecydowanie szerszy wartościowo. Czyniąc www.pixabay.com
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zakres tego  parametru wymogiem, należy się zastanowić 
nad jego celowością ze względu na potrzeby operatora  
w kontekście pola operacyjnego. Mówiąc o barwie świtała, 
konieczne jest zwrócenie uwagi na oświetlenie endosko-
powe. Tutaj wykorzystywanym kolorem światła jest bar-
wa zielona. Możliwość uzyskania takiego oświetlenia jest  
w dzisiejszej dobie lamp LED stosunkowo prosta i nie war-
to z niej rezygnować.

Obszar zabiegowy nie jest płaski. Konieczne jest zatem 
oświetlanie, które będzie zapewniać światło na całej jego 
głębokości. Mowa tu o parametrze lamp operacyjnych, 
jakim jest głębokość oświetlenia. To właśnie ten para-
metr wiele mówi o jakości oświetlania pola operacyjnego.  
Z punktu widzenia wartości to głębokość oświetlenia po-
winna być jak największa.    

Z punktu widzenia ciągłości działania lampy operacyj-
nej w kontekście prowadzonego zabiegu operacyjnego 
bardzo ważną cechą jest możliwość przełączenia się zasila-
cza na zapasowe źródło energii. Obecnie nowoczesne sale 
operacyjne mają zasilania bezprzerwowe, niemniej  jednak 
funkcjonalność lamp w tym zakresie jest pożądana, szcze-
gólnie przy starszych instalacjach czy też budynkach [4].

Dzisiejsze lampy montowane w salach zabiegowych  
i operacyjnych to systemy zawierające nierzadko w swej 
konstrukcji inne urządzenia. Oprócz realizacji oświetlenia 
pola operacyjnego mogą mieć wbudowane kamery po-
zwalające na rejestrację zabiegu. Transmisja poza miejsce 
prowadzenia zbiegu operacyjnego jest doskonałym roz-
wiązaniem dla szkolenia młodych kadr lekarskich. Możliwy 
jest również montaż na wspólnej kolumnie dodatkowego 
monitora wyświetlającego obrazy z dowolnego źródła,  
w tym obrazów radiologicznych RTG czy też skanów KT, 
MR umieszczonych w systemach PACS. Dzięki temu lekarz 
operujący ma dostęp do dokumentacji obrazowej pacjenta  
w czasie zbiegu. W kontekście dodatkowych elementów 
zestawu należy wspomnieć o konieczności ich okablowa-
nia. Duża liczba elementów (monitor, komputer All-In-One,  
kamera) wymaga dodatkowych przewodów zasilających, 
jak również przewodów sygnałowych. Wszystkie te prze-
wody muszą znajdować się wewnątrz kolumny sufitowej 
oraz ramionach. Ograniczona tam ilość miejsca oraz ko-
nieczność utrzymania zapewnienia ruchomości w szero-
kich wartościach kąta obrotu, w połączeniu z wymogiem 
niezawodności sprawiają, iż montaż kolejnych elementów 
zestawu jest utrudniony lub wręcz niemożliwy. Zostały 
wprawdzie opracowane rozwiązania oparte o pierścienie 
ślizgowe, które to zapewniały rozwiązanie problemu ob-
rotu o dowolny kąt, niemiej jednak nie były bez wad. Ilość 
pierścieni zawarta w ramieniu była niewielka – wystarczają-
ca do przeniesienia zasilania do źródła światła. W przypad-
ku wielożyłowych kabli sygnałowych o niskim poziomie 
sygnału to rozwiązanie nie sprawdziło się w dostateczny 
sposób. Sale operacyjne są pomieszczeniami o standar-
dowych wysokościach. Zwiększając ilość elementów za-
montowanych w zestawie, zwiększa się również długość 
kolumny. Biorąc pod uwagę obecność stropu laminarne-
go bardzo często można się spotkać z problemem niskie-
go zawieszenia zestawu, co utrudnia pracę, a nawet może 
doprowadzić do wypadku. Wadę tę częściowo rozwiązano 
poprzez montaż ramion z czasami niewspółosiowo. Takie 

rozwiązania wprawdzie częściowo poprawiło problem ni-
skiej sali, ale często skutkowało mniejszym zakresem ruchu 
w kontekście kąta obrotu elementów lampy znajdujących 
się na wspólnym zawieszeniu sufitowym.

 Trzeba pamiętać, iż wszystkie te elementy znajdujące 
się na zawieszeniu mechanicznym znajdują się często bez-
pośrednio nad polem operacyjnym. Z tego powodu bar-
dzo ważna jest możliwość utrzymania ich w czystości oraz 
łatwość i skuteczność dezynfekcji. Kolejnym wyzwaniem 
trudnym do realizacji w erze lamp halogenowych czy też 
ksenonowych była „współpraca” z nawiewem laminarnym. 
Duża powierzchnia czasz powodowała zaburzenie tego 
przepływu. W przypadku lamp LED konstruktorzy prze-
ścigają się w konstrukcjach i kształtach czasz oświetlenio-
wych, minimalizując tym samym zaburzenia przepływu 
powietrza z sufitów laminarnych.  

Mówiąc o lampach operacyjnych, nie sposób nie wspo-
mnieć o lampach zabiegowych. Te pierwsze są zamonto-
wane najczęściej na suficie sali operacyjnej i są wyposażo-
ne w dwie czasze. W przypadku lamp zabiegowych są one 
częściej konstruowane jako urządzenia posiadające jedną 
czaszę z przygotowanym montażem sufitowym, ściennym 
lub też na kolumnie jezdnej.

Podsumowując temat lamp operacyjnych, należy po-
wiedzieć, iż te newralgiczne elementy każdej sali operacyj-
nej przeszły długą drogę ewolucji. Dzisiaj są to skompliko-
wane systemy zapewniające światło w polu operacyjnym, 
bez którego nie ma możliwości przeprowadzenia zabie-
gów operacyjnych.
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Miejsce laparoskopii 
w operacjach przepuklin 
ze wskazań pilnych – cz. 2
Stanisław Dąbrowiecki

Implanty w pilnych operacjach przepuklin
Do wykonania naprawy laparoskopowej przepukliny 

przedniej ściany brzucha niezbędne jest użycie materiału 
syntetycznego. Wykorzystywanie siatki w operacjach elek-
tywnych przepuklin jest powszechnie akceptowalne.

Metody operacji przepuklin pachwiny (PP) nie są zuni-
fikowane i zależą głównie od poziomu zamożności spo-
łeczeństwa. W krajach bardzo zamożnych wszczepy są 
używane w 95% operacji przepuklin, a w państwach mało 
zamożnych odsetek ten spada do 5% [23]. Przykładowo 
według baz danych w Szwecji naprawa tkankowa wykony-
wana jest tylko w 0,8% procedur, w Niemczech technika 
Bassiniego – w 0,2%. W pozostałych rekonstrukcjach w tej 
czy innej formie zastosowano materiał syntetyczny. Dysku-
sji może podlegać jedynie rodzaj implantu oraz technika 
jego użycia [30].

W badaniach jednoznacznie wykazano, by w leczeniu 
przepuklin brzusznych (PB) z wyboru stosować implanty. 
Jeśli implant nie wkomponuje się idealnie w proces goje-
nia, powstają nowe powikłania. Mogą to być: zakażenie 
rany (6–10%), zakażenie wszczepu (1–4%) i tworzenie się 
surowiczaka (30%), krwiaka (7,5%) i przetok (0,5–3,5%), co 
wiąże się z koniecznością eksplantacji siatki (5,1%) i/lub 
złożonych reoperacji ściany brzucha [31]. Nawrotowość po 
zaopatrzeniu PB z siatką jest jednak duża – 10-letni skumu-
lowany współczynnik zapadalności wynosi nawet 32% [14].

Kontrowersyjne, głównie z powodu ryzyka powikłań 
zakaźnych, jest użycie materiału syntetycznego w powi-
kłaniach przepuklin [32, 33]. Zakażenie rany odnotowano 
u 0–11% pacjentów po reoperacji z siatką, co wskazuje 
na większe ryzyko niż w pierwotnej operacji przepukliny 
[34]. Miejsce nacięcia tkanek w przypadku uwięźniętej/za-
dzierzgniętej PB jest bardziej narażone na zakażenie bakte-
riami pochodzącymi z przewodu pokarmowego niż ze skó-
ry. Przy uwięźnięciu przepukliny długi czas od wystąpienia 
powikłania do interwencji chirurgicznej zwiększa ryzyko 
zarówno resekcji jelita, jak i translokacji bakterii do worka 
przepuklinowego [35].

W wielu publikacjach opartych na analizach retrospek-
tywnych oraz w seriach przypadków opisano skuteczność 
i bezpieczeństwo stosowania siatki u pacjentów poddawa-
nych naprawie uwięźniętych/zadzierzgniętych przepuklin 
brzusznych o różnych lokalizacjach. Podnoszono, że siatka 

chroni przed ponowieniem się przepukliny w bliźnie nawet 
przy zapaleniu otrzewnej, i to bez względu na stopień zanie-
czyszczenia pola operacyjnego [36]. Niektóre polskie obser-
wacje są podobne [37]. Twierdzenia te nie znajdują jednak 
potwierdzenia w większych badaniach prospektywnych lub 
randomizowanych [17, 27, 28, 32, 34, 38-41]. Unikatowe jest 
badanie Abdel-Bakiego i wsp. obejmujące grupę 42 chorych 
z uwięźnięciem przepukliny okołopępkowej, którego auto-
rzy wykazali mniej nawrotów po wszczepieniu siatki niż po 
prostym zszyciu wrót przepuklinowych [42].

Endolaparoskopia w pilnych operacjach przepuklin
W zaopatrywaniu PP na świecie dominuje dostęp przed-

ni (85%), a ocena przydatności techniki endolaparoskopo-
wej się zmienia. Współcześnie wskazuje się na zalety lapa-
roskopii przy zaopatrzeniu przepuklin obustronnych oraz 
nawrotów po operacji z dojścia przedniego. Gdy operator 
ma wystarczające doświadczenie, naprawa przepukliny 
technikami endoskopowymi i klasyczną metodą Lichten-
steina trwa podobnie długo, a odsetki powikłań wyma-
gających reoperacji i nawrotów są podobne. Po operacji 
endolaparoskopowej mniejszy jest ból wczesny i późny, 
a czas rekonwalescencji – krótszy. Ponownie, zamożność 
społeczeństwa jest głównym czynnikiem decydującym  
o wyborze metod operacyjnych [23].

Podobnie zmieniła się ocena techniki laparoskopowej 
w chirurgii przepuklin brzusznych. Współcześnie wskaza-
nia zostały ograniczone do przepuklin w linii pośrodko-
wej ciała o relatywnie niewielkich rozmiarach (2–10 cm). 
Zalety laparoskopii są ewidentne przy licznych ubytkach 
przepuklinowych (tzw. szwajcarski ser). Zyskują pacjenci 
otyli oraz z cukrzycą insulinozależną. Zaleca się rozwagę 
w korzystaniu z laparoskopii, gdy przepuklina jest nawro-
towa lub zlokalizowana bocznie, poza linią pośrodkową 
ciała. Ryzyko powikłań jest większe u palaczy tytoniu,  
w przypadku marskości wątroby oraz niewydolności 
układu sercowo-naczyniowego [43]. Podstawowy cel 
skutecznego leczenia PB – odtworzenie anatomii ściany 
brzucha i jego funkcji – jest trudny do osiągnięcia techni-
ką laparoskopową [44].

Dyskusyjna jest rola laparoskopii w reoperacjach PB. 
Technika ta umożliwia dostęp do jamy brzusznej przez inne, 
nowe miejsce w ścianie brzucha. Pozwala uniknąć wcześ- 
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niejszych nacięć, blizn w powłoce oraz przylegających zro-
stów wewnątrzotrzewnowych. Laparoskop umożliwia wizu-
alizację ukrytych/małych wrót przepuklinowych [45].

Autorzy publikacji wskazują, co najczęściej ulega uwięź-
nięciu we wrotach przepuklinowych. Chowbey i wsp. 
na 122 operacje PB uwięźnięcie sieci większej stwierdzili  
w 42 przypadkach, jelita cienkiego – 28, jelita grubego – 6 
oraz łącznie sieci i jelita cienkiego – w 34 przypadkach [46]. 
Wrót przepuklinowych było od 1 do 19, średnio 5. Gdy po 
pierwszym zabiegu wystąpiło zakażenie rany operacyjnej 
(SSI – surgical site infection), ominięcie okolicy blizny może 
się okazać konieczne. Przeszkodą w wykonaniu laparosko-
pii mogą być zrosty w jamie brzusznej, gdyż zwiększa to 
ryzyko uszkodzenia jelit [47].

Ocena częstości pooperacyjnych zrostów we-
wnątrzotrzewnowych jest różna. Chelala i wsp. przy rela-
paroskopiach z powodu nawrotu PB (pierwsza operacja 
też laparoskopowa) w połowie przypadków nie znaleźli 
zrostów, u 42% chorych stwierdzono zrosty sieci, a u 11% 
operowanych – zrosty jelit [45]. W innym badaniu, obej-
mującym 69 pacjentów z nawrotowymi PB, odsetek kolej-
nych nawrotów po relaparoskopiach był niski, powikłania 
stwierdzono u 13%, a uszkodzenia jelit u 4,3% operowa-
nych [47]. Po analizie piśmiennictwa Tobler i wsp. ocenili, 
że naprawa nawrotowych PB metodą laparoskopową jest 
możliwa, ale powinno się ją rozważyć tylko u wybranych 
pacjentów i powinna być podejmowana przez chirurgów 
z doświadczeniem w zaawansowanych technikach laparo-
skopowych [43].

Szerzej to zagadnienie zostało opracowane w Consensus 
Statement przez European Association of Endoscopic Sur-
gery (EAES) w roku 2006 roku. Dla podjętego tematu ważne 
są ustalenia w kwestii pilnego zabiegu laparoskopowego  
w niedrożności zrostowej (możliwe powikłanie po zaopa-
trzeniu PB) oraz przy uwięźniętej przepuklinie. Przy niedroż-
ności jelita cienkiego pełne powodzenie leczenia laparosko-
powego jest możliwe u 50–60% pacjentów, u pozostałych 
chorych konieczna jest laparotomia. W niektórych bada-
niach określono czynniki predykcyjne konwersji: dwie prze-
byte operacje brzucha lub więcej, późna operacja (>24 go-
dzin od pierwszych objawów) i średnica jelit przekraczająca 
4 cm [48]. W opisie postępowania w uwięźnięciu przepukli-
ny autorzy przestrzegają przed utożsamianiem dobrych wy-
ników planowych operacji laparoskopowych z tym, co jest 
możliwe do osiągnięcia w trybie pilnym.

Podstawowe znaczenie mają doświadczenie operacyj-
ne chirurga i liczba wykonywanych operacji. Na przełomie 
wieku liderem w tej dziedzinie był zespół prof. Bittnera 
ze Stuttgartu. Leczenie laparoskopowe 220 chorych z PP 
w trybie pilnym podjęte przez tych ekspertów dało takie 
same wyniki jak operacje planowe [49].

Laparoskopia przy uwięźnięciu przepukliny pępkowej
Społeczeństwa krajów o wysokich wskaźnikach ekono-

micznych zmieniają się pod względem morfologicznym 
– zwiększa się liczba osób z nadwagą i otyłych. Otyłość  
w zaskakujący sposób chroni przed przepuklinami pachwi-
ny, ale podnosząc ciśnienie wewnątrzbrzuszne, powo-
duje przepukliny pępkowe, okołopępkowe oraz w kresie 
białej [50]. Przepukliny pępkowe stanowią 6% przepuklin 

występujących u dorosłych, najczęściej u otyłych kobiet  
w średnim wieku (mężczyźni chorują 3 razy rzadziej) [51].

Biorąc pod uwagę bezwzględną liczbę epizodów uwięź-
nięć, przepukliny pępkowe są na 3 miejscu po pachwino-
wych i udowych. W duńskiej bazie danych za lata 2007–2010 
na 935 pilnych operacji PB zarejestrowano 610 chorych  
z przepukliną pępkową oraz 123 pacjentów z przepukliną  
w kresie białej. Laparoskopowo zoperowano jedynie 54 oso-
by; u 217 wykorzystano siatkę, a u 462 – wrota jedynie zszyto. 
Oceniono, że ryzyko zgonu, reoperacji, ponownej hospitaliza-
cji po pilnej operacji przepukliny nadbrzusza/pępkowej jest 
2–15-krotnie wyższe niż po operacji planowej [52].

Laparoskopia w trybie pilnym w innych przepuklinach
Postępowanie laparoskopowe jest wskazane w diagno-

styce i leczeniu uwięźnięć przepuklin rozworu przełykowe-
go. Autorzy licznych prac kazuistycznych wskazują na takie 
zalety postępowania laparoskopowego, jak zmniejszenie 
powikłań pooperacyjnych oraz skrócenie czasu hospitali-
zacji. Stosowanie w tych zabiegach implantów nadal bu-
dzi kontrowersje [53–55]. Dostępna jest liczna kazuistyka 
na temat wykorzystania z sukcesem endolaparoskopii  
w leczeniu uwięźnięcia rzadkich przepuklin brzusznych 
(np. zasłonowych [56], przymostkowej Morgagniego [57]).

Zjawiskiem nowym, ale coraz powszechniejszym, są po-
wikłania po operacjach bariatrycznych. Chirurg na dyżurze 
może stanąć przed koniecznością wykonania relaparosko-
pii z powodu niedrożności wywołanej jatrogenną przepu-
kliną wewnętrzną.

Martin i wsp. podali, że w latach 2006-2007 w USA odno-
towano 9505 pilnych hospitalizacji z powodu niedrożności 
u pacjentów bariatrycznych (vs vs 54 342 zabiegi lub vs  
54 342 zabiegi niebariatryczne). Operację przeprowadzono 
u 62% chorych (vs 28% w grupie niebariatrycznej). Pacjenci 
bariatryczni byli operowani wcześniej (1 vs 3,3 dnia). Pod-
kreślono konieczność wcześniejszego wykonania zabiegu 
w nagłych przypadkach po operacji bariatrycznej, tak aby 
uniknąć poważnych powikłań jelitowych i związanej z tym 
śmiertelności w tej grupie pacjentów [58].

W połowie przypadków przyczyną niedrożności po 
operacji bariatrycznej jest przepuklina wewnętrzna. Trzy 
typowe lokalizacje takich przepuklin przebiegających  
z niedrożnością to: w przestrzeni Petersena (między krez-
ką jelita pętli Roux a krezką poprzecznicy), w otworze  
w krezce poprzecznicy (przy zespoleniu pozaokrężniczym) 
oraz w miejscu jejunostomii. Wskazano, że u pacjentów 
bariatrycznych częściej stosuje się laparoskopię z dobrymi 
wynikami i znacznie mniejszą liczbą powikłań oraz śmier-
telnością [59].

Poza standardowymi procedurami ze sprzętu laparo-
skopowego można korzystać w nietypowych sytuacjach. 
Dostępnych jest wiele publikacji na temat diagnostyki do-
konywanej za pomocą endoskopu wprowadzanego do 
brzucha przez głęboki pierścień pachwinowy po odprowa-
dzeniu uwięźniętej przepukliny. Poza kontrolą żywotności 
jelit stwierdzano np. rozsiew nowotworu, krwiaki ściany 
jelita czy pękniętą śledzionę [60]. Autor niniejszej pracy  
z powodzeniem wykorzystał laparoskop, gdy w trakcie 
operacji PP, po odprowadzeniu uwięzłej i częściowo re-
sekowanej sieci, w polu operacyjnym pojawiała się krew. t
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Laparoskop pozwolił na sprowadzenie miejsca krwawiące-
go do pachwiny i skuteczną hemostazę.

Podsumowanie
Wykorzystanie endolaparoskopii w chirurgii przepuklin 

przedniej ściany brzucha i przepuklin wewnętrznych prze-
niosło leczenie na nowy, wyższy poziom. Małoinwazyjne 
wprowadzenie implantu wzmacniającego powłokę cia-
ła zmniejsza uraz operacyjny, ogranicza ból, skraca czas 
hospitalizacji i rekonwalescencji, polepsza gojenie się ran 
pooperacyjnych i zmniejsza ryzyko powikłań infekcyjnych,  
a także poprawia efekt kosmetyczny.

Kuszące jest poszerzenie wskazań do endolaparoskopii 
o operacje przepuklin w trybie pilnym. W tym przypadku 
jednak stopień trudności dramatycznie wzrasta: wytwo-
rzenie dojścia operacyjnego jest bardziej skomplikowane, 
pole operacyjne zmienione, rośnie też ryzyko uszkodzeń 
jatrogennych. Zabiegi w trybie pilnym wykonywane są  
z reguły u osób bardziej obciążonych, zwykle w najmniej 
dogodnym czasie – w środku nocy. Gdy leczenie prowa-
dzone jest poza ośrodkiem specjalistycznym, wybór lapa-
roskopii będzie traktowany przez otoczenie chirurga co 
najmniej niechętnie. Chirurg musi być przekonany do tego 
postępowania i pewien swoich umiejętności.
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Wentylacja i klimatyzacja w szpitalach 
i innych obiektach ochrony zdrowia

Zapewnienie odpowiednich parametrów powietrza jest niezbędne w każdym budynku użyteczności 
publicznej – dotyczy to nie tylko szkół i urzędów, ale również obiektów ochrony zdrowia. W tym celu 

wykorzystuje się systemy wentylacyjne oraz klimatyzacyjne, które zajmują się usuwaniem z pomieszczeń 
powstających zanieczyszczeń, dostarczaniem świeżego powietrza oraz regulacją jego temperatury 

i wilgotności. Dzięki temu w szpitalach oraz innych placówkach medycznych możliwe jest uzyskanie 
zdrowego mikroklimatu – zarówno dla pacjentów, jak i samego personelu.

System wentylacyjny w obiektach ochrony zdrowia
Zastosowanie wentylacji w szpitalach oraz innych obiek-

tach ochrony zdrowia ma na celu zapewnienie wymaga-
nej higieny powietrza wewnętrznego. Mówiąc dokładniej, 
system wentylacyjny służy do redukcji stężenia niepożą-
danych cząstek, przede wszystkim drobnoustrojów, py-
łów oraz gazów (w tym anestezyjnych), zapewniając tym 
samym lepsze warunki dla pacjentów, zwłaszcza w czasie 
choroby lub rekonwalescencji.

Wentylacja powinna cechować się przy tym odpowied-
nim kierunkiem przepływu powietrza, tj. z pomieszczeń  
o wyższych wymaganiach w zakresie czystości (zwłaszcza 
sal operacyjnych oraz izolatek) do pomieszczeń o niższych 
(sale chorych czy gabinety lekarskie). Nie można przy tym 
zapomnieć, że dobrze zaprojektowana instalacja ma nie-
bagatelne znaczenie nie tylko dla użytkowników danego 
obiektu, ale również stanu samego budynku. Nieprawi-
dłowości związane z wymianą powietrza doprowadzają 
bowiem do kondensacji pary wodnej, co przekłada się na 
zawilgocenie konstrukcji oraz rozwój pleśni i grzybów.

Zastosowanie klimatyzacji w szpitalach i placówkach 
medycznych

W przypadku niektórych przestrzeni zastosowanie sa-
mej wentylacji jest niewystarczające, a podstawowy sys-
tem musi zostać uzupełniony o klimatyzację. Dotyczy to 
przede wszystkim pomieszczeń laboratoryjnych, takich jak 
m.in. pracownie biochemiczne, hematologiczne czy biolo-
gii molekularnej. Zastosowanie urządzeń klimatyzacyjnych 
pozwala precyzyjnie i sprawnie kontrolować parametry po-
wietrza, przede wszystkim temperaturę oraz wilgotność. Na 
tym możliwości klimatyzatorów się oczywiście nie kończą – 
wbudowane filtry, a zwłaszcza w bardziej zaawansowanych 
wersjach, jak np. HEPA, stanowią doskonałą barierę dla po-
tencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia zanieczyszczeń.

– W zależności od oczekiwanych rezultatów, instalacje 
klimatyzacyjne projektuje się z wykorzystaniem rozma-
itych elementów składowych. Dzięki temu mogą powstać 
niezwykle rozbudowane układy typu multi-split uzupeł-
nione o dodatkowe nawilżacze lub osuszacze powietrza 
– wyjaśnia specjalista reprezentujący firmę Waso Klim  
z Chorzowa, która zajmuje się montażem oraz konser-

wacją systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.  
W szpitalach i innych obiektach o charakterze medycznym 
dość powszechnie montuje się także specjalne kurtyny 
powietrzne, które zapobiegają mieszaniu się powietrza  
z różnych pomieszczeń – dodaje ekspert.

Wentylacja i klimatyzacja w szpitalach a wymagania 
prawne

Chociaż systemy wentylacyjne oraz klimatyzacyjne  
w obiektach ochrony zdrowia cechują się wysokim stop-
niem skomplikowania, to w polskim prawie brakuje ujed-
noliconych oraz sprecyzowanych przepisów dotyczących 
kwestii projektowych. Tym samym projektanci oraz za-
rządcy placówek medycznych są zmuszeni do korzystania 
z różnych źródeł prawa, zarówno aktów krajowych, jak  
i wspólnotowych. Do najważniejszych dokumentów w tym 
zakresie zaliczamy:
l Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 

2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim po-
winny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia pod-
miotu wykonującego działalność leczniczą. Co ciekawe, 
dość powszechnie wykorzystuje się również mocno 
przestarzałe wytyczne projektowe dla szpitali ogólnych 
(dokument pochodzi z 1984 roku, przez co nie odpowia-
da aktualnym wymaganiom dotyczącym mikrobiolo-
gicznej czystości powietrza w salach operacyjnych);

l niemiecką normę DIN 1946 oraz jej kolejne aktualizacje;
l europejską normę dotyczącą klimatyzacji i wentylacji  

w szpitalach z sierpnia 2009 r.
Niestety, krajowe rozporządzenia dostarczają jedynie 

ogólnych zasad projektowania oraz późniejszego serwi-
su wentylacji i klimatyzacji dla placówek zajmujących się 
działalnością leczniczą. Dokładniejsze wskazówki doty-
czą jedynie bloków operacyjnych (czyli przestrzeni o naj-
wyższych wymaganiach środowiskowych), jednak nawet  
w przypadku tych pomieszczeń informacje są na tyle ską-
pe, że nie stanowią wyczerpującego źródła wiedzy dla pro-
jektantów.

Źródło: www.biznews.com.pl
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Klimor Medical Set to kompleksowe rozwiązanie dla po-
mieszczeń o wysokich standardach higienicznych, skon-
struowane w oparciu o ponad 30-letnie doświadczenie fir-
my Klimor w budowie urządzeń do pomieszczeń czystych, 
zgodne z rygorystycznymi europejskimi normami DIN 
1946 4:2018 i VDI 6022:2018 część 1.

Trzon zestawu stanowi centrala klimatyzacyjna w wy-
konaniu higienicznym Klimor EVO-H objęta certyfikatem 
Eurovent, z możliwością indywidualnej aranżacji funkcji 
obróbki powietrza, począwszy od prostych jednostek na-
wiewnych po pełną obróbkę mechaniczną i termodyna-
miczną. Warto wyróżnić tu m.in.:
l wysokosprawny glikolowy odzysk ciepła i chłodu ze 

100% separacją powietrza wywiewanego, w opcji z de-
dykowanym, kompletnym modułem pompowo-regula-
cyjnym;

l stałą skuteczność wentylacji niezależnie od zmiennych 
oporów na filtrach, w granicach ich charakterystyki;

l stabilizację temperatury i wilgotności względnej;

l filtrację mechaniczną i elektrostatyczną ePM1≥80%;
l dezynfekcję UV-C;
l konfigurację umożliwiającą dostęp i czyszczenie ele-

mentów wsadowych bez konieczności odłączania insta-
lacji CT, DX i WL.
Uzupełnieniem zestawu są elementy nawiewne z fil-

trem precyzyjnym EPA11, HEPA13 lub HEPA14, pozwalające 
na skuteczną filtrację w końcowej fazie dystrybucji powie-
trza do pomieszczeń.

Niskooporowy strop laminarny Klimor NSL przeznaczo-
ny jest dla pomieszczeń czystych, wymagających dużej 
krotności wymian powietrza, przy zachowaniu uporządko-
wanego napływu. Nawiewnik dostępny w wielkościach od 
650x650mm do 3250x3250mm, w aranżacji z lub bez pola 
na lampę bezcieniową.

Dla pomieszczeń czystych bez wymaganego napływu 
laminarnego, ale z zachowaniem najwyższej jakości po-
wietrza, rekomendowane są nawiewniki Klimor HFD, do-
stępne w aranżacji z różnymi płaszczyznami wypływu.

Stała skuteczność wentylacji, 
efektywna filtracja, dezynfekcja UV-C

reklama
n
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Dostawca aparatów RTG 
z historią wartą poznania
 W czasach ustroju komunistycznego w Polsce, jak dobrze pamiętają osoby, którym przyszło mierzyć się 
w swoim życiu z warunkami, jakie narzucał, dostępność sprzętu do rentgenodiagnostyki oraz możliwości były 
ograniczone. Skąpe były także środki finansowe, które utrudniały skuteczną możliwość naprawiania, często 

wiekowego już i mocno wyeksploatowanego, sprzętu. Wysokie obciążenie pracowni RTG i ich mała liczebność 
w stosunku do potrzeb, powodowała, że serwisant musiał walczyć często z niemożliwym, wykazując się wy-
sokim sprytem oraz zaradnością. Często było to opłacone kosztem życia rodzinnego, natomiast pozwalało na 
wysoki rozwój pożądanych cech. Cechy te rozwijał Grzegorz Sergot, ojciec właściciela firmy, który już od roku 

1978 prowadził działalność jako serwis aparatów RTG w Polsce. 

Przez długie lata intensywnej pracy, w której zdobył 
zaufanie wielu pracowni RTG, wyrobił sobie nie tyl-
ko renomę, ale i wysokie kwalifikacje, które czyniły 
go rozpoznawalnym jako niezwykle skutecznym, 

przy mieszczeniu się w środkach, które były możliwe do 
wydania na naprawy. Ten bardzo ważny etap dla firmy 
MISERWIS, był fundamentem know-how, który jest często 
piętą achillesową innych dostawców. Kulejącego serwisu 
gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz braku istotnej 
wiedzy popartej doświadczeniem nie da się przysłonić roz-

poznawalnymi brandami aparatów RTG wprowadzanymi 
na rynek. Cenę tego ponosi zawsze klient, często niemałą. 
Zrozumienie procesu budowania zaufania w przypadku 
Grzegorza Sergota było rodzajem inwestycji, do której czę-
sto trzeba dopłacić, ale dzięki temu zapewnić sobie współ-
pracę na daleką przyszłość.

Lata 90. XX w. to czas istotnych zmian. Syn Grzegorza 
Sergota, Michał, od wczesnych lat swojego życia był zainte-
resowany kontynuacją dzieła, które tworzył ojciec. Wyso-
kie zaangażowanie, pracowitość oraz szacunek do wartości 

artykuł sponsorowany
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ojca spowodowały, że z wysoką motywacją poświęcał swój 
wolny czas na pomoc ojcu w prowadzeniu działalności. 
Owocem wspólnej pracy były decyzje, w których rodzin-
na firma postanowiła stać się dostawcą nowych aparatów 
RTG na polski rynek. Poszukiwania pewnego i przyszło-
ściowego dostawcy to proces żmudny oraz wymagający 
analiz i nakładów finansowych. Wieloletnie doświadcze-
nia firmy MISERWIS na 
płaszczyźnie serwisu, 
pozwoliły na obiek-
tywną ocenę produ-
centów aparatów RTG 
i wyłonienie dostawcy, 
którego jakość i filozo-
fia pozwoliła na pewne 
oparcie i minimalizację 
ryzyka uszczerbku wi-
zerunkowego w oczach 
klientów. Wybór padł na szwajcarskiego producenta xray-
SWISS (Josef Betschart AG). Pierwsze instalacje aparatów 
RTG, które cechowała wysoka jakość i niezawodność oraz 
bardzo korzystna cena jak na warunki rynkowe, przypada 
na rok 2005. Z czasem wzajemne zaufanie, w którym firma 
MISERWIS wykazała się odpowiedzialną opieką nad klien-
tami, natomiast producent xraySWISS wykazał się solidno-
ścią, niezmienną jakością produkowanych aparatów RTG 
oraz bezproblemowym dostępem do części zamiennych, 

doprowadziły do umowy na wyłączność dla firmy MISER-
WIS. Aktualnie firma jest wyłącznym autoryzowanym do-
stawcą i serwisem szwajcarskich aparatów RTG xraySWISS.

W kolejnych latach wraz z rozwojem firmy wprowadza-
liśmy kolejne innowacje i zaplanowaliśmy następne eta-
py rozwoju. Jesteśmy jednymi z pierwszych w Polsce do-
stawców rozwiązań cyfrowych w rentgenodiagnostyce  
z użyciem kaset i skanerów oraz detektorów CCD i w koń-
cu, wysokiej rozdzielczości detektorów typu Flat Panel ze 
scyntylatorem z jodku cezu, w tym oczywiście bezprze-
wodowych w różnych rozmiarach. Aktualnie do nasze-
go zespołu należą inspektorzy ochrony radiologicznej, 
mamy także doktora inżyniera, który dokonuje kontroli 
i analiz niezbędnych dla zapewnienia najwyższej jakości 
usług.  Klienci doceniają w nas elastyczność, która prze-
kłada się na rozwiązywanie problematyki projektowania 
pracowni RTG, wysokie umiejętności sprostania oczeki-
waniom Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nych, a także serwis, w którym działamy bardzo szybko 
i profesjonalnie, przy możliwie najniższych kosztach  
i przejrzystości działań w oczach klienta. Zaufanie, jakim 
jesteśmy darzeni, skutkuje najczęściej po wielu latach 
wymianą dostarczonego przez nas aparatu na nowocześ- 
niejszy model, także od nas.

Wieloletnia współpraca z kluczowymi klientami, do 
których należą sieci placówek medycznych oraz wielo-
ma pracowniami RTG, szpitalami oraz przychodniami 

w całej Polsce, dopro-
wadziła nas do stwo-
rzenia stabilnej i sil-
nej pozycji na rynku 
dostawców aparatów 
RTG. Nasze realizacje 
obejmują dostawę 
aparatów ogólnodia-
gnostycznych stacjo-
narnych typu ramię U, 
aparatów stół-statyw, 

aparatów sufitowych, a także aparatów mobilnych, apa-
ratów typu ramię C, ucyfrowień z użyciem najnowszych 
technologii, oprogramowania medycznego i oczywiście 
serwisu aparatów RTG. Rozwój firmy został doceniony 
i wyróżniony trzykrotnie w konkursie Poznański Lider 
Przedsiębiorczości. 

Zachęcamy do bliższego poznania profilu naszej fir-
my i naszych usług. Czekamy na Państwa na targach Sal-
med w pawilonie nr 3 przy stoisku nr 86. n

artykuł sponsorowany
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Zastosowanie MRI 
w okulistyce

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) jest techniką szeroko stosowaną w badaniach głowy. 
Posiada ono ugruntowaną już pozycję w udzielaniu odpowiedzi na pytania związane z budową jak również 

metabolizmem tkanek. Ta doskonała wręcz metoda diagnostyczna w badaniach ludzkiego ciała w okulistyce 
posiada jednakże swoje ograniczenia, szczególnie uwydatniające się w rozdzielczości możliwych do 

obrazowania struktur.  Niniejsza praca na podstawie dostępnej literatury ukazuje zastosowanie tej metody 
w badaniach oka. Pozwala zaznajomić się z jej możliwościami, jak również ograniczeniami. Prezentuje 

wybrane metody rezonansowe do diagnostyki jednego z najdoskonalszych narządów człowieka.

Adrian Truszkiewicz, David Aebisher, Dorota Bartusik-Aebisher

W chwili obecnej standardem w badaniach MRI 
są kliniczne systemy i indukcji pola magne-
tycznego 1,5 Tesla i 3 Tesla. Takie skanery MRI 
nie pozwalają na uzyskanie obrazów struktur 

oka konkurujących z metodami optycznymi. Uwidacznia 
się to szczególnie, jeśli chodzi o rozdzielczość przestrzenną 
[1, 2]. Dostępne systemy optycznej tomografii koherentnej 
(OCT) pozwalają na otrzymywanie obrazów z rozdziel-
czością na poziomie 10 μm. Autorzy w pracy [3] opisują 
rozwiązanie OCT pozwalające na otrzymanie obrazów  
w ultra wysokiej rozdzielczości. Rozdzielczość tego syste-
mu jest na poziomie 3 μm. Szersze omówienie zagadnień 
MRI i OCT znajduje się w pracy [4]. Rozwinięte techniki 
obrazowania struktur oka takie jak OCT czy konfokalna 
skaningowa oftalmoskopia laserowa zaprojektowane dla 
badań tego narządu dostarczają obrazów niekiedy ultra 
wysokiej rozdzielczości, ale tylko dla wybranych struktur 
oka i posiadają niewielkie możliwości w zakresie penetra-
cji w głąb tkanki. Obrazowanie przestrzeni, co do których 
nie można zastosować metod optycznych, jest domeną 
innych modalności stworzonych dla diagnostyki obrazo-
wej innych narządów, a mianowicie ultrasonografii (USG), 
tomografii komputerowej (KT) czy też rezonansu magne-
tycznego (MRI). W przypadku USG koniecznym jest stoso-
wanie głowic o wysokiej częstotliwości. KT i MRI pozwalają 
udzielać odpowiedzi na zagadnienia związane z budową 
przestrzeni poza gałką oczną oraz samych nerwów wzro-
kowych, są również niezastąpione w ocenie zmian o różnej 
etiologii w obrębie gałki ocznej.

MRI mimo niewątpliwych zalet dla obrazowania okoli-
cy gałki ocznej posiada również ograniczenia. Jego roz-
dzielczość w systemach 1,5T jest na poziomie dziesiątych 
części milimetra z wykorzystaniem standardowych ce-
wek do badania głowy. Cewki te stanowią podstawowe 
wyposażenie każdego systemu MRI i są łatwo dostępne 

do tego celu.  Pod względem rozdzielczości przestrzen-
nej obrazowanie MRI jest gorsze od tego – realizowane-
go przy pomocy rozwiązań optycznych stworzonych dla 
okulistyki o dwa rzędy wielkości. Sytuacja ulega nieznacz-
nej poprawie przy zastosowaniu układów odbiorczych 
dedykowanych badaniom małych narządów. Wówczas to 
zakładając pole obrazowania (field of view – FOV) na po-
ziomie 5 cm i rozdzielczość 512x512, możliwym jest uzy-
skanie sytuacji, gdzie 1 piksel obrazu będzie reprezen-
tował teoretycznie obszar o boku ok. 0,1 mm [5]. Jest to 
wartość uzyskana w płaszczycie obrazu. Pozostaje jeszcze 
grubość warstwy, która w praktycznym ujęciu nie może 
być mniejsza niż 1 mm. Dobierając parametry sekwencji  
w ten sposób, trzeba być świadomym wzrostu udziału 
szumu w rekonstruowanym obrazie, co prowadzi do po-
gorszenia obrazu. Oczywiście istnieje możliwość zwięk-
szenia liczby akwizycji (NEX), ale to proporcjonalnie do tej 
liczby wydłuży czas badania, co w przypadku badań pa-
cjentów zwiększy prawdopodobieństwo mimowolnych 
ruchów gałki ocznej, a tym samym wygeneruje artefakty 
ruchowe. Są one wynikiem dryfowania, drżenia, mruga-
nia, jak również ruchów składowych, z czego największe 
znaczenie mają trzy ostatnie grupy ruchów [6]. Drugim 
ważnym źródłem błędów czy też artefaktów obrazowa-
nia może być błąd objętości częściowej [7]. Wynika on 
zarówno ze skończonej rozdzielczości, jak i faktycznej 
wielkości voksela. Faktyczne rozmiary tkanek oka są po-
równywalne z możliwościami skanerów w zakresie moż-
liwych do uzyskania rozdzielczości badania. Wpływ tego 
czynnika został pokazany w badaniu z udziałem fantomu 
[8]. Autorzy w badaniu sporządzili fantom żelowy, który 
został poddany skanowaniu w sposób umożliwiający uzy-
skanie zmienności stosunku woda-żel w funkcji długości 
badanej warstwy. Następnie analiza czasów T1 pozwoliła 
na wykreślenie zmian wartości czasu relaksacji podłużnej  
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w zależności od wzajemnego stosunku tych dwóch 
ośrodków. Badanie przeprowadzono metodą SR, a ana-
lizę przy pomocy aplikacji wykorzystującej środowisko 
MATLAB. Stosowanie cewek powierzchniowych również 
zwiększa czułość na artefakty ruchowe, a przez to stawia 
wyższe wymagania diagnostom.  

Istotnym ograniczeniem w obrazowaniu MRI jest podej-
rzenie obecności ciał obcych w strukturach oka. Praktycz-
nie rzecz ujmując, obecność metalicznego ciała obcego 
lub mówiąc szerzej obecność ciała obcego o nieznanej 
charakterystyce magnetycznej jest przeciwwskazaniem 
bezwzględnym do tego typu obrazowania. Ryzyko zwią-
zane z możliwością niekontrolowanego przemieszczenia 
się obiektu wewnątrz struktury jest całkowicie nieakcepto-
walne z punktu widzenia tej diagnostyki.

Wybrane aspekty diagnostyczne MRI  
fMRI w diagnostyce oka
MRI pozwala na tworzenie obrazów przestrzeni ba-

danej będących zarówno obrazami strukturalnymi, ale 
również pozwalającymi ukazywać obrazy czynnościo-
we. Jedną z technik obrazowania czynnościowego jest 
funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI). Należy 
wspomnieć, iż technika ta została odkryta i pierwszy raz 
opisana w roku 1990, a dokonał tego Seiji Ogawa [9]. Ta 
technika w chwili obecnej posiada ugruntowaną pozycję 
w szeroko pojętej neurologii czy też innych dyscyplinach 
nauki, które badają ośrodkowy układ nerwowy (OUN). 
Szczegółowy opis samej metody, jak również zastosowań 

jest przedstawiony i omówiony w szeregu dostępnych 
publikacji [10–15]. Metoda ta znalazła zastosowanie rów-
nież w ocenie struktur oka. 

Badacze w pracy [16] podjęli się oceny struktur siat-
kówki w oparciu o sygnał BOLD. Badania prowadzone 
na zwierzętach ujawniły podział siatkówki na trzy od-
rębne warstwy oraz wykazały zróżnicowaną odpowiedź  
w dwóch unaczynionych warstwach zależnie od hiperoksji 
i hiperkapnii. Podział ten został potwierdzony histologicz-
nie. Podanie kontrastu gadolinowego pozwoliło na uwi-
docznienie wzmocnienia struktur znajdujących się po obu 
stronach siatkówki. W odróżnieniu od pasm wewnętrznych 
większym wzmocnieniem wykazały się pasma zewnętrz-
ne. Uzyskane wyniki odnośnie podziału strukturalnego 
są zgodne z pracą [17]. Przeprowadzone badania wyka-
zały zgodność z innymi metodami pomiarowymi, których 
podstawą działania są różne, ale związane ze sobą aspekty 
fizjologii siatkówki. Obserwacja zmian sygnału BOLD po-
zwala dostarczyć wielu znaczących informacji o utlenieniu 
i przepływie krwi w strukturach oka. Badania przeprowa-
dzone zostały w użyciem systemu 4,7T, co znacznie wpły-
nęło zarówno na rozdzielczość przestrzenną, jak i czułość 
samej metody. Uzyskana przez badaczy rozdzielczość  
przestrzenna w fMRI była na poziomie 90x90 μm, a matry-
ca obrazowania 128x128 przy FOV 11,5x11,5 mm. Parametry 
te pokazują, iż obrazowanie struktur oka wkracza w zakres 
mikroskopii MRI. Parametry sekwencji, jak również warto-
ści rozdzielczości przestrzennej, zdają się być możliwe do 
zaimplementowania w systemach klinicznych 1,5 Tesla czy 
też 3 Tesla, lecz należy mieć na uwadze, że systemy z uwagi 
na swoją konstrukcję mogą nie zapewniać takiego pozio-
mu jakościowego jak systemy wysokoteslowe.  Technika 
fMRI zarezerwowana do tej pory dla badania mózgu zna-
lazła zastosowanie w okulistyce.

Relaksometria MRI
Od momentu wprowadzenia do diagnostyki MRI obra-

zowania opartego o obrazowanie rozkładu czasów relak-
sacji T1 i T2 w przestrzeni badanej, diagnostyka ta zyskała 
nowe – potężne narzędzie. Parametryzacja pozwoliła na 
wprowadzenie i wykorzystywanie praktyczne norm zwią-
zanych z tymi parametrami. Uzyskanie normatywnych 
wartości czasów relaksacji pozwoli na diagnozowanie sta-
nu chorobowego w zależności od wartości zmian tych pa-
rametrów.  

W pracy [18] dokonano ustalenia standardowych, nor-
matywnych markerów ilościowych w obrazowaniu MRI. 
Praca ta pozwala na określenie parametrów T1 i T2, jak 
również kompleksu naczyniowego i grubości warstwy siat-
kówki dla osób z prawidłowym narządem wzroku in vivo. 
Badania przeprowadzono z użyciem systemu PHILIPS typ. 
Achieva 3 Tesla u 15 zdrowych ochotników i obejmowało 
analizę następujących części oka: soczewka, ciało rzęsko-
we, ciecz wodnista, ciało szkliste, RCC, twardówka (wyją-
tek: T2), rogówka i nerw wzrokowy.  Dokonano również 
analizy budowy oka pod względem anatomicznym. Wyni-
ki analizowano jako wartości absolutne oraz w odniesieniu 
do wody. Wartości średnie dla badanych rejonów dla czasu 
relaksacji podłużnej T1 wynosiły od 918 ms do 3870 ms, co 
w odniesieniu dla wody zawiera się w granicach od 42% 
do 66%. Dla relaksacji poprzecznej zakres ten wynosił od 
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67 ms do 1334 ms, co w odniesieniu do wody daje 19% do 
84%. Uzyskane wyniki zakwalifikowano do takich, które  
w przyszłości mogą posłużyć analizie w kierunku zmian 
chorobowych.

W pracy [19] przedstawiono wyniki relaksometrii dla 
pacjentów chorych na cukrzycę. Retinopatia cukrzycowa 
rozwijająca się w wyniku tej choroby jest ważną przyczy-
ną ślepoty  i związana jest z degeneracją małych naczyń. 
Badaniu poddano 12 pacjentów zdrowych i 17 chorych.  
Przeprowadzone badania czasu T1 pacjentów zdrowych 
dla skanerów o indukcji pola magnetycznego 1 Tesla, 1,5 
Tesla, 7 Tesla pozwoliły na określenia czasu T1 dla soczewki 
oka odpowiednio 303 ms, 1138 ms, 1520 ms. W przypad-
ku ciała szklistego wartości te wynosiły 4908 ms, 4855 ms,  
5000 ms. Pomiar został również dokonany dla cieczy wod-
nistej, w tym przypadku wartości T1 dla poszczególnych 
skanerów wynosiły 5015 ms, 5053 ms, 6170 ms. Pomiar cza-
su relaksacji poprzecznej był dokonany tylko dla dwóch 
skanerów 1 Tesla i 1,5 Tesla. W tym przypadku wartości T2 
wynosiły odpowiednio dla soczewki oka: 86 ms i 26 ms, dla 
ciała szklistego: 1348 ms i 756 ms, natomiast w przypad-
ku cieczy wodnistej wartości kształtowały się jako 439 ms  
i 468 ms. Badacze porównują otrzymane wyniki z pracami 
innych autorów oraz zwracają uwagę zarówno na wpływ 
na wynik wielkości pola magnetycznego, jak również para-
metrów sekwencji oraz metod obliczeniowych.  

Ważnym jest stwierdzenie, iż relaksometria pozwala na 
uzyskanie informacji ilościowych w sposób nieinwazyjny 
oraz bez użycia kontrastu. Należy stwierdzić, iż ta technika 
badania wymaga dalszych badań i opracowań. Standary-
zacja badań, ustalenia wspólnych protokołów w zależności 
od rodzaju magnesu pozwoli na dokładniejszą diagnosty-
kę oka w zakresie relaksometrii.

Perfuzja tkankowa MRI (ASL)
Technika ASL pozwala na ukazywanie ilości przepływają-

cej krwi przez określony dany obszar. Jej podstawowa zale-
ta to fakt, iż sama krew jest znacznikiem. Ta wszechstronna  
i nieinwazyjna technika obrazowania, której głównym zada-
niem jest obrazowanie przepływów w mózgowiu znajduje 
zastosowanie w innych narządach [7]. Odpowiednio dobra-
ne parametry badania i sekwencji pozwalają na rozdzielenie 
sygnałów krwi tętniczej, żylnej i włośniczkowej. 

Przykładem takiego badania jest [20], w którym badacze 
dokonali skanowania skanerem 3T siatkówki oka pacjenta. 
Należy zaznaczyć, iż badanie wykonane było specjalną 
cewką, która zoptymalizowana była pod kątem obrazo-
wania tylnej części oka. Otrzymano wynik 93±31ml 100ml 
min. Wg badaczy fakt możliwości wykonania badania siat-
kówki u nieznieczulonego pacjenta dowodzi możliwość 
wykorzystania tego pomiaru jako biomarkera do określa-
nia stanów chorobowych. Przepływ krwi ściśle związany 
z metabolizmem może być znacznikiem stadiów rozwoju 
chorób i może być monitorem działań terapeutycznych.  

W pracy [21] zaprezentowano wyniki bardzo ciekawe-
go eksperymentu związanego z wpływem izofluranu na 
przepływ krwi w siatkówce. Badanie przeprowadzone 
było na szczurze. Średni przepływ wynosił 6,3±1,0ml/g/
min wówczas kiedy poziom leku był poniżej 1%. Zwięk-
szenie stężenia izofluranu do 1,5% doprowadziło do prze-

pływu na poziomie 9,3±2,7ml/g/min. Izofluran jest lekiem 
silnie rozszerzającym naczynia. Kontynuowanie badań 
po uśmierceniu zwierząt oraz porównanie go z poprzed-
nimi wynikami dowiodło, iż jest możliwe określenie ilości 
krwi metodą ASL niezalenie od miejsca pomiaru. Badacze 
podkreślają, iż zmiana wyniku ilości krwi przepływającej 
oprócz sygnalizacji zmian chorobowych może również 
być uzupełnieniem badań metodami optycznymi.

Zmiany ilościowe krwi w strukturach oka występują 
również podczas odpoczynku i wysiłku. W tym kierunku 
zostało przeprowadzone badanie z udziałem 4 osób i po-
legało na pomiarze przepływu krwi podczas wykonywania 
prostych ćwiczeń. Opisane w [22] wyniki dowodzą, iż pod-
czas nawet prostych ćwiczeń zmienia się przepływ w siat-
kówce i naczyniówce, jak również zwiększeniu ulega śred-
nie ciśnienie tętnicze.  W wynikach autorzy pracy podali, 
iż przepływ krwi w siatkówce/naczyniówce zwiększył się  
o 25%±7%, częstość akcji serca o 19%±8%, natomiast śred-
nie ciśnienie tętnicze wzrosło o 22%±5%. Określenie ciśnie-
nia perfuzji oka dało wzrost tego parametru o 25%±6%. 
Autorzy [22] w podsumowaniu również zawracają uwagę 
na potencjał MRI w diagnostyce narządu wzroku.

Prace z wykorzystaniem MRI jako metody badawczej 
dla oka realizowane były również z udziałem zwierząt [23, 
24]. Badania te wykazywały zmiany przepływu krwi w siat-
kówce i w naczyniówce, pokazały również, iż w przypadku 
szczurów krążenie w tych tkankach ma różną podatność 
na zmiany zwyrodnieniowe w samej siatkówce [24]. Dodat-
kowo uwidoczniono przepływy w naczyniówce, które były 
większe od przepływów w siatkówce o 5–6 razy i 8 razy dla 
badanych odpowiednio myszy i szczurów [25].

Zaburzony przepływ krwi w siatkówce i naczyniów-
ce jest markerem licznych stanów chorobowych oka.  
W literaturze opisane są w tym zakresie badania związane 
z retinopatią cukrzycową [26–28], grupą chorób oka uszka-
dzających nerw wzrokowy określanych mianem jaskry [7, 
29–31]. W pracy [32] wykazano, iż zmiany perfuzji siatkówki 
są skorelowane z jej odwarstwieniem. 
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Dyfuzja i tensor dyfuzji
Diagnostyka oparta o obrazowanie dyfuzji (DWI) i ten-

sora dyfuzji (DTI) również znajduje zastosowanie w diagno-
styce narządu wzroku. Wiadomo, iż siatkówka jest narzą-
dem silnie ukrwionym i występuje w niej wysoka perfuzja 
[30]. Jest ona narządem największej aktywności metabo-
licznej w ludzkim ciele. To czyni ją bardzo wrażliwą na krą-
żenie w siatkówce i naczyniówce. W pracach [33, 34] wyka-
zano, iż najbardziej aktywne metabolicznie są zewnętrzne 
segmenty fotoreceptorów. Wiele schorzeń narządu wzro-
ku oka ma swoje odzwierciedlenie w zmianach przepływu 
w tych tkankach.  

Dyfuzja - ta metoda diagnostyczna okazała się pomocna 
w postawieniu diagnozy u 4-letniej chorej, w dobrym sta-
nie ogólnym. Wykazała ona zmiany w nerwie wzrokowym 
po stronie prawej – stronie, po której nastąpiła ostra utra-
ta wzroku [34]. Zmniejszona dyfuzja w dystalnym odcinku 
śródoczodołowym nerwu wzrokowego spowodowana była 
stanem zapalnym bądź też zmianami związanymi z uciskiem 
odcinka zaopatrującego nerwy wzrokowe, jak również inną 
niezmiernie ważną strukturę oka – siatkówkę. Obrazowanie 
DWI wykluczyło proces rozrostowy, a wdrożone leczenie 
zmniejszające grubość nerwu i dokonujące zmiany w DWI 
potwierdziło proces zapalny.  Praca zespołu [35] również wy-
kazała przydatność DWI do badania nerwów i siatkówki oka. 
Zmiana sygnałów w badaniu kontrolnym w odniesieniu do 
badania pierwotnego potwierdziła, iż są one wynikiem stanu 
niedokrwiennego tych rejonów anatomicznych.

Badania przeprowadzone na myszach [36] również wy-
kazały przydatność tej metody w diagnostyce siatkówki  
i naczyniówki. Pomogły wykazać zróżnicowaną budowę 
tych tkanek oka. Ważne wnioski odnośnie budowy soczewki 
oka człowieka zostały wysnute na podstawie badań [22]. Ba-
danie tensora dyfuzji wykazało, iż komórki włókniste działa-
ją podobnie jak kanały, ułatwiając transport wody i metabo-
litów z przednich obszarów soczewki do jej tylnych rejonów. 
Dodatkowo ujawniono, iż transport obejmujący przepływ 
poprzeczny (promienisty) jest silnie ograniczony.

Diagnostyka onkologiczna oka
MRI w diagnostyce obrazowej zmian nowotworowych 

jest w dzisiejszej dobie narzędziem zaliczanym do pod-
stawowych w tym zakresie badań. Ten „złoty standard” 
można z powodzeniem zaliczyć do narzędzi pozwalają-
cych udzielić odpowiedzi na znakomitą większość pytań. 
Jednakże nawet tak doskonałe narzędzie, jakim jest MRI, 
posiada swoją specyfikę i ograniczenia.

W pracy [37, 38] autorzy przedstawili wyniki diagno-
styki MRI czerniaka błony naczyniowej oka. Guz ten jest 
najczęściej występującym guzem pierwotnym wewnątrz-
gałkowym. W badaniu wykorzystano skaner 3T i 7T oraz 
cewki do badań powierzchniowych o średnicy 47 mm. 

Diagnostyka MRI należy do tych, w których w celu 
otrzymania najlepszego rezultatu – obrazu konieczne 
jest dobranie właściwych parametrów skanowania. Na 
tę cechę diagnostyki MR zwrócili uwagę badacze. Roz-
wój technologii MRI, wprowadzenie ulepszonych cewek 
odbiorczych poprawiają jakość diagnostyki. Poprawa 
związana jest również ze wzrostem pola magnetycznego 
stosowanych systemów MRI. Zwiększenie pola pociąga za 
sobą również wzrost możliwości powstania artefaktów, 
gdyż wzrastają one liniowo przy wzroście wartości pola 
magnetycznego, co czyni pracę z systemami wysokopo-
lowymi trudniejszą i bardziej wymagającą. W tej krótkiej 
pracy niemożliwym jest opisanie wszystkich aspektów 
wynikłych ze znaczenia MRI dla badań onkologicznych. 
Są one szeroko wyartykułowane w doniesieniach litera-
turowych.

Podsumowanie
Rezonans magnetyczny mimo znacznie gorszych para-

metrów w dziadzinie rozdzielczości przestrzennej stanowi 
dobre narządzie do badania struktur oka. Trzeba dodać, 
mimo iż nie dorównuje on instrumentom, które ze swego 
założenia i konstrukcji służą badaniu tego narządu zmysłów 
metodami optycznymi, to pozwala on odpowiedzieć na 
szereg pytań związanych z morfologią czy też fizjologią ba-
danego obszaru. Ciągle rozwijana i ulepszana technologia 
MRI pozwala przełamywać kolejne bariery, a nowe sekwen-
cje i możliwości postprocesingu znacznie poprawiają jakość 
otrzymywanych obrazów. Duża część autorów prac przywo-
łanych w niniejszym opracowaniu podkreśla ogromny po-
tencjał MRI dla badań okulistycznych. Niewątpliwa zaleta – 
brak zależności obrazowania od położenia warstwy badanej 
daje MRI niewątpliwą przewagę nad metodami optycznymi, 
które to ze swojego założenia mogą prowadzić badanie 
tylko w bardzo ograniczonym zakresie głębokości. Koniecz-
nym jest poprawienie zarówno rozdzielczości przestrzennej, 
jak i opracowanie protokołów i sekwencji zmniejszających 
wpływ ruchu na wyniki eksperymentu. Przez analizowane 
badania i wnioski autorów przebija się wyraźnie myśl, iż MRI 
tworzy nowe podejście do badania oka i stanowi doskonałe 
uzupełnienie badań optycznych.

Analizując ilość publikacji w systemie PubMed w odpo-
wiedzi na zapytanie „MRI ophthalmology”, można zauwa-
żyć, iż w ostatnich latach ulegała zwiększeniu liczba publi-
kacji z tej dziedziny. Tak więc wyraźnie widać zaznaczający 
się coraz silniej wpływ MRI w diagnostyce wad narządu 
wzroku. t
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Z siedzibą w Austrii jesteśmy przedsiębiorstwem 
prowadzącym działalność na skalę międzynarodo-
wą, skupiającym się przede wszystkim na ultraso-
nografii. Naszym priorytetem są indywidualne roz-

wiązania zarówno dla szpitali, jak i gabinetów lekarskich. 
Kompetentne doradztwo, obsługa odpowiednia do po-
trzeb naszych klientów, produkty i usługi najwyższej jako-
ści już ponad 10 lat wyrażają się w ich uznaniu oraz są dro-
gą do wspólnego sukcesu. Prowadzenie własnych badań 
naukowych i dział rozwoju w zakresie napraw sprawiają, 
że jesteśmy stałym i zorientowanym na jakość partnerem 
w dziedzinie aparatury medycznej. 

Posiadamy certyfikat wyrobów medycznych ISO 13485 
i zajmujemy się naprawą i sprzedażą głowic ultrasono-
graficznych (nowe, demo, używane, rekondycjonowane).  
W ofercie również mamy aparaty USG do sprzedaży, a pod 
koniec 2021 r. rozszerzyliśmy ofertę o endoskopy.  

Kompleksowa analiza wstępna stanowi podstawę 
skutecznej naprawy Państwa urządzenia. Dzięki plano-
wej analizie w porę można wykryć uszkodzenia, zanim 
konieczne będą kosztowne naprawy albo wymiana.  

W naszym własnym laboratorium prowadzimy diagnosty-
kę (live-test, test na upływ prądu, kontrola sprawnej funkcji 
elektroniki i mechaniki), wystawiamy odpowiednie proto-
koły i wykonujemy naprawę wszystkich modeli głowic 
USG, od standardowych (liniowych, konweksowych, sekto-
rowych), wolumetrycznych (3D/4D) do przezprzełykowych 
(TEE), niezależnie od producenta. Tylko niektóre z licznych 
napraw to: wymiana soczewki akustycznej i dławika oraz 
oleju głowicy, naprawa obudowy, konektora i osłony ka-
bla, mechanicznych i elektronicznych części, odnowa po-
włoki końcówki skrętnej, napisów, linek sterujących i dużo 
więcej. Na przeprowadzone naprawy zapewniamy do 12 
miesięcy gwarancji i sprzęt zastępczy, a za pomocą nasze-
go niezawodnego partnera logistycznego organizujemy 
szybki odbiór i dostawę na terenie całej Europy, co jedno-
cześnie umożliwia szybką realizację zamówień. 

Cieszymy się, że w tym roku mamy możliwość brania 
udziału w Międzynarodowych Targach Sprzętu i Wyposa-
żenia Medycznego SALMED 2022, które odbędą się w Po-
znaniu 23-25 marca 2022 r. Zapraszamy serdecznie do od-
wiedzania naszego stoiska numer 93 w pawilonie numer 3.

10 lat firmy ORTNER 
Medizintechnik

n
reklama
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Zarządzanie procesem inwestycyjnym 
podczas realizacji pracowni 
radiologicznych z wykorzystaniem 
środków publicznych
Andrzej Stokwisz, Rafał Janowicz

Problematyka projektowania obiektów służby zdro-
wia jest istotna zarówno z punktu widzenia zagad-
nień funkcjonalnych, ekonomicznych, epidemicz-
nych, jak również dobra społecznego. Pracownie 

radiologiczne współcześnie stanowią część placówek 
medycznych (ambulatoriów i szpitali), które wykorzystują 
je zarówno przy diagnostyce, jak i terapii różnych scho-
rzeń. Prawidłowe zarządzanie procesem inwestycyjnym 
dla takich przedsięwzięć jest zadaniem wieloaspektowym 
i skomplikowanym. Podejmowane działania powinny być 
racjonalne, uzasadnione ekonomicznie i muszą gwaranto-
wać zachowanie wymaganej jakości.  

Celem artykułu jest, w oparciu o przeprowadzone ana-
lizy, zdefiniowanie optymalnej z punktu widzenia ryzyka 
inwestycyjnego metody realizacji tego typu przedsięwzięć 
przez podmioty korzystające ze środków publicznych  
w Polsce. W pracy poddano analizie i porównano procedu-
rę „zaprojektuj zbuduj” i procedurę rozdziału zamówienia 
na prace budowlane i dostawę urządzenia. 

Dla potrzeb weryfikacji tez badawczych przyjętych  
w pracy przyjęto mieszaną indukcyjno – dedukcyjną me-
todę analiz. Przeprowadzono weryfikację tez, w kolejnych 
krokach wyodrębniono identyfikację problematyki zwią-
zanej z zarządzaniem procesem inwestycyjnym w obiek-
tach medycznych, zebrano materiał badawczy. Pozwoliło 
to na przeprowadzenie interpretacji wyników badań oraz 
na weryfikację wniosków. 

Dla potrzeb zweryfikowania założeń przyjętych  
w pracy zawężono obszar badań do problematyki orga-
nizacji pracowni radiologicznych korzystających z dużych  
i wymagających instalacyjnie urządzeń diagnostycznych 
i zabiegowych (TK, MRI, PET-CT, angiograf). Na przykła-
dzie zarządzania procesem powstawania takich pracowni 
poddano analizie uwarunkowania prawne i organizacyjne 
dotyczące realizacji przedmiotowych przedsięwzięć, które 
mają wpływ na przebieg procesu projektowego.

Wynalezienie w 1895 roku przez Wilhelma Roentgena 
promieniowania rentgenowskiego wpłynęło znacząco 
na rozwój nauk medycznych. Współcześnie urządzenia 
radiologiczne, w tym te wykorzystujące promieniowanie 
RTG, znajdują szerokie zastosowanie w placówkach me-

dycznych zarówno do diagnostyki, podczas zbiegów, jak 
również terapii. Z punktu widzenia procesu inwestycyjne-
go wykorzystanie zawansowanych technicznie urządzeń 
o rozbudowanych wymaganiach instalacyjnych ma sze-
reg konsekwencji. Przygotowanie pomieszczeń, w któ-
rych będą one pracowały, jest skomplikowane, a ponadto  
w Polsce w przypadku wykorzystywania środków publicz-
nych, na inwestora nakładany jest obowiązek prowadzenia 
prac w oparciu o ustawę „Prawo zamówień publicznych”. 
Stosowanie tego przepisu skutkuje obowiązkiem zachowa-
nia konkurencyjności, w tym w zakresie wyboru dostawcy 
urządzenia. Z zasady prace budowlane i projektowe wy-
konywane są przed zakupem wyposażenia technologicz-
nego, co w konsekwencji nakłada na projekt i wydzielone  
w oparciu o niego pomieszczenia wymóg możliwości 
montażu urządzeń większej liczby producentów o różno-
rodnych wymaganiach instalacyjnych.

Podział pracowni 
Współczesną radiologię można podzielić na trzy odręb-

ne specjalności:
a) radiologię, która uwzględnia rentgenodiagnostykę, ultra-

sonografię i technikę magnetycznego rezonansu; nazywa-
na jest również diagnostyką obrazową;

b) radioterapię, związaną ściśle z onkologią;
c) medycynę nuklearną.

Do diagnostyki i terapii są wykorzystywane w przyto-
czonych kategoriach takie urządzenia jak: w kategorii a) 
aparat rentgenowski (RTG), tomograf komputerowy (TK), 
rezonans magnetyczny (MRI); w kategorii b) aparaty do 
brachyterapii; w kategorii c) na przykład pozytonowa 
emisjografia tomograficzna z wykorzystaniem tomografu 
(PET-CT). 

Charakterystyka urządzeń radiologicznych jest zróżni-
cowana zarówno pod względem gabarytów, jak i wyma-
gań instalacyjnych. Przykładowo, ich waga może wynosić 
od kilkudziesięciu kilogramów do kilku ton, co przekracza 
znacząco normatywny ciężar urządzeń dopuszczonych do 
montażu na tradycyjnych stropach i powoduje koniecz-
ność wprowadzania wzmocnień. Ze względu na indywidu-
alny charakter takich rozwiązań mogą one w sposób istot-
ny wpływać na przebieg procesu inwestycyjnego, rzutując 
na zakres wymagań budowlanych.
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Wymagania dotyczące pracowni radiologicznych
Na proces inwestycyjny pracowni radiologicznych 

wpływa szereg uwarunkowań, w szczególności wymaga-
nia, które można przyporządkować do następujących ob-
szarów:
a) prawne;
b) instalacyjne urządzenia;
c) logistyczne.

Wymagania prawne
Wymagania obowiązujące w Polsce w stosunku do pla-

nowania i realizacji obszarów medycznych można podzie-
lić na:
a) przepisy ogólnobudowlane, w których opisane są wy-

magania dla wszystkich rodzajów budynków, w tym 
między innymi: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 ze zmianami);

b) ogólne przepisy związane z placówkami medycznymi, 
zawierające wymagania dla szpitali i ambulatoriów, np. 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 
r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2019 poz. 
595);

c) przepisy zawierające wymagania dotyczące pracow-
ni radiologicznych, takie jak Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegó-
łowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami 
radiologicznymi (Dz.U. 2006 nr 180 poz. 1325), czy re-
gulacje mające zastosowanie w przypadku pracowni, 
w których wykonywana jest praca przy wykorzystaniu 
izotopów (np. PET-CT – w których rejestruje się promie-
niowanie powstające podczas anihilacji pozytonów) – 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 
r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej 
pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz.U. 
2006 nr 140 poz. 994).
Obowiązujące przepisy zawierają szereg wytycznych  

w zakresie organizacji pracowni radiologicznych, w tym za-
pisy związane z ochroną radiologiczną oraz wymaganiami 
ogólnobudowlanymi, takimi jak minimalna wysokość po-
mieszczenia i minimalna powierzchnia gabinetu rentge-
nowskiego. 

Urządzenia wytwarzające promieniowanie rentge-
nowskie mogą wpływać negatywnie na zdrowie użyt-
kowników placówek medycznych – w przypadku pra-
cowni RTG ochrona przed niekontrolowanym wypływem 
promieniowania poza obszar pracowni jest wymagana już 
od dawna i ściśle przestrzegana. Dotyczy ona wszystkich 
przegród budowlanych gabinetu, w którym pracuje urzą-
dzenie. W celu zwiększenia izolacyjności pomieszczenia 
stosowane są osłony radiologiczne, w skład których wcho-
dzą m.in. ołowiane płyty lub tynki barytowe. Przepisy 
mają zastosowanie także w przypadku bardziej zaawan-
sowanych technik radiograficznych. Z punktu widzenia 
procesu inwestycyjnego powoduje to konieczność pod-
jęcia problematyki bezpieczeństwa już na etapie plano-
wania pracowni.

Wymagania instalacyjne urządzenia
Urządzenia radiologiczne takie jak urządzenia tomo-

grafii komputerowej, czy rezonansu magnetycznego są 
skomplikowanymi przyrządami charakteryzującymi się 
rozbudowanymi wymaganiami w zakresie warunków in-
stalacyjnych. Zazwyczaj są one zebrane i udostępniane 
przez producentów w postaci dokumentacji techniczno-
-ruchowej lub wytycznych instalacyjnych dotyczących 
danego typu urządzenia. Dokument ten ma szeroki zakres 
i określa nie tylko wymagane parametry dla instalacji wy-
maganych do prawidłowej pracy urządzenia, ale również 
wytyczne względem pomieszczeń technicznych, tras ka-
blowych, minimalnych odległości od ścian, przygotowania 
na sytuacje awaryjne, np. w postaci zasilania rezerwowego 
czy awaryjnego, wymagania konstrukcyjne i inne wyma-
gania branżowe, w tym związane z instalacjami wentylacji 
mechanicznej, czy w przypadku rezonansu magnetyczne-
go – z chłodzeniem urządzenia.

Wytyczne instalacyjne powodują szereg komplikacji 
podczas procesu inwestycyjnego. Pracownie radiologicz-
ne lokalizuje się często w istniejących obiektach budow-
lanych – szpitalach, przychodniach, których konstrukcja 
została zaprojektowana dla typowych obciążeń norma-
tywnych, a więc niedostosowana do obciążenia wynikają-
cego z ponadnormatywnego ciężaru urządzeń służących 
do diagnostyki obrazowej (TK, MRI). Przykładowo – waga 
gotowego do pracy magnesu MRI ze stołem pacjenta po 
napełnieniu helem może wynosić ponad 4 000 kg. Po-
woduje to, że często zachodzi konieczność dokonania 
wzmocnień konstrukcyjnych stropu lub ścian, na których 
posadowione zostaną elementy urządzenia. Aspektami 
branżowymi, które mogą stanowić wyzwanie są te związa-
ne z instalacjami elektrycznymi (zasilanie urządzenia).

Wymagania instalacyjne producenta urządzenia nie 
wyczerpują problematyki wytycznych, powinny one być 
uzupełniane również przez zamawiającego w zakresach 
wynikających ze standardów przyjętych w placówce me-
dycznej, np. o wytyczne w zakresie ergonomicznej organi-
zacji przestrzeni oraz wytyczne architektoniczne.

Wymagania logistyczne 
Problematyka transportu urządzenia na docelowe miej-

sce pracy, a także uwarunkowania wynikające z potrzeby 
późniejszego serwisowania wpływają na przebieg procesu 
inwestycyjnego. Ze względu na ciężar i wymiary aparatu, 
droga wprowadzenia maszyny wymaga analiz i przygoto-
wania obiektu. Oprócz problemów będących konsekwen-
cją wagi urządzenia, istotnym zagadnieniem jest analiza 
jego gabarytów w kontekście dróg komunikacji poziomych 
i pionowych. Wymiary przykładowego magnesu rezonan-
su magnetycznego mogą wynosić 231 cm szer. i 217,9 cm 
wys. W efekcie może okazać się, że istniejący budynek nie 
posiada dróg komunikacji wewnętrznej, którymi można by 
przetransportować dany element i konieczne jest wpro-
wadzanie go bezpośrednio przez zdemontowane ściany 
zewnętrzne. Do problemów, które trzeba rozwiązać na 
etapie planowania inwestycji należy sprawdzenie nośności 
wszystkich dróg transportowych. Niejednokrotnie zacho-
dzi konieczność wykonania lub poszerzenia otworów w 
ścianach zewnętrznych istniejącego budynku oraz wzmoc-
nienia jego konstrukcji.
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Proces inwestycyjny pracowni radiologicznych  
w aspekcie zamówień publicznych

Można spotkać się z różnymi metodami realizacji inwe-
stycji polegającej na zaprojektowaniu pracowni radiolo-
gicznej w rozumieniu ustawy „Prawo budowlane” lecz do 
najczęstszych zaliczyć można:
a) przebudowę fragmentu istniejącego obiektu budowla-

nego na potrzeby pracowni radiologicznej;
b) budowę nowego obiektu, który w całości lub w okreś- 

lonym obszarze wykorzystany będzie jako pracownia 
radiologiczna.
Realizacja całkowicie nowego obiektu budowlanego, 

dla którego przekazane zostały przez inwestora wytyczne 
programowe i instalacyjne urządzenia, eliminuje szereg 
problemów związanych, np. z ryzykiem niewłaściwego 
doboru nośności stropów czy przyłączy instalacyjnych.  
W przypadku przebudowy, projektant musi zmierzyć się  
z istniejącą substancją budowlaną, dla której inwestor 
może nie posiadać wiarygodnej, archiwalnej dokumenta-
cji projektowej. Konieczne staje się wówczas szczegółowe 
rozpoznanie możliwości wynikających z układu funkcjo-
nalnego i konstrukcyjnego istniejącego obiektu.

Artykuł 18 ustawy „Prawo budowlane” narzuca na inwe-
stora obowiązek zorganizowania procesu budowy, dlatego 
ważnym czynnikiem wpływającym na późniejszy sukces 
przedsięwzięcia inwestycyjnego jest właściwe zarządzanie 
procesem w sposób ograniczający możliwość niewłaściwe-

go przygotowania pomieszczeń, wystąpienia konfliktów 
między uczestnikami procesu oraz zabezpieczający ich inte-
resy na każdym jego etapie. Złożoność problematyki powo-
duje szereg nietypowych zagrożeń podczas realizacji przed-
sięwzięcia, dlatego istotne z punktu właściwego zarządzania 
inwestycją jest pozyskanie odpowiednich osób (służb in- 
westorskich). Wiedza oraz znajomość zagrożeń osób peł-
niących wspomniane funkcje umożliwia podjęcie uzasad-
nionych i koniecznych działań na każdym etapie procesu 
inwestycyjnego. W efekcie tych działań, zmierzających do 
ograniczania ryzyka inwestycyjnego, uruchomienie pracow-
ni radiologicznej zakończone zostanie sukcesem, zarówno  
w sferze ekonomicznej, funkcjonalnej, jak i jakościowej. Im 
później zostanie podjęte działanie zmierzające do ograni-
czenia ryzyka, tym większe występują koszty wprowadzenia 
działań korygujących. Dlatego ważne jest, aby kluczowe de-
cyzje dotyczące systemu prowadzenia inwestycji i jej harmo-
nogram były ustalone na jak najwcześniejszym etapie. 

W procesie inwestycyjnym dotyczącym pracowni radio-
logicznych występuje ponadstandardowa ilość podmio-
tów, które mają wpływ na rozwiązania budowlane oraz in-
stalacyjne obejmujące zakresem pracownię – oprócz tych 
wymienionych w ustawie „Prawo budowlane”, występują 
także inne podmioty, których wpływ jest istotny z punktu 
widzenia całego procesu inwestycyjnego (patrz tabela 1).

W przypadku inwestycji realizowanych ze środków pu-
blicznych zamawiający ma obowiązek stosować się do wy-
magań ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Dotyczy 

Tabela 1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego oraz inne podmioty biorące udział procesie inwestycyjnym 
pracowni radiologicznej

Uczestnicy procesu budowlanego w rozumieniu 
ustawy „Prawo budowlane” Inne podmioty mające wpływ na proces inwestycyjny

Inwestor
Wyłania w ramach zamówienia publicznego projektanta 

(architekta), projektanta osłon radiologicznych, wykonawcę 
robót budowlanych, dostawcę urządzenia.

Projektant (architekt)
Sporządza projekt architektoniczno-budowlany, 

technologiczny, podzleca projekty branżowe, sprawuje 
nadzór autorski na etapie wykonawczym.

Projektanci branżowi
Sporządzają projekty w wymaganych branżach 

– instalacje wentylacji mechanicznej, wod.-kan., c.o., 
instalacje elektryczne, teletechniczne oraz pełnią 

nadzór autorski na etapie wykonawczym.

Wykonawca robót budowlanych
Odpowiada za wykonanie robót budowlanych zgodnie 

z projektem architektoniczno-budowlanym
oraz projektami branżowymi.

Inspektor nadzoru inwestorskiego (w szerszym 
znaczeniu: służby inwestorskie)

Obowiązkiem służb inwestorskich jest weryfikacja 
i akceptacja rozwiązań zastosowanych w projekcie 

architektoniczno-budowlanym, sprawowanie kontroli 
nad zgodnością wykonywania robót budowlanych 

z projektem architektoniczno-budowlanym
oraz rozliczanie prac.

Dostawca urządzenia
Przekazuje projektantowi (architektowi) oraz projektantowi 
osłon radiologicznych wytyczne dotyczące podstawowych 

parametrów urządzenia, wymagań ogólnobudowlanych.

Projektant osłon radiologicznych 
Sporządza projekt osłon radiologicznych na podstawie 

projektów przekazanych przez dostawcę urządzenia 
oraz projektanta (architekta).

Rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych
Uzgadnia projekt architektoniczno-budowlany

oraz projekt wentylacji mechanicznej.

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
Uzgadnia projekt architektoniczno-budowlany
oraz ewentualnie projekty branżowe w zakresie 

zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Uzgadnia projekt osłon radiologicznych.

Polska Agencja Atomistyki
Wydaje decyzję o zezwoleniu na wykonywanie 

działalności związanej z pracą ze źródłami promieniowania 
jonizującego (dotyczy np. pracowni PET-CT).

Starostwo Powiatowe
Wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę.

Źródło: opracowanie własne Autorów
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Nasze rozwiązania z zakresu ochrony 
radiologicznej są wykonywane pod konkretny 

wymiar i parametry techniczne. 
Nie boimy się trudnych i skomplikowanych 

wyzwań. Staramy się, aby klienci byli zadowoleni 
z naszych produktów pod względem 

jakościowym i cenowym. 
W naszej ofercie znajdą Państwo takie produkty 

jak drzwi, parawany, okna i wiele innych.
To co dla innych firm jest innowacją 

i nowatorstwem, dla nas jest standardem.

www.asrtg.pl

to przede wszystkim zapewnienia konkurencyjności pod-
czas inwestycji. Wymóg ten wydłuża proces inwestycyjny  
o określony w ustawie czas w zależności od wybranego 
trybu postępowania. Artykuł 2 pkt 8 ustawy definiuje ro-
boty budowlane jako wykonanie albo zaprojektowanie i wy-
konanie robót budowlanych (...). Zamawiający wybierając 
określoną formułę, może podzielić zamówienie lub scalić 
je. Należy podkreślić, że obydwa rozwiązania niosą ze sobą 
zarówno korzyści, jak i wady. Z jednej strony zastosowanie 
trybu „zaprojektuj wybuduj” połączonego z dostawą urzą-
dzeń powoduje jednoznaczną konkretyzację obowiązków 
wykonawcy zamówienia publicznego na wykonanie robót 
budowlanych, co niewątpliwie ułatwia również rozwiązy-
wanie sporów czy konfliktów przy realizacji zamówienia,  
z drugiej strony wśród zagrożeń wymienić można prymat 
optymalizacji budowy nad walorami obiektu. Spełnienie 
minimalnych wymagań dla prawidłowo (z punktu widze-
nia wymogów formalnych) sporządzonego programu 
funkcjonalno-użytkowego nie zawsze gwarantuje uzyska-
nie założonych celów. Należy zauważyć, że ten kluczowy 
dokument ma za zadanie opisanie wymaganych właści-
wości i oczekiwań zamawiającego względem rozwiązań 
architektonicznych, technicznych, materiałowych i ekono-
micznych zadania inwestycyjnego w trybie „zaprojektuj 
wybuduj”. Niestety, w literaturze branżowej opisywane 
są zagrożenia, stanowiące ostrzeżenie przed niewłaściwie 
zdefiniowanymi wymaganiami dla realizacji w inwestycji  
w trybie „zaprojektuj wybuduj”, które wydają się być za-
sadne w szczególności w sytuacji niedostatecznego opisa-

nia wymagań jakościowych. W przypadku wcześniejszego 
wykonania dokumentacji projektowej, służby inwestycyj-
ne zamawiającego mają możliwość szerszej weryfikacji 
rozwiązań projektowych przed ogłoszeniem postępowa-
nia przetargowego.

Rys. 1. Projektant i wykonawca w standardowym procesie 
inwestycyjnym (a), oraz procesie inwestycyjnym opartym 
o tryb „zaprojektuj wybuduj” (b) – linią przerywaną 
uwzględniono postulowaną przez autorów możliwość 
włączenia do zamówienia dostawcy urządzenia. 
W schematach użyto skrótu SIWZ (specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia). Przedstawiony schemat 
wizualizuje dodatkową występującą w przykładzie 
a) konieczność zarządzania relacją pomiędzy 
wykonawcami poszczególnych etapów w przypadku 
prowadzenia dwóch lub trzech postępowań przetargowych. 
Źródło: Opracowanie własne autorów

reklama
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Zagrożenia w realizacji procesu inwestycyjnego  
dotyczącego pracowni radiologicznych

Różnorodność wymagań dotyczących realizacji pra-
cowni radiologicznych oraz podmiotów mających wpływ 
na przebieg procesu inwestycyjnego sprawiają, że ko-
niecznym działaniem staje się wypracowanie właściwego 
modelu zarządzania ryzykiem przy prowadzeniu takich 
inwestycji w szczególności przez podmioty korzystające 
z finansowania publicznego w Polsce. Istotne jest także 
uporządkowanie zagrożeń i strategii umożliwiających ich 
ograniczenie. 

Wśród najważniejszych problemów, jakie występują  
w przypadku procesu inwestycyjnego związanego z reali-
zacją pracowni radiologicznych można wymienić:
1. Brak szczegółowej analizy wstępnej (np. studium wyko-

nalności) wykazującej możliwości i konsekwencje wy-
konania danego przedsięwzięcia inwestycyjnego jako 
opracowania obejmującego analizy instalacyjne, kon-
strukcyjne, czy też związane z transportem urządzenia 
lub jego późniejszym zasilaniem, np. w energię elek-
tryczną.

2. Brak wybranego dostawcy urządzenia na etapie sporzą-
dzania projektu architektoniczno-budowlanego. Jest 
to problem uwarunkowany koniecznością wykonania 
przez inwestora przetargu na dostawcę urządzenia, któ-
ry może być przeprowadzony później niż wyłonienie 
projektanta, dla inwestycji. Powoduje to konieczność 
zaprojektowania pracowni spełniającej wymagania 
odpowiednie dla wielu urządzeń, których producen-
ci będą składać ofertę w późniejszym postępowaniu 
publicznym. Proces taki niesie ze sobą szereg konse-
kwencji, wśród których można wskazać: brak możli-
wości sporządzenia projektu osłon radiologicznych (są 
dedykowane do mocy urządzenia i charakterystyki jego 
pracy), a także wykonania elementów instalacyjnych,  
a nawet budowlanych np. trasy kablowe prowadzone  
w posadzce, które należy przewidzieć i uwzględnić pod-
czas wykonywania posadzek. W przypadku realizacji 
procesu inwestycyjnego bez wcześniejszego wyłonie-
nia dostawcy urządzenia może zachodzić konieczność 
późniejszej aktualizacji projektu i wykonywania prac 
dodatkowych.

3. Podział procesu inwestycyjnego na kilka postępowań 
przetargowych powoduje ryzyko wynikające z koniecz-
ności koordynacji różnych podmiotów biorących udział 
w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego. W zależno-
ści od metody realizacji inwestycji wybranej przez in-
westora, ilość podmiotów, które powinny koordynować 
służby inwestorskie, jest różna. Dla przykładowej inwe-
stycji może to być np.:

 – pracownia projektowa (projekt architektoniczno-bu-
dowlany);

 – firma budowlana (wykonawstwo robót budowlanych);
 – firma specjalistyczna (projekt osłon radiologicznych);
 – dystrybutor sprzętu (dostawa i montaż urządzenia ra-

diologicznego).
 Sytuacja współpracy kilku podmiotów o sprzecznych 

interesach może doprowadzić do błędów w koordyna-
cji międzybranżowej. Dlatego proponowaną formą dla 

prowadzenia inwestycji polegającej na wykonaniu pra-
cowni radiologicznej jest tryb „zaprojektuj wybuduj”,  
w którym można ograniczyć ilość podmiotów wyma-
gających „zewnętrznej” koordynacji prowadzonej przez 
służby inwestorskie.

4. Kwalifikacje, zaangażowanie i wiedza osób odpowiada-
jących za realizację procesu inwestycyjnego, w tym za 
przygotowanie dokumentów przetargowych i następ-
nie za nadzór nad realizacją inwestycji, wpływają na ja-
kość wykonywanych prac. Błędy w nadzorze powodują 
obniżanie jakości realizacji i zwiększają koszty.

5. W przypadku realizacji inwestycji w oparciu o tryb „za-
projektuj wybuduj” istnieje ryzyko nieadekwatnego 
przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego. 
Takie opracowania powinny być sporządzone w sposób 
możliwie wieloaspektowy i szeroki na zlecenie zamawia-
jącego przez wyspecjalizowane w tym zakresie biuro pro-
jektów – jest to istotne z punktu widzenia stron umowy, 
gdyż dzięki temu zamawiający jest w stanie ograniczyć 
ryzyko późniejszych roszczeń wykonawcy, np. z tytułu 
robót dodatkowych, lub presję wywieraną przez in-
westora na wykonawcę wynikającą z nieprawidłowo 
lub nieszczegółowo opisanych przez siebie wymogów 
względem zamówienia. 
Błędy popełnione na tym etapie polegać mogą na nie-

właściwych wymaganiach, np. funkcjonalnych, które nie 
spełniają wymagań przepisów polskiego prawa, są nieer-
gonomiczne i nie czerpią z dorobku najnowszych badań 
naukowych. Mogą być również związane ze wskazaniem 
innych wymagań instalacyjnych niż dostawcy urządzenia 
lub określeniem niewłaściwych wymagań materiałowych. 

Zadaniem architekta-konsultanta opracowującego pro-
gram funkcjonalno-użytkowy jest stworzenie specyfikacji 
materiałowej, a następnie uzyskanie akceptacji zamawiają-
cego. Gama produktów, które mogą zostać zastosowane  
w pomieszczeniach pracowni radiologicznej jest szeroka 
zarówno pod względem charakterystyki estetycznej (ko-
lor, faktura), jak i fizykochemicznej (np. prądoprzewod-
ność, odporność na ścieranie i środki chemiczne, odpor-
ność na działanie mikroorganizmów, trwałość kolorów). 
Ze względu na fakt, że w niektórych pracowniach radiolo-
gicznych dokonuje się zabiegów (np. podanie kontrastu, 
radiofarmaceutyku) szczególnie istotne wydają się kwestie 
związane z możliwością ograniczenia potencjalnych zaka-
żeń szpitalnych – tworzenie się biofilmu na powierzchniach 
materiału stanowi poważne wyzwanie w kwestii doboru po-
wierzchni materiałowych w szpitalnictwie. Poprzez wyspe-
cyfikowanie wymagań materiałowych zamawiający przy 
pomocy projektanta jest w stanie wprowadzić rozwiązania 
ograniczające ten problem na etapie sporządzenia progra-
mu funkcjonalno-użytkowego.

Podsumowanie
Przeprowadzone analizy wskazują, że dla procesów 

inwestycyjnych polegających na wykonaniu pracowni 
radiologicznych z wykorzystaniem dużych urządzeń dia-
gnostycznych i zabiegowych (TK, MRI, PET-CT) realizacja 
robót budowlanych związanych z przystosowaniem po-
mieszczeń do montażu wymagających instalacji urządzeń, 
powinna odbywać się w systemie „zaprojektuj wybuduj” 
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połączonych z dostawą urządzeń radiologicznych lub  
w oparciu o dane techniczno-ruchowe wcześniej wyłonio-
nego dostawcy urządzenia.

Proces inwestycyjny związany z wykorzystaniem środ-
ków publicznych w Polsce w inwestycjach budowlanych 
to skomplikowany ciąg powiązanych ze sobą czynności 
i zdarzeń, który obwarowany jest licznymi regulacjami  
w tym ustawą „Prawo budowlane” (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 
414 z zmianami), oraz „Prawo zamówień publicznych” 
(Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z zmianami), które wpływają na 
proces inwestycyjny. Decydującą rolę, warunkującą powo-
dzenie przedsięwzięcia pełni zamawiający – to właśnie on 
inicjuje proces i poprzez późniejsze decyzje dotyczące try-
bu jego prowadzenia i koordynacji w czasie ma wpływ na 
ograniczanie ryzyka inwestycyjnego. 

Zauważyć należy, że proponowany sposób działania, 
polegający na ograniczeniu ilości zamówień (połączenie 
prac projektowych z późniejszym wykonawstwem) ogra-
nicza ryzyka wynikające z trudności z koordynacją wielu 
podwykonawców podczas jednej inwestycji. Prawidłowe 
przeprowadzenie takiego procesu wymaga jednak przy-
gotowania odpowiedniego programu funkcjonalno-użyt-
kowego oraz zaangażowania po stronie zmawiającego 
interdyscyplinarnego zespołu specjalistów, którzy takie 
wytyczne w odpowiedni sposób przygotują.

Po stronie zamawiającego występują korzyści wynikają-
ce z takiego prowadzenia inwestycji. Polegają one m.in. na: 
l delegacji na wykonawcę obowiązku przygotowania do-

kumentacji projektowej uwzględniającej wymagania  
i wytyczne pozostałych uczestników procesu inwesty-
cyjnego oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgod-
nień i decyzji;

l elastycznym zarządzaniu czasem prowadzenia in-
westycji – ewentualne opóźnienia związane z wy-
konaniem dokumentacji projektowej mogą zostać 
skompensowane czasem na wykonawstwo, a wiec 
możliwością skrócenia czasu trwania zamierzenia in-
westycyjnego;

l braku konieczności koordynacji oraz rozwiązywania 
sporów pomiędzy projektantem a wykonawcą robót 
budowlanych oraz dostawcą urządzenia. 
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Artykuł został opublikowany w: „Czasopismo Sopockiej Szkoły Wyższej.  

Przestrzeń Ekonomia Społeczeństwo”, 2018, nr 14/II, s. 225-239. 

dr inż. arch. Andrzej Stokwisz 
dr inż. arch. Rafał Janowicz

Podsumowanie 
najważniejszych działań 
PLTR w roku 2021

Zarząd Główny Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego podjął decyzję o zorganizowaniu 
43. Kongresu PLTR w dniach 26-28 maja 2022 w Rzeszowie w formie stacjonarnej. 

Przygotowania do Kongresu trwają od kilku miesięcy 
i są one dla PLTR priorytetem na rok 2022. Dokła-
damy wszelkich starań, aby to wydarzenie spełniło 
oczekiwania nie tylko w aspekcie naukowym, edu-

kacyjnym, ale również towarzyskim i integracyjnym.
Poniżej podsumowanie innych najważniejszych działań 

Towarzystwa w minionym roku 2021:
l Nowa inicjatywa edukacyjna Warsztaty PLTR „Jak przy-

gotować się do EDiR?” jest kontynuowana – w grudniu 
ruszyła druga edycja (online) w nieco rozszerzonej for-
mule, pod nową nazwą „Warsztaty PLTR: jak przygotować 
się do egzaminu specjalizacyjnego (PES, EDiR) i nie tylko 
– analiza przypadków” (organizowana wspólnie z firmą 
CMS), skierowana nie tylko do rezydentów, ale również 
specjalistów chcących zweryfikować i poszerzyć swoją 
wiedzę praktyczną. W pierwszym kursie („Jama brzusz-
na”) uczestniczyły 52 osoby. Udało się utrzymać prefe- www.pixabay.com
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rencyjne opłaty dla członków PLTR w wysokości 50% peł-
nej opłaty. Kolejne edycje odbędą się w styczniu, lutym i 
kwietniu 2022 roku – zachęcamy do zapisywania się (na 
stronie Centrum Medycyny Sportowej).

l Działamy aktywnie w mediach społecznościowych – na 
portalu Facebook obserwuje nas obecnie 1,8 tys. osób 
(rok temu 1,3 tys.)

l Z początkiem roku 2021 ruszył nowy program wspie-
rający edukację – „Indywidualne granty edukacyjne 
PLTR”, którego celem jest ułatwienie edukacji specja-
listów, również tych pracujących w mniejszych ośrod-
kach, poza szpitalami akademickimi i instytutami (są oni 
premiowani w punktacji grantowej). W 2 edycjach kon-
kursu, wyłoniono 22 radiologów, którym sfinansowano 
opłaty zjazdowe na wybrane przez nich kursy.  

l Kontynuujemy program nagród naukowych PLTR  
w rozszerzonej w zeszłym roku formie – do 3 katego-
rii: ogólnej, młodych radiologów i rezydentów, co ma 
na celu zachęcenie również młodszego pokolenia do 
działalności naukowej i publikowania. Kryteria oceny 
pozostają proste i obiektywne – opierają się wyłącznie 
na sumarycznej ocenie współczynnika oddziaływania IF. 
Przyznajemy również nagrody dla młodych radiologów 
za ustne wystąpienia podczas największej europejskiej 
imprezy radiologicznej – ECR.

l W roku 2021 kontynuowaliśmy program EDURADIO-
LOGIA. EDURADIOLOGII poświęcimy niedługo osobny 
newsletter, ale już teraz chciałbym poinformować, że 
powróci ona na kanał YouTube oraz rozszerzy formułę, 
umożliwiając radiologom chętnym do podzielenia się 
swoją wiedzą przedstawianie swoich prezentacji na tym 
kanale.

l Dobrą wiadomością jest zwiększenie liczby członków 
PLTR o 286 osób w stosunku do roku poprzedniego – 
obecnie mamy 1459 aktywnych członków (czyli pła-
cących składki), w porównaniu do 1173 w roku 2020. 
Wierzymy, że to również odzwierciedla aprobatę dla na-
szych działań i programów. 

l W roku 2021 PLTR przeprowadził 2 egzaminy EDiR (Eu-
ropean Diploma in Radiology) w Warszawie – w maju i 
październiku. W egzaminach wzięło udział łącznie blisko 
100 kandydatów.

l Dzięki staraniom redaktora naczelnego Polish Journal 
of Radiology prof. Marka Sąsiadka udało się zwiększyć 
punktację PJR – z 40 do 70 punktów ministerialnych.

l Przygotowaliśmy i opublikowaliśmy (w grudniu 2021) 
nową wersję wytycznych dotyczących wskazań do wy-
konywania badań obrazowych w COVID-19. Jest ona do 
pobrania w zakładce COVID-19.

l Udało nam się wynegocjować korzystne warunki sub-
skrypcji na programy RADPRIMER i STATdx na rok 2021 
dla aktywnych członków PLTR. Ogółem z tych subskryp-
cji skorzystało 316 osób.

l Przeprowadzono 2 konkursy na udział w kursach ASKLE-
PIOS („Obrazowanie onkologiczne” i „Obrazowanie MSK 
w MRI) organizowanych przez European School of Ra-
diology. W ich wyniku wyłoniono 44 beneficjentów, któ-
rzy uzyskali bezpłatny dostęp do tych kursów.  

l W kwietniu 2021 odbył się – w formie online – kurs 
akredytacyjny PLTR „Podstawy ultrasonografii” (kie-

rownictwo naukowe dr med. Andrzej Fedak), w którym 
uczestniczyło 231 osób. Kurs był skierowany do lekarzy 
rezydentów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obra-
zowej, którzy – po zaliczeniu kursu i egzaminu – uzy-
skali certyfikat umiejętności PLTR w zakresie ultrasono-
grafii.

l PLTR, wraz Konsultantem Krajowym prof. Jerzym Walec-
kim, intensywnie zaangażował się w działania na rzecz 
włączenia w odpowiednim wymiarze radiologii inter-
wencyjnej do ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej 
(KSO) – uważamy, że wymóg posiadania tej metody te-
rapeutycznej w ośrodkach referencyjnych powinien być 
jasno zapisany w tej ustawie. Uważamy, że słaba dostęp-
ność tej metody pozbawia część pacjentów onkologicz-
nych leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną 
i wytycznymi. Naszym zdaniem, właśnie teraz, czyli na 
etapie tworzenia ustawy o KSO, należy zaproponować 
takie wymogi i zachęty, które sprawią, że radiologia 
interwencyjna stanie się dostępna dla chorych onkolo-
gicznych. 
Zachęcam do zgłaszania wszelkich uwag i pomysłów 

dotyczących naszego Towarzystwa – najlepiej mailowo 
przez sekretariat PLTR.

Źródło: www.pltr.pl

Informacja prasowa
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Startupy gotowe na SALMED
Sektor startupowy związany z innowacjami w medycynie staje się coraz bardziej znaczącym wsparciem systemu 
ochrony zdrowia. To rozwiązania przyszłości, które są odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku i mogą go skutecz-

nie zrewolucjonizować. Część takich wizjonerskich produktów będzie można zobaczyć na targach SALMED.

W specjalnie zaaranżowanej strefie startupów 
podczas Międzynarodowych Targów Sprzętu  
i Wyposażenia Medycznego SALMED zostaną 
zaprezentowane rozwiązania, które wpływają 

na rozwój całego sektora medycznego. 
– Do prawidłowego funkcjonowania startupów nie-

zbędna jest optymalna i skuteczna współpraca z rynkiem 
medycznym, rozumianym jako instytucje rządowe, perso-
nel medyczny, środowisko biznesu oraz pacjenci. Targi SAL-
MED łącząc naukę i biznes, stanowią platformę współpracy 
pomiędzy tymi poszczególnymi podmiotami – mówi Pau-
lina Pietrzak, dyrektor targów SALMED.

Specjalna strefa i panele dyskusyjne
Część startupów prezentowanych na SALMED znalazła 

się w opublikowanym w ubiegłym roku projekcie pt.: „Top 
Disruptors in Healthcare – raport startupów medycznych  
w Polsce”, zrealizowanym przez Polską Federację Szpitali  
i Młodych Menedżerów Medycyny. Targi SALMED objęły pa-
tronat nad tym przedsięwzięciem.

– Rynek startupów medycznych w Polsce stale się rozwija. 
Pojawiają się nowe rozwiązania wpływające na usprawnienie 
procesu leczenia pacjenta, a także optymalizację czasu pra-
cy lekarza. Zwłaszcza te oparte o sztuczną inteligencję mogą 
wesprzeć sektor ochrony zdrowia, między innymi poprzez 
zwiększenie wykrywalności nieprawidłowych wyników ba-
dań, czy też pomoc w diagnozowaniu chorób. W Polsce tego 
typu startupy działają już teraz, usprawniając opiekę nad 
pacjentem. Polskie startupy medyczne napędzają postęp 
technologiczny, mimo wielu barier, chociażby prawnych czy 
finansowych – ocenia Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca 
Polskiej Federacji Szpitali. 

Podczas targów SALMED Polska Federacja Szpitali zorga-
nizuje panel dyskusyjny dotyczący startupów medycznych.  
W trakcie wydarzenia eksperci przybliżą obecną sytuację ta-
kich innowacyjnych rozwiązań w Polsce.

Innowacyjne wsparcie dla diagnostyki i zarządzania
Zdecydowana większość startupów, które zaprezentują się 

podczas targów, wspomaga proces diagnostyczny pacjentów. 
Jednym z nich jest Higo (HigoSense Sp. z o.o.), innowacyjne 
urządzenie, służące do badania uszu, płuc, serca, gardła, po-
miaru temperatury i tętna pacjenta. Lekarz otrzymuje diagno-
styczne dane medyczne dla postawienia rozpoznania zdalnie. 

– Higo zwiększa dostępność do lekarza pierwszego kon-
taktu i pediatry. Lekarz jest w stanie postawić rozpoznanie  
w ciągu 4 minut, a diagnoza może być przesłana do dowol-
nego miejsca, w którym znajduje się pacjent – zapewnia Ewa 
Wierzbowska, Medical & Business Development Director  
w HigoSense Sp. z o.o.

Urządzeniem wspierającym pacjenta w warunkach domo-
wych jest także StethoMe- stetoskop, dzięki któremu możliwe 
jest kompleksowe monitorowanie chorób układu oddecho-
wego. StethoMe nagrywa i wykrywa nieprawidłowe dźwięki, 
mogące występować w przebiegu zaostrzenia astmy, zapale-
nia oskrzeli lub płuc. Wyniki badania można z łatwością udo-
stępnić lekarzowi. 

Z kolei SensFloor – system czujników podpodłogowych, 
wspiera opiekunów w ocenie stanu zdrowia, tworzy profile 
ruchowe pacjentów oraz optymalizuje procesy pracy perso-
nelu pielęgniarskiego. Dzięki algorytmom analizy, generowa-
ne są profile aktywności badanych. SensFloor przekształca 
podłogę w ogromny ekran dotykowy. 

Firmą, która wpływa na rozwój medycyny cyfrowej nowej 
generacji, jest m.in. MedApp.

– Nasza technologia CarnaLife Holo umożliwia eksplorację 
różnych obszarów anatomicznych w postaci trójwymiaro-
wych hologramów. Z kolei CarnaLifeSystem pozwala prowa-
dzić zdalną diagnostykę oraz monitoring pacjentów z wyko-
rzystaniem autorskich algorytmów wspierających personel 
medyczny i pacjentów w procesie leczenia – mówi Krzysztof 
Mędrala, prezes Zarządu MedApp S.A.

Sporządzanie dokumentacji medycznej zajmuje 66% cza-
su pracy lekarza i nadal brakuje dobrych praktyk dotyczących 
jej standaryzacji. Stąd wziął się pomysł na oprogramowanie 
Upmedic. 

– To inteligentny edytor dokumentacji medycznej, który 
w oparciu o strukturalne szablony stworzone z lekarzami po-
zwala opracować wysokiej jakości opis pacjenta aż trzy razy 
szybciej – twierdzi Paweł Paczuski, CEO, współzałożyciel Up-
medic. 

Podobnym wyzwaniem w placówkach ochrony zdrowia 
jest również nadzór nad planowaniem i potwierdzaniem wi-
zyt pacjentów. Na to sposób znalazła firma Wandlee Sp. z o.o., 
która wdrożyła Voicebot No-Show. 

– W Polsce rocznie kilkanaście milionów wizyt „przepada”! 
To dla systemu ok. 2 miliardy zł strat. Tu z pomocą przycho-
dzą nasze rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję 
– mówi Joanna Cichocka, COO w Wandlee Sp. z o.o.

Zaprezentowane przykłady to tylko część startupów, któ-
re będą widoczne na targach SALMED. Zwiedzający pozna-
ją ponadto aktualną ofertę producentów oraz dostawców 
aparatury i instrumentów medycznych, wyposażenia szpita-
li, klinik i gabinetów medycznych, a także zobaczą najnow-
szy sprzęt laboratoryjny i rehabilitacyjny. Międzynarodowe 
Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED odbędą 
się 23–25 marca 2022 na terenie Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich.

Więcej:  www.salmed.pl

INFORMACJA PRASOWA
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MZ przyznaje: 2 na 3 łóżka 
szpitalne do pilnej wymiany

Ponad połowa łóżek szpitalnych w Polsce ma ponad 12 lat. Dwa na trzy są do pilnej wymiany. 
– Nie spełniają funkcji, jakie powinny pełnić w procesie leczenia szpitalnego i rekonwalescencji 

– wynika z przeprowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia badania.

Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło badanie 
dotyczące oceny stanu i stopnia zużycia infra-
struktury łóżek szpitalnych w podmiotach lecz-
niczych zakwalifikowanych do Systemu Podsta-

wowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki 
Zdrowotnej.

– Łóżka, ze względu na długi okres eksploatacji, są nie-
dostosowane do aktualnych wymogów i potrzeb, a także 
nie spełniają funkcji, jakie powinny pełnić w procesie le-
czenia szpitalnego i rekonwalescencji – przyznaje Minister-
stwo Zdrowia.

MZ przypomina też rekomendację z badania: ze wzglę-
dów sanitarnych i technologicznych łóżka powinny zostać 
wycofane z eksploatacji.

Argumentem za wymianą łóżek są zidentyfikowane  
w badaniu problemy:
l niska jakość łóżek szpitalnych obniża bezpieczeństwo 

hospitalizowanych pacjentów, a także może w sposób 
znaczący opóźnić powrót pacjenta do zdrowia;

l przestarzałe łóżka o ograniczonej funkcjonalności  
i w złym stanie technicznym zmniejszają komfort 
pacjentów zwłaszcza w trakcie długotrwałych hospi-
talizacji, ograniczają samodzielność pacjenta w co-
dziennym funkcjonowaniu w trakcie leczenia, a także 

przyczyniają się do wypadków w trakcie hospitaliza-
cji;

l zły stan techniczny łóżek szpitalnych, przez wyeksploato-
wanie materiału, z którego są wykonane oraz trudności  
w skutecznym czyszczeniu i dezynfekcji, generuje ryzy-
ko występowania i dłuższego utrzymywania się zaka-
żeń szpitalnych, które są istotnym problemem nie tylko 
wkontekście kosztów, ale także bezpieczeństwa pacjen-
tów;

l brak nowych łóżek o dużej funkcjonalności, które wpły-
nęłyby na poprawę warunków pobytu pacjentów oraz 
warunków pracy personelu medycznego.

Program modernizacji szpitali 
Realizacja Programu umożliwi unowocześnienie obiek-

tów podmiotów leczniczych i dostosowanie ich do obo-
wiązujących norm i standardów w medycynie, w tym 
przede wszystkim norm zawartych w rozporządzeniu Mi-
nistra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegó-
łowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomiesz-
czenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą.

Źródło: Rynek Zdrowia

INFORMACJA PRASOWA
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Nowoczesne technologie w opiece 
zdalnej i lokalnej

W związku z postępem cywilizacji żyjemy coraz dłużej. Nasze społeczeństwo starzeje się, to znaczy, 
iż zwiększa się proporcja starzy – młodzi. Stąd też istnieje potrzeba tworzenia nowych usług opiekuńczych.
Zajmowanie się osobą niesamodzielną jest bardzo absorbujące, często związane z rezygnacją z pracy lub 
reorganizacją całego życia. Taka sytuacja jest również niekomfortowa dla osoby starszej, która świadoma 

swoich słabości chciałaby jak najdłużej być samodzielna.

Teleopieka ma za zadanie maksymalnie wydłużyć 
czas samodzielności i niezależności seniorów we 
własnym domu, gdyż nie zawsze jest konieczne 
czy możliwe korzystanie z instytucji opiekuńczych. 

Zdalna opieka jest również znacznie tańsza i odciąża opie-
kunów. Osoba nią objęta nadal mieszka u siebie, dzięki cze-
mu czuje się bezpiecznie i pewnie, co poprawia jej komfort 
życia i samopoczucie.

Prezentowany system służy do wsparcia seniora w miej-
scu zamieszkania. Szczególnie jest to istotne w sytuacji, 
gdy dana osoba mieszka samotnie. Wystarczy, że w sy-
tuacji, gdy poczuje się gorzej, naciśnie niewielki przycisk, 
który nosi na ręku lub szyi, a powiadomienie natychmiast 
trafi na smartfon opiekuna. Jeśli tylko bramka i telefon 
będą miały dostęp do Internetu, to wezwanie dotrze do 
nas wszędzie: w domu, pracy, na wakacjach czy zakupach. 
Cały system łączy się bezprzewodowo, nadajniki z centralą 
na paśmie 433MHz i centrala z Internetem po WiFi.

Wezwanie SOS może trafić do profesjonalnego opie-
kuna jak pielęgniarka, pracownik opieki społecznej czy 
centrum alarmowego. Możliwe jest działanie w modelu 
wiele-do-jednego, czyli wiele systemów u podopiecznych 
może być obsługiwanych przez jednego opiekuna, który 
sprawdza, czy system ma zasilanie lub dostęp do Internetu 
i jest sprawny. 

Obecne czasy pandemii i związanej z nią izolacji jeszcze 
dobitniej pokazują, że tego typu usługi są potrzebne i ko-
rzystne dla wszystkich uczestników.

Bezprzewodowy system przywoławczy Kaler®  
Long Range

Kaler stosowany jest wszędzie tam, gdzie liczy się czas; 
tam, gdzie każda sekunda może decydować o życiu lub 
zdrowiu. Z tego względu jednym z aspektów branych pod 
uwagę podczas projektowania systemu Kaler była właśnie 
wysoka wartość czasu. System Kaler cechuje się elastycz-
nością. Jego bezprzewodowy charakter pozwala dowolnie 
zaplanować lokalizację każdego tworzącego go elementu 
oraz szybko i bezinwazyjnie wdrożyć wszystkie urządzenia 
w już użytkowanym budynku.

Najnowsza odsłona systemu Kaler umożliwia bezpo-
średnią komunikację bezprzewodową nawet na dystansie 

do 1 km oraz działanie nadajników SOS na baterii liczo-
ne w latach. Stąd też nasz system może być zastosowany  
w placówkach, które do tej pory były problematyczne dla 
sygnału bezprzewodowego. Wszystko to dzięki zastoso-
waniu technologii LoRa. 

Sercem systemu jest bramka KLR-BLR, która odbiera 
sygnały z nadajników SOS i przesyła je do urządzeń sie-
ciowych i odbiornika w formie zegarka. Pager KLR-WW in-
formuje o przywołaniu migającą diodą LED, brzęczykiem  
i wibracjami. Zegarek stanowi idealne rozwiązanie dla 
osób, które muszą być mobilne. Informacja o zgłoszeniu 
dostępna jest na wyciągnięcie ręki, również w momencie 
opuszczenia dyżurki.

Zarządzanie systemem odbywa się poprzez oprogra-
mowanie na PC lub TV box, który podłącza się do telewizo-
ra lub monitora. Oprócz możliwości konfiguracji możliwe 
jest wyświetlanie na ekranie bieżących przywołań, włącz-
nie z dźwiękiem. Natomiast dedykowaną tablicą jest mo-
del KLR-DSD, która dzięki dwustronnemu i kontrastowemu 
wyświetlaczowi jest optymalnie widoczna z każdego miej-
sca korytarza. 

W tym roku mija 10 lat obecności Kaler w branży. Przez 
ten czas nasz system został wdrożony w kilkuset placów-
kach w Polsce i za granicą. Szczególnie cieszą powracający 
odbiorcy, którzy wybierają ten sprzęt na kolejne inwestycje.

Genway  
ul. Chopina 37, 09-407 Płock 
tel. 24 264 77 33 
kontakt@kaler.pl, www.kaler.pl

artykuł sponsorowany
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Elementy ABB SIGNAL są kompatybilne z osprzętem  
instalacyjnym (gniazda, łączniki) różnych serii, można 
je więc instalować we wspólnych ramkach. Standar-
dowo oferujemy komponenty w serii Basic 55, wyko-

nane w kolorze białym (RAL 9016). W przypadku obiektów 
o wyższym standardzie (hotele, biurowce, apartamenty itp.)  
oferujemy do elementów pokrywy w kolorach białym, srebr-
nym oraz antracytowym, pasujące do ramek oraz osprzętu,  
m.in. serii future®linear i carat®. Dla pojedynczych łazienek  
w obiektach użyteczności publicznej przygotowaliśmy 
komplet niezbędnych elementów w jednym opakowaniu, 
pod jednym numerem zamówieniowym – FJW1004 B55.  
W razie potrzeby sygnały mogą być wyświetlane także w cen-
tralce znajdującej się w recepcji lub pomieszczeniu ochrony.

Sterowniki systemu (kasownik, sygnalizator) posiadają  
wyjścia bezpotencjałowe, umożliwiające podłączenie do 
innych systemów, np. BMS, ABB i-bus®KNX, ABB-free@home®,  
lub rozszerzenie systemu o dodatkowe funkcje, np. reje-
strację zdarzeń, dodatkowe powiadomienia, z wykorzy-
staniem popularnych centralek alarmowych stosowanych 
przez lokalnych instalatorów.

System zapewnia użytkownikowi długotrwałe,  
bezawaryjne działanie, łatwość rozbudowy i konfiguracji,  
a także możliwie niskie koszty inwestycji i eksploatacji. 

Zdjęcia: Archiwum ABB

System przyzywowy ABB SIGNAL od ponad 20 lat cieszy się dużym zaufaniem klientów. Charakteryzuje go
 możliwość łatwego skonfigurowania bez konieczności programowania, na bazie typowych elementów 

dostępnych w bieżącej sprzedaży. Elementy z serii ABB SIGNAL mogą być stosowane do tworzenia układów 
sygnalizacyjnych dla różnych aplikacji, wykorzystywanych np. w szpitalach, domach opieki, sanatoriach, 

hotelach, aresztach oraz w obiektach użyteczności publicznej.

System przyzywowy 
ABB SIGNAL

System przyzywowy ABB Signal to gwarancja komfortu i bezpieczeństwa. Jest idealny
do zastosowania w służbie zdrowia, domach opieki, sanatoriach oraz innych obiektach
przeznaczony na potrzeby osób niepełnosprawnych. Łatwa konfiguracja oraz długoletnie, 
bezawaryjne działanie zyskuje coraz większą liczbę zadowolonych użytkowników, 
dla których bezpieczeństwo bliskich jest najważniejsze! Sprawdź, jakie to proste, na abb.pl. 

ABB Signal 

Pomoc w razie potrzeby

reklama
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Inteligentny przyłóżkowy analizator 
hematologiczny dla szybkich wyników

Morfologia krwi to najczęściej wykonywane badanie diagnostyczne. W ramach inicjatywy HemoScreen 
powstał innowacyjny analizator hematologiczny, który natychmiastowo dostarczy wyniki i znajdzie szerokie 

zastosowanie – od badania pacjentów poddawanych chemioterapii w domu po testy na COVID-19.

Morfologia polega na wieloparametrowej oce-
nie składników krwi, takich jak erytrocyty, le-
ukocyty i trombocyty, a jej wyniki dają wgląd 
w dobrostan pacjenta oraz umożliwiają dia-

gnozę zakażeń i takich chorób jak anemia i białaczka. Ba-
danie morfologiczne krwi wykonywane jest zazwyczaj  
w laboratoriach klinicznych przez zautomatyzowane i zło-
żone analizatory hematologiczne. Istnieje jednak potrzeba 
rozwiązania przyłóżkowego, które przyspieszy diagnozę  
i leczenie.

Analizator oparty na sztucznej inteligencji
Skupieni wokół finansowanego przez UE projektu 

HemoScreen naukowcy opracowali analizator hema-
tologiczny, który nie wymaga stosowania drogich od-
czynników i wykonywania pracochłonnej konserwacji, a 
ponadto może być wykorzystywany w badaniu morfolo-
gicznym krwi. 

– Wyrób HemoScreen™ może dostarczyć wysokiej ja-
kości wyników morfologii w ciągu 6 minut, ułatwiając to 
kluczowe badanie i zwiększając jego dostępność. Wy-
starczy zaledwie kropla krwi kapilarnej – mówi Avishay 
Bransky, dyrektor generalny w firmie PixCell Medical. Roz-
wiązanie mierzy ilość erytrocytów, trombocytów i leuko-
cytów, określa przybliżony poziom hemoglobiny i wykry-
wa wszelkie nieprawidłowości w morfologii komórek. 

Trzonem HemoScreen™ jest połączenie technologii 
wiskoelastycznego ogniskowania (Viscoelastic Focusing, 
VEF) i sztucznej inteligencji. VEF to nowatorska techno-
logia oparta na mikrofluidyce, która umożliwia ułożenie 
komórek w jedną warstwę, co ułatwia ich analizę optycz-
ną. Co ważne, VEF eliminuje problemy tradycyjnych ana-
lizatorów hematologicznych, takie jak podatność na zaty-
kanie czy wrażliwość na wibracje, które zakłócały wyniki 
badań. HemoScreen™ opiera się na technologii zwanej 
„laboratorium na płytce”, jednorazowych płytkach zawie-
rających wszystkie potrzebne odczynniki, co znacząco 
ogranicza czas potrzebny na przygotowanie i kalibrację, 
upraszcza proces badania krwi oraz eliminuje potencjal-
ne błędy wynikające z działania użytkownika i ryzyko za-
nieczyszczenia krzyżowego.

Wydajność i korzyści technologii HemoScreen™
Technologia HemoScreen™ została opracowana przez 

izraelską firmę PixCell Medical Technologies i już została 

dopuszczona do użytku w Unii Europejskiej przez orga-
ny regulacyjne. To zaawansowane urządzenie upraszcza  
i decentralizuje badanie morfologiczne krwi, dzięki cze-
mu może być ono wykonywane praktycznie wszędzie. 
Kalibracja płytek za pomocą różnych ustawień wewnętrz-
nych, która zapobiega zafałszowaniu wyników przez 
użytkownika, eliminuje także konieczność przechodzenia 
profesjonalnego szkolenia. Badania skuteczności w róż-
nych laboratoriach na świecie potwierdziły wydajność 
technologii HemoScreen™ porównywalną do najbardziej 
zaawansowanych instrumentów tego typu. Zestawienie 
jej z konwencjonalnymi analizatorami laboratoryjnymi 
wykazało, że HemoScreen™ może stanowić odpowiedź na 
niezaspokojoną potrzebę w badaniach morfologicznych 
krwi, dzięki czemu ma szansę ulepszyć procesy kliniczne. 
Rozwiązanie będzie ostatecznie wykorzystywane także 
na oddziałach intensywnej terapii (OIOM) i oddziałach ra-
tunkowych, gdzie potrzebna jest szybka diagnoza. Tech-
nologia HemoScreen™ sprawdziła się w badaniu i leczeniu 
pacjentów będących w trakcie chemioterapii nowotworów 
krwi. Obecnie prowadzone są badania pilotażowe w Danii, 
w których udział biorą pacjenci onkologiczni poddawani 
chemioterapii w domu. 

Jak informuje Bransky: – Stale ulepszamy algorytmy – 
taki urok sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Im 
więcej danych, tym więcej sztuczna inteligencja może się 
nauczyć i dzięki temu poprawić swoją wydajność. 

Oznacza to, że rozwiązanie HemoScreen™ może być 
wykorzystane w dobie pandemii COVID-19 w zarządzaniu 
pacjentami i w klinicznych procesach decyzyjnych, takich 
jak przeniesienie na OIOM, intubacja i wprowadzenie an-
tybiotykoterapii. Jednocześnie ograniczenie przenoszenia 
skażonych próbek na terenie szpitala zmniejsza ryzyko za-
każenia personelu laboratoryjnego. 

Dzięki istniejącym i przyszłym współpracom z partne-
rami przemysłowymi zespół HemoScreen™ przygotowuje 
grunt pod globalną komercjalizację tego wyrobu medycz-
nego. Po uzyskaniu zezwolenia Urzędu ds. Żywności i Le-
ków w Stanach Zjednoczonych naukowcy zaczęli szukać 
innych potencjalnych zastosowań dla rozwiązania Hemo- 
Screen™, takich jak diagnoza sepsy.

Źródło: cordis.europa.eu

Informacja prasowa
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Ostanie dziesięciolecia to okres charakteryzujący się znacznym wzrostem populacji osób starszych. 
W obliczu rosnącej liczby seniorów w polskim społeczeństwie należy rozważyć zastosowanie szczególnych 

rozwiązań poprawiających komfort życia, które zniwelują problemy, jakie napotykają osoby starsze 
zamieszkujące w instytucjonalnych placówkach opieki.

Nowoczesne systemy przyzywowe 
Schrack Seconet jako element 
wsparcia w opiece nad seniorami

Zwrot w kierunku nowoczesnych technologii w kon-
tekście starzejących się społeczeństw wynika po 
pierwsze z szerokiego spektrum możliwości, jakie 
oferują, a po drugie z uwagi na efektywność kosz-

tową – redukcji kosztów związanych z hospitalizacją lub 
opieką długoterminową świadczoną przez wykwalifikowa-
ny personel.

Działanie każdego domu pomocy społecznej (DPS) ob-
jęte jest Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej  
z 23 sierpnia 2012 r. w sprawie do-
mów pomocy społecznej (Dz.U.  
z 2009 r. nr 175, poz. 1362, z późn. 
zm.). Warto wiedzieć, że aby DPS 
spełniał warunki stawiane w ustawie, 
musi zostać wyposażony m.in. w sys-
tem przyzywowo-alarmowy i system 
alarmu przeciwpożarowego.

Firma Schrack Seconet, działają-
ca na rynku polskim od ponad 30 
lat (posiada ponad 6 tys. obiek-
tów referencyjnych), oferuje cer-
tyfikowany system przyzywowy  
i komunikacji VISOCALL IP, system 
lokalizacji SecurWATCH, a także 
systemy sygnalizacji pożarowej IN-
TEGRAL IP. Wyżej wymienione sys-
temy należy stosować w DPS-ach 
w celu zapewnienia odpowiednie-
go poziomu bezpieczeństwa pen-
sjonariuszy. Schrack Seconet jest 
również producentem systemu 
sygnalizacji pożarowej INTEGRAL 
IP. Centrale sygnalizacji pożarowej 
Integral IP oparte zostały na wydaj-
nej, innowacyjnej i przełomowej 
technologii, oferując tym samym 
większą elastyczność w montażu  
i eksploatacji.

System przyzywowy i komunikacji VISOCALL IP
Nowoczesne systemy są dziś niezbędnym elementem 

wyposażenia domów seniora. W tych miejscach nie bra-
kuje osób, które mają wyraźne problemy z samodzielnym 
funkcjonowaniem. Aby im pomóc i jednocześnie zagwa-
rantować im bezpieczeństwo, montuje się system przy-
zywowy, który pozwala na szybsze dotarcie z pomocą do 
osób, które rzeczywiście jej w danym momencie potrze-
bują. Systemy przyzywowe to także rozwiązania o nowo-
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czesnej stylistyce, produkowane z materiałów przeznaczo-
nych do stosowania w tego typach obiektach.

System VISOCALL IP bazujący na technologii IP realizuje 
różnorodne scenariusze opieki. W pokojach montowane 
są specjalne przyciski, których naciśnięcie sprawia, że wy-
syłany jest sygnał do miejsca przebywania personelu. Na 
ekranie wyświetla się informacja, z której sali nadany został 
sygnał − lekarz czy pielęgniarka od razu wiedzą, kto po-
trzebuje pomocy. Po nadaniu sygnału personel niezwłocz-
nie może udać się do sali. System dostarcza informacje  
o bieżących potrzebach pacjentów, jak również pozwala 
na późniejszą analizę.

Istnieje możliwość przystosowania systemu z funkcją 
lub bez komunikacji głosowej, z możliwością przywołania 
personelu pielęgniarskiego, rozmawiania z personelem  
w sposób dyskretny lub głośnomówiący, także przez 
wszystkie osoby w pokoju w tym samym czasie, ogłasza-
nia komunikatów o obchodach lub zagrożeniach, a także 
dostęp do wszystkich nowoczesnych mediów, takich jak 
telewizja, radio, telefon i Internet.

System optymalizuje także czas pracy poprzez zamon-
towanie urządzeń systemu przyzywowego w punktach 
pielęgniarskich, salach, gabinetach, pokojach personelu 
itp. Dzięki temu personel może w dowolnym czasie zarzą-
dzać przywołaniami zgodnymi z priorytetami, wyświetlić 
rzeczywisty opis pomieszczeń, akceptować lub przypomi-
nać o przywołaniach, a także zdalnie je kasować po zakoń-
czeniu rozmowy, ma również wgląd do aktualnych zdarzeń 
i lokalizacji osób na oddziale.

Szybka komunikacja i łatwość korzystania to najważniej-
sze cechy systemów przywoławczych, których adaptacja 
do istniejącej infrastruktury jest niezwykle prosta. Profe-
sjonalne systemy przyzywowe podnoszą jakość obsługi  
i w znaczny sposób wpływają na koszty w przyszłości dzię-
ki kompatybilności rozwiązań.

Systemy przyzywowe mają wiele zalet. Łatwa instala-
cja, a także prosta obsługa pozwalają na korzystanie z nich 
praktycznie każdemu, nawet najbardziej schorowanym pa-
cjentom lub osobom niepełnosprawnym. Są również nie-
zwykle elastyczne, tzn. można je dowolnie skonfigurować 
lub dodać nowe funkcje, np. przywołania salowej, opiekuna 
− zwiększa to efektywność działania urządzeń. Dopasowu-
jąc je do zmieniających się oczekiwań i potrzeb odbiorców, 
można zapewnić bezpieczeństwo i uwagę niemal każdej 
osobie. W obiektach o podwyższonym standardzie, dzięki 
zastosowaniu technologii IP, każda osoba może rozmawiać 
w tym samym czasie, a terminale pacjentów (słuchawki) 
mogą dodatkowo pełnić funkcję telefonu lub też za ich po-
mocą można słuchać i zmieniać programy radiowe.

Dzięki temu rozwiązaniu pacjenci czują się bardziej bez-
piecznie, warunki są bardziej komfortowe, a uniwersalność 
tego systemu optymalizuje czas opieki i ułatwia pracę per-
sonelowi.

SecurWATCH IP
SecurWATCH IP to obszerny system lokalizacji działają-

cy w czasie rzeczywistym (real time location system, RTLS), 
który niezawodnie lokalizuje osoby w niebezpieczeństwie,  
zarówno w budynkach, jak i na zewnątrz. Najnowocześ- 
niejsza technologia zapewnia niespotykaną dotąd sku-

teczność. Dzięki temu interaktywnemu systemowi pen-
sjonariusze mogą poruszać się swobodnie, jednocześnie 
znajdując się w niezawodnej strefie bezpieczeństwa.

Nasze rozwiązanie daje także możliwość nadzorowa-
nia pacjentów, np. z demencją. Sprawdza się w przypadku 
próby opuszczenia obiektu, dzięki integracji z systemami 
lokalizacji za pośrednictwem transpondera w formie bran-
soletki lub zegarka na rękę, zabezpieczonych specjalnym 
rodzajem zapięcia, które może zostać rozpięte tylko przez 
opiekuna.

Integracja systemu z systemem lokalizacji zapewnia:
l zwiększone bezpieczeństwo podopiecznych dzięki 

opasce alarmowej na rękę, wyposażonej w opatentowa-
ne zapięcie i otwieranej za pomocą klucza magnetycz-
nego;

l odbieranie sygnałów alarmowych z podaniem identyfi-
kacji i lokalizacją osoby;

l lokalizację wartościowych przedmiotów w obrębie bu-
dynku;

l dokumentację wszystkich zdarzeń.
Dzięki naszemu systemowi IP i możliwości bezprzewo-

dowego połączenia alarmowego poprawiamy poczucie 
bezpieczeństwa pacjenta, także w nagłych sytuacjach, ta-
kich jak upadek – osoba może wezwać pomoc przyciskiem 
alarmowym transpondera na ręce i wtedy opiekunowie 
wiedzą, kto wywołał alarm i gdzie dana osoba się znajduje.

Integracja z systemem sygnalizacji pożarowej  
INTEGRAL IP

Dziś na wyposażeniu domów opieki nad osobami star-
szymi znajdziemy nie tylko systemy przeciwwłamaniowe, 
przyzywowe czy monitoringu. Trudno jest myśleć o bez-
pieczeństwie bez uwzględnienia możliwości zaistnienia 
pożaru i doboru pod tym względem odpowiedniego 
systemu przeciwpożarowego. Nie wystarczy już samo 
rozmieszczenie wszelkiego rodzaju czujek czy urządzeń 
gaśniczych. Potrzebne jest rozwiązanie, które będzie 
zarządzało wszystkimi urządzeniami podłączonymi do 
wspólnej sieci. Taką możliwość oferują nowoczesne cen-
trale przeciwpożarowe, które zwiększają bezpieczeństwo 
w razie wystąpienia pożaru.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej określa ochronę 
przeciwpożarową jako realizację przedsięwzięć mających 
na celu zabezpieczenie życia, zdrowia i mienia lub środo-
wiska przed pożarem, klęską żywiołową bądź innym miej-
scowym zagrożeniem poprzez zapobieganie ich powsta-
niu i rozprzestrzenianiu się, zapewnienie sił i środków do 
ich zwalczania, a także prowadzenie działań ratowniczych.

Centrale przeciwpożarowe pozwalają usprawnić pracę 
samych urządzeń, ale też informować na bieżąco o zagro-
żeniach z dokładnym uwzględnieniem miejsca wystąpie-
nia ognia i dymu. Za ich pomocą możemy sterować syste-
mami zabezpieczeń, m.in. bramami pożarowymi, klapami 
oddymiającymi, ale też wyślemy informację o pożarze do 
odpowiednich służb. To pozwala na szybszą reakcję, a tym 
samym ponoszenie mniejszych strat.

Źródło: www.aspolska.pl
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Gliwice intensywnie rozwijają się gospodarczo, głównie w branży nowych technologii. W mieście jest coraz 
więcej startupów oferujących nowoczesne rozwiązania, a firmy z wieloletnią tradycją zdobywają kolejne 

obszary rynku, oferując produkty, które wpływają na poprawę jakości życia. Jednym z tego typu rozwiązań jest 
infokomunikator – innowacyjny system przyzywowy dla branży medycznej, za który gliwicka firma Infotower 

Business Solutions otrzymała wyróżnienie w tegorocznej edycji konkursu Marka-Śląskie.

Nowoczesne rozwiązanie 
z Gliwic

Gliwice od lat stawiają na nowoczesne technologie, 
a samorząd chętnie współpracuje z przedsiębior-
cami i naukowcami. W mieście jest coraz więcej 
firm, które wprowadzają najnowocześniejsze 

technologie, produkty i usługi, osiągając sukcesy bizne-
sowe i naukowe. Za swoją działalność otrzymują nagrody  
i wyróżnienia, m.in. w konkursie Innowator Śląska orga-
nizowanym przez Górnośląski Akcelerator Przedsiębior-
czości Rynkowej czy Marka-Śląskie Regionalnej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej. We współpracy z Miastem Gliwice 
organizowane są też eksperckie debaty i konferencje po-
święcone tej tematyce.

Firmy branży nowych technologii współpracują chęt-
nie z Politechniką Śląską – uczelnią badawczą, której wy-
kwalifikowana kadra i potencjał naukowy umożliwiają 
tworzenie innowacyjnych rozwiązań i dalszy rozwój. Wie-
lu absolwentów tej uczelni korzysta ze zdobytej wiedzy  
i doświadczenia i zakłada własne firmy. Jednym z nich jest 
Tomasz Werner, dawny student informatyki na Politechni-
ce Śląskiej. Swoją firmę Infotower Business Solutions za-
łożył w Gliwicach. Jej produkt – infokomunikator – został 
wyróżniony w konkursie Marka-Śląskie za innowacyjność  
i praktyczne zastosowanie, które ułatwi codzienne funk-
cjonowanie chorym i personelowi szpitala. To innowacyjny 
system przyzywowy, który umożliwia sprawną komunika-
cję, ale nie tylko.

Gliwicki system różni się od tradycyjnych systemów 
przyzywowych, których główną, a często jedyną funkcją, 
jest umożliwienie pacjentowi wezwania pielęgniarki.

– Jego innowacyjność polega przede wszystkim na wy-
korzystaniu wielokanałowej łączności bezprzewodowej 
do umożliwienia komunikacji między użytkownikami sys-
temu. Pilot przy łóżku pacjenta służy do wzywania pielę-
gniarki, za jego pomocą można też sterować telewizorem, 
roletami, klimatyzacją i innymi elementami wyposażenia 
sali chorych. Ma wbudowany czujnik do pomiaru poziomu 
bólu i latarkę. Możliwości systemu można dostosowywać 
do potrzeb konkretnej placówki – mówi Tomasz Werner, 
prezes Infotower Business Solutions.

W infokomunikatorze wezwanie od pacjenta przyjmo-
wane jest na smartfon, za pomocą którego pielęgniarka 
może nawiązać z pacjentem połączenie głosowe, bo przy 
jego łóżku jest specjalny pilot–słuchawka do odbierania 
takich połączeń. Jedną z funkcjonalności systemu jest 
możliwość odpowiedzi na wezwanie pacjenta. System 
umożliwia też połączenia głosowe i tekstowe między użyt-
kownikami oraz wieloosobowe rozmowy z równoczesnym 
przeglądaniem na wyświetlaczu wyników badań i innych 
dokumentów medycznych. Infokomunikator można zin-
tegrować z systemem informatycznym placówki, w której 
został zainstalowany.

Źródło: www.gliwice.eu

Informacja prasowa
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Coraz częściej i chętniej korzystamy z nowych telefonów komórkowych – smartfonów, jak również 
wszelkiego rodzaju rozwiązań i udogodnień w postaci aplikacji zaprojektowanych specjalnie dla tych 

telefonów. Wśród wielu kategorii, jakie proponują nam twórcy aplikacji mobilnych, znajdują się również 
te dotyczące zdrowia - mobilne aplikacje zdrowotne (aplikacje m-health). Rozwiązania z zakresu adaptacji 

mobilnych aplikacji zdrowotnych pozwalają w znacznym stopniu nie tylko zapobiegać, ale też zwalczać 
choroby i różnego rodzaju schorzenia, poprawiać aktywność fizyczną osób z nich korzystających oraz 

promować pozytywne nawyki zdrowotne. Dzięki rozwojowi m-health oraz e-Zdrowia już teraz są dostępne 
np. konsultacje z lekarzem niewymagające przychodzenia do placówki, odbywające się za pomocą 
wideorozmów. Można więc mniemać, że w przyszłości pozwoli to zmniejszyć kolejki, szczególnie do 
specjalistów. Celem niniejszego tekstu jest przegląd literatury przedmiotu z zakresu wykorzystania 
mobilnych aplikacji zdrowotnych (m-health, m-zdrowia) w zarządzaniu systemem ochrony zdrowia.

Wykorzystanie mobilnych aplikacji 
(m-health) w zarządzaniu systemem 
ochrony zdrowia – część 1
Daria Smarżewska

Blisko dwa miliardy ludzi na całym świecie używa tele-
fonów komórkowych, z czego większość ma dostęp 
do telefonów wyższej technologii, tzw. smartfonów. 
Jeszcze 30–40 lat temu odpowiednikami smartfo-

nów były superkomputery zajmujące nawet po kilka pokoi. 
Postęp technologiczny, jaki się dokonał w tym czasie, ma 
znaczy wpływ na styl życia ludzi, sposób ich komunikacji  
i postrzeganie świata. Zmiany te dotyczą także ochro-
ny zdrowia. Jeszcze w latach 90. XX wieku, nikt nie myślał  
o tym, że kiedykolwiek możliwe będzie dbanie o swoje 
zdrowie w sposób inny niż  poprzez wizyty lekarskie. Dzisiaj,  
w XXI wieku, to właśnie smartfony mogą zostać zmiennika-
mi urządzeń wykonujących pomiary związane z podstawo-
wymi parametrami zdrowotnymi, takimi jak pomiar tętna  
i ciśnienia krwi czy też przypominanie o wzięciu leków, aż  
w końcu takich, które będą opisywać i wdrażać krok po kro-
ku zalecenia prozdrowotne [Health Trends&Talks, 2016, s. 31].

Zwiększająca się liczba osób korzystających z telefonów, 
z pewnością stanowi duże wyzwanie dla twórców mobil-
nych aplikacji zdrowotnych. Czynnikiem tego wzrostu nie 
jest jednak prężnie rozwijający się sektor producentów te-
lefonów komórkowych, a osobiste wartości i korzyści, jakie 
mogą osiągnąć ludzie, poprzez korzystanie z mobilnych 
aplikacji związanych ze zdrowiem. Zaliczyć do nich należy 
m.in.:
l naukę samodzielnego monitorowania swojego ciała, 

np. utrzymanie odpowiedniej wagi, dobieranie odpo-
wiedniego programu ćwiczeń;

l stały kontakt z lekarzem prowadzącym ich chorobę, 
bądź lekarzem POZ (podstawowej opieki zdrowotnej) 
za pomocą telefonu komórkowego;

l dostęp do informacji związanych ze zdrowym stylem 
życia za pomocą centrów informacji telefonicznej lub 
specjalnie do tego stworzonych linii konsultacyjnych;

l mierzenie, gromadzenie i wysyłanie do lekarza POZ klu-
czowych informacji dotyczących stanu zdrowia pacjen-
ta (m.in. wartość ciśnienia, poziom cukru we krwi, waga 
itp.) [Levy i in., 2014, s. 6]. 
Celem niniejszego tekstu jest przegląd literatury przed-

miotu z zakresu wykorzystania mobilnych aplikacji zdro-
wotnych (m-health, m-zdrowia) w zarządzaniu systemem 
ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem pol-
skiego rynku aplikacji m-health oraz barier występujących 
w ich implementacji.

Istota i miejsce m-health w systemie e-zdrowia 
 i ochrony zdrowia

E-zdrowie jest jednym z obszarów tzw. e-usług, co ozna-
cza, że wszystkie czynności  w ramach e-zdrowia wykony-
wane są za pomocą Internetu lub telefonii komórkowej, 
przy użyciu urządzeń zdalnych oraz nowoczesnych tech-
nologii komunikacyjno-informatycznych [Czerwińska, 
2015, s.173]. Według  Światowej Organizacji Zdrowia (World 
Health Organisation – WHO) e-zdrowie to bezpieczne  
i opłacalne wykorzystywanie technologii komunikacyjno-
-informatycznych (ITC – Information and Communications 
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Technologies) w celu wspierania, a także rozwijania zdrowia 
i powiązanych z nim dziedzin takich jak usługi opieki zdro-
wotnej, nadzór medyczny, badania oraz edukacja zdrowot-
na ludzi [Global diffusion…, 2016, s. 11].  

E-zdrowie to nie tylko przeprowadzanie badań czy kon-
sultacji, to także dziedzina biznesu, która odnosi się zarów-
no do rozwoju technologicznego, jak i do podejścia, ina-
czej mówiąc, stanu myślenia decydentów ochrony zdrowia 
w kontekście ciągłej poprawy systemu, nie tylko w poje-
dynczych krajach, ale w skali całego świata [Czerwińska, 
2015, s. 174]. E-zdrowie może więc obejmować wiele usług, 
np. elektroniczna recepta, informowanie pacjenta o zbli-
żającej się wizycie za pomocą wiadomości tekstowej, czy 
dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej [Buj-
nowska-Fedak i Tomczak, 2013, s.303]. 

Z diagramu przedstawionego powyżej (rys. 1), wynika, 
że e-zdrowie jest szeroką dziedziną i to właśnie spośród 
niej można wyodrębnić inne, podrzędne gałęzie jak np. 
omawiane w tej pracy m-zdrowie. Zarówno obszar e-zdro-
wia jak i m-zdrowia jest szerszą dziedziną wychodzącą od 
podstawowej jednostki systemu ochrony zdrowia, czyli 
pacjenta. 

Z pewnością można stwierdzić, że dziedzina m-zdrowia 
jest dziedziną nową, która zaczęła się rozwijać dopiero  
w latach 50. XX wieku [Duplaga, 2010, s. 47]. Zdefiniowa-
nie  m-zdrowia jest procesem trudniejszym niż definiowa-
nie e-zdrowia, ze względu na specyfikę tej dziedziny oraz 
fakt, że jest ona stosunkowo nową formą, dającą inne niż 
istniejące dotychczas możliwości wykorzystania narzędzi  
z zakresu ITC w ochronie zdrowia.

Definicje m-zdrowia (tab. 1.) pokazują, że mimo zróżnico-
wania w rozumieniu tego pojęcia, to w każdej z nich poja-
wia się informacja dotycząca wykorzystania urządzeń mo-
bilnych – w szczególności telefonów komórkowych, które 
współcześnie są dostępne dla wszystkich ludzi. Uogólnia-
jąc powyższe definicje, można stwierdzić, że: m-zdrowie to 
wszelkiego rodzaju nowoczesne technologie informatycz-
no-komunikacyjne mające na celu poprawę, utrzymanie 
oraz zapewnienie odpowiedniego stanu zdrowia ludzi, 
wykorzystujące do tego nie tylko skomplikowane urządze-
nia, ale także te, z którymi mamy do czynienia na co dzień 
– czyli telefony komórkowe. 

M-zdrowie, obejmuje zatem różne sposoby wykorzy-
stywania mobilnych technologii w celu poprawy zdrowia. 
Narzędzia m-health używane są nie tylko na poziomie kra-
jowym, ale także globalnym. Użytkownikami tych narzędzi 
są zarówno pacjenci, jak i personel medyczny, ale także 
badacze, klinicyści, studenci oraz decydenci – czyli osoby 
zarządzające placówkami z branży ochrony zdrowia [Wal-
ters, 2014, s. 4]. 

Znaczenie technologii ICT w m-zdrowiu
Wpływ na rozwój podsystemu m-zdrowia w sektorze 

e-zdrowia ma przede wszystkim ciągły postęp innowa-
cyjny w technologii ICT (Information nad Communications 
Technologies) – który jest swoistym elementem przyczy-
niającym się nie tylko do obniżenia wydatków związanych  
z systemem opieki zdrowotnej, ale także jego uspraw-
nienia. Chodzi tu głównie o pozyskiwanie nowej, świeżej 
wiedzy na temat innowacji w medycynie nie tylko przez 
personel medyczny, ale także przez pacjentów. Istotne 
jest również to, że poprzez rozwój technologii ICT możliwe 
będzie szybsze, sprawniejsze, ale przede wszystkim bez-

Rys. 1. M-health jako element e-zdrowia.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Jopkiewicz, 
Borcuch, s.334).

Tabela 1. Przegląd definicji m-zdrowia (m-health)
Autor Definicja

Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO)

M-health (m-zdrowie) obejmuje działalność w obszarze medycyny i zdrowia 
publicznego wykonywaną przy użyciu urządzeń mobilnych, takich jak telefony 

komórkowe, urządzenia do monitorowania pacjentów, palmtopy i inne 
urządzenia bezprzewodowe.

m-Health Alliance
M-health to wszystkie rozwiązania dostarczające usługi medyczne oparte 
bezpośrednio na technologiach mobilnych oraz wszystkie inne w sposób 

znaczący wspierane przez te technologie.

Raport A.T. Kearney
M-zdrowie uważane jest za obszar e-zdrowia i obejmuje wykorzystanie 

klasycznych technologii komunikacji mobilnej, jak i wielu innych technologii 
mobilnych, dzięki którym można oferować lub otrzymywać usługi zdrowotne. 

Raport PwC

M-zdrowie definiuje jako świadczenie opieki zdrowotnej lub udzielanie 
informacji związanych ze zdrowiem poprzez korzystanie z urządzeń 

mobilnych (zazwyczaj telefony komórkowe lub inne wyspecjalizowane 
medyczne urządzenia mobilne).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Global diffusion…, 2011, s.6; Chluski, 2014, s. 26; Kearney, 2013, s. 4; Levy i in., 2012, s. 6).

t
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pieczniejsze przesyłanie różnego rodzaju danych pomię-
dzy użytkownikami w systemie [Jopkiewicz, Borcuch, 2013, 
s. 331 ] (rys. 2.).

Konsekwencje wdrażania innowacyjnych technologii  
w ochronie zdrowia są jednocześnie celami, przed jakimi 
stoi ten system. Jeżeli zostanie zwiększona ilość rozwiązań 
i urządzeń stosowanych w procesie leczenia czy zarządza-
nia systemem ochrony zdrowia zapewni to rozwój systemu 
w kierunkach:
l zwiększenia dostępu do zdalnej pomocy medycznej 

oraz opieki zdrowotnej;
l całodobowego i ciągłego posiadania danych dotyczą-

cych stanu zdrowia – dostępne nie tylko dla pacjenta, 
ale także dla lekarza;

l zmniejszenia kolejek do lekarzy poprzez uzyskanie po-
rady zdalnej, a co za tym idzie oszczędność czasu pa-
cjenta i lekarza;

l zmniejszenia nakładu środków finansowych [Jopkie-
wicz, Borcuch, 2013, s. 332].
Z badania przeprowadzonego w 2015 roku przez Głów-

ny Urząd Statystyczny wynika, że korzystanie z Internetu  
w sprawach związanych ze zdrowiem – wyszukiwaniu 
informacji dotyczących zdrowia – deklaruje blisko 39% 
polskiego społeczeństwa. Co istotne, 5,6% populacji wy-
korzystuje Internet do umawiania się na wizytę lekarską 
[Społeczeństwo Informacyjne…, 2015, s. 6].   

Wyzwaniem stojącym przed wdrażaniem nowoczes- 
nych technologii informatycznych w systemie ochrony 
zdrowia jest obniżenie kosztów działalności systemu, nie 
tylko pod względem administracyjnym, ale także leczni-
czym. 

Rynek aplikacji mobilnych na świecie, w Europie  
i w Polsce

Począwszy do roku 2013 rynek mobilnych aplikacji zdro-
wotnych cały czas się rozwija i odnotowuje coraz to więk-
szą liczbę wprowadzanych na niego aplikacji. W 2016 roku 
zanotowano 7% wzrost tego rynku w stosunku do roku 
poprzedniego. Widać to w liczbie aplikacji dostępnych na 
przestrzeni lat. Przykładowo, w 2013 roku dla użytkowni-
ków było dostępnych około 97 tys. aplikacji m-health [Wal-
ters, 2014, s. 4], a obecnie, jak podaje w specjalnym rapor-
cie czasopismo OSOZ, na rynku dostępnych jest już około 

260 tys. mobilnych aplikacji zdrowotnych oferowanych 
przez około 58 tys. różnych dostawców [162 aplikacje…., 
2017, s. 4]. 

Największe wydatki przeznaczane na rozwój, udosko-
nalanie obecnych już oraz wprowadzanie na rynek no-
wych aplikacji związanych ze zdrowiem w 2017 roku (ba-
dania przeprowadzone w 2015 roku) przewidywano dla 
Europy oraz Azji – na każdym z tych kontynentów udział 
w wydatkach na m-zdrowie, w skali wydatków na całym 
świecie, wynosił po 30%. Na 3 miejscu pod względem na-
kładów ponoszonych na m-zdrowie uplasowała się Ame-
ryka Północna (USA i Kanada), osiągając oszacowany na 
28% poziom globalnych wydatków na m-health dla roku 
2017. Najmniejszy procentowy udział wśród wydatków 
na mobilne aplikacje zdrowotne odnotowano w Amery-
ce Południowej oraz  Afryce [EU Countries…, 2015, s. 8]. 
Przytoczone powyżej badania, a w szczególności te doty-
czące rynku europejskiego, sprawdziły się w zupełności. 
Szacowano, że w roku 2018 największym rynkiem mobil-
nych aplikacji będzie rynek europejski. Według Deloitte 
wartość tego rynku osiągnie nawet 7,1 biliona dolarów 
[Taylor, 2015, s.2]. 

Rynek aplikacji mobilnych w Polsce także ulega ciągłe-
mu rozwojowi. Jak podaje raport centrum analiz Polityka 
Insight, już w roku 2015, Polacy posiadali prawie 19 mln 
smartfonów, z czego 80% użytkowników sieci mobilnych 
miała możliwość korzystania z Internetu. Jak wynika z ba-
dań wyżej wspomnianej instytucji, mobilne aplikacje zwią-
zane ze zdrowiem i sportem stanowiły szóstą co do wiel-
kości grupę wśród wszystkich [pobieranych na telefony 
komórkowe aplikacji [Arak i in., 2015, s. 5-7]. 

Na początku 2015 roku, zgodnie z wynikami badania 
Polaków przeprowadzonego metodą CAWI, aż 31% osób 
korzystających z Internetu, korzysta także z mobilnych 
aplikacji zdrowotnych, (i prawie 30% deklaruje chęć korzy-
stania z nich w przyszłości), z czego większość jest zwią-
zana ze stylem życia i aktywnością fizyczną [Czy internau-
ci…., 5.12.2017]. 

Z badań serwisu IRCenter.com wynika, że wśród Pola-
ków z aplikacji mobilnych związanych ze zdrowiem czę-
ściej korzystają mężczyźni w wieku 25-34 lat, mieszkający 
w dużych miastach i posiadający dzieci [Czy internauci…., 
5.12.2017]. 

Jednak należy zwrócić uwagę, że mobilne aplikacje 
zdrowotne nie służą wyłącznie utrzymaniu prawidłowej 
aktywności fizycznej, ale mają także duże znaczenie np.  
w prewencji pierwotnej chorób, głównie sercowo-na-
czyniowych (poprawianie stanu zdrowia społeczeństwa) 
poprzez możliwość monitorowania i kontroli czynników 
ryzyka zwiększających wystąpienie tych chorób [Zadarko-
-Domaradzka i Zadarko, 2016, s. 292-293]. 

Artykuł był opublikowany w: „Akademia Zarządzania” nr 2(2), 2018, s. 6-20”

mgr Daria Smarżewska
Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania

Rys. 2. Konsekwencje wdrażania innowacyjnych technologii 
w sektorze ochrony zdrowia.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Jopkiewicz, 
Borcuch, 2013, s. 331).
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Polska firma podbija światowy 
rynek urządzeń medycznych

Historia Pro-Project przypomina opowieść z Doliny 
Krzemowej. Założyciel firmy, Henryk Kartaszyński, 
rozpoczął swoją działalność od projektów związa-
nych z ochroną środowiska i higieną pracy. Między 

innymi opracowywał i pisał oprogramowanie, które poma-
gało wykonywać niekiedy bardzo skomplikowane oblicze-
nia, dla lokalnych zakładów pracy. Na przełomie tysiąclecia, 
zajmując się projektami ochrony radiologicznej, dowiedział 
się o pracach nad nowym Prawem Atomowym, które miało 
dostosować polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej 
w zakresie sprzętów w pracowniach rentgenowskich. To ka-
mień milowy, który nadał zupełnie nowy kierunek w rozwo-
ju firmy.

Nowe przepisy nakazywały pracowniom posiadającym 
sprzęt rentgenowski – zaczynając od małych gabinetów 
stomatologicznych, a na dużych pracowniach szpitalnych 
kończąc – wykonywać testy diagnostyczne, do których 
niezbędne są fantomy. Był to jednak sprzęt bardzo drogi 
i produkowany jedynie przez zagraniczne firmy, przez co 
wielu pracowniom groziło zamknięcie, ze względu na kosz-
ty dostosowania się do nowych przepisów. Kartaszyński,  
w którego naturze leży chęć pomagania innym, od zawsze 
lubił wymyślać nowe rozwiązania. Postanowił więc sam 
stworzyć fantom, który posłuży do testowania stomato-
logicznych aparatów rentgenowskich. Do dziś Pro-Project 
jest jedyną firmą w Polsce, zajmującą się produkcją sprzętu 
oraz oprogramowania do kontroli jakości.

W kolejnych latach do pracy w firmie na stałe zaanga-
żował się syn założyciela, Rafał Henryk Kartaszyński, któ-
ry dziś pełni funkcję prezesa. Od 2006 roku Pro-Project  
z małej, jednoosobowej „firmy z Polski“, wyrósł na jedne-
go z wiodących graczy na rynku globalnym. Początkowo 
posiadał w swojej ofercie zaledwie jeden produkt, dziś ma 
ich już ponad sto i dociera z nimi do 110 krajów na 6 kon-
tynentach. Firma zapewnia rozwiązania do kontroli jakości 
aparatury diagnostycznej wykorzystywanej między inny-
mi w stomatologii, radiografii, mammografii, tomografii 
komputerowej, rezonansie magnetycznym, medycynie 
nuklearnej, ultrasonografii oraz radioterapii. Dodatkowo 
niedawno oferta wzbogaciła się o kilka produktów, które 
powstały w oparciu o tworzywa opracowane przez firmo-

wy dział B+R. Ich gęstość fizyczna i elektronowa jest rów-
noważna tkankom ludzkim, co przekłada się na dokład-
ność pomiarów kontroli jakości.

Przez cały okres swojego rozwoju firma stawiała sobie na 
pierwszym miejscu chęć pomocy ludziom. Dlatego głów-
nym założeniem każdego produktu czy usługi jest gwaran-
cja przeprowadzenia dokładnej diagnostyki sprzętu i wspar-
cie zapracowanej służby zdrowia. Przekłada się to na lepszą 
jakość usług medycznych, wykrywanie chorób i poświęce-
nie większej ilości czasu pacjentom, a nie częste serwisowa-
nie sprzętu medycznego. Jak sami mówią: „W medycynie 
dokładność jest najważniejsza“.

Jak doszło do tego, że Pro-Project stał się tak rozpozna-
walną na świecie marką? Od lat stawiają na ciągły rozwój 
swoich produktów i usług. Osiągają to nie tylko poprzez 
inwestycje kapitałowe, ale również poprzez branie udziału  
w rozmaitych programach i nieustannych rozmowach ze 
swoimi partnerami oraz dystrybutorami.

Firma obecnie uczestniczy w programie unijnym, który 
pozwolił między innymi na rozbudowę zakładu produkcyj-
nego, rozwój technologii, czy zakup nowego specjalistycz-
nego sprzętu – w tym mammograf, plotery frezujące CNC, 
precyzyjny mikroskop. Zakupiono również oprogramowa-
nie do projektowania parametryzowanej aplikacji analizują-
cej kod obrazu w oparciu o protokół DICOM.

Ugruntowaną pozycję Pro-Project na rynku między-
narodowym w branży medycznej wzmocniło nawiązanie 
współpracy z firmami Fluke Biomedical i Raysafe – świato-
wymi liderami w dostarczaniu rozwiązań do kontroli jako-
ści. W wyniku długich negocjacji, licznych audytów oraz 
docenienia szerokiej gamy produktów, Pro-Project został 
głównym dostawcą ww. firm. Obecnie pierwsze produkty 
zostały oficjalnie wpisane do ich międzynarodowej oferty. 
Sprawia to, że są one dostępne na większości światowych 
rynków.

Przedstawiciele firmy regularnie biorą udział w najwięk-
szych światowych branżowych konferencjach i targach. Wy-
mienić tu warto takie wydarzenia jak Arab Health w Dubaju, 
Medica w Dusseldorfie, RSNA w Chicago. Dzięki temu mają 
oni stały kontakt z wystawcami, klientami i potencjalnymi 
partnerami, którym mogą zaprezentować swoje nowoczes- 

artykuł sponsorowany
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Fundusz AVIA Capital 
zainwestował w Pro-Project Group

Wywodząca się z Chełma w województwie lubel-
skim firma Pro-Project specjalizuje się w two-
rzeniu rozwiązań do kontroli jakości urządzeń 
diagnostycznych. Zaliczamy do nich między 

innymi aparaty do radiografii, rezonansu magnetycznego, 
tomografii, mammografii czy USG. Firma produkuje zarów-
no rozwiązania sprzętowe, w tym fantomy medyczne, jak  
i autorskie oprogramowanie typu SaaS – Diagnomatic.

Dzięki zastosowaniu rozwiązań oferowanych przez Pro-
-Project można znacząco poprawić jakość i precyzję otrzy-
mywanych danych obrazowych, co przekłada się na mniej-
szą liczbę błędnych diagnoz i pozwala na wcześniejsze oraz 
dokładniejsze wykrywanie wielu schorzeń. 

O przewadze Diagnomatic nad konkurencyjnymi rozwią-
zaniami świadczy automatyzacja i cyfryzacja procesu kon-
troli, co znacznie skraca czas wykonywania tych czynności. 
Dzięki Diagnomatic procesy, które wcześniej trwały nawet 
kilka dni i angażowały cały zespół specjalistów, mogą być 
przeprowadzane w godzinę przez jednego technika.

AVIA Capital jest działającym na polskim rynku fundu-
szem typu growth equity. Fundusz pozyskał 60 milionów 
euro od międzynarodowych inwestorów oraz renomowa-
nych instytucji finansowych.

Jakub Leonkiewicz, współzałożyciel i prezes AVIA Capi-
tal zaznacza, że fundusz celuje przede wszystkim w spółki 
działające w modelu B2B, które znajdują się w fazie wzrostu 
i chcą zwiększyć skalę poprzez eksport oraz umacniać swoją 
pozycję na rynkach zagranicznych. Jednocześnie zależy im 

na wspieraniu firm, które mają sprawdzony i innowacyjny 
produkt. Pro-Project to pierwsza inwestycja funduszu, która 
idealnie wpisuje się w powyższe założenia strategiczne.

– Poszukujemy firm, które mają już klientów za granicą 
i są rentowne. Dokapitalizowanie takich spółek daje nam 
gwarancję, że pieniądze, które zainwestujemy, nie zostaną 
wydane jedynie na ryzykowne eksperymenty technologicz-
ne i testy rynkowe – dodaje Marcin Wysocki, współzałoży-
ciel AVIA Capital. 

Fundusz będzie wspomagał dotychczasowych właścicieli 
spółki Pro-Project Group, Henryka i Rafała Kartaszyńskich,  
w realizacji głównych założeń strategii, do których należą 
dalszy rozwój i promowanie rozwiązań chmurowych, a tak-
że ekspansję i konsolidację rynku. 

– Nasze rozwiązania są już wykorzystywane przez wielu 
globalnych producentów sprzętu diagnostyki obrazowej  
w szpitalach, klinikach i gabinetach na ponad 100 rynkach. 
Kapitał i wiedza, którą otrzymujemy od AVIA Capital pomo-
że nam udoskonalić produkty i zbudować jeszcze większą 
skalę działania na rynku globalnym – powiedział dr Rafał 
Kartaszyński, prezes Zarządu Pro-Project Group. 

Rynek diagnostyki obrazowej rośnie dzięki coraz więk-
szemu zapotrzebowaniu na wczesną diagnostykę i zwięk-
szającą się populacją osób starszych. Ekspansji rynku sprzy-
ja również wzrost nakładów na ochronę zdrowia i napływ 
środków od inwestorów. 

www.diagnomatic.com

ne rozwiązania. Jest to dla nich również najlepsze badanie 
rynku, które pozwala lepiej opracować plany rozwojowe na 
przyszłość. 

Od 2018 roku firma zaczęła organizować coroczne mię-
dzynarodowe spotkania dystrybutorów, podczas których 
zbiera informacje zwrotne na temat produktów, ale również 
czynnie dyskutuje na temat tego, co i jak można w nich po-
prawić. Zespół Pro-Project od początku stara się, by relacja  
z partnerami była obustronna, a wręcz przyjacielska. Dlate-
go spotkania nie polegają tylko na prezentacjach nowych 
produktów i rozmowach o strategii firmy, ale również na 
spędzaniu czasu wolnego na łonie natury oraz pokazywa-
niu piękna i historii Polski.

O globalnych ambicjach firmy świadczy również fakt, że 
w 2015 roku otworzyła ona biuro w Miami, a w 2020 prze-
niesiono je do Las Vegas w Nevadzie. Tam na co dzień dzia-
ła prezes Rafał H. Kartaszyński i koordynuje on działania na 
Amerykę oraz Azję Wschodnią. Dzięki współpracy z UNLV 
i lokalnymi szpitalami firma ma zamiar stworzyć centra re-
ferencyjne, a z czasem w Nevadzie powstanie magazyn  
i nowy zakład produkcyjny.

W 2021 roku firma przeszła rebranding, przeradzając się 
w markę Diagnomatic – kompletne rozwiązanie nie tylko 
sprzętowe, ale również oprogramowanie, za pomocą które-
go można szybko, łatwo i dokładnie przeprowadzić kontrolę 
jakości diagnostycznych urządzeń medycznych. Przebudo-
wana została również strona internetowa, a całość została 
nagrodzona prestiżową nagrodą w dziedzinie wzornictwa 
przemysłowego RedDot Award. W grudniu tego samego 
roku pierwszy raz pod nową marką, Diagnomatic uczestni-
czył w światowych targach RSNA w Chicago.

Pomimo tego, że Diagnomatic to firma z globalnymi in-
spiracjami, wciąż jest wierna swoim pierwotnym ideałom 
i ma świadomość miejsca, z którego się wywodzi. Dlatego 
też w dalszym ciągu aktywnie prowadzi lokalną działalność 
społeczną w województwie lubelskim, pomagając między 
innymi środowiskom radiologicznym, czy fundując rocznie 
2 stypendia dla dzieci zdolnych. 

Choć pieczę nad rozwojem firmy sprawuje na co dzień 
syn założyciela, Henryk Kartaszyński wciąż ma na nią oko 
i cieszy się, że Pro-Project, a teraz Diagnomatic, wciąż się roz-
wija, a on sam pozostawi po sobie tak niezwykłą spuściznę. n

artykuł sponsorowany
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Dodatkowe środki 
wspomagające rehabilitację 
oddechową
Justyna Bugała-Szpak, Jacek Durmała

Dodatkowe urządzenia uzupełniające standardową fizjoterapię oddechową mają przede wszystkim 
wspomagać higienę drzewa oskrzelowego oraz poprawić czynność płuc. Wprowadzanie środków 
wspomagających pomaga w usamodzielnieniu się przewlekle chorych pacjentów w stosowaniu 

fizjoterapii oddechowej, zwiększa ich motywację oraz pomaga chorym, którzy są zdolni do podjęcia 
wysiłku jedynie w niewielkim stopniu.

Istnieje wiele różnorodnych przyrządów i urządzeń 
wspomagających fizjoterapię oddechową. Można je 
podzielić na kilka ważniejszych grup, w zależności od 
mechanizmu wspomagania pracy i funkcji układu od-

dechowego. Aparaty o niewielkich rozmiarach wymagają 
zazwyczaj aktywnego zaangażowania chorego w terapię 
i podjęcia wysiłku. Są stosunkowo tanie, poręczne, łatwe 
w użyciu i czyszczeniu. Należą do nich przyrządy wolu-
metryczne, bazujące na wizualnym sprzężeniu zwrotnym, 
oraz aparaty, których działanie opiera się na wytwarzaniu 
dodatniego ciśnienia wydechowego (w niektórych połą-
czonego z oscylacjami). Z kolei urządzenia większych roz-
miarów, bardziej zaawansowane technologicznie, zastę-
pują lub wspomagają czynności, których pacjent nie jest 
w stanie wykonać. Celem ich stosowania jest higiena dróg 
oddechowych poprzez wprowadzenie drzewa oskrzelo-
wego w drgania i wpływ na zalegającą wydzielinę. Wyso-
kie koszty nie sprzyjają ich powszechnemu stosowaniu. 
Do innej grupy należą respiratory zarówno do wentylacji 
inwazyjnej, jak i nieinwazyjnej, gdzie fizjoterapię odde-
chową stosuje się raczej jako środek pomocniczy.

Najprostsze, wolumetryczne przyrządy ze sprzęże-
niem zwrotnym służą do treningu oddechowego, pole-
gającego na osiąganiu odpowiedniej objętości wdecho-
wej i/lub wydechowej oraz na utrzymywaniu określonej 
szybkości przepływu powietrza przez drogi oddechowe. 
Zatem ich głównym celem jest poprawa wentylacji minu-
towej oraz wymiany gazowej. Wskaźniki objętości i prze-
pływu znajdujące się w aparatach pozwalają na ciągłą 
korektę wykonywanego ćwiczenia i motywują chorego 
do odpowiedniej pracy oddechowej. Często posiadają 
port umożliwiający jednoczesne podawanie tlenu. Efek-
tem prawidłowo wykonywanych ćwiczeń jest odpowied-
ni stosunek długości trwania wdechu do wydechu oraz 

równomierne wypełnienie powietrzem pęcherzyków 
płucnych. Przykładem mogą być: TriFlo, Coach 2, CliniFlo, 
Pulmovol, Flow Ball.

Mechanizm działania przyrządów z dodatnim ciśnie-
niem wydechowym jest podobny do zasznurowanych 
ust. Opór wytworzony przez aparat zwiększa odpowied-
nio ciśnienie w drogach oddechowych i powoduje re-
krutację nieczynnych pęcherzyków płucnych. Zmniejsza 
efekt tzw. pułapki powietrza, czyli zapadania się prze-
wodów pęcherzykowych przy braku całkowitego opróż-
nienia pęcherzyków z zalegającego powietrza. Reakcja 
ta związana jest z niekorzystnym gradientem ciśnień po 
obu stronach drzewa oskrzelowego (zbyt wysokie ciśnie-
nie w klatce piersiowej i zbyt niskie w drzewie oskrzelo-
wym). PEP zwiększa ciśnienie w drogach oddechowych 
od ich dystalnych części w kierunku obturacji i poszerza 
średnicę przewodów pęcherzykowych, co powoduje 
przemieszczanie się zalegającej wydzieliny w kierunku 
większych oskrzeli. Zmniejsza się wówczas opór dróg od-
dechowych, ponieważ jego wielkość jest odwrotnie pro-
porcjonalna do średnicy oskrzeli. Ponadto PEP wpływa 
na redystrybucję gazów poprzez kanały poboczne – pory 
Kohna oraz kanały Lamberta. Oczywistym efektem PEP 
jest także większa mobilizacja mięśni wydechowych, któ-
re są zmuszone do wzmożonej pracy związanej z więk-
szym niż normalnie oporem wydechowym.

Zastosowanie dodatniego ciśnienia wydechowe-
go usprawnia wymianę gazową, oczyszczanie drzewa 
oskrzelowego oraz redukcję przestrzeni martwej, znacz-
nie zwiększając dzięki temu efektywność ćwiczeń od-
dechowych, a także poprawiając funkcję płuc. Ponadto 
urządzenia, których działanie opiera się na PEP, mogą być 
alternatywą dla tradycyjnych technik z zakresu higieny 
drzewa oskrzelowego, gdyż ich stosowanie jest jedna-
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kowo lub bardziej efektywne. Niemniej jednak, wyraźny 
wpływ urządzeń PEP na zwiększenie oczyszczania dróg 
oddechowych czy poprawę funkcji płuc nie został do tej 
pory potwierdzony silnymi dowodami naukowymi.

Aparaty, których działanie opiera się na wytwarzaniu 
dodatniego ciśnienia wydechowego, to między innymi: 
maski PEP, TresholdPEP, TheraPEP. Do większości urządzeń 
można podłączyć zarówno maskę, jak i ustnik, a ponadto 
istnieje możliwość jednoczesnej nebulizacji lub tlenotera-
pii. W celu zwiększenia efektywności zaleca się stosowanie 
klipsa nosowego podczas wydechów przez ustnik.

Najtańszym przyrządem do ćwiczeń oddechowych  
z zastosowaniem PEP jest butelka z drenem wypełniona 
płynem. Opór podczas wydechu można regulować je-
dynie orientacyjnie poprzez wypełnienie pojemnika od-
powiednią ilością wody oraz poprzez długość i średnicę 
drenu.

Maski PEP to maski twarzowe wyposażone w specjal-
ną jednoprzepływową zastawkę, która wytwarza opór 
dla powietrza wydychanego. Ciśnienie mierzone jest  
w centymetrach słupa wody (cm H2O) za pomocą mano-
metru ciśnieniowego, który daje także informację zwrot-
ną o osiągnięciu odpowiedniej wartości ciśnienia. Stosuje 
się dwa rodzaje terapii: niskimi (10–20 cm H2O) i wysokimi 
(> 20 cm H2O) poziomami dodatniego ciśnienia. Wielkość 
oporu dostosowuje się do chorego po wykonaniu bada-
nia spirometrycznego. Terapia za pomocą niskich ciśnień 
wymaga od pacjenta wykonywania nieco silniejszego 
wydechu niż podczas zwykłego cyklu oddechowego.  
Z kolei podczas stosowania wysokich dodatnich ciśnień 
chory jest zmuszony do wygenerowania natężonego 
przepływu wydechowego na poziomie FVC. Manewr ten 
umożliwia usunięcie powietrza zalegającego w pęcherzy-
kach płucnych na końcu maksymalnego wydechu, zanim 
dojdzie do zapadnięcia się proksymalnych dróg odde-
chowych.

TheraPEP to zestaw do terapii stałym dodatnim ciś- 
nieniem wydechowym, który składa się z rezystora  
o regulowanym oporze oraz ustnika lub maski twarzo-
wej. Urządzenie to umożliwia dokładną kontrolę poziomu  
ciśnienia, który sygnalizowany jest położeniem tłoka 
między liniami granicznymi. Dodatkowo, poprzez wybór 
jednej z sześciu pozycji na rezystorze, dostosowuje się 
poziom oporu do stanu i możliwości chorego. Specjalne 
złącze do nebulizatora pozwala na jednoczesną aerozo-
loterapię.

Innym urządzeniem, które zapewnia stałe obciążenie 
dla wydychanego powietrza, jest Treshold PEP. Zastoso-
wano tu jednokierunkowy zawór, który blokuje przepływ 
powietrza do momentu, aż wytworzone zostanie wła-
ściwe ciśnienie progowe pokonujące opór sprężyny. Tak 
długo utrzymywane jest ciśnienie progowe, jak powie-
trze przepływa przez urządzenie. Regulacja ciśnienia pro-
gowego pozwala na indywidualny dobór poziomu PEP.

W utrzymywaniu higieny dróg oddechowych najbar-
dziej sprawdza się dodatnie ciśnienie oddechowe połą-
czone z komponentą oscylacyjną. Wibracje wytwarzane 
przez urządzenie przenoszą drgania na ściany drzewa 
oskrzelowego. Powoduje to fragmentację i zmianę lep-
kości zalegającej wydzieliny, a w efekcie łatwiejsze jej 

przesuwanie w kierunku dużych oskrzeli w celu ewaku-
acji. Niektóre aparaty (np. Flutter, Acapella) wytwarzają 
oscylacje, których wahania odpowiadają naturalnemu 
zakresowi drgań własnych ścian drzewa oskrzelowego 
i zgodnie z regułą rezonansu doprowadzają do amplifika-
cji drgań układu mechanicznego, do jakiego zaliczają się 
drogi oddechowe.

Pomimo szerokiego zastosowania urządzeń z oscylacyj-
nym PEP oraz wielu publikacji wskazujących na pozytyw-
ny efekt terapii, siła dowodów naukowych jest na umiar-
kowanym poziomie. Ani nie stwierdzono jednoznacznie 
przewagi jednego urządzenia nad drugim, ani częstości 
występowania zaostrzeń choroby, preferencji i satysfakcji 
chorych oraz ich zaangażowania w terapię PEP.

Prawidłowe stosowanie przyrządów z oscylacyjnym 
PEP wymaga odpowiedniej techniki ćwiczeń. Najlepszą 
pozycją do terapii jest pozycja siedząca z łokciami opar-
tymi. Cały cykl dzieli się na dwie główne fazy – rozluźnia-
nia (mobilizacji) wydzieliny i jej przesuwania – pomiędzy 
którymi stosuje się techniki wspomagające ewakuację 
wydzieliny z dróg oddechowych.
I. Faza rozluźniania wydzieliny – oddechy w niewielkim 

stopniu przekraczające TV (Tidal Volume – objętość od-
dechowa), powtarzane 5–10 razy:

	 l głębszy niż normalnie wdech; pacjent nie osiąga cał-
kowitego wypełnienia płuc,

	 l zatrzymanie oddechu przez 2–3 sekundy,
	 l szybszy niż normalnie, ale niezbyt mocny wydech do 

urządzenia przez ustnik (ważne, aby policzki nie nady-
mały się podczas wydechu); pacjent nie opróżnia cał-
kowicie płuc,

	 l próba wymuszenia kaszlu.
II. Faza usuwania zalegającej wydzieliny – oddech na po-

ziomie FVC (Forced Vital Capacity – natężona pojem-
ność życiowa); faza powtarzana kilkakrotnie:

	 l powolny i pogłębiony wdech do uczucia całkowitego 
wypełnienia płuc,

	 l zatrzymanie oddechu przez 2–3 sekundy,
	 l szybki i silny wydech do urządzenia do momentu 

uczucia całkowitego opróżnienia płuc,
	 l próba wymuszenia kaszlu.
III. Techniki oczyszczania drzewa oskrzelowego – techni-

ka efektywnego kaszlu, ćwiczenia forsowanego wyde-
chu (huffing).
Cały cykl powtarzany jest przez około 15–20 minut lub 

do osiągnięcia celu ćwiczeń, czyli ewakuacji zalegającej 
wydzieliny.

Przyrząd o nazwie Flutter to zagięta plastikowa rurka 
zawierająca w swoim świetle kulkę ze stali nierdzewnej. 
W pozycji wyjściowej kulka spoczywa na dnie lejowate-
go kanału, zatykając całkowicie jego światło. Strumień 
powietrza wydychanego przez pacjenta do ustnika unosi 
kulkę i wprawia ją w oscylację, przywracając i zamykając 
pasaż powietrza. Oscylacyjne drgania kulki wytwarzają  
w drogach oddechowych wibracje słupa powietrza o czę-
stotliwości 8–16 Hz. Ciśnienie powstające w drogach od-
dechowych podczas stosowania Fluttera wynosi średnio 
5–35 cm H2O, ale nie jest ono wartością stałą (zakres wa-
hań od 0,8 do 2,5 cm H2O). Powoduje to rytmiczne zmiany 
średnicy oskrzeli oraz zmienny ucisk na włośniczki płucne t
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(mniejsze ryzyko rozwoju nadciśnienia płucnego i spadku 
rzutu serca).

W zależności od kąta pomiędzy ustami a ustnikiem 
Fluttera uzyskuje się różne wartości ciśnienia przepły-
wu powietrza i wibracji w drogach oddechowych. Dzięki 
temu chory może dostosować pracę oddechową do po-
siadanych rezerw.

Regularne stosowanie Fluttera powoduje zwiększenie 
średnicy oskrzeli i zmniejsza ich podatność na zapadanie 
się, poprawia szybkość przepływu powietrza przez drogi 
oddechowe oraz zmniejsza, a także zmienia lepkość wy-
dzieliny w drzewie oskrzelowym. Wskazuje się, iż trening 
oddechowy z pomocą aparatu może być alternatywą dla 
tradycyjnej fizjoterapii oddechowej (techniki oczyszcza-
nia drzewa oskrzelowego).

Działanie aparatu Quake jest porównywalne do Flutte-
ra, ale pozwala na zastosowanie maski zamiast ustnika.

Innym przyrządem do terapii oscylacyjnym dodatnim 
ciśnieniem wydechowym jest Acapella. Drgania wytwa-
rzane są pod wpływem wydychanego do urządzenia 
powietrza, które powoduje wahania dźwigni. Dźwignia 
otwiera i zamyka przepływ powietrza, wytwarzając efekt 
wibracji.

Bardziej zaawansowane urządzenia ukierunkowane są 
przede wszystkim na wspomaganie oczyszczania drzewa 
oskrzelowego z zalegającej wydzieliny. Ich działanie po-
lega ogólnie na imitacji kaszlu i wprowadzaniu oskrzeli  
w drgania w sposób nieinwazyjny poprzez maskę twarzo-
wą, ustnik, adapter do rurki tracheotomijnej/intubacyjnej 
lub kamizelkę. Najbardziej znane urządzenia to koflatory, 
kamizelki drenażowe, asystory kaszlu, IPV.

Do urządzeń mechanicznych symulujących kaszel na-
leży koflator, nazywany również asystorem/asystentem 
kaszlu (cough assist lub MI-E – mechanical insufflation-
-exsufflation). Generuje on wysokie szczytowe ciśnienie 
związane z fazą kaszlu. Jego działanie polega na dostar-
czeniu powietrza do płuc w pierwszej fazie, a następnie 
gwałtownej zmianie ciśnienia na ujemne i szybkiego wy-
dechu, tak jak podczas naturalnego kaszlu. Urządzenie 
pomaga w oczyszczeniu dróg oddechowych i w związku 
z tym zmniejsza ryzyko infekcji oraz powikłań oddecho-
wych. Ponadto wspomaga proces odzwyczajania od re-
spiratora, normalizując wysycenie krwi tętniczej tlenem, 
wzrost VC oraz zwiększając szczytowy przepływ wyde-
chowy podczas kaszlu znacznie bardziej niż inne techniki 
wspomagające kaszel.

Charakterystyka koflatora:
l użytkuje się go z pomocą maski twarzowej, ustnika, 

adaptera do rurki tracheotomijnej i intubacyjnej,
l znajduje zastosowanie w chorobach nerwowo-mię-

śniowych, po urazach rdzenia kręgowego, w rozedmie 
płuc, mukowiscydozie, rozstrzeniu oskrzeli, odzwycza-
janiu od respiratora,

l przeciwwskazaniami są: odma opłucnowa, śródpier-
sia, przebyte lub istniejące choroby – rozedma pęche-
rzowa, barotrauma, urazy twarzoczaszki, ostry obrzęk 
płuc.
Prawidłowe stosowanie koflatora polega na wykona-

niu kilku cyklów kaszlu (około 4–6), po których powinna 
nastąpić 20–30-sekundowa przerwa. Sekwencja ta po-

winna być powtarzana wielokrotnie w ciągu dnia oraz 
gdy istnieje potrzeba usunięcia zalegającej w drogach 
oddechowych wydzieliny. W trakcie adaptacji do pracy  
z urządzeniem powinno się stosować niższe ciśnienia oraz 
mniejszy przepływ wdechowy. Po zapoznaniu się z terapią, 
podczas każdej sesji terapeutycznej ciśnienie nadawane 
przez aparat podczas wdechu i wydechu powinno być sys-
tematycznie zwiększane o około 5–10 cm H2O, aż do osią-
gnięcia optymalnych wartości 35–45 cm H2O.

Nowoczesne koflatory posiadają również opcje wibra-
cji zarówno podczas wdechu, jak i wydechu, a także syn-
chronizacji parametrów urządzenia z czasem trwania faz 
cyklu oddychania i wysiłkiem oddechowym. Są ponadto 
bardziej mobilne i łatwiejsze w obsłudze.

W latach 90. ubiegłego wieku opracowano system 
wprowadzający ściany klatki piersiowej w oscylacje o wy-
sokiej częstotliwości (High Frequency Chest Wall Oscillation –  
HFCWO). System ten ma zastosowanie w kamizelce dre-
nażowej, składającej się z nadmuchiwanej kamizelki po-
łączonej z generatorem impulsów powietrza. Generator  
z wysoką częstotliwością nadmuchuje kamizelkę i wypusz-
cza z niej powietrze, uciskając i zwalniając klatkę piersiową. 
Szybkie ruchy klatki piersiowej imitują drobne kaszlnięcia. 
Specyficzny mechanizm działania urządzenia polega na 
zmiennym przepływie powietrza (wyższy przepływ wyde-
chowy niż wdechowy), dzięki czemu zalegająca wydzielina 
ulega rozrzedzeniu i przesuwa się od mniejszych oskrzeli 
w kierunku głównych dróg oddechowych. Dodatkowym 
efektem terapii jest poprawa przepływów oddechowych 
oraz wzrost objętości płuc. W urządzeniu istnieje możli-
wość regulowania częstotliwości wibracji (5–25 Hz).

W trakcie terapii powinno się przechodzić z niższych 
częstotliwości (7–10 Hz), poprzez średnie (10–14 Hz), 
na wyższe (14–20 Hz), przy czym każda powinna trwać  
w miarę możliwości 10 minut. Po zakończeniu całego 
cyklu pacjent powinien zastosować techniki ułatwiające 
oczyszczanie drzewa oskrzelowego, np. efektywnego 
kaszlu czy ćwiczenia forsowanego wydechu (huffing).  
W celu uzyskania lepszych wyników rekomenduje się jed-
noczesne stosowanie leków wziewnych wraz z kamizelką, 
co dodatkowo zmniejsza wysuszające działanie wzmożo-
nego przepływu powietrza w drogach oddechowych.

Charakterystyka kamizelki drenażowej:
l kamizelka nie wymaga dodatkowych urządzeń,
l znajduje zastosowanie w mukowiscydozie, chorobach 

nerwowo-mięśniowych, POChP, astmie, rozstrzeniu 
oskrzeli, stanie po przeszczepie płuc,

l przeciwwskazaniami są: nieustabilizowane urazy gło-
wy i szyi, krwawienie, niestabilność hemodynamiczna, 
złamania żeber, urazy, otwarte rany i oparzenia w obrę-
bie klatki piersiowej, zaawansowana osteoporoza.
Kamizelkę stosuje się w pozycji siedzącej bez odczu-

walnej restrykcji po jej założeniu. Prawidłowe dopaso-
wanie i założenie pozwala uniknąć takich objawów, jak: 
nudności, dyskomfort w obrębie brzucha i klatki piersio-
wej, nagła potrzeba opróżnienia pęcherza. Jej zaletą jest 
możliwość samodzielnego korzystania w domu oraz za-
stosowania u małych dzieci w wieku 2–3 lat, a także osób 
otyłych, dla których wykonuje się ją na zamówienie. Może 
być również stosowana u chorych długotrwale wentylo-
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wanych mechanicznie. Niemniej jednak, kamizelka dre-
nażowa jest drogim urządzeniem, a jej przewaga nad in-
nymi środkami nie została jednoznacznie potwierdzona.

W porównaniu z tradycyjną fizjoterapią oddechową, 
stosowanie urządzeń opierających się na HFCWO daje 
podobny lub lepszy efekt pod względem ilości wydzieli-
ny usuwanej z dróg oddechowych. Zwiększa niezależność 
chorego, daje możliwość stosowania terapii w domu, po-
prawia czynność płuc oraz jakość życia u przewlekle cho-
rych z nadmierną produkcją wydzieliny w drogach odde-
chowych. Stosowanie kamizelki wymaga większej uwagi  
i monitorowania saturacji krwi pacjentów z mukowiscy-
dozą, gdyż zauważono tendencję spadkową SpO2 pod-
czas zaostrzenia choroby.

Innym urządzeniem wspomagającym higienę drzewa 
oskrzelowego jest wibracyjna wentylacja wewnątrzpłu-
cna (intrapulmonary percussive ventilation – IPV). Pneu-
matyczny IPV dostarcza mini „wybuchy” powietrza o 
wysokim przepływie (100–300 cyklów na minutę) bez-
pośrednio w obręb dróg oddechowych. Podczas gdy 
wytworzone przez aparat dodatnie ciśnienie stabilizuje 
drogi oddechowe, szybki przepływ drgań powoduje roz-
luźnienie zalegającej wydzieliny. Efektem działania urzą-
dzenia jest pulsacyjne zwężanie i rozszerzanie się dróg 
oddechowych, co wzmaga przesuwanie się wydzieliny. 
Podczas terapii jednocześnie wprowadzany jest lek w po-
staci aerozolu.

Charakterystyka IPV:
l urządzenie użytkuje się z ustnikiem, maską, adapterem 

do rurki tracheotomijnej/intubacyjnej,
l znajduje zastosowanie w mukowiscydozie, POChP, 

astmie, chorobach nerwowo-mięśniowych, restryk-
cyjnych chorobach płuc z powtarzającym się wy-
stępowaniem niedodmy, u chorych wentylowanych 
mechanicznie z niedodmą, w stanach po operacjach  
w obrębie klatki piersiowej i brzucha,

l przeciwwskazaniami są: nieleczona odma opłucnowa, 
krwioplucie, aktywna gruźlica, urazy i deformacje twa-

rzoczaszki, złamanie żeber, brak współpracy chorego.
W wyniku stosowania urządzenia zwiększa się przede 

wszystkim usuwanie wydzieliny z dróg oddechowych 
oraz wzrasta przepływ oddechowy. Badania naukowe 
wskazują, że terapia za pomocą IPV może z powodzeniem 
stanowić substytut tradycyjnej fizjoterapii oddechowej 
wraz z nebulizacją, zarówno przy krótko- jak i długotrwa-
łym stosowaniu.

Terapia za pomocą IPV trwa około 20 min. Podczas 
wdechu chory korzysta z przycisku, który wzbudza drga-
nia powietrza. IPV może być stosowany samodzielnie 
w domu, niestety, urządzenie nie jest tolerowane przez 
małe dzieci.

W przypadku wentylacji mechanicznej fizjoterapię 
oddechową traktuje się raczej jako środek pomocniczy. 
Jej celem jest wówczas mobilizacja lub zachowanie opty-
malnej siły mięśni oddechowych, odpowiedniego wzorca 
oddechowego, a także zmniejszenie lęku chorego przed 
samodzielnym oddychaniem po odłączeniu od respirato-
ra. Wszystko to wspomaga proces odzwyczajania pacjen-
ta od respiratora.

Wentylacja mechaniczna polega na dostarczaniu do 
dróg oddechowych powietrza za pomocą aparatury. 
Może mieć charakter inwazyjny (przez rurkę intubacyjną, 
tracheotomijną) lub nieinwazyjny (przez maskę twarzo-
wą, nosową, ustniki, „hełm”).

Wentylacja mechaniczna nie wyklucza aktywnego 
udziału chorego w oddychaniu. Generalnie aparat może 
całkowicie zastępować czynność oddechową lub jedynie 
ją wspomagać. Podział trybów pracy respiratora dotyczy 
starszych aparatów, gdyż nowoczesne urządzenia po-
siadają oprogramowanie łączące wszystkie tryby w celu 
umożliwienia choremu jak największej, ale bezpiecznej 
aktywności oddechowej o optymalnej objętości z ograni-
czeniem ciśnienia i czasu podawania.

Respirator, oprócz zapewnienia przepływu powietrza 
przez drogi oddechowe (odpowiednia częstotliwość, 
objętość i szybkość przepływu), zapewnia także dodat-

reklama

t
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nie ciśnienie, którego celem jest rozprężenie pęcherzy-
ków płucnych oraz zapobieganie zapadaniu się drzewa 
oskrzelowego.

Ważniejsze tryby wentylacji ciśnieniem dodatnim 
(rzadko stosuje się wentylację ciśnieniem ujemnym – jej 
znaczenie jest bardziej historyczne):
l CMV (Controlled Mechanical Ventilation) – wentylacja 

kontrolowana; polega na podawaniu sztywnie określo-
nej objętości oddechowej z ustaloną liczbą oddechów; 
stosowana u chorych poddanych sedacji;

l A/C (Assisted/Controlled) – wentylacja wspomagana 
kontrolowana; chory może wyzwalać oddechy z re-
spiratora z częstotliwością większą niż nastawiona, ale 
bez zmiany objętości oddechu;

l SiMV (Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation) 
– synchronizowana przerywana wentylacja wymu-
szona; umożliwia włączenie przez pacjenta własnych 
oddechów; aparat uaktywnia się, gdy określona praca 
oddechowa (ustawiona częstotliwość i objętość odde-
chowa) nie została przez chorego wykonana;

l PSV (Pressure Support Ventilation) – wentylacja wspoma-
gana ciśnieniowo; aparat wzmacnia ustawionym ciśnie-
niem spontaniczną aktywność oddechową chorego;

l PAV (Proportional Assist Ventilation) – chory kontroluje 
wentylację, podczas gdy aparat proporcjonalnie do-
stosowuje ciśnienie (im większy wysiłek chorego, tym 
większa pomoc); pozwala na zachowanie naturalnych 
wzorców oddechowych i redukuje nadmierną pracę 
oddechową;

l IPPV (Intermittent Positive Pressure Ventilation) – wenty-
lacja przerywanymi ciśnieniami dodatnimi; powszech-
nie stosowana na bloku operacyjnym u chorych zwiot-
czonych;

l CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) – ciągłe do-
datnie ciśnienie w drogach oddechowych wspomaga 
spontaniczną aktywność oddechową chorego, nada-
jąc dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych w celu 
rozprężenia pęcherzyków płucnych; skrót CPAP najczę-
ściej stosuje się w odniesieniu do wentylacji nieinwa-
zyjnej, natomiast PEEP (Positive End-Expiratory Pressu-
re) – do wentylacji inwazyjnej. PEEP oznacza zastawkę 
pozwalającą na utrzymywanie płuc na końcu wydechu  
w stanie rozprężenia.

l CPAP ma duże znaczenie w terapii pacjentów z cho-
robą obturacyjną (np. POChP). Obturacja prowadzi do 
wytworzenia dodatniego ciśnienia w końcowej fazie 
wydechu. CPAP pomaga przezwyciężyć dodatnie ciś- 
nienie, ułatwiając choremu wygenerowanie ujemnego 
ciśnienia i rozpoczęcie fazy wdechu, zmniejsza zatem 
wysiłek oddechowy. Zasada korzystnego działania Bi-
PAP (Bilevel Positive Airway Pressure) jest podobna. Róż-
nica polega na stosowaniu wyższego ciśnienia podczas 
wdechu. Wraz z zakończeniem przepływu powietrza, 
ciśnienie dostarczane przez maszynę powraca do za-
programowanej wartości CPAP. Tryby CPAP i BiPAP 
odciążają mięśnie oddechowe i ułatwiają oddychanie 
chorym z niewydolnością oddechową.

l W przypadku BiPAP powietrze jest dostarczane do 
dróg oddechowych pod innym ciśnieniem w fazie 
wdechu niż w fazie wydechu; typy wspomagania:

 – tryb S (spontaneous) – wspomaganie oddechu spon-
tanicznego; aparat wyzwala podawanie dodatniego 
ciśnienia (IPAP) w odpowiedzi na spontaniczny wysiłek 
podjęty przez pacjenta, czyli pacjent zawsze inicjuje 
wdech, natomiast wydech jest wyzwalany przez aparat 
lub pacjenta;

 – tryb S/T (spontaneous/timed) – wspomaganie odde-
chu spontanicznego i wymuszanie go w przypadku 
bezdechu (przydatny w leczeniu obturacyjnego bez-
dechu sennego); pacjent lub aparat wyzwala wdech  
i tak samo przełącza na wydech;

 – tryb PC (pressure control) – tryb ciśnienia sterowa-
nego; jest trybem wspomagania oddechu, w którym 
wdech może być inicjowany zarówno przez pacjenta, 
jak i aparat, natomiast wydech jest zawsze przełączany 
przez aparat automatycznie;

 – tryb T (timed) – tryb wymuszania; tryb obowiązko-
wego wspomagania oddechu; każdy wdech i przełą-
czenie na wydech są automatycznie wyzwalane przez 
aparat po upływie określonego czasu.

l NPPV (Noninvasive Positive Pressure Ventilation) – nie-
inwazyjna wentylacja z użyciem dodatniego ciśnienia; 
polega na podawaniu do dróg oddechowych powie-
trza pod dodatnim ciśnieniem za pomocą ustników, 
szczelnie przylegającej do twarzy lub nosa maski, 
„hełmów” otaczających całą głowę. Ciśnienie to może 
być generowane w sposób ciągły (CPAP), przerywany 
(IPPV) lub łączący obie metody.

l NIV (Noninvasive Ventilation) zmniejsza duszność poprzez 
redukcję obciążenia mięśni oddechowych, poprawę 
wentylacji pęcherzykowej, wymiany gazowej i zaburzeń 
gazometrycznych, a przez to obniża odsetek koniecznych 
intubacji i w końcowym efekcie czas trwania zaostrzenia 
choroby oraz śmiertelność chorych. Mechanizm działania 
NIV polega na zmniejszeniu pracy oddechowej potrzeb-
nej do rozpoczęcia przepływu w drogach oddechowych 
oraz otwarciu dróg oddechowych, co pozwala odpocząć 
zmęczonym mięśniom oddechowym. Poprawie ulega 
także wydolność oddechowa, dzięki zwiększeniu objęto-
ści oddechowej i wentylacji minutowej oraz zmniejszeniu 
przestrzeni martwej i ognisk niedodmy. Terapia NIV wspo-
maga również niewydolne serce poprzez zmniejszenie 
obciążenia wstępnego, co przyczynia się do ograniczenia 
obrzęku płuc i poprawy ich podatności. Zapobiega także 
hipowentylacji nocnej oraz zapadaniu się górnych dróg 
oddechowych.
Warunki doboru chorych do wentylacji nieinwazyjnej:

l zachowana świadomość,
l drożność dróg oddechowych,
l brak deformacji i świeżych ran w obrębie twarzy chorego.

Wskazania do zastosowania NIV:
l ostra i przewlekła niewydolność oddechowa w prze-

biegu: deformacji klatki piersiowej, mukowiscydozy, 
POChP, astmy, chorób śródmiąższowych płuc, chorób 
nerwowo-mięśniowych;

l zmiany niedodmowe, zapalne w płucach u chorych  
z osłabieniem siły mięśniowej;

l ciężkie zmiany zapalne, stłuczenie płuc itp. przebiega-
jące ze znacznym wysiłkiem oddechowym i zmęcze-
niem chorego;
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l utrzymująca się hipoksja i/lub hiperkapnia;
l kardiogenny obrzęk płuc;
l zaburzenia oddychania w trakcie snu;
l odzwyczajanie od respiratora;
l brak zgody na intubację przy konieczności zastosowa-

nia respiratora.
Terapia za pomocą NIV z maską nie zawsze kończy się 

powodzeniem. Mają na to wpływ między innymi: ciężki 
stan chorego, konieczność odsysania wydzieliny z dróg 
oddechowych, zniekształcenia twarzy, niedrożny nos.

Do przeciwwskazań do stosowania NIV należą:
l zatrzymanie lub niestabilność krążenia,
l krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowe-

go z wymiotami,
l urazy lub deformacje twarzoczaszki,
l wysokie ryzyko aspiracji treści żołądka,
l hipotensja,
l zapalenie zatok,
l  tracheotomia,
l brak współpracy ze strony pacjenta.

Wentylacja nieinwazyjna jest coraz częściej używaną 
formą wspomagania oddychania chorych podczas za-
ostrzenia przewlekłych chorób układu oddechowego (np. 
POChP, ostra niewydolność oddechowa hiperkapnicz-
na). Staje się także użyteczna jako uzupełnienie innych 
technik oczyszczania drzewa oskrzelowego, szczególnie  
w mukowiscydozie.

Podejmując fizjoterapię oddechową, należy mieć na 
względzie cel nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, 
którym jest między innymi odciążenie i odpoczynek 
mięśni oddechowych. Terapia podczas wentylacji wspo-
maganej nie powinna wymagać od chorego dużego wy-
siłku związanego zarówno z siłą mięśni, jak i koncentra-
cją oraz koordynacją. Powinna raczej obejmować naukę 
wydłużania poszczególnych faz oddychania, relaksacji  
i „uruchamiania” zablokowanych wzorców oddechowych. 
W czasie, gdy pacjent nie ma założonej maski, celem ćwi-
czeń powinno być wzmocnienie mięśni oddechowych, 
oczyszczenie drzewa oskrzelowego oraz powrót do peł-
niejszej aktywności życiowej chorego.

U chorych poddawanych wentylacji mechanicznej – 
zarówno inwazyjnej, jak i nieinwazyjnej – fizjoterapia 
oddechowa może być wprowadzona dopiero w trybie 
wspomagającym aktywność oddechową. Chorzy zaintu-
bowani lub z tracheotomią wymagają szczególnej ostroż-
ności, zwłaszcza przy zmianie pozycji. Należy wziąć pod 
uwagę ryzyko pojawienia się zaburzeń oddychania, wy-
sunięcie się rurki intubacyjnej, podrażnienie przez rurkę 
dróg oddechowych lub okolic otworu tracheotomijnego, 
odłączenie przewodów doprowadzających powietrze, 
dyskomfort pacjenta. U pacjentów z maską powinno 
się monitorować jej przyleganie do twarzy, aby uniknąć 
zwiększenia przecieku powietrza, przy czym rodzaj maski 
nie wpływa na jakość wentylacji.

U pacjenta nieprzytomnego można zastosować jedy-
nie techniki pomocnicze w postaci zabiegów manualnych, 
takich jak: sprężynowanie klatki piersiowej, oklepywanie, 
opukiwanie, wstrząsanie i wibracje. Niezbędna jest tu wni-
kliwa obserwacja ruchów oddechowych klatki piersiowej 
w celu koordynowania ich z zastosowanymi technikami.

Jeśli można nawiązać logiczny kontakt z chorym, wów-
czas oprócz wymienionych zabiegów manualnych sto-
suje się także aktywizację różnych torów oddychania. 
Ćwiczenia w miarę możliwości wykonuje się w pozycji le-
żącej na plecach, na boku i siedzącej (siad prosty w łóżku 
i siad z opuszczonymi poza łóżko kończynami dolnymi). 
Przyspieszenie i spłycenie oddechu, widoczna hiperak-
tywność dodatkowych mięśni oddechowych, tendencja 
spadkowa saturacji krwi tętniczej (monitorowana pod-
czas ćwiczeń najczęściej za pomocą pulsoksymetrii) oraz 
subiektywne odczucie zmęczenia powinny być podsta-
wą zakończenia ćwiczeń. Ważna jest także obserwacja 
pacjenta po zakończonej fizjoterapii oddechowej, po-
nieważ zbyt duże obciążenie mięśni oddechowych może 
doprowadzić do zaburzeń wentylacji minutowej i pogłę-
bić niewydolność układu oddechowego. Korzystniej dla 
chorego jest, gdy terapia nie trwa zbyt długo (mogą to 
być nawet kilkuminutowe sesje), ale powtarza się ją kilka-
krotnie w ciągu dnia. Wszystkie negatywne zmiany zwią-
zane z zastosowanymi ćwiczeniami wymagają konsultacji 
z lekarzem.

Fizjoterapia oddechowa powinna być również prowa-
dzona u chorych z tracheotomią. Używane techniki nie 
różnią się od tych stosowanych u pacjentów zaintubowa-
nych. Najkorzystniej jednak, gdy chory samodzielnie od-
dycha i posiada rurkę tracheotomijną, tzw. fenestracyjną, 
która po zatkaniu wylotu umożliwia przepływ powietrza 
przez otwory umieszczone na jej wygięciu (w części znaj-
dującej się w tchawicy). Dzięki nim chory oddycha fizjolo-
gicznym torem – przez nos lub jamę ustną – co zwiększa 
możliwość zastosowania różnorodnych technik, ćwiczeń 
oddechowych i dodatkowych przyrządów wspomagają-
cych fizjoterapię. Należy wprowadzić jak najszybciej me-
tody efektywnego oczyszczania drzewa oskrzelowego  
i ćwiczenia z pomocą aparatów z oscylacyjnym PEP oraz 
dbać o drożność rurki (częste mycie pod bieżącą wodą 
wraz ze środkiem myjącym wewnętrznej, wyciąganej 
części rurki). Ważnym aspektem psychologicznym stoso-
wania rurki fenestracyjnej jest możliwość mówienia przy 
zatkanym otworze wylotowym, do czego także fizjotera-
peuci powinni motywować pacjenta.

Gdy pacjent posiada zwykłą rurkę tracheotomijną bez 
otworów, po konsultacji z lekarzem można spróbować 
wprowadzać ćwiczenia z oporem w postaci przykłada-
nia jednej warstwy gazy do wylotu rurki (jedynie pod-
czas wydechu!). Jeżeli chory zaakceptuje tę specyficzną 
formę ćwiczenia i nie odczuwa lęku, w dalszej kolejności 
można utrudniać ćwiczenia poprzez zwiększenie warstw 
przykładanej gazy. Rzadko stosowane, ale możliwe do 
przeprowadzenia są ćwiczenia z wykorzystaniem apara-
tów z oscylacyjnym PEP, które posiadają specjalne adap-
tery łączące z rurką tracheotomijną. Terapia prowadzona  
w ten sposób ma bardzo duże znaczenie, gdyż wentylacja 
przez rurkę jest ułatwiona, przez co mięśnie oddechowe 
są słabsze.

Przed rozpoczęciem ćwiczeń i zamknięciem świa-
tła rurki należy upewnić się, że rurka została wcześniej 
oczyszczona z wydzieliny, która może utrudnić oddycha-
nie. Podczas terapii należy obserwować chorego, czy nie 
pojawiają się oznaki lęku związanego z trudnością w sa- t



68 1/2022 – WYROBY MEDYCZNE

WSPOMAGANIE PRACY ODDECHOWEJ PACJENTA
modzielnym oddychaniu lub dusznością. Przyspieszenie  
i spłycenie oddechu, poty, obniżenie saturacji, dyskom-
fort pacjenta są podstawą do przerwania ćwiczeń.

Fizjoterapia oddechowa obejmuje także chorych, któ-
rych odzwyczaja się od respiratora i tracheotomii. Proces 
ten rozpoczyna się od stosowania trybów respiratora, 
które umożliwiają spontaniczną aktywność oddechową, 
a następnie czasowe i stałe odłączenie respiratora. Duże 
znaczenie w odzwyczajaniu ma stosowanie wentylacji 
nieinwazyjnej po usunięciu rurki intubacyjnej. Zanim 
dojdzie do ekstubacji (wyciągnięcia rurki dotchawiczej) 
lub usunięcia rurki tracheotomijnej warto uzmysłowić 
pacjentowi przebieg procedury wraz z następującymi po 
niej działaniami z zakresu fizjoterapii. Chorzy odczuwają 
bowiem obawę i strach, przechodząc z oddechu wspo-
maganego przez sztuczne drogi oddechowe na własny –  
fizjologiczny.

Podczas ekstubacji dochodzi do wywołania odruchu 
kaszlu przez podrażnienie dróg oddechowych wyciąga-
ną rurką intubacyjną. Czynności z zakresu fizjoterapii 
powinny przede wszystkim przedłużać i zwiększać efek-
tywność kaszlu oraz zmniejszać częstotliwość oddechu 
wraz ze zwiększeniem jego objętości. Istotna jest pozy-
cja sprzyjająca rozluźnieniu oraz uruchomieniu pomoc-
niczych mięśni oddechowych (najczęściej pozycja sie-
dząca z opuszczonymi kończynami dolnymi i opartymi 
łokciami). Można stosować techniki relaksacyjne (np. 
rytmiczne skrętoskłony tułowia), masaż relaksacyjny 
obręczy barkowej. Warto rozważyć użycie przyrządów  
z grupy koflatorów, PEP, oscylacyjnych PEP lub po prostu 
butelki z drenem. Coraz częściej spotyka się protokoły 
odstawienia od respiratora, które wskazują na dobre 
efekty jednoczesnej terapii NIV wraz z użyciem koflato-
ra, nawet w przypadku chorych opornych na odzwycza-
jenie.

W przypadku wyjęcia rurki tracheotomijnej zaklejony 
otwór nadal przepuszcza częściowo powietrze szcze-
gólnie podczas kaszlu, dlatego należy nauczyć chorego 
zasłaniania i dociskania otworu gazą w celu zwiększenia 
efektywności ćwiczeń oddechowych oraz kaszlu.

Duża różnorodność przyrządów i aparatów wspoma-
gających fizjoterapię oddechową pozwala na optymal-
ne dostosowanie terapii do stanu pacjenta. Urządzenia 
do treningu oddechowego są tak skonstruowane, że 
umożliwiają aktywne włączenie się pacjenta do terapii 
i motywują go do samodzielnych ćwiczeń. W literaturze 
przedmiotu wielokrotnie można spotkać się z wynika-
mi porównywalnymi bądź nieco lepszymi odnośnie do 
stosowania środków pomocniczych w stosunku do tra-
dycyjnych technik fizjoterapii oddechowej. Niemniej 
jednak, mimo szerokiej dokumentacji, siła dowodów 
naukowych potwierdzających efekty stosowania różno-
rodnych przyrządów nie jest na wysokim poziomie. Być 
może wynika to z niewielkiej liczby prac badawczych, 
opierających się na długoterminowych, wieloośrodko-
wych, randomizowanych, kontrolowanych badaniach 
klinicznych. Istotne jest jednak korzystanie z wszelkich 
dostępnych technik i metod w celu optymalizacji terapii 
pacjentów z chorobami i zaburzeniami układu oddecho-
wego.
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Choć wentylacja mechaniczna jest procedurą ratującą życie, stosowanie dostępnych metod wspomagania 
oddechu bywa trudne podczas operacji górnych dróg oddechowych i może prowadzić do powikłań. 
W ramach projektu EVA opracowano technikę FVC w pełni kontrolowanego wspomagania oddechu 

(Full Respiratory Control) w celu poprawy warunków i wyników operacji.

Nowa metoda wentylacji poprawia 
skuteczność operacji i jakość opieki 
nad pacjentem

Standardowe techniki wentylacji polegają na biernym 
i niekontrolowanym wydechu, co wymaga wprowa-
dzenia do tchawicy rurki intubacyjnej o dużej średni-
cy zewnętrznej (od 8 do 11 mm). Rurka może jednak 

utrudniać chirurgowi laryngologowi obserwację pola ope-
racyjnego oraz zwiększać dyskomfort pacjenta podczas 
wybudzania i rekonwalescencji. Ponadto bierny wydech po-
woduje zapadanie się pęcherzyków płucnych (zamykanie 
dróg oddechowych) u niemal każdego pacjenta, szczególnie 
u pacjentów otyłych oraz podczas operacji z otwartym doj-
ściem do jamy brzusznej. Dodatkowo wykazano, że szybki  
i niekontrolowany wydech uszkadza płuca. W ramach pro-
jektu EVA (Expiratory Ventilation Assistance) opracowano 
nową technologię, FCV, która umożliwia skuteczną wentyla-
cję z wykorzystaniem rurki o małej średnicy zewnętrznej (4,4 
mm) dzięki wyjątkowo precyzyjnej kontroli pełnego cyklu 
wspomagania oddechu. To sprawia, że wydajność wentylacji 
zwiększa się, chirurg zyskuje więcej miejsca w polu operacyj-
nym, a ryzyko uszkodzenia płuc ulega zmniejszeniu. Choć 
podstawowa wersja tej technologii (ręczny respirator Ventra-
in®) jest dostępna na rynku już od kilku lat, dzięki finansowe-
mu wsparciu UE firma Ventinova opracowała i wprowadziła 
do obrotu respirator mechaniczny Evone® ze znakiem CE 
przeznaczony do stosowania na sali operacyjnej. 

Sukces badań klinicznych 
Zespół projektu EVA najpierw przeprowadził badania  

in-vivo na zdrowych świniach oraz świniach z chorobą 
płuc. Były to badania porównawcze, które wyraźnie poka-
zały, że w porównaniu do tradycyjnych respiratorów tech-
nologia FCV zwiększa wydajność wentylacji oraz zmniejsza 
stopień zapadania się pęcherzyków płucnych u wszystkich 
zwierząt wentylowanych metodą FCV. Zaobserwowano 
ponadto działanie ochronne na płuca u zwierząt z choro-
bą płuc. W oparciu o powyższe wyniki urządzenie otrzy-
mało znak zgodności CE, który umożliwia jego użycie do 
celów klinicznych w UE. Następnie przyjrzano się bezpie-
czeństwu i skuteczności technologii Evone w trakcie ope-
racji laryngologicznej w ramach badania obserwacyjnego,  
a wyniki opublikowano niedawno na łamach czasopisma 
„European Journal of Anaesthesiology”. Kolejnym etapem 

było przeprowadzenie czterech randomizowanych badań 
kontrolnych z udziałem szczególnych populacji pacjentów: 
laryngologicznych, zakwalifikowanych do operacji z otwar-
tym dojściem do jamy brzusznej oraz chorobliwie otyłych. 
Wstępne wyniki wskazują na istotne korzyści dla pacjen-
tów, poprawę warunków wykonywania operacji, większy 
komfort pacjenta oraz większą skuteczność wentylacji. 
Pełne wyniki tych badań zostaną zaprezentowane na stro-
nie internetowej kongresu Euroanaesthesia 2019. – Fakt, że 
skuteczna wentylacja jest możliwa przy użyciu rurki intuba-
cyjnej o średnicy zewnętrznej wynoszącej zaledwie 4,4 mm  
i wewnętrznej mniejszej niż 3 mm, świadczy o przełomo-
wym charakterze tej innowacyjnej metody wentylacji – 
mówi koordynator projektu, dr José van der Hoorn. 

Niedawno zespół EVA połączył siły z dystrybutorami  
z Europy z myślą o utworzeniu w ich krajach ośrodków re-
ferencyjnych mających pomóc we wdrażaniu technologii 
FCV. Dodatkowo Doradcza Rada Naukowa Ventinova wraz 
z kluczowymi liderami opinii z branży poszukują nowych 
zastosowań dla technologii FCV. Liczni eksperci już doceni-
li potencjalne korzyści płynące z zastosowania FCV na od-
działach intensywnej opieki medycznej, mając na uwadze 
fakt, że u pacjentów długotrwale intubowanych pojawia 
się ryzyko tzw. uszkodzenia płuc powodowanego przez re-
spirator (VILI), co wydłuża hospitalizację i zwiększa śmier-
telność. Tymczasem technologia FCV, która przypomina 
naturalny proces oddychania, może zmniejszać ryzyko 
uszkodzenia płuc u pacjentów z grupy ryzyka. 

– Tak się złożyło, że podczas demonstrowania nasze-
go rozwiązania zostaliśmy poproszeni o pomoc podczas 
operacji ratującej życie pewnego mężczyzny. Respiratory 
szpitalne nie zdołały ustabilizować parametrów hemody-
namicznych i oddechowych pacjenta, przez co wykonanie 
operacji było niemożliwe – opowiada dr van der Hoorn. 
– Wykorzystaliśmy nasz respirator do ustabilizowania pa-
cjenta i operacja mogła się odbyć. Jak widać, nowa techno-
logia już zmienia życie pacjentów na lepsze!

Źródło: www.cordis.europa.eu

Informacja prasowa
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Specjaliści z Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19” wspierają walkę z koronawirusem.

Wykorzystanie technologii 
przyrostowych do wytwarzania 
adapterów wentylacji pacjentów 
chorujących na COVID-19

Jednym z celów współpracy Politechniki Wrocław-
skiej i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.  
J. Gromkowskiego we Wrocławiu jest zachęcenie do 
stosowania metod wytwarzania przyrostowego do 

produkcji części zamiennych i alternatywnych części me-
dycznych, jak i środków ochrony indywidualnej do walki  
z pandemią. Wspólnie z partnerem, w ramach tego zada-
nia, opracowali dwa typy adapterów do wentylacji pacjen-
tów chorujących na COVID-19.

Sukces technologii przyrostowych
Pierwszą częścią zmienną, nad którą pracowali specjali-

ści z PWr był adapter do reduktora tlenu, urządzenia służą-
cego do regulacji ciśnienia gazu podawanego pacjentowi. 
Zastosowanie dedykowanego adaptera zapewnia pra-

widłowe i bezpieczne połączenie pomiędzy regulatorem 
tlenu a rurką prowadzącą do aparatu tlenowego. Jest to 
element niezbędny do zapewnienia stabilnej i właściwej 
dystrybucji tlenu, którego łańcuchy dostaw w wyniku pan-
demii zostały przerwane. Z pomocą przyszły technologie 
przyrostowe, które nie tylko pozwoliły na szybkie wytwo-
rzenie pierwszej serii, niezbędnej do rozpoczęcia leczenia, 
lecz również na dostosowanie opracowanego modelu do 
innych, starszych typów reduktora, które do tej pory nie 
mogły być wykorzystane.

Kolejnym z przykładów wykorzystania technologii przy-
rostowych w walce z koronawirusem był adapter do nawil-
żacza oddechowego. Również w wypadku zerwanych łań-
cuchów dostaw brakowało dedykowanych dla urządzenia 
donosowych kaniuli tlenowych. Zaprojektowany adapter 
pozwolił na podłączenie i uruchomienie tlenoterapii z wy-
korzystaniem innego typu kaniuli, zapewniając leczenie 
pacjentom z zaburzeniami oddychania.

Źródło: www.przemyslprzyszlosci.gov.pl

(fot. Politechnika Wrocławska i WSS we Wrocławiu)
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Rozpoczynając działalność w 1992 roku jako dystry-
butor urządzeń Domino, dziś możemy pochwalić się 
nowoczesną halą produkcyjną, z dużym zapleczem 
wykwalifikowanych pracowników. 

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam wyjść na-
przeciw oczekiwaniom rynku i rozszerzyć ofertę standar-
dowych urządzeń o rozwiązania projektowe. 

– Koncertujemy swoją uwagę na indywidualnych po-
trzebach klientów, w związku z tym tworzymy komplekso-
we rozwiązania z zakresu etykietowania, znakowania, kon-
troli wizyjnej oraz automatyzacji produkcji. – mówi Piotr 
Kromer, Menedżer ds. Farmacji.

Zdobyte przez lata 
doświadczenie pozwala 
nam sprostać wymaga-
niom charakterystycz-
nym dla branży wyro-
bów medycznych. Dzięki 
integracji urządzeń zna-
kujących firmy Domino  
z naszymi autorskimi 
rozwiązaniami jesteśmy  
w stanie zaoferować 
kompletne systemy zna-
kowania produktów, 
takich jak np. maseczki, 
bandaże, cewniki, narzę-
dzia chirurgiczne, opako-
wania z Tyvek®, kartoniki, 
blistry, opakowania ela-
styczne.

Wykorzystując zarów-
no technologię znako-
wania laserowego, jak  
i atramentowego, dostarczamy rozwiązania pozwalające 
naszym klientom dostosować procesy produkcyjne do dy-
namicznie zachodzących zmian legislacyjnych. Jako jeden 
z przykładów takich zmian możemy wskazać normy  zna-

kowania produktów 
zgodnie z dyrekty-
wą EU MDR. 

Z uwagi na róż-
norodność produk-
tów objętych po-
wyższą dyrektywą 
oferujemy naszym 
klientom pomoc 
w wyborze odpo-
wiedniej techno-
logii znakowania. 
Dzięki szerokiej pa-
lecie oferowanych 
rozwiązań oraz 
prężnie działającym 
dziale projektowym 
dostarczamy zarów-
no kompletne sta-
nowiska kodujące, 
jak i moduły inte-

grujące proces znakowania bezpośrednio na istniejących 
liniach klienta. 

intex@intrex.pl, www.intrex.pl

Intrex – znakowanie oraz 
etykietowanie wyrobów 
medycznych

30 lat na rynku, ponad 8000 wdrożeń, przeszło 160 pracowników. Intrex – firma z Sadów koło Poznania 
to największy producent systemów etykietujących oraz dystrybutor urządzeń znakujących i systemów 

wizyjnych w kraju. 

artykuł sponsorowany
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Firma PANAMEDICA Maciej Michalik zrealizowała innowacyjny projekt badawczo-rozwojowy, którego celem 
było opracowanie wyrobów medycznych wykonanych z włókniny polipropylenowej posiadającej właściwości 

antybakteryjne. Projekt zrealizowano w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 
Szybka Ścieżka nr 5/1.1.1/2017 Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 

„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

artykuł sponsorowany

Innowacyjne antybakteryjne jednorazowe 
wyroby medyczne z barierowej włókniny 
polipropylenowej

Istotą projektu było opracowanie modyfikatora zawiera-
jącego nanocząstki tlenku cynku, a następnie użycie go 
do produkcji włóknin antybakteryjnych, z których wy-
tworzone zostały jednorazowe wyroby medyczne, takie 

jak: fartuchy, zestawy pościeli, podkłady, czepki. Funkcją 
wyprodukowanych włóknin antybakteryjnych jest two-
rzenie fizycznych barier dla migracji cząstek i mikroorga-
nizmów w środowisku szpitalnym, co znacząco wpływa na 
wzrost poziomu higieny. Zastosowanie nowej technologii 
otrzymywania nanocząstek pozwala na ograniczenie ilości 
zużywanego surowca w stosunku do finalnej masy produk-
tu ze względu na dużą powierzchnię czynną nanometrycz-
nych form przy jednoczesnym działaniu antybakteryjnym. 
Dodatkowo efektywny sposób wprowadzania omawianej 
substancji zapewnia dobrą dyspersję, przez co gwarantuje 
zachowanie licznych właściwości nano tlenku cynku. 

Cynk należy do pierwiastków występujących w śla-
dowej ilości w ludzkim organizmie. Zn oraz jego związki 
(w tym ZnO) znany jest z właściwości antybakteryjnych,  
a także antyrakowych, przyspiesza gojenie ran oraz zatrzy-
muje promieniowanie UV. Najnowsze badania dowodzą, 
iż nanocząstki ZnO wykazują również aktywność antywi-
rusową przeciw SARS-CoV-2, co czyni ten związek jeszcze 
bardziej pożądanym w dziedzinie wyrobów medycznych.

Napełnianie materiałów cząstkami ZnO stosowano już 
od dawna. Z licznych badań wynika, że oprócz oczekiwa-
nych właściwości antybakteryjnych tworzywa polimerowe 
wzbogacone cząstkami ZnO charakteryzują się lepszymi 
właściwościami fizykochemicznymi, m.in. wyższą termo-
stabilnością, korzystniejszymi właściwościami mechanicz-
nymi, a także efektywniejszą barierowością. 

Powszechnie stosowanym sposobem modyfikacji mate-
riałów w celu uzyskania bakteriostatyczności lub biobójczo-
ści są metody wykończalnicze polegające na przyłączaniu 
dodatku do powierzchni materiału. Wadą tej metody jest 
brak kontroli nad powstawaniem większych cząstek. Two-
rzenie się aglomeratów powoduje obniżenie powierzchni 
czynnej nanometrowych dodatków, co skutkuje obniżeniem 

stopnia ich działania przy założonym stężeniu. W zrealizo-
wanym projekcie badawczo-rozwojowym nr POIR.01.01.01-
00-1262/17-00 „Efektywne wprowadzanie nanocząstek 
ZnO do polipropylenu w celu otrzymania antybakteryjnych 
włókninowych wyrobów medycznych” opracowano inno-
wacyjną metodę wytwarzania kompozytu polimerowego 
wzbogaconego stabilnymi nanocząstkami tlenku cynku  
o niskim stopniu aglomeracji metodą ekstruzji. 

Zespół badawczy firmy PANAMEDICA swoje wysiłki skupił 
na opracowaniu wyrobu, który mógłby jak najlepiej służyć 
pacjentowi. Z tego względu kluczowymi parametrami mate-
riału są: aktywność antybakteryjna, biozgodność oraz odpo-
wiednia barierowość. Zapewnienie powtarzalności procesu 
stanowiło warunek konieczny, aby materiał był gotowy do 
wdrożenia. Strukturę włókniny badano przy użyciu metod 
mikroskopowych (mikroskop optyczny o wysokiej rozdziel-
czości, SEM oraz TEM). Średnica cząstek wynosiła ok 50 nm,  
a ich rozmieszczenie w tworzywie było równomierne.

Badanie działania antybakteryjnego wg norm PN-EN 
ISO 20743:2013 oraz PN-EN ISO 20645:2006 wobec szcze-
pów bakterii Staphylococcus aureus oraz Klebsiella pneumo-
niae potwierdziło aktywność antybakteryjną. Również 
ocena działania uczulającego oraz drażniącego (wg ISO 
10993-10) dała oczekiwane rezultaty, które wskazywały 
na biozgodność otrzymanego wyrobu. Wykonano także 
badania pozwalające określić barierowość włókniny, takie 
jak: odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro,  
czystość mikrobiologiczna, pylenie, odporność na przeni-
kanie, wytrzymałość na zrywanie, m.in. wytrzymałość na 
wypychanie i inne. Otrzymane wyniki spełniały wymaga-
nia normy EN 13795. Co do zasady lepsze parametry ba-
rierowe będzie miała włóknina wielowarstwowa wykona-
na w technologii SMS (spunbond-meltblown-spunbond),  
w porównaniu do technologii spunbond.

Opracowane włókninowe wyroby medyczne będą do-
stępne w sprzedaży w drugiej połowie 2022 roku. Więcej 
informacji odnośnie produktów można uzyskać telefonicz-
nie 503 034 164 lub mailowo bok@panamedica.com.pl.
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Upowszechnienie się polimerowych wyrobów i im-
plantów chirurgicznych w medycynie stworzyło 
zapotrzebowanie na tzw. zimne metody steryliza-
cji. Do zwalczania wegetatywnych, przetrwalniko-

wych oraz zarodnikowych form mikroorganizmów w do-
wolnej temperaturze (również warunkach kriogenicznych) 
doskonale nadaje się promieniowanie jonizujące. Techniki 
radiacyjne pozwalają w bardzo krótkim czasie wyjaławiać 
materiał w całej objętości. Unikatowa możliwość steryli-
zacji wyrobów w opakowaniu jednostkowym i zbiorczym 
eliminuje również zagrożenie zainfekowania ich w procesie 
konfekcjonowania. W odróżnieniu do tradycyjnych metod 
chemicznych (tlenek etylenu) promieniowanie jonizujące 
nie wprowadza dodatkowych zanieczyszczeń. Przeciwnie 
ewentualne niewielkie ilości pozostałego w materiale mo-
nomeru  można radiacyjnie dopolimeryzować. 

Poszukiwania odpornych radiacyjnie tworzyw sztucz-
nych dały początek chemii radiacyjnej polimerów.  Przy-
padkowo odkryto, że obróbka radiacyjna nie prowadzi wy-
łącznie do degradacji, ale poprzez sieciowanie i szczepienie 
może w wielu przypadkach poprawić właściwości użytkowe 
tworzywa. Pouczające jest porównanie radiolizy dwóch wy-
dawałoby się podobnych polimerów: polietylenu i polipro-
pylenu. Pierwszy z nich łatwo sieciuje drugi w obecności tle-
nu praktycznie nie tworzy wiązań poprzecznych, ale szybko 
ulega postradiacyjnej oksydegradacji.  

Współczesna chemia radiacyjna rozwija się w związku  
z postępem w konstrukcji źródeł promieniowania jonizu-
jącego oraz pojawianiem się nowych tworzyw sztucznych.  
W ostatnim czasie zwrócono uwagę na radiolizę znajdują-
cych coraz więcej zastosowań tworzyw biodegradowalnych. 
Jako przykład omówiono materiały komórkowe (pianki) 
na bazie polilaktydu (PLA) i polikaprolaktonu (PCL). W tym 
przypadku wielkością dawki pochłoniętej promieniowania 
można kontrolować (skracać) czas ich biowchłanialności. Ra-
diacyjnie można, bez konieczności stosowania inicjatorów 
i/lub katalizatorów, inicjować polimeryzację monomerów, 
otrzymując wyjątkowo czyste materiały. Intensywnie rozwi-
janą w ostatnich latach dziedziną jest radiacyjne szczepienie 
warstw polimerowych na podłożach. Wspomniałem także 
o badaniach nad poliakrylowymi klejami samoprzylepnymi 

oraz nowymi kompozytami typu polimer/metal, które za-
stępują ołów w ochronie radiologicznej.

Początków współczesnych radiacyjnych technologii 
można szukać w pionierskich pracach Marii Skłodow-
skiej-Curie nad wpływem promieniowania X na bakterie 
[1]. Uczona podsumowała w ten sposób doświadczenia z 
okresu I wojny światowej, kiedy to z pomocą córki Ireny 
przygotowywała ampułki szklane z radonem służące do 
wyjaławiania ran w warunkach frontowych. Ściślej mówiąc 
źródłem przenikliwego promieniowania były radioaktyw-
ne produkty rozpadu radonu (214Pb, 214Bi). Nawisem mó-
wiąc, temat radonu znowu jest aktualny w związku z im-
plementacją w naszym prawie unijnej dyrektywy BSS [2]. 
Zapisano w niej poziom referencyjny  dla stężenia radonu 
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi na po-
ziomie 300 Bq/m3. 

Pomysł zwalczania patogenów za pomocą promienio-
wania jonizującego został w praktyce zrealizowany dopie-
ro w latach 50. ubiegłego wieku. Promieniowanie X, które 
w badaniach stosowała uczona, przemysłowo wykorzysta-
no najpóźniej. 

Przy okazji Maria Skłodowska-Curie zwróciła uwagę na  
kwestię fundamentalną dla chemii radiacyjnej – niehomo-
geniczność odkładania energii promieniowania. Ekspery-
ment uczonej (wykładniczy kształt krzywych inaktywacji) 
wykazał, że paradoksalnie to pierwsze, stosunkowo małe 
dawki promieniowania są najbardziej wydajne z punku wi-
dzenia efektu letalnego. Współcześnie wiemy, że energia 
promieniowania jonizującego nie jest odkładana w materii 
w sposób jednorodny. Miejsca jej przekazywania (gniazda 
jonizacji) są stosunkowo nieliczne. Ich efektem jest zgodnie 
z definicją promieniowania jonizującego wybicie elektronu. 
Tak więc, aby pozbyć się patogenu, musimy jego komórki 
trafić w miejsca istotne dla funkcji życiowych. Na początku 
zabiegu wyjaławiania, przy dużej liczbie żywych bakterii 
prawdopodobieństwo skutecznego trafienia jest najwięk-
sze. W miarę zmniejszania się liczby komórek ich uszkodze-
nie jest coraz trudniejsze i wymaga sumarycznie większej 
dawki. Oczywiście  do zwalczania relatywnie mniejszych wi-
rusów potrzeba znacznie większych dawek promieniowania 
niż dla zabicia grzybów, pleśni czy bakterii. 

Zastosowania radiacyjnej 
modyfikacji polimerów 
w medycynie
Wojciech Głuszewski
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W rzeczywistości zjawiska przekazywania energii  
w radiolizie są bardzo skomplikowane. Wielkości energii 
zdeponowane w gniazdach jonizacji są bowiem bardzo 
różne i prowadzą do rozmaitych wtórnych procesów che-
micznych. Można je ogólnie podzielić na gniazda jedno-  
i wielojonizacyjne. Paradoksalnie bardziej wydajne w prze-
kazywaniu energii są elektrony najwolniejsze (o dużym LET 
– linear energy transfer), których efektem działania są gniaz-
da wielojonizacyjne. W ich obrębie dochodzi do bezpo-
średniej degradacji łańcucha polimerowego z wytworze-
niem produktów małocząsteczkowych. Zazwyczaj jednak 
w analizie zjawisk odziaływania promieniowania jonizują-
cego na materię bierze się pod uwagę jedynie gniazda jed-
nojonizacyjne, w których dochodzi do wybicia elektronu.  
Efektem tego zdarzenia jest oderwanie atomu wodoru (w 
teflonie fluoru, w PCW chloru), co powoduje utworzenie 
wolnego rodnika [3]. 

Zjawiska postradiacyjne w radiolizie polimerów
Kluczowym z punktu widzenia postradiacyjnych skutków 

działania promieniowania jonizującego na polimery jest po-
wstanie reaktywnego makrorodnika. W obecności tlenu jest 
on natychmiast atakowany przez tlen, co zapoczątkowuje 
proces postradiacyjnej oksydegradacji. Na powierzchni ma-
teriału za pomocą spektroskopii absorpcyjnej w wersji od-
biciowej światła rozproszonego (DRS) identyfikuje się grupy 
karbonylowe (produkty utleniania) w środku łańcucha (dłu-
gości fali do 275 nm) i na jego końcach (w granicach 320 nm). 
Zwiększenie intensywności pasm w zakresie powyżej 275 
nm świadczy o postępującym procesie degradacji (pękaniu 
łańcuchów) [4]. Reakcją konkurencyjną jest rekombinacja 
wolnych rodników z utworzeniem wiązań poprzecznych. 
Zjawisko sieciowania znakomicie poprawia właściwości 
mechaniczne materiału i znalazło wiele praktycznych za-
stosowań. Przykładowo w ten sposób modyfikuje się po-
lietylenowe elementy endoprotez stawów kolanowego  
i biodrowego, stosując relatywnie duże dawki (ponad 100 
kGy). Generalnie jednak wszystkie wyroby medyczne wy-
konane z polietylenu poprawiają właściwości użytkowe  
w wyniku sterylizacji radiacyjnej. Do wyjaławiania stosuje 
się jednak znacznie mniejsze dawki, zwykle od 18 do 35 kGy. 
Wolny rodnik może prowadzić również do tworzenia wiązań 
podwójnych, co niekiedy wpływa na kolor polimeru. Przy-
kładowo polichlorek winylu zmienia barwę w zależności od 
dawki od żółtego do praktycznie czarnego (wykorzystywa-
ny jest jako prosty dozymetr). Warto o tym pamiętać, steryli-
zując wyroby lub opakowania z PCW.

Przykładem polimeru nieodpornego radiacyjnie jest 
polipropylen (PP). Zawada przestrzenna grupy metylowej 
powoduje, że w powietrzu makrorodnik łatwiej reaguje  
z tlenem i praktycznie nie tworzy wiązań poprzecznych. 
Dodatkowo rodnik nadtlenkowy powstały po ataku O2 
odrywa wodór z innego miejsca łańcucha. Powstają w efek-
cie wodoronadtlenek i odtwarzany w innym miejscu kolej-
ny wolny rodnik. Zainicjowane promieniowaniem jonizują-
cym zjawisko łańcuchowego postradiacyjnego utleniania 
PP bardzo szybko pogarsza jego własności mechaniczne.  
Z tego powodu strzykawki jednorazowego użytku wykona-
ne z polipropylenu najczęściej nie są wyjaławiane radiacyj-
nie [4]. Oferowane są odmiany PP odporne radiacyjnie, któ-

re zawierają szereg dodatków ograniczających utleniania  
i umożliwiające sieciowanie. Nie są to jednak jak dotąd roz-
wiązania idealne i pozostawiają szerokie pole do dalszych 
badań naukowych. Można jeszcze dodać, że zarówno sie-
ciowanie PE, jak i degradacja PP uniemożliwią ich powtór-
ne użycie w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Alternaty-
wą może być przetworzenie zmodyfikowanych radiacyjnie 
polimerów  na proszki (granulaty), które wykorzystuje się 
w produkcji kompozytów z betonem. Radiacyjna mody-
fikacja powierzchni polimerów zwiększa ich kompatybil-
ność z matrycą.

W literaturze można znaleźć zestawienia tworzyw poli-
merowych z punktu widzenia ich radiacyjnej odporności. 
Przykładowo podaje się wielkości dawek promieniowania, 
jakie powodują zmniejszenie wydłużenia przy zrywaniu  
o 25% [5]. Odporność polimeru na działanie promieniowa-
nia jonizującego można ocenić również porównując war-
tości radiolityczne wydajności wydzielania wodoru. Podaje 
się je najczęściej w µmol/J, czyli w liczbie powstałych czą-
steczek wodoru (H2) na dżul (J) pochłoniętej energii. Po-
dwojona wartość tej wydajności daje pogląd o liczbie po-
wstałych pierwotnie makrorodników. Jeden makrorodnik 
na jeden atom wodoru.

Efekt ochronny
Zjawisko zmniejszenia wydajności radiolizy alifatycz-

nych związków organicznych  przez wyjątkowo odporne na 
promieniowanie jonizujące związki aromatyczne nazwa-
no efektem ochronnym [6]. Jest ono intersujące zarówno  
z punktu widzenia odziaływania promieniowania jonizują-
cego na organizmy żywe, jak i modyfikacji tworzyw sztucz-
nych. Oczywiście znacznie łatwiej eksperymentalnie badać 
i interpretować wyniki w przypadku stosunkowo prostych 
tworzyw polimerowych. Mechanizmy obserwowanych 
zjawisk można następnie przenieść na znacznie bardziej 
skomplikowane polimery naturalne. Niezwykle intere-
sującym i ważnym dla chemii radiacyjnej polimerów jest 
opisanie zjawisk ochronnych na pierwotnym etapie jono-
wych produktów radiolizy. Temat ten był jednym z zasad-
niczych celów naszych badań. Obserwowane w praktyce 
efekty ochronne na etapie końcowych procesów utlenia-
nia mają swój początek w zjawiskach ograniczających ilość 

Tabela 1. Radiolityczne wydajności wydzielania 
wodoru dla przykładowych syntetycznych i naturalnych 
polimerów

Rodzaj polimeru GH2 [µmol/J]

PP pierwotny 0,40

PP izotaktyczny 0,26

PE 0,42

Elastomer NBR N33 0,12

Kolagen 0,022

PLA 0,028

PCL 0,088

Polystyren 0, 008
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powstających pierwotnie makrorodników. W przypadku 
polipropylenu zasięg ochronny związków aromatycznych 
oszacowano na 14 do 26 merów. Wniosek praktyczny jest 
taki, że gdy zależy nam na odporności radiacyjnej two-
rzywa, należy stosować polimery aromatyczne lub zawie-
rające nawet niewielkie dodatki aromatów. Warto dodać, 
że większość komercyjnie stosowanych antyutleniaczy  
i fotostabilizatorów (bez których polimery byłyby bezuży-
teczne) to związki aromatyczne. Podobnie zresztą jak duża 
część antyoksydantów w naszej diecie. Można więc szukać 
analogii z chemią radiacyjną w mechanizmach zachodzą-
cych ochronnych zjawisk. 

Kleje samoprzylepne
Kleje samoprzylepne otrzymuje się w wyniku skompli-

kowanego procesu chemicznego i praktycznie nie jesteś- 
my w stanie kontrolować nadążności syntezy. Istnieje 
więc zawsze możliwość uzyskania produktu o właściwo-
ściach odbiegających od początkowych założeń. Dodat-
kowa trudność polega również na tym, że w tradycyjnej 
metodzie nie możemy zmienić parametrów końcowego 
produktu. W przypadku niepowodzenia, stajemy przed 
koniecznością wyrzucenia całej partii kleju lub przezna-
czenia go do produkcji np. papierków samoprzylepnych. 
Technologie radiacyjne mogą zaproponować oryginalne 
rozwiązanie problemu kontroli zjawiska odwrotnie pro-
porcjonalnej zależności pomiędzy adhezją kleju samo-
przylepnego a jego kohezją i lepnością. Jeżeli rośnie przy-
czepność kleju do podłoża, to jednocześnie maleje jego 
spójność wewnętrzna, co objawia się tendencją do pozo-
stawania kleju na skórze pacjenta a nie na powierzchni 
plastra. Stosując obróbkę radiacyjną można wstępnie 
zsyntetyzować klej celowo niedopolimeryzowany (bar-
dzo dobra adhezja i słaba kohezja), a następnie ekspery-
mentalnie dobraną dawką promieniowania jonizującego 
podwyższyć kohezję do zadanego poziomu. Przy okazji 
obniżamy zawartość monomerów w produkcie oraz pod-

wyższamy jego wodoodporność. W świetle uzyskanych 
wyników bardzo interesującym wydaje się możliwość za-
stosowania techniki radiacyjnej do otrzymywania klejów 
samoprzylepnych o specjalnym przeznaczeniu (stosowa-
nych w plastrach używanych do dozowania leków przez 
skórę pacjenta) [7]. 

Duże źródła promieniowania jonizującego
Technologie radiacyjne pozwalają uzyskać na tyle 

unikatowe korzyści, że opłaca się budować stosunkowo 
kosztowne źródła promieniowania jonizującego dużej 
mocy. W praktyce wykorzystuje się dla tych celów wiązki 
elektronów przyspieszane w urządzeniach akceleratoro-
wych (EB, electron beam) oraz tzw. kobaltowe źródła pro-
mieniowania gamma (γ). Precyzyjnie mówiąc, 60Co jest β 
promieniotwórczy natomiast źródłem dwóch kwantów 
promieniowania elektromagnetycznego o energiach 1,17 
i 1,33 MeV jest produkt jego rozpadu wzbudzony 60Ni*.  
W naszym kraju postawiono głównie na szybkie elektrony 
[5]. W przemysłowe akceleratory elektronów wyposażone 
są Stacja Sterylizacji Radiacyjnej Wyrobów Medycznych  
w Warszawie, foto 1 oraz Stacja Radiacyjnego Utrwalania 
Płodów Rolnych we Włochach pod Warszawą. Rozwój 
technologii akceleratorowych prowadzony jest obecnie 
głównie w celu podniesienia sprawności elektrycznej urzą-
dzeń, obniżenia ich ceny oraz zwiększenia niezawodności. 
W niedalekiej przyszłości możliwy będzie transfer techno-
logii z obszaru akceleratorów badawczych stosowanych  
w fizyce wysokich energii, co pozwoli na konstrukcję inno-
wacyjnych urządzeń poszerzających znacząco zakres moż-
liwości technicznych i cenowych. 

Z uwagi na to, że elektrony mają stosunkowo niewielki 
zasięg (praktyczny około 3 cm w wodzie), projektowane są 
też systemy wykorzystujące do obróbki radiacyjnej pro-
mieniowanie X generowane w systemach wyposażonych 
w akceleratory elektronów. Dokładniej mówiąc jest to pro-
mieniowanie hamowania (Bremsstrahlung), powstające, 

Rys. 1. Efekt ochronny komercyjnego antyutleniacza 
(Irganox HP 2215FF) w radiolizie polipropylenu (polimer 
pobrano z linii produkcyjnej przed dodaniem 
stabilizatorów). Już stosunkowo niewielka zawartość 
aromatycznego związku powoduje znaczne obniżenie 
wydajności wydzielania wodoru (liczby makrorodników)

Fot. 1. Instalacja do radiacyjnej sterylizacji wyrobów 
medycznych. Na fotografii widać skaner (końcowa część 
akceleratora) do przemiatania wiązki elektronów 
na szerokość transportera
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gdy elektrony energetyczne są odchylane przez silne pole 
elektryczne w pobliżu jądra atomowego. Wydajność wy-
twarzania tego rodzaju energii elektromagnetycznej wzra-
sta wraz z energią kinetyczną elektronów i liczbą atomową 
materiału tarczy. Obróbka radiacyjna wyrobów za pomocą 
wysokoenergetycznego promieniowania hamowania po-
woduje podobne zjawiska jak przy promieniowaniu γ ze 
źródeł kobaltowych. Istnieją jednak pewne różnice, które 
mogą wpływać na wybór praktycznych zastosowań. Pro-
mieniowanie hamowania ma ciągłe widmo energetyczne 
ograniczone od strony fal krótkich maksymalną energią 
elektronów. Natomiast źródła kobaltowe, jak było powie-
dziane, dają promieniowanie o dokładnie określonych 
energiach. Kolejną znaczącą różnicą jest rozkład kątowy 
promieniowania. Jądrowe promieniowania γ są emitowa-
ne we wszystkich kierunkach, a wysokoenergetyczne foto-
ny hamowania koncentrują się w kierunku padających na 
materiał elektronów. Ta właściwość powoduje, że urządze-
nie akceleratorowe są bardziej kompaktowe niż urządze-
nie izotopowe o podobnej przepustowości i mają znacznie 
większy zasięg i wydajność przekazywania energii do na-
promieniowanych materiałów. 

Przełomowym dla praktycznego wykorzystania pro-
mieniowania hamowania było wdrożenie w Belgii opa-
tentowanego we Francji akceleratora typu Rhodotron. 
Nazwa pochodzi od sposobu przyśpieszania elektronów 
poprzez wielokrotne (dzięki zawracaniu przez system 
elektromagnesów) przechodzenie ich przez odcinek linii 
koncentrycznej.  Pierwsza przemysłowa instalacja została 
uruchomiona w Szwajcarii przez firmę Leoni. W praktyce 
udowodniono, że sposób konwersji wiązki elektronów 
(7 MeV, 560 kW) na promieniowanie hamowania jest ko-
rzystniejszy ekonomicznie od instalacji izotopowych pro-
mieniowania gamma wyposażonych w źródła kobaltowe  
o aktywności powyżej 1,5 MCi. Ogólnie można przyjąć, że 1 
kW mocy promieniowania hamowania odpowiada aktyw-
ności źródła z 60Co na poziomie 67,6 kCi, przy czym z uwagi 
na wspomniany charakterystyczny rozkład przestrzenny 
można osiągnąć blisko dwukrotnie większy współczynnik 
wykorzystania promieniowania w stosunku do charaktery-
zujących się rozkładem izotropowym źródeł izotopowych. 
Warto dodać, że ze względu na możliwość zachodzenia 
reakcji fotojądrowych (wzbudzenia sztucznych izotopów 
promieniotwórczych) Międzynarodowa Agencja Energii 
Atomowej formalnie ograniczyła energię przemysłowych 
instalacji akceleratorowych do 10 MeV. 

Niezależnie jednak od rodzaju zastosowanego pro-
mieniowania jonizującego w każdym przypadku niemal 
cała energia przekazywana jest przez wtórne elektrony. 
W technologiach akceleratorowych elektrony są wybija-
ne poprzez oddziaływania elektrostatyczne w przypadku 
promieniowań elektromagnetycznych w wyniku zjawiska 
fotoelektrycznego i efektu Comptona. Dla energii powyżej 
dwóch mas spoczynkowych elektronu może również dojść 
do kreacji par elektron pozyton, co w konsekwencji anihila-
cji pozytonu i elektronu daje dwa kwanty promieniowania 
gamma o energii 511 keV. Tak, więc z punktu widzenia pier-
wotnych zjawisk zachodzących w napromieniowywanych 
materiałach sposób obróbki radiacyjnej nie ma decydują-
cego znaczenia. W przypadku promieniowań elektroma-

gnetycznych osiągamy większy zasięg (możliwość obróbki 
przedmiotów o większej gęstości), a przy zastosowaniu 
akceleratorów większą moc dawki. W źródłach kobalto-
wych moc dawki jest zwykle na poziomie kilku kGy/h, a w 
przypadku wiązki elektronów o mocy 10 kW rzędu 14 000 
kGy/h. Większa szybkość napromieniowania ma znaczenie 
z punktu widzenia procesów postradiacyjnego utleniania 
polimerów. Gdy zastosujemy szybkie elektrony, warunki 
obróbki radiacyjnej są zbliżone do próżni (tlen nie zdąży 
wdyfundować do materiału). Instalacje akceleratorowe są 
również lepiej postrzegane z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa radiologicznego. Jako w pewnym sensie zwykłe urzą-
dzenie elektryczne po wyłączeniu nie stanowią zagrożenia 
i nie wymagają całodobowej specjalnej ochrony [8].

Polimery biodegradowalne
Do niedawna poszukiwano głównie polimerów odpor-

nych na warunki sterylizacji radiacyjnej stosowanych do 
produkcji wyrobów jednorazowego użytku. Priorytety 
zmieniły się jednak z chwilą wykorzystania w inżynierii 
tkankowej i genetycznej polimerów biodegradowalnych. 
Obok biotolerancji, materiały do zastosowań wewnątrzu-
strojowych powinny charakteryzować się odpowiednimi 
właściwościami mechanicznymi i technologicznymi. Zna-
jomość wszystkich wyżej wymienionych wymagań jest 
podstawą poszukiwań sposobów modyfikacji i sterylizacji 
tworzyw polimerowych do produkcji implantów o różnym 
czasie degradacji [9]. 

Przykładowo leczenie ubytków tkanek z wykorzy-
staniem produktów inżynierii tkankowej (rusztowań 
tkankowych) jest stosunkowo nowym rozwiązaniem  
w dziedzinie medycyny regeneracyjnej. Duże nadzieje  
w wytwarzaniu trójwymiarowych porowatych skafoldów 
wiąże się z biodegradowalnymi polimerami, a w szczegól-
ności polilaktydem (PLA) oraz polikaprolaktonem (PCL). 
Jednym ze sposobów nadawania tworzywom nowych 
właściwości użytkowych i technologicznych jest proces 
porowania. Prowadzi on do zmniejszenia masy wyrobu 
oraz zwiększenia jego elastyczności. Kontrolowany pro-
ces degradacji wszczepianego materiału do żywego or-
ganizmu jest jednym z ważnych zagadnień, nad którym 
prowadzone są obecnie badania. Przedmiotem naszych 
prac była radioliza pianek polimerowych PLA/PCL wyko-
rzystywanych dla celów medycznych. Temat jest inter-
sujący zarówno z punktu widzenia celowej modyfikacji 
właściwości materiału (sieciowanie, zmiana właściwości 
powierzchniowych, kontrola zjawiska degradacji) jak  
i niekiedy niepożądanych zmian zachodzących w wyni-
ku radiacyjnej sterylizacji. W badaniach starzeniowych 
opisano procesy postradiacyjnego utleniania pianek 
otrzymanych z materiałów o składzie PLA/PCL/porofor: 
100/0/0; 96/0/4; 91/5/4; 86/10/4; 81/15/4. Zastosowano 
dwie skrajne moce dawek γ (3,0 kGy/h) i EB (14000 kGy/h). 
Za pomocą chromatografii gazowej (oznaczono ilości 
O2 pochłanianego przez polimery) porównano zjawiska 
oksydegradacji próbek napromieniowanych i niepod-
danych obróbce radiacyjnej. Ilości tlenu pochłanianego  
w procesach starzenia przez pianki napromieniowane 
były średnio dwukrotnie większe niż przez pianki niena-
promieniowane. Do badań procesów postradiacyjnego 
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utleniania powierzchni materiałów PLA/PCL zastosowano 
DRS (spektroskopię absorpcyjną w wersji odbiciowej pro-
mieniowania rozproszonego). Uzyskano między innymi 
widma próbek napromieniowanych i starzonych wzglę-
dem starzonych, ale nienapromieniowanych. Oszacowa-
no w ten sposób, o ile wzrasta wydajność oksydegradacji 
w wyniku obróbki radiacyjnej [10]. Zmiany właściwości 
powierzchni polimerów mają również znaczenie z punktu 
widzenia np. hodowli komórkowych [11, 12]. 

Kompozyty polimer/metal barierowe dla  
promieniowań jonizujących

Polimerowe kompozyty mogą zastąpić ołów w ochronie 
radiologicznej. Kompozyty z matrycą silikonową znajdują 
uznanie zwłaszcza w ochronie przed promieniowaniem 
rentgenowskim (radiologia). Unikatową cechą tego rodza-
ju barier ochronnych jest obecność w materiale atomów: 
wodoru, boru i ciężkiego metalu, co chroni przed promie-
niowaniem gamma i comptonowskimi elektronami oraz 
neutronami. Nie ma konieczności stosowania kilku różnych 
warstw, co znakomicie ułatwia posługiwanie się osłoną  
w pomieszczeniach o podwyższonym promieniowaniu. 
W celu porównania przydatności różnych kompozytów  
w ochronie radiologicznej zmierzono osłabienie natężenia 
promieniowania gamma po przejściu przez określoną gru-
bość tworzywa. Jako dodatek (zbrojenie) matryc z silikonu 
i epoksydy zastosowano: bizmut, żelazo, baryt, żelazo i ba-
ryt, wolfram [13]. 

Radiacyjna polimeryzacja
Wolne rodniki powstające w monomerze w wyniku 

działania promieniowania jonizującego mogą inicjować 
jego polimeryzację. Unikatowymi cechami techniki ra-
diacyjnej są: polimeryzacja niemożliwa innymi metodami 
i to w dowolnym stanie skupienia (ciecz, gaz, ciało stałe), 
w dowolnej temperaturze (najczęściej otoczenia), otrzy-
mywanie czystych polimerów bez dodatków, np. katali-
zatorów lub innych domieszek, możliwość polimeryzacji  
w trudnych technologicznie warunkach (np. wewnątrz 
części urządzeń). Zjawisko polimeryzacji łatwo kontrolo-
wać wielkością dawki pochłoniętej promieniowania. Ra-
diacyjnie można również modyfikować wyroby otrzymane 
w wyniku przestrzennego drukowania (3D). W przypadku 
produkcji trójwymiarowych ściśle dopasowanych protez 
można sieciowanie radiacyjne uformowanego wyrobu po-
łączyć ze sterylizacją [14, 15, 16, 17]. 

Radiacyjna modyfikacja powierzchni
Promieniowanie jonizujące można wykorzystać, jak 

było wspomniane, do modyfikacji powierzchni polime-
rów (zwilżalność, twardość, odporność termiczna, moż-
liwość łączenia z innymi materiałami). W tym przypadku 
mała energia elektronów, a więc ograniczony ich zasięg 
jest zaletą. Techniki radiacyjne wykorzystuje się przy pro-
dukcji membran trekowych, kompozytów oraz systemów 
kontrolowanego uwalniana leków. Poprzez obróbkę ra-
diacyjną można poprawiać właściwości i funkcjonalność 
opakowań wytwarzanych na bazie polimerów syntetycz-
nych (poliolefin i polimerów biodegradowalnych) oraz 
polimerów naturalnych. Dotyczy to zarówno materiałów 

przeznaczonych dla żywności, suplementów diety i far-
maceutyków, jak również materiałów opakowaniowych 
dla produktów przeznaczonych do radiacyjnej sterylizacji 
i higienizacji [18].

Podsumowanie
Sterylizacja radiacyjna tworzyw polimerowych wyko-

rzystywanych do produkcji wyrobów medycznych może 
prowadzić zarówno do ich oksydegradacji, jak i sieciowa-
nia [19]. Mimo że odporności radiacyjne większości podsta-
wowych tworzyw sztucznych są poznane i opisane to jed-
nak ewentualne zmiany w składzie np. antyoksydantów, 
fotostabilizatów oraz innych dodatków funkcjonalnych 
wymagają każdorazowo dodatkowych badań [20]. Na ryn-
ku pojawiają się również nowe polimery, których radioli-
za nie jest poznana [21]. Dotyczy to zwłaszcza polimerów 
biodegradowalnych. W ich przypadku możliwość kontroli 
czasu biodegradacji wielkością dawki promieniowania 
może okazać się cenną zaletą. Zdarza się tak, że wytwórca 
po zaprojektowaniu wyrobu i pozytywnych testach ma-
teriałowych orientuje się, że będzie musiał poddać go na 
koniec sterylizacji radiacyjnej. Wcześniejsze poznanie ra-
diolizy zastosowanych polimerów pozwoli ocenić wpływ 
promieniowania jonizującego na właściwości użytkowe 
wyrobu [22].  W przeglądzie literaturowym celowo ogra-
niczono się do publikacji dotyczących doświadczeń autora 
w zakresie chemii radiacyjnej polimerów, zwracając uwagę 
na krajowe doświadczenia w tej dziedzinie [23].   Badania 
były prowadzone w Centrum Badań i Technologii Radiacyj-
nych IChTJ. 

Wymienione przykłady nie wyczerpują oczywiście 
wszystkich możliwości wykorzystania promieniowań jo-
nizujących w modyfikacji polimerów. Przykładowo waż-
ną grupą materiałów stosowanych w kontakcie z żywym 
ustrojem są hydrożele.  Wykazują one na ogół dobrą bio-
zgodność w kontakcie z krwią i płynami ustrojowymi oraz 
żywymi tkankami. Stąd ich stosowanie w formie soczewek 
kontaktowych, opatrunków pooparzeniowych, membran 
do hemodializy oraz pokrywanie nimi powierzchni ma-
teriałów przeznaczonych do kontaktu z żywym ustrojem, 
np. pokrywanie powierzchni cewników, elektrod, protez 
naczyniowych itp. [24].
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Wirus SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2) należy do rodziny Coronaviridae, 
posiada pojedynczą nić RNA o dodatniej polaryzacji (ssRNA (+)) i wywołuje wśród ludzi

zachorowania na COVID-19 (Corona-Virus-Disease-2019).

Jacek Kowalski, Beata Podlasin, Grażyna Cholewińska

Środki ochrony osobistej dla 
personelu medycznego

Uważa się, że koronawirusy w większości przypad-
ków są przenoszone z człowieka na człowieka dro-
gą kropelkową albo poprzez inhalację wydzieliny 
generowanej w trakcie kichania lub kaszlu, albo 

poprzez kontakt tej wydzieliny ze śluzówkami. Inne, rzadsze 
drogi szerzenia koronawirusów, to przeniesienie materiału 
zakaźnego z zanieczyszczonych powierzchni na śluzówki 
oraz inhalacja aerozolu powstającego w trakcie procedur ge-
nerujących aerozol. SARS-CoV-2 jest wykrywany w wydzieli-
nie z dróg oddechowych, w kale oraz rzadko we krwi, jednak 
nie ma dowodów na transmisję zakażenia drogą krwi.

Nie jest jasna zależność pomiędzy ryzykiem przenie-
sienia zakażenia a drogami transmisji, czy też stadium  
i stopniem zaawansowania choroby. Istnieje coraz więcej 
dowodów na to, że osoby, u których choroba przebiega 
bezobjawowo lub skąpoobjawowo są istotnym czynni-
kiem rozprzestrzeniania się zakażenia. Według ostatnich 
doniesień wirus może pojawić się w wydzielinach z dróg 
oddechowych nawet 48 godzin przed wystąpieniem ob-
jawów, a jego sekrecja może utrzymywać się, zwłaszcza  
u osób chorujących objawowo, nawet powyżej 28 dni.

W obliczu zwiększania się liczby pacjentów objawowych 
i bezobjawowych ważne staje się stosowanie środków 
ochrony osobistej personelu medycznego oraz właściwy 
sposób organizacji pomieszczeń, w których udzielana jest 
pomoc medyczna.

Środki ochrony osobistej personelu medycznego obej-
mują: rękawiczki, fartuchy lub kombinezony, maski, gogle  
i przyłbice, czepek lub inna osłona włosów.

Ochrona dłoni:
Rękawiczki jednorazowe – optymalnie 2 pary zakłada-

ne jedna na drugą; wewnętrzne najlepiej z przedłużonym 
mankietem, zewnętrzne zmieniane wielokrotnie zależnie 
od potrzeb.

Ochrona ciała:
l fartuch jednorazowy - barierowy/wodoodporny, z dłu-

gimi rękawami, zakrywający kolana. W przypadku braku 
dostępności takiego fartucha dopuszcza się stosowanie 
fartucha flizelinowego – w takim przypadku optymalnie 
powinno się założyć na wierzch fartuch foliowy.

l kombinezon jest wyższym poziomem zabezpieczenia  
i nie jest konieczny w przypadku kontaktu z SARS-CoV-2, 

ale możliwe jest jego zastosowanie, jeśli jest niedobór 
odpowiednich fartuchów, a dostępne są kombinezony. 
Używanie szczególnych rodzajów obuwia, ochraniaczy 
na obuwie czy też dodatkowego fartucha nie jest wy-
magane.

Ochrona dróg oddechowych:
Półmaska twarzowa (zakrywająca szczelnie nos, usta 

i podbródek typu FFP2 lub FFP3 (filtering facepiece) = N95 
lub N99). Półmaska twarzowa powinna być jak najlepiej 
dopasowana do kształtu twarzy.

Po założeniu należy wykonać test szczelności maski np. 
test negatywnego ciśnienia. Test negatywnego ciśnienia 
polega na zablokowaniu ręką zaworów wdechowych lub 
przykryciu powierzchni maski rękoma i próbie głębokiego 
wdechu. Jeśli powietrze nie przedostanie się do wnętrza 
maski, oznacza to, że jest ona prawidłowo dopasowana.

W przypadku braku dostępności masek FFP2 lub FFP3 
dopuszcza się stosowanie masek chirurgicznych.

Półmaski twarzowe FFP2 lub FFP3 powinny być prefe-
rowane przy wykonywaniu procedur związanych z dużym 
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zagrożeniem zakażeniem, to jest procedur generujących 
aerozol, w tym pobierania wymazu z nosogardła oraz  
w trakcie intensywnej opieki nad pacjentem.

Dopuszcza się noszenie masek chirurgicznych lub pół-
masek twarzowych FFP2 lub FFP3 bez ich zdejmowania do 
4-6 godzin, podczas pracy z wieloma pacjentami, zwłasz-
cza, jeśli poza maską równocześnie stosuje się przyłbi-
cę ochronną. Maski wymagają natychmiastowej zmiany  
w przypadku bezpośredniego zanieczyszczenia ich mate-
riałem zakaźnym (np.: pacjent kaszlący, niezabezpieczony 
maską chirurgiczną) lub uszkodzenia.

Pacjentom z podejrzeniem lub rozpoznaniem zakażenia 
SARS-CoV-2 zaleca się noszenie masek chirurgicznych, po-
nieważ chronią one głównie przed rozprzestrzenianiem się 
wydychanych kropli/cząstek.

Maski niemedyczne wykonane z różnych materiałów 
(np.: bawełna, płótno, flizelina) mogą być stosowane przez 
personel medyczny jedynie w ostateczności. Są one zdecy-
dowanie mniej skuteczne od masek chirurgicznych.

Ochrona oczu:
l gogle;
l okulary ochronne z wentylatorami zapobiegającymi 

parowaniu, dopasowane do kształtu twarzy i kompaty-
bilne z półmaską twarzową/maską chirurgiczną;

l przyłbica ochronna
 – przyjmuje się, że przyłbica powinna znacznie zmniej-

szać ryzyko zakażenia, stanowiąc dodatkową ochronę 
twarzy, oczu i dróg oddechowych, zwłaszcza przy za-
biegach generujących aerozol.
Są to jedyne elementy środków ochrony osobistej, które 

po dezynfekcji mogą być używane wielokrotnie.
Czepek ochronny powinien być stosowany przez oso-

by, u których włosy przeszkadzają w prawidłowym stoso-
waniu pozostałych elementów środków ochrony osobistej.

Sugerowane zakładanie środków ochrony osobistej
1. W pierwszej kolejności należy wykonać higienę rąk.
2. Następnie zakłada się fartuch ochronny, który powinien 

być zapięty na plecach przy pomocy osoby drugiej.
3. Następnie zakłada się półmaskę twarzową/maskę chi-

rurgiczną, dopasowując do kształtu nosa metalowym/
plastikowym klipsem. Gumki/troki utrzymujące maskę 
powinny być odpowiednio napięte, nie powodując uci-
sku i nie powinny się krzyżować.

4. Następnie zakłada się gogle, okulary lub przyłbicę 
ochronną, które również należy odpowiednio dopaso-
wać.

5. Jako ostatnie zakłada się odpowiedniego rozmiaru ręka-
wiczki ochronne – jedną, optymalnie dwie pary.

Sugerowane zdejmowanie środków ochrony osobistej
1. W pierwszej kolejności zdejmuje się rękawiczki ochron-

ne. Zaleca się przed ich zdjęciem zastosowanie dodat-
kowo schematu higieny rąk (na rękawiczki) przy pomo-
cy środka dezynfekującego.

2. Po zdjęciu rękawiczek ochronnych należy zastosować 
ponownie higienę rąk.

 W przypadku noszenia jednej pary rękawiczek higienę 
rąk stosować na gołe dłonie i następnie założyć nową 
parę rękawiczek, zaś w przypadku używania dwóch 
par rękawiczek środek dezynfekujący stosować na we-
wnętrzne rękawiczki.

3. Następnie zdejmuje się fartuch ochronny. Czynności 
można wykonać samodzielnie (w przypadku możliwo-
ści swobodnego zerwania zapięć tylnych fartucha) lub 
poprosić o pomoc osobę drugą, która powinna mieć na 
sobie rękawiczki ochronne i maskę chirurgiczną. Bezpo-
średnio po udzieleniu pomocy osoba pomagająca po-
winna zdjąć rękawiczki w sposób bezpieczny, po czym 
zastosować higienę rąk.

 Odpięty fartuch należy złapać obiema rękami z tyłu, na 
wysokości ramion, nie dotykając twarzy, pociągając go 
stopniowo w dół, z dala od ciała, utrzymując powierzch-
nię zewnętrzną fartucha, wewnątrz. Następnie należy 
zdjąć rękawy fartucha wywijając je na lewą stronę (patrz 
zdjęcia poniżej).

4. Następnie zdejmuje się gogle, okulary lub przyłbi-
cę ochronną, unikając dotykania ich powierzchni ze-
wnętrznych, które mogą być zanieczyszczone.

 Podczas tej czynności używać obu rąk, chwytając 
dwoma palcami, np.: kciukiem i palcem wskazującym  
z boku lub z tyłu głowy. W przypadku noszenia przyłbicy 
ochronnej można zdjąć ją w pierwszej kolejności, przed 
zdjęciem fartucha ochronnego (o ile jej rozmiar utrud-
nia zdejmowanie innych elementów środków ochrony 
osobistej).

5. Następnie zdejmuje się półmaskę twarzową, używając 
dwóch palców obu rąk (np. kciuka i palca wskazujące-

Pracownik medyczny kompletnie wyposażony w środki 
ochrony osobistej
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go), umieszczając palce z boku głowy w okolicy uszu, od 
dołu, pod obiema gumkami naraz, odpowiednio rozcią-
gając gumki i unikając dotykania samej półmaski.

 W przypadku maski chirurgicznej najpierw rozwiązuje 
się jej troki dolne, a następnie górne, zdejmując za nie 
maskę, unikając dotykania samej maski (patrz zdjęcie 
poniżej).

6. Na końcu zdejmuje się rękawiczki ochronne. Zaleca się 
przed ich zdjęciem zastosowanie środka dezynfekują-
cego, a po ich zdjęciu higieny rąk przy pomocy ciepłej 
wody i mydła.

Bezpieczne zdejmowanie rękawic ochronnych

Informacje uzupełniające
Zaleca się, aby wszyscy pracownicy podmiotów leczni-

czych znali zasady prawidłowej dezynfekcji i higieny rąk 
oraz bezpiecznego zdejmowania środków ochrony osobi-
stej.

Przed kontaktem z pacjentem należy skompletować 
niezbędne środki ochrony osobistej, sprawdzić ich jakość, 
sprawdzić rozmiary poszczególnych elementów, ostrożnie 
otwierać opakowania.

Należy zdjąć wszelką biżuterię, nosić krótko obcięte 
paznokcie, nie żuć gumy do żucia, mężczyźni nie powin-
ni mieć zarostu na twarzy lub zarost powinien być krótko 
przystrzyżony.

Nie należy stosować makijażu. W razie potrzeby należy 
spiąć włosy i/lub założyć czepek ochronny.

Należy nosić tylko bieliznę i ubrania przewiewne, przy-
legające do ciała, najlepiej bawełniane.

Bieliznę i ubrania przewiewne, należy zakładać i zdej-
mować w szatni, bez kontaktu z ubraniem „cywilnym”. Po 
zakończaniu pracy i zdjęciu ubrania szpitalnego wskazany 
jest prysznic.
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