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Rehabilitacja po wypadku 
– jak pomóc pacjentowi 
„stanąć na nogi”?

Niedowład kończyn stanowi bardzo często konsekwencję urazu doznanego w trakcie wypadku 
komunikacyjnego. W odróżnieniu od paraliżu, nazywanego również porażeniem, objawiającym się całkowitą 

niezdolnością do wykonywania ruchów w obrębie kończyn, tułowia czy szyi, niedowład kończyn dolnych 
lub górnych objawia się zmniejszeniem siły mięśni lub znacznym ograniczeniem zakresu ich ruchu. 

Jakie są przyczyny niedowładu kończyn i jak przebiega rehabilitacja po wypadku?

Niedowład kończyn górnych lub dolnych, rozwijają-
cy się w następstwie wypadku (komunikacyjnego 
lub innego, nieszczęśliwego zdarzenia) najczę-
ściej wynika z urazów w obrębie dwóch struktur 

– czaszki i samego mózgu oraz uszkodzeń poprzecznych 
rdzenia kręgowego. Dochodzi do nich podczas upadków 
lub zderzeń, gdy na czaszkę i/lub kręgosłup działają bar-
dzo duże siły, prowadzące do wspomnianych uszkodzeń.

W następstwie urazu czaszki najczęściej występuje 
tak zwany połowiczy niedowład kończyn. Objawia się on 
zmniejszeniem bądź utratą siły mięśni wyłącznie po jed-
nej stronie ciała – przeciwnej do tej, po której powstał uraz  
w obrębie czaszki. Tego typu niedowład kończyn górnych 
lub dolnych jest bezpośrednio spowodowany rosnącym 
krwiakiem pourazowym lub pourazowym krwotokiem 
do jamy czaszki (podobnie jak w przypadku krwotoczne-
go udaru mózgu). Taki stan doprowadza do uszkodzenia 
drogi korowo-rdzeniowej (odpowiadającej za ruchy ciała 
oraz za utrzymywanie prawidłowej postawy). Uszkodze-
nie poprzeczne rdzenia kręgowego w wyniku wypadku 
powoduje z kolei niedowład kończyn poniżej zaistniałego 
uszkodzenia (czyli w miejscach, w których unerwienie za-
pewnia odcinek rdzenia kręgowego poniżej uszkodzenia). 
W takim przypadku obserwuje się zazwyczaj niedowład 
kończyn dolnych.

Rehabilitacja po wypadku, a także rzetelna i długo-
trwała fizjoterapia stanowią jeden z najważniejszych ele-
mentów na drodze powrotu pacjenta do zdrowia. Stopień 
odzyskania sprawności zależy oczywiście od rozległości 
uszkodzeń, chirurgicznych możliwości ich zniwelowania,  
a także od innych czynników. Rehabilitacja po wypadku 
pomaga jednak nie tylko w stopniowym odzyskiwaniu wła-
dzy w nogach i rękach, ale również przeciwdziała zanikowi 
struktur odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie 
układu ruchu, czyli mięśni i nerwów. Aby doszło do ich re-
generacji (a nie regresu), muszą być regularnie pobudzane. 

Zazwyczaj ćwiczenia odbywają się pod okiem fizjoterapeu-
ty oraz rehabilitanta, jednak z wykorzystaniem polecanych 
akcesoriów rehabilitacyjnych w domu, można pomóc cho-
remu w jeszcze szybszym odzyskaniu sprawności.

Akcesoria rehabilitacyjne do ćwiczeń w domowym  
zaciszu

W jaki sposób powinna przebiegać rehabilitacja po 
wypadku w przypadku osób z niedowładem kończyn 
górnych lub dolnych? Najważniejsza jest wczesna mo-
bilizacja mięśni, a co za tym idzie – nerwów. Oczywiście 
wszystkie ćwiczenia muszą odbywać się pod kontrolą 
lekarza prowadzącego i na jego zalecenie. Czasem z fi-
zjoterapią i rehabilitacją trzeba się bowiem wstrzymać aż 
do ostatniego zabiegu chirurgicznego i do zakończenia 
rekonwalescencji. Gdy lekarz prowadzący da „zielone 
światło”, śmiało można podjąć rehabilitację. Po wypadku 
odbywa się ona zazwyczaj na specjalnie wydzielonych 
oddziałach szpitalnych lub w przygotowanych do takich 
zajęć ośrodkach, w formule ambulatoryjnej. Oznacza to, 
że pacjent dochodzi do placówki lub jest dowożony na 
zajęcia przez najbliższych.

Aby zapewnić jeszcze lepsze efekty ćwiczeń, warto do-
wiedzieć się od prowadzącego fizjoterapeuty, jak powin-
na przebiegać rehabilitacja domowa. Obecnie na rynku 
dostępne są różnego rodzaju akcesoria rehabilitacyjne, co 
dodatkowo ułatwia ćwiczenia w domowym zaciszu. Nale-
ży pamiętać jednak o regularności, a także o niebagatel-
nej roli odpoczynku w procesie dochodzenia do pełnej 
sprawności. Fizjoterapeuta bądź rehabilitant wskaże, jakie 
ćwiczenia wykonywać, jaka powinna być ich częstotliwość,  
a także ile powinny trwać okresy odpoczynku. Rehabili-
tacja domowa może przebiegać z wykorzystaniem odpo-
wiednich sprzętów, wśród których dużą rolę odgrywają 
pionizatory, balkoniki do chodzenia lub – zarówno w przy-
padku niedowładu kończyn dolnych, jak i górnych – spe-
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cjalistyczne rotory do rehabilitacji. Czym wyróżniają się na 
tle innej pomocy tego typu?
l Pionizator – to zaawansowany sprzęt do rehabilitacji do-

mowej i do szkolenia chodu w specjalnych ośrodkach. 
Wspiera pacjenta w powrocie do sprawności ruchowej 
poprzez umożliwienie mu poruszania się bez pomocy 
osób trzecich. Konstrukcja oparta jest na bezpiecznych 
kołach, a sam pacjent ma kilka punktów podparcia 
(m.in. w okolicach miednicy, klatki piersiowej i przedra-
mion). Specjaliści polecają szczególnie pionizator Grillo, 
który idealnie funkcjonuje w warunkach domowych – 
nie tylko ze względu na możliwość łatwego złożenia, ale 
przede wszystkim ze względu na jego uniwersalny cha-
rakter i możliwość zamontowania wielu akcesoriów. Pio-
nizator dynamiczny sprawdzi się zarówno u dzieci, jak 
i u dorosłych – bez problemu można dostosować jego 
wysokość do potrzeb konkretnego pacjenta. Poza tym 
– ze względu na wspomniane wcześniej akcesoria (pod-
łokietniki, uprzęże, siedziska czy obciążniki) – pionizator 
Grillo zalecany jest dla osób cierpiących na niedowład 
kończyn górnych, jak i dolnych.

l Akcesoria rehabilitacyjne, które również wspomagają 
poruszanie się osób z niedowładem kończyn dolnych 
to balkoniki do chodzenia. Występują w różnych wa-
riantach – mogą to być modele kroczące, z dodatko-
wymi kółkami, a nawet z miejscem na zakupy czy inne 
drobiazgi. Dla osób z niedowładem kończyn dolnych 
sprawdzą się przede wszystkim balkoniki do chodzenia 
ukształtowane w taki sposób, by ułatwiały one wstawa-
nie z pozycji siedzącej – wynika to z faktu, że chory musi 
nie tylko ćwiczyć sam chód, ale również mobilizować 
stawy biodrowe i kolanowe – a to dzieje się w najwięk-
szym stopniu podczas siadania i wstawania. Taki model 
ma w swojej ofercie sklep internetowy Galeria Zdrowia 
– balkonik do chodzenia posiada rączki na dwóch wyso-
kościach, co umożliwia zarówno „naukę” chodzenia, jak  
i wstawania. Antypoślizgowe, gumowe nakładki na nóż-
ki zapobiegają niekontrolowanym ruchom – podobnie 
jak pokryte wyprofilowaną gumką uchwyty. Balkonik do 
chodzenia można również regulować w zakresie jego 
wysokości, co sprawia, że idealnie dopasowuje się on do 
wzrostu i postawy pacjenta.

l Na uwagę zasługują także podpórki czterokołowe mar-
ki Mobilex, które stanowią doskonałe wsparcie w mobil-

ności, zarówno po urazach, jak i w przypadku różnego 
rodzaju zwyrodnień u osób starszych, utrudniających 
codzienne przemieszczanie się. Podpórki inwalidzkie, 
zarówno trójkołowe, jak i czterokołowe, są wyposażone 
w torby, dzięki którym można łatwo i wygodnie prze-
nieść zakupy lub można schować do nich potrzebne 
przedmioty. Lekkie, wykonane z aluminium, włókna wę-
glowego, funkcjonalne i poręczne podpórki inwalidzkie 
są składane, dzięki czemu zajmują maksymalnie mało 
miejsca w domu oraz świetnie sprawdzą się w podróży 
zarówno samochodem, jak i pociągiem. W ofercie sklepu 
Galeria Zdrowia możecie Państwo nabyć podpórki prze-
znaczone do używania przez osoby niepełnosprawne, 
do ćwiczenia umiejętności stania oraz chodzenia bez 
pomocy lub z asystą osób trzecich, niezbędne w trak-
cie procesu rehabilitacji. Podpórki inwalidzkie zaprojek-
towane są z dbałością o detale, niezwykle praktyczne, 
wygodne, zwrotne, a co najważniejsze – różnorodne, 
dlatego z pewnością sprostają oczekiwaniom nawet 
najbardziej wymagających użytkowników.

l Rotor do rehabilitacji jest urządzeniem służącym do 
ćwiczeń kończyn górnych i dolnych. Jego działanie po-
lega nie tylko na wzmocnieniu siły mięśni, ale również 
na zwiększeniu zakresu ruchu w stawach. Podczas do-
mowej rehabilitacji z wykorzystaniem tego sprzętu pa-
cjent wykonuje ruchy podobne do tych, jakie wykonuje 
się w trakcie jazdy na rowerze. Rotor do rehabilitacji jest 
dostępny m.in. w sklepie internetowym Galeria Zdrowia 
– posiada on antypoślizgowe nakładki na nóżki, dzięki 
czemu nie przesuwa się podczas ćwiczeń. Można go 
również wygodnie złożyć i schować po zakończonym 
treningu. Rotor rehabilitacyjny jest najczęściej wykorzy-
stywany w pozycji siedzącej, a więc dogodnej dla każde-
go pacjenta.
Niedowład kończyn górnych i dolnych, pojawiający się 

u pacjentów w wyniku wypadków, jest dość częstą kon-
sekwencją nagłych zdarzeń – aby przywrócić choremu 
sprawność, potrzebna jest długotrwała rehabilitacja. War-
to zadbać o nią również w domu, co pozwoli uzyskać szyb-
sze i lepsze efekty terapii!

Źródło: www.galeriazdrowia.pl

reklama
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Wspomagana rehabilitacja 
kończyny górnej u osób 
po udarze 

W artykule przedstawiono techniczne możliwości wspomagania rehabilitacji kończyny górnej u osób 
po przebytym udarze mózgu. Przeanalizowano dostępne na rynku rozwiązania w zakresie robotów 

rehabilitacyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na rehabilitację dystalnego odcinka kończyny górnej, czyli ręki. 
Dostępne na rynku rozwiązania techniczne nie pozwalały do tej pory na skuteczne rozwiązanie problemu 
rehabilitacji ręki z nadmiernym skurczem mięśni. W artykule, do rehabilitacji osób z dużą spastycznością 

kończyny górnej, zaproponowano rozwiązanie technologiczne z wykorzystaniem elektrostymulacji. 

Artur Szczęsny, Rafał Zawiślak, Andrzej Krawczyk, Jacek Stańdo, 
Elżbieta Wyszyńska, Józef Mróz, Krzysztof Politowski 

Udar mózgu to zaburzenie neurologiczne, następu-
jące w wyniku nagłego odcięcia dopływu krwi lub 
krwotoku do mózgu, najczęściej z powodu uszko-
dzenia naczyń krwionośnych bądź zablokowania 

ich przez skrzep lub blaszki miażdżycowe. Obumieranie 
struktur mózgowych następuje jako konsekwencja nie-
dostatecznego w takiej sytuacji dopływu krwi i składni-
ków odżywczych do mózgu. W Polsce każdego roku od-
notowuje się około 60-70 tys. przypadków udaru mózgu. 
Oznacza to, że statystycznie co 8 minut pojawia się nowy 
pacjent. Prawie połowa przypadków kończy się zgonem. 
Pozostali pacjenci wymagają bardziej lub mniej skompli-
kowanej rehabilitacji. Celem wprowadzanej, jak najszyb-
ciej po udarze, rehabilitacji jest umożliwienie powrotu do 
„normalnego” funkcjonowania poprzez zwiększenie po-
ziomu niezależności, co przekłada się na poprawę jakości 
codziennego życia.

W wyniku uszkodzenia struktur mózgowych dochodzi 
do różnego rodzaju zaburzeń neurologicznych, między in-
nymi do zaburzeń mowy i niepełnosprawności ruchowej, 
a stopień dysfunkcji zależy od rozmiaru i lokalizacji uszko-
dzonych obszarów. Szybkie wprowadzenie intensywnej 
rehabilitacji może przyczynić się w znacznym stopniu do 
częściowego, a czasami nawet prawie całkowitego przy-
wrócenia funkcji narządów ruchu i mowy. Proces ten jest 
jednak długotrwały, wyniki poprawy widoczne są na prze-
strzeni miesięcy lub lat. Oczywiście nie jesteśmy w stanie 
odwrócić uszkodzeń struktury mózgu, jednakże poprzez 
prawidłowo prowadzoną rehabilitację możemy się przy-
czynić do regeneracji neuronów anatomicznej i funkcjo-
nalnej, dzięki neuroplastyczności i zdolności mózgu do 

regeneracji. Rehabilitacja ma na celu pomoc osobie, która 
przeszła udar, pozwolić jej na nowo nauczyć się umiejęt-
ności, które zostały nagle utracone w wyniku uszkodze-
nia części struktur mózgowych. Najnowsze badania wy-
korzystujące zaawansowane technologie obrazowania 
pokazują, że funkcje wcześniej zlokalizowane w obszarze 
uszkodzenia mogą zostać przejęte przez struktury znajdu-
jące się w innych regionach mózgu (zjawisko to zwane jest 
neuroplastycznością). Przywrócenie funkcji mózgu opiera 
się na zdolności do tworzenia nowych połączeń oraz neu-
rogenezy i tworzenia nowych neuronów rozproszonych  
w funkcjonalnych sieciach neuronowych umiejscowionych 
w obszarach niedotkniętych udarem.

Kluczowym elementem każdej neurorehabilitacji jest 
starannie dobrana, powtarzalna praktyka. Jest to proces 
podobny do uczenia się nowej umiejętności, takiej jak 
chodzenie czy jazda na rowerze, w celu osiągnięcia której 
musimy podjąć wielokrotne próby. Program neurorehabi-
litacji musi być dostosowany i ukierunkowany do ćwiczeń 
tych konkretnych umiejętności, które zostały osłabione 
w wyniku udaru. Najczęściej jest to brak koordynacji, za-
burzenia chwytu, manipulacji precyzyjnej, koordynacji 
ręki, problemy z chodzeniem, utrata czucia, problemy  
z mówieniem lub prawidłowym rozumieniem mowy. Po-
wtarzalność i intensywność ćwiczeń wraz z dodatkową 
stymulacją znacząco może wspomóc proces przywraca-
nia funkcji ciała człowieka. Wykorzystując nowoczesną 
diagnostykę obrazową i algorytmy związane z analizą 
obrazów [1–5], możliwe jest szybkie podjęcie decyzji  
o zastosowaniu odpowiednio dobranej, celowanej na po-
trzeby pacjenta, terapii.  
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Technika w rehabilitacji po udarze
Technologia rehabilitacji po udarze to jeden z najszyb-

ciej rozwijających się obszarów terapeutycznych. Coraz 
szersza wiedza pozwala na opracowanie nowych metod  
i urządzeń, a także na ulepszanie już istniejących. Do me-
tod, których stosowanie łącznie przynosi najlepsze efekty, 
należą:
l rehabilitacja ruchowa mająca za zadanie wielokrotne 

powtarzanie ćwiczeń rehabilitacyjnych;
l terapia ruchowa indukowana ograniczeniami;
l trening siłowy;
l trening aerobowy; 
l nieinwazyjna przezczaszkowa stymulacja mózgu; 
l komputerowy trening z wykorzystaniem wirtualnej rze-

czywistości;
l elektryczna stymulacja nerwowo-mięśniowa.

W wielu przypadkach do ćwiczeń rehabilitacyjnych wy-
korzystywane są roboty. Obserwuje się postęp w  zakresie 
rehabilitacji wspomaganej robotami (RR) i terapii wspoma-

ganej robotami (RT). Za pomocą RT można  zmierzyć kilka 
parametrów, takich jak: spastyczność, odruchy, poziom do-
browolnej kontroli oraz ruchy funkcjonalne, które zwykle 
nie są uwzględniane w konwencjonalnej terapii. Wykorzy-
stując algorytmy zapewniające odpowiednie sterowanie 
robotów, możliwe jest zapewnienie dużej intensywności 
powtarzalnego treningu ruchowego, leczenie zadaniowe 
i interaktywne. Dostępne jest także obiektywne monitoro-
wanie postępów pacjenta, co nie jest bez znaczenia, mając 
na myśli również wsparcie w obszarze zdrowia psychiczne-
go. Terapia wspomagana robotem może również znacz-
nie zmniejszyć intensywność pracy terapeuty, a co za tym 
idzie koszty związane z rehabilitacją [6].

Rehabilitację wspomaganą robotami i urządzeniami 
mechanicznymi ze względu na przeznaczenie można po-
dzielić na dwie grupy: wspomagające rehabilitację kończy-
ny dolnej i kończyny górnej. W niniejszym artykule analizie 
poddano tylko możliwości terapeutyczne związane z reha-
bilitacją kończyny górnej. Ta grupa uznawana jest za naj-
trudniejszą w procesie rehabilitacji pacjentów po udarze. 

Bezpośrednio po udarze dochodzi do spadku napięcia 
mięśniowego (efekt ten znany jest jako porażenie wiotkie 
mięśni – plegia). Następnie w wyniku uszkodzenia górne-
go neuronu ruchowego powodującego mimowolną, prze-
rywaną lub stałą aktywację mięśni  dochodzi do drugiego 
etapu, jakim jest trwały skurcz kończyny (spastyczność) [7]. 
Charakterystycznymi objawami spastyczności jest duże 
napięcie mięśni wraz z nienaturalnym ułożeniem koń-
czyny górnej względem ciała. Chorzy obserwują u siebie 
trudności w trzymaniu przedmiotów, manipulacji, a nawet 
całkowity brak możliwości wykonania ruchu. Objaw ten  
u większości chorych rozwija się najczęściej po 3 miesią-
cach od wystąpienia udaru, choć u niektórych pacjentów 
może być zauważony wcześniej. Im szybciej zostanie za-
stosowana terapia i rehabilitacja, tym większe są szanse 
na zminimalizowanie skutków wystąpienia udaru. Przy 
leczeniu spastyczności poudarowej ważnymi czynnikami 

Rys. 2. Robot InMotion ARM używany  do rehabilitacji 
kończyny górnej [9]

Rys. 1. Robot MIT-MANUS używany do rehabilitacji 
kończynygórnej [8]

Rys. 3. Terapia z wykorzystaniem robota REHAROB [10]

t
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Tabela 1. Rozwiązania robotyczne wykorzystywane w rehabilitacji kończyny górnej po udarze

Ramię i łokieć

Nazwa Cechy Wielkości 
sterujące Siłowniki Liczba stopni 

swobody Ref.

MIT-MANUS

Pierwszy robot opracowany specjalnie 
dla klinicznych zastosowań neurolo-
gicznych. Posiada pasywne, aktywne 

i interaktywne tryby treningu. 
Największą wadą jest to, że może 

wykonywać ruchy dwuwymiarowe 
tylko w terapii stawu ramiennego 

i łokciowego w płaszczyźnie poziomej.

położenie 
poszczególnych 
złączy, moment 

obrotowy silników

Bezszczotkowe 
silniki prądu 

stałego
2 [8,11]

InMotion ARM
Komercyjna wersja MIT-MANUS 

(praca w płaszczyźnie + kompensacja 
grawitacji)

położenie 
poszczególnych 
złączy, prędkość 

i moment 
obrotowy silników

Bezszczotkowe 
silniki prądu 

stałego
3 [11, 12]

ARM Guide

Robot, który pomaga w poruszaniu 
kończyną górną po prostej trajektorii. 

Wyposażony w stacjonarny system 
oparty na efektorach końcowych, 

choć często występujący w doniesie-
niach literaturowych, ma obecnie tylko 

historyczne znaczenie.

położenie 
przedramienia, 

moment 
obrotowy silników

Silniki prądu 
stałego, hamulce 

magnetyczne
3 [13]

REHAROB

Ten system terapeutyczny jest 
oficjalnie pierwszym systemem 

robotycznym zbudowanym z dwóch 
robotów przemysłowych. Największą 
wadą jest  możliwość jedynie pasyw-
nego treningu fizjoterapeutycznego 

stawu ramiennego i łokciowego.

momenty złączy 
końcowych

używane roboty 
ABB IRB 140 and 

IRB 1400H
12 [10, 14]

Przedramię i nadgarstek

ARMin II

Robot łączący w sobie system 
haptyczny z wyświetlaczem 

audiowizualnym. Jest przykładem 
koncepcji półegzoszkieletu do 

poruszania ramieniem, łokciem, 
przedramieniem i nadgarstkiem

pozycja, siła, 
moment 

obrotowy
7 [15]

MIME
(Mirror Image 

Movement 
Enabler 
system)

MIME może w pełni kontrolować 
zarówno pozycję, jak i kierunek ruchu 
przedramienia, umożliwiając osobom 

o różnym stopniu upośledzenia 
ćwiczenie programów szkoleniowych 

o równym stopniu komplikacji. 
Robot nie ma możliwości prowadzenia 

wstecznego.

pozycja 
przedramienia, 

orientacja, 
moment 

obrotowy

Serwomecha-
nizmy prądu 

stałego
6 [16]

NeReBot

Używa drutu do podparcia 
przedramienia. Popularność zyskał 

dzięki bezpiecznej konstrukcji 
mechanicznej, dużej przenośności 

oraz niskim kosztom.

położenie 
silników

Silniki prądu 
stałego 5 [17]

Haptic
MASTER

Możliwość ćwiczeń w środowisku 
wirtualnym z informacją zwrotną 

dotyczącą wydajności. Wyróżnikiem 
jest moc wyjściowa sterowana 

sprzężeniem zwrotnym od czujników 
oporu, co skutkuje dużą sztywnością 

złączy w połączeniu z dużą 
wrażliwością na siłę.

czujniki siły 
i położenia, 

wymagające 
interakcję 

z człowiekiem

Silniki szczotkowe 
prądu stałego 3 [18]
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są: terapia zajęciowa, dobrze dobrana farmakoterapia, die-
ta wspomagająca redukcję nadmiernego napięcia mięśni 
oraz systematyczna rehabilitacja, w tym z wykorzystaniem 
ortez. Celem stosowanego leczenia farmakologicznego 
jest zmniejszenie dolegliwości bólowych i stanów spastycz-
nych. Stosuje się głównie leki przeciwbólowe i przeciwza-
palne z grupy NLPZ (niesterydowe leki przeciwzapalne), ta-
kie jak: ibuprofen, naproksen czy diklofenak. U niektórych 
chorych stosowane są leki redukujące spastyczność np. 
Baclofen. W szczególnych przypadkach podawana jest ko-
lagenaza – enzym rozpuszczający włókna kolagenu, który 
jest składnikiem m.in. ścięgien. Jednakże celem rehabili-
tacji jest przywrócenie pełnej funkcjonalności kończyny  
i głównym postępowaniem są metody fizyczne. Odpo-
wiedni dobór zajęć fizykalnych oraz ćwiczeń ma duże zna-
czenie w procesie powrotu do sprawności. Kończyna gór-
na pacjenta po udarze mózgu, choć jest niesprawna, jest 
także bardzo wrażliwa na ruch. Nieodpowiednio dobrane 
ćwiczenie, czy też próby pokonania spastyki na siłę mogą 
przyczynić się do nadmiernego forsowania ręki i skończyć 
się dodatkowym skurczem mięśni. W rehabilitacji osób ze 
spastycznością po udarze liczy się cierpliwość. 

W tabeli 1 podano najczęściej spotykane w literaturze 
rozwiązania w zakresie wspomaganej robotami rehabilita-
cji kończyny górnej.

Rehabilitacja TipStim w terapii poudarowej
Wszystkie zaprezentowane w tabeli 1 rozwiązania do-

tyczą robotów o dużych wymiarach geometrycznych, 
których użytkowanie w warunkach domowych jest prak-
tycznie niemożliwe. Dotyczą również rehabilitacji całej 
kończyny górnej. Wśród dostępnych metod rehabilitacji 
spastyczności można znaleźć także rozwiązania wykorzy-
stujące elektrostymulację. Na uwagę zasługuje urządzenie 
zaproponowane przez naukowców z Instytutu Neuroinfor-
matyki Uniwersytetu w Bochum. Wykorzystanie stymulacji 
czuciowej (repetitive sensory stimulation – rSS) pozwala na 
wykorzystanie zjawiska neuroplastyczności mózgu, wa-
runkującego procesy uczenia się i rehabilitacji. Właściwie 
dobrane parametry stymulacji receptorów czuciowych 
indukują i ułatwiają procesy reorganizacji połączeń neuro-
nalnych w obrębie kory czuciowej i prowadzą do poprawy 
zachowań sensomotorycznych.

Przedstawione urządzenie może być wykorzystywane w 
warunkach domowych, jednakże nie może być zastosowa-
ne we wszystkich przypadkach. Jednym z ograniczeń urzą-
dzenia jest możliwość założenia rękawiczki na rękę osoby z 
dużą spastycznością. Aby umożliwić skorzystanie z takiego 
rozwiązania również osobom z dużymi ograniczeniami ru-
chowymi, autorzy artykułu zaproponowali dostosowanie 
rękawiczki poprzez wymianę istniejących elektrod zinte-
growanych z rękawiczką na elektrody zewnętrzne wytwo-
rzone na bazie plastra opatrunkowego, na który naniesio-
no cienką warstwę srebra w procesie fizycznego osadzania 
próżniowego [19]. Wykorzystanie zaproponowanego roz-
wiązania pozwala na umieszczenie elastycznych elektrod 
na opuszkach palców, nawet u pacjentów o wyjątkowo 
mocno zaciśniętych dłoniach. Elektrody tekstroniczne 
można stosować na początku rehabilitacji, by w dalszym 
etapie, już po uzyskaniu częściowego rozluźnienia mięśni, 

można było powrócić do wykorzystania oryginalnego roz-
wiązania niemieckich naukowców.

Wnioski
Rehabilitacja wprowadzana zaraz po udarze pomaga 

na nowo nauczyć się umiejętności, które są tracone, gdy 
część mózgu ulegnie uszkodzeniu. Jest ważnym aspektem 
życia związanym z procesem powrotu pacjenta do zdrowia 
po udarze. Uczy osoby, którym dane było przetrwać ten 
incydent, nowych sposobów wykonywania codziennych 
zadań w celu obejścia lub zrekompensowania powstałych 
niepełnosprawności. W życiu codziennym posługiwanie 
się sprawną kończyną górną jest kluczowe w wykony-
waniu podstawowych czynności związanych z aktywno-
ściami życiowymi. Wskazane jest zatem, aby proces reha-
bilitacji mógł trwać nieprzerwanie, nawet w przypadku 
ograniczonego dostępu do służby zdrowia, jaką obserwu-
jemy w przypadku pandemii SARS-CoV-2. Możliwość wy-
korzystania rękawiczki TipStim do stymulacji ruchowej ręki 
w warunkach domowych, bez konieczności stałego nad-
zoru ze strony osób wysokokwalifikowanych w obszarze 
rehabilitacji zapewnia chorym możliwość stałej pracy nad 
przywróceniem choć częściowym do własnych fizycznych 
możliwości ruchowych ręki. Wykorzystanie zapropono-
wanego rozwiązania w postaci tekstronicznych elektrod, 
pozwala korzystać z dostępnego rozwiązania nawet oso-
bom z poważną spastycznością, dla których założenie rę-
kawiczki stanowi duże wyzwanie. Proces obsługi zapropo-
nowanego rozwiązania nie powinien stanowić problemu 
dla osób z najbliższego otoczenia chorego, pomagających 
w podstawowych aktywnościach życiowych pacjentów.
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AR wspiera lekarzy przy innowacyjnych 
zabiegach ortopedycznych

Po założeniu okularów rzeczywistości rozszerzonej 
RSQ HOLO lekarz może gestami dłoni spojrzeć na ho-
logram operowanego miejsca, obrócić go i umieścić  

w dowolnym miejscu w przestrzeni. Może też zmienić jego 
rozmiar, a nawet zajrzeć do dokumentacji medycznej. Cały 
proces odbywa się za pomocą gestów człowieka, bez do-
tykania klawiatury bądź myszki.

– Gdy mam do czynienia z większymi uszkodzenia-
mi, złamaniami wieloodłamowymi, to system RSQ HOLO 
poprawia kontrolę i wyobrażenie o lokalizacji przemiesz-
czonych odłamów. Korekcja kości pod kontrolą hologra-
ficznych obrazów znacząco zwiększa precyzję – tłumaczy 
prof. Przemysław Lubiatowski z Rehasport, prekursor sto-
sowania owych okularów w Polsce. Aby skorzystać z RSQ 
HOLO, lekarz najpierw musi przejść krótkie i bardzo intu-
icyjne szkolenie. Później – wgrać do aplikacji obrazy to-
mografii komputerowej, na podstawie których następnie 
powstają wizualizacje VR.

RSQ HOLO bazuje na technologii Microsoft HoloLens 
(gogle) oraz oprogramowaniu, które przygotowała spół-
ka RSQ Technologies. Za pomocą specjalnych gogli widać 
obiekty 3D oraz zdjęcia, które można dowolnie przesuwać, 

by nie zasłaniały pola widzenia. Gogle mapują przestrzeń 
wokół osoby korzystającej z nich, dzięki temu określają jej 
pozycję w owej przestrzeni, a także ruchy dłoni.

System nie wymaga zaangażowania innych osób, np. 
do obsługi monitora, a narzędzie jest sterylne i bezpiecz-
ne dla pacjenta. W wyjątkowych sytuacjach ortopeda, 
dzięki RSQ HOLO, może skonsultować się z innym specja-
listą z dowolnego miejsca na ziemi, który też zobaczy ten 
sam obraz.

Technologia używana jest głównie w przypadku nie-
standardowych i trudnych zabiegów, poprawia bezpie-
czeństwo, zwiększa precyzję i skuteczność leczenia ope-
racyjnego. W niektórych zabiegach, takich jak: artroskopia 
łokcia lub artroskopia biodra, złożone wieloodłamowe zła-
mania, endoprotezy barku, wykorzystywanie RSQ HOLO 
stało się standardem.  

Źródło: www.medinwestycje.pl

Informacja prasowa
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RSQ Health System – ekosystem na miarę 
dzisiejszych wyzwań służby zdrowia

Podejście holistyczne do dolegliwości pacjenta to co-
raz częściej stosowana praktyka. Proces leczenia po-
winien wychodzić poza sztywne ramy i obejmować 
sprawną współpracę medyków oraz czynny przepływ 

informacji. Opiekę nad pacjentem może sprawować lekarz, 
psycholog, dietetyk czy fizjoterapeuta. Szybsze znalezienie 
przyczyny dolegliwości oznacza natychmiastowe wprowa-
dzenie leczenia i zwiększenie komfortu życia chorego. Od-
powiedzią na dzisiejsze wyzwania służby zdrowia jest zinte-
growany ekosystem, który połączy pracę kilku specjalistów.

Droga do zdrowia przez kompleksowość
Wybierając oprogramowanie do dokumentacji medycznej 

w formie elektronicznej, warto zwrócić uwagę na jego funk-
cje, ale również na możliwości integracji z innymi modułami. 
RSQ Health System to połączenie kompleksowych rozwiązań 
dla pojedynczych specjalistów i dużych placówek medycz-
nych, które same mogą skomponować swój unikalny system. 
W zależności od wymagań można wybrać programy:
l RSQ Doctor, RSQ Physio – aplikacja do prowadzenia do-

kumentacji medycznej odpowiednio dla lekarzy i fizjo-
terapeutów;

l RSQ Clinic – program dla administracji i rejestracji, służą-
cy do zarządzania placówką, terminarzami i usługami;

l RSQ Health – narzędzie do rejestracji online, gdzie me-
dycy oferują swoje usługi, a pacjenci samodzielnie uma-
wiają się na wizytę.

Poznaj świat RSQ Health System
RSQ Health System łączy wszystkie potrzeby zarówno od 

strony medyków, jak i pacjentów. Składa się z programów, 
które w pełni zintegrowane, pozwalają na szybką wymia-
nę informacji. Kluczową zaletą oprogramowania jest ob-
sługa wielu placówek w ramach jednego podmiotu oraz 
współdzielenie bazy pacjentów i terminarzy ze wszystkimi 
specjalistami. Takie rozwiązanie otwiera drogę do komplek-
sowego świadczenia usług zdrowotnych oraz elastyczne 
podejście do procesu leczenia chorego. Dane medyczne 
o pacjentach, które są wymieniane w danej organizacji, są 
szyfrowane i przechowywane zgodnie z najwyższymi stan-
dardami. System jest na bieżąco aktualizowany do zmienia-
jących się norm, dlatego organizacje zawsze mają pewność, 
że korzystają z oprogramowania zgodnie z prawem.

Dyktowanie dokumentacji to jedna z wielu  
nieograniczonych możliwości

Według WHO średnio na każdą godzinę pracy lekarza  
z pacjentem, przypadają kolejne dwie godziny sporządza-
nia dokumentacji medycznej. Dokumentacja jest skarb-
nicą wiedzy o stanie zdrowia badanego, dlatego w RSQ 
Health System nieustanie wprowadzamy usprawnienia, 
które mają na celu sprawniejsze jej wypełnianie. Precyzyj-
ne narzędzie do rozpoznawania mowy umożliwia dyktowa-

nie dokumentacji do programu. Dodawanie załączników  
z wykorzystaniem aparatu pozwala mieć istotne dokumen-
ty zawsze pod ręką. Kopiowanie formularzy eliminuje po-
nowne przepisywanie tych samych informacji z poprzedniej 
wizyty. Zapisywanie własnych szablonów badań i testów 
znacznie usprawnia pracę z pacjentem. Aplikacja mobilna 
umożliwia korzystanie z programu za pomocą laptopa, tele-
fonu, tabletu w gabinecie lub poza nim. To tylko część funk-
cji, które wspierają medyków na każdym etapie ich pracy.

Sprawna praca administracji i rejestracji
Zarządzanie placówką medyczną to wielozadaniowy 

proces, wymagający niezawodnego narzędzia. Z pomocą 
przychodzi program RSQ Clinic, który pozwala na współ-
dzielenie bazy pacjentów i terminarzy ze wszystkimi spe-
cjalistami, śledzenie statystyk oraz nadawanie uprawnień 
pracownikom. Stawiamy na skuteczne rozwiązania, które 
ułatwiają umawianie wizyt przez rejestrację i pozwalają 
sprawnie uporządkować pracę. Rozwój technologii i styl 
życia wpłynęły również na elastyczne podejście placówek 
do potrzeb pacjentów. Organizacje mogą uruchomić reje-
strację online RSQ Health i pozwolić pacjentom samodziel-
nie zapisać się do specjalisty. Możliwość ustawienia widge-
tu na swojej stronie internetowej pozwala jeszcze szybciej 
sprawdzić dostępne terminy. Ogromną wartością w relacji 
z pacjentem jest możliwość wysyłania nielimitowanych 
SMS-ów z przypomnieniem o nadchodzącej wizycie.

Zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na pytania 
i zaprezentujemy wszystkie możliwości RSQ Health System.

RSQ Technologies, ul. 27 Grudnia 3, 61-737 Poznań 
info@rsqtechnologies.com
www.rsqtechnologies.com 
www.rsqdoctor.com, www.rsqphysio.com

artykuł partnera
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Egzoszkielet na rękę 
– koncepcja i rozwój w ramach 
grantu „Rzeczy są dla ludzi”

Instytut Informatyki oraz Wydział Mechatroniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wraz z firmą Edurewolucje 
Sp. z o. o. z/s w Bydgoszczy w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Rzeczy są dla ludzi” 

otrzymali dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie funkcjonalnego egzoszkieletu 
ręki do aktywnego treningu i rehabilitacji”. Celem projektu jest realizacja prac badawczo-rozwojowych 

prowadzących do opracowania innowacyjnej technologii pozwalającej na samodzielną rehabilitację osób 
ze szczególnymi potrzebami (przy udziale fizjoterapeutów). Projekt przewiduje skonstruowanie prototypu 

mechanicznego robota rehabilitacyjnego tzw. egzoszkieletu ręki, który wspomoże proces rehabilitacji 
osób z jej niedowładem oraz innymi szczególnymi potrzebami dotyczącymi braku mobilności w obszarze ręki. 

W ramach projektu powstanie specjalistyczne, dedykowane oprogramowanie, które będzie dostosowywało 
siłę i rodzaj pracy egzoszkieletu na rękę do aktualnych potrzeb i celów programu rehabilitacyjnego pacjenta. 
Celem niniejszej pracy jest przybliżenie powstania i rozwoju ww. koncepcji w ramach zespołu projektowego 

podczas dotychczasowych prac projektowych.

Izabela Rojek, Mariusz Kaczmarek, Piotr Kotlarz, Marcin Kempiński, Dariusz Mikołajewski, 
Zbigniew Szczepański, Jakub Kopowski, Joanna Nowak, Marek Macko, Tomasz Schmidt, 
Paweł Leszczyński

Problem naukowy, kliniczny, gospodarczy i społecz-
ny dotyczący badań, zaprojektowania i wykonania 
egzoszkieletu na rękę (tj. część kończyny górnej 
od nadgarstka do czubków palców) możliwego do 

masowej produkcji i powszechnego wykorzystania skupia 
uwagę inżynierów, naukowców i klinicystów od wielu już 
lat. Ze względu na złożone funkcje manipulacyjne koń-
czyny górnej i precyzję ruchów tego najdoskonalszego 
naturalnego narzędzia człowieka badania naukowe w tym 
obszarze dotyczą zarówno ręki zdrowej, jak i ręki z różnymi 
rodzajami i stopniami deficytów, zarówno motorycznych 
(w obszarze układu ruchu), jak i o podłożu neurologicznym 
(w obszarze czucia i sterowania ruchem oraz koordynacji 
ruchowej). Wynika to też z faktu, że epidemię schorzeń 
cywilizacyjnych udało się nam zatrzymać, a nie cofnąć,  
a częstymi skutkami udarów, uszkodzeń czaszkowo-mó-
zgowych czy uszkodzeń rdzenia kręgowego są deficyty 
ruchowe skutkujące mniejszą samodzielnością pacjentów, 
w tym w czynnościach życia codziennego wymagających 
sprawności ręki (mycie, czesanie, ubieranie, przygotowy-
wanie i spożywanie posiłków itp.), ale również w nauce  
i pracy [1–4].

W ostatnich dekadach postępy w praktyce klinicznej 
w rehabilitacji i fizjoterapii są ułatwione przez innowacje 

technologiczne wykorzystujące wiedzę neurofizjologiczną 
na temat zaburzonej kontroli motorycznej. Nowe kierunki 
badań, takie jak egzoszkielety, protezy i ortezy drukowane 
3D [5], neuroprotezy, interfejsy mózg komputer [6], mode-
le obliczeniowe pacjentów [7], medycyna prewencyjna, 
terapia personalizowana i medycyna precyzyjna [8–11] 
zwiększają efektywność dotychczasowych interwencji, jak 
również umożliwiają zastosowanie nowych metodologii  
i synergii technologicznych [12]. 

Wpisując się w ww. kierunki badań, Instytut Informa-
tyki oraz Wydział Mechatroniki Uniwersytetu Kazimie-
rza Wielkiego wraz z firmą Edurewolucje Sp. z o. o. z/s  
w Bydgoszczy w ramach konkursu Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju „Rzeczy są dla ludzi” pozyskali dofinan-
sowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie 
funkcjonalnego egzoszkieletu ręki do aktywnego tre-
ningu i rehabilitacji”. Celem projektu jest realizacja prac 
badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania 
innowacyjnej technologii pozwalającej na samodzielną re-
habilitację osób ze szczególnymi potrzebami (przy udzia-
le fizjoterapeutów). Projekt przewiduje skonstruowanie 
prototypu mechanicznego robota rehabilitacyjnego tzw. 
egzoszkieletu ręki, który wspomoże proces rehabilitacji 
osób z jej niedowładem oraz innymi szczególnymi po-
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trzebami dotyczącymi braku mobilności w obszarze ręki. 
W ramach projektu powstanie specjalistyczne, dedyko-
wane oprogramowanie, które będzie dostosowywało siłę i 
rodzaj pracy egzoszkieletu na rękę do aktualnych potrzeb 
i celów programu rehabilitacyjnego pacjenta. Projekt ten 
pozwoli nie tylko na opracowanie nowatorskiego urządze-
nia rehabilitacyjnego, ale pozwoli również na wprowadze-
nie zautomatyzowanego niezależnego modelu rehabilita-
cyjnego samodzielnej, codziennej rehabilitacji domowej 
osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie terapii ręki. 
Opracowanie tego typu technologii, dzięki zredukowaniu 
obszaru oddziaływania egzoszkieletu do ręki, pozwoli na 
optymalizację kosztów produkcji i eksploatacji, a także po-
prawi dostępność i łatwość codziennej, często żmudnej re-
habilitacji. Proponowane rozwiązanie wypełnia istniejącą 
lukę badawczą i kliniczną, a jego nowość polega na opra-
cowaniu szeregu szczegółowych rozwiązań technicznych  
z obszaru inżynierii mechanicznej i informatyki składających 
się na funkcjonalny egzoszkielet na rękę. 

Celem niniejszej pracy jest przybliżenie powstania i roz-
woju ww. koncepcji w ramach zespołu projektowego pod-
czas dotychczasowych prac projektowych.

Obecny stan wiedzy w zakresie medycznych  
egzoszkieletów na rękę

Przegląd 4 wiodących bibliograficznych baz danych 
za pomocą wyspecyfikowanych słów kluczowych („hand 
exoskeleton” + „medical appplication” i podobnych oraz 
ich kombinacji w j. angielskim) przyniósł 103 publikacje 
opublikowane w latach 1997–2022, z czego 64 (61,14%) zo-
stały opublikowane w ciągu ostatnich 5 lat, a 90 (87,38%)  
w ciągu ostatnich 10 lat. Większość (52, tj. 50,49%) stanowi-
ły publikacje poświęcone wykorzystaniu egzoszkieletu na 
rękę u pacjentów po udarze. Problem zastosowań medycz-
nych egzoszkieletów na rękę jest więc stosunkowo nowy, 
ponadto pomimo wysiłków żadne z dotychczasowych 
rozwiązań nie znalazło się w produkcji masowej. Ważne 
jest również to, że pośród publikacji zakwalifikowanych do 
przeglądu jest tylko jedna praca przeglądowa oraz brak 
jest meta analiz, co pozwoliłoby na choćby częściowe od-
niesienie się do obecnego stanu badań. 

W świetle analiz własnych badania w obszarze pięcio-
palczastych (tj. wspierających wszystkie chwyty) egzosz-
kieletów na ręką, zakończyły się na etapie wczesnych pro-
totypów, a na rynku technologii medycznych i w praktyce 
klinicznej brak jest obecnie produktu gotowego do komer-
cjalizacji i produkcji choćby w ramach personalizowanej 
produkcji masowej. Taka produkcja jest możliwa w ramach 
paradygmatów Przemysłu 4.0 i eZdrowia [13–15]. Uważa 
się, że docelowo do zapewnienia efektywnego i bezpiecz-
nego dostarczania usług zdrowotnych, edukacji online  
i środowiska Work from Home (WFH) (w tym w warunkach 
pandemii) wystarczą druk 3D, sztuczna inteligencja, prze-
twarzanie w chmurze, autonomiczne roboty, biosensory, 
usługi telemedyczne, Internet Rzeczy (IoT), wirtualna rze-
czywistość (VR) i holografia [14].

Zastosowanie egzoszkieletu na rękę częściowo prze-
zwycięży czasowy (w procesie powrotu do zdrowia) lub 
długotrwały deficyt w obszarze funkcji ruchowych ręki, 
wykorzystując do tego nieinwazyjne interfejsy człowiek-

-maszyna dostosowywane do konkretnych populacji 
pacjentów (osoby po udarach, uszkodzeniach czaszko-
wo-mózgowych, amputacjach, z deficytami wrodzony-
mi). Wykorzystanie ww. rozwiązań niemal 24 godziny na 
dobę przez 7 dni w tygodniu w naturalnym środowisku 
pacjenta w miejsce dotychczasowych sesji terapeutycz-
nych oraz wspomaganie ruchu może poprawić nie tylko 
uczenie się ruchu i generowanie powtórzeń ruchowych, 
ale również przyspieszyć adaptację egzoszkieletu do 
użytkownika dzięki algorytmom sztucznej inteligencji 
połączonym z szybszą elektroniką i zestawami czujników. 
Z klinicznego punktu widzenia ma to kluczowe znacze-
nie dla przywracania lub zastępowania utraconej funkcji 
kończyny górnej, wzmacniania lub poprawiania fizjolo-
gicznego sterowania ruchem, czy też pobudzania neuro-
plastyczności [1-4].

Wpływ medycznych egzoszkieletów na rękę  
na zdrowie pacjenta

Zrozumienie, w jaki sposób medyczne egzoszkielety 
na rękę wpływają na (neuro)fizjologię oraz biomechanikę 
ruchów człowieka ma zasadnicze znaczenie dla określe-
nia wymagań na egzoszkielety, oceny ich przydatności 
w różnych przypadkach klinicznych oraz ciągłego dosko-
nalenia projektu. W dotychczasowych badaniach ruchy 
wspomagane cechowały się znaczącą degradacją do-
kładności i płynności w porównaniu z ruchami nie wspo-
maganymi, ponadto towarzyszyła temu średnia redukcja 
do 60% biologicznego momentu obrotowego i spadek 
wysiłku mięśniowego do 65% (opóźnienie wystąpienia 
zmęczenia mięśni) [12]. Z ww. względów spadek wydaj-
ności kinematycznej może być uważany za techniczne 
ograniczenie egzoszkieletów na rękę [12], pozwalają one 
jednak zminimalizować zmęczenie, utrzymać obciążenie 
oraz zmniejszyć ryzyko urazów, co stanowi ich dużą zale-
tę. W kolejnym badaniu egzoszkieletu na kończynę górną 
[16] stwierdzono zmniejszenie aktywności mięśniowej  
o 50%, tempa metabolizmu netto o 61% oraz zmęczenia 
o 99% już przy stosunkowo niewielkim wspomaganiu, 
a przypuszczalnie z jeszcze większymi korzyściami przy 
zwiększonym momencie wspomagania. Ponadto może 
to zapobiegać zmęczeniu mięśni, zmniejszać ryzyko zwy-
rodnienia stawów i bólu w wyniku podnoszenia, trzy-
mania lub przenoszenia, również u osób zdrowych [16]. 
Poprawa sprawności ręki i wspomaganie funkcjonalnych 
chwytów podczas sesji rehabilitacyjnych może być osią-
gane efektywniej przy niższym poziomie wysiłku i zmę-
czenia odczuwanych przez pacjenta. Z ww. względów 
rehabilitacja robotyczna za pomocą egzoszkieletu na 
rękę przyspiesza proces rehabilitacji, eliminuje potrzebę 
stałego nadzoru terapeuty [17].

Egzoszkielety na rękę wytwarzane z użyciem druku 3D
Parametryczne podejście do modelowania i wytwa-

rzania [18, 19] zapewnia dopasowanie wymiarów i cech 
egzoszkieletu na rękę do wymiarów indywidualnej ręki, 
rodzaju i poziomu deficytu oraz indywidualnych celów 
procesu rehabilitacji. Sterowanie w czasie rzeczywistym  
w połączeniu z technologią druku 3D przekłada się na lep-
sze dopasowanie egzoszkieletu do ręki, a jednocześnie za- t
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pewnia metodykę uniwersalnego stosowania aktywnych 
egzoszkieletów wspomagających ruchy ręki [17]. Ponadto 
druk 3D zapewnia tańsze i szybsze iteracje rozwoju pro-
totypów egzoszkieletów o stałej jakości. Z ww. względów  
w literaturze pojawia się coraz więcej drukowanych 3D eg-
zoszkieletów na rękę wspomagających funkcje ręki lub po-
prawiających efektywność rehabilitacji osób po udarze lub 
innych przyczyn deficytu ruchowego w obrębie ręki. Ich 
ograniczeniem jest wczesność prototypu oraz niewielka 
liczba badanych użytkowników (poniżej 10). Efektywność 
egzoszkieletu na rękę mogą w tej sytuacji obniżać nieopty-
malne kombinacje parametrów druku i cech materiału czy 
brak dopracowania metodyki doboru egzoszkieletu do po-
trzeb pacjenta i celów terapii. Drukowany w 3D, miękki eg-
zoszkielet ręki – HEXOES (Hand Exoskeleton with Embedded 
Synergies) zapewnił maksymalne kąty zgięcia w stawach 
śródręczno-paliczkowych i międzypaliczkowych bliższych 
odpowiednio 53,7 ± 16,9° i 39,9 ± 13,4° oraz maksymalne 
prędkości kątowe odpowiednio 94,5 ± 41,9 stopni/s i 74,6 
± 67,3 stopni/s [20]. W badaniu Dudleya i wsp. drukowany 
3D egzoszkielet na rękę poprawił wyniki testu Fugl-Mey-
era oraz testu Box and Block użytkowników, ponadto za-
obserwowano zwiększoną aktywację elektromiograficzną 
(EMG) w mięśniach prostowników podczas noszenia eg-
zoszkieletu. W projekcie do druku 3D zastosowano nowe 
antybakteryjne polimery, co może zapobiegać infekcjom 
skóry podczas rehabilitacji [21]. Yoo i wsp. zaprojektowali 
drukowany 3D egzoszkielet na rękę sterowany sygnałami 
EMG do wspomagania funkcji chwytania dla pacjentów  
z uszkodzeniem rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym (w 
tym z porażeniem czterokończynowym). Zaobserwowano 
poprawę funkcji ręki badanych odzwierciedloną w wyni-
kach Toronto Rehabilitation Institute Hand Function Test 
(TRI-HFT), uczestnicy uzyskali natychmiastową funkcjonal-
ność podczas jedzenia po założeniu ortezy, a większość 
uczestników była zadowolona z egzoszkieletu, wskazując 
na jego intuicyjność i łatwość użycia. Nie zaobserwowano 
żadnych skutków ubocznych stosowania egzoszkieletu 
[22]. Optymalizacja obliczeniowa procesu druku 3D pod 
kątem cech i doboru materiału w celu uzyskania maksy-
malnej siły rozciągającej komponentu egzoszkieletu ręki 
może być realizowana w oparciu o optymalizację sztuczną 
siecią neuronową (ANN) wspomaganą algorytmami ge-
netycznymi (GA) [23]. Może to odgrywać kluczową rolę w 
personalizacji, zwiększaniu wydajności i bezpieczeństwa 
wyrobu medycznego, jakim jest egzoszkielet na rękę oraz 
spełnianiu ograniczeń w rozwiązaniach dostosowanych 
do potrzeb konkretnego pacjenta [23]. W celu zwiększenia 
efektywności procesu rehabilitacji możliwe jest połączenie 
stymulacji haptycznej opuszków palców ze wspomaganą 
egzoszkieletem rehabilitacją ręki. Ćwiczenie chwytania 
szklanek (150g, 300g) pokazało wyższy poziom uwagi i za-
angażowania użytkowników przy dodatkowej stymulacji 
haptycznej w porównaniu z zastosowaniem samego eg-
zoszkieletu, podobnie jak przy większym ciężarze szklan-
ki [24]. Hand Exoskeleton for Rehabilitation Objectives 
(HERO) łączy w sobie druk 3D (w tym siłowników) i testy-
lia oraz sterowanie sygnałem elektroencefalograficznym 
(EEG) w celu odzyskania ruchów wyprostu i zgięcia palców. 
Moment obrotowy silników prądu stałego był przekształ-

cany w siłę liniową przekazywaną przez cięgna Bowdena 
dla pasywnego ruchu palców. Przy wadze egzoszkieletu 
102 g, uczestnik był w stanie kontrolować egzoszkielet  
z dokładnością klasyfikacji 91,5% [25]. Egzoszkielety na 
rękę wspierają nawet 10 czynności codziennego życia ze 
znaczną redukcją aktywności mięśniowej (tj. o 12–32%) bez 
znaczącej degradacji działania innych agonistycznych mię-
śni zdrowych [26].

Dyskusja
Z dotychczasowych badań wynika, że egzoszkielety 

na rękę mogą pomóc użytkownikom z deficytami funkcji 
ręki poprzez wspieranie wykonywania czynności życia co-
dziennego oraz poprawę efektywności procesu rehabilita-
cji. W ostatniej dekadzie urządzenia te, szczególnie druko-
wane 3D, stały się bardziej popularne ze względu na ich 
duże właściwości adaptacyjne, niską wagę, bezpieczeń-
stwo i ergonomię.

Ograniczenia rozwoju egzoszkieletów na rękę
Ograniczenia technologiczne w obszarze egzoszkiele-

tów na rękę dają się przezwyciężyć w miarę rozwoju in-
żynierii mechanicznej i informatyki. Jednak istotne ogra-
niczenia rozwoju egzoszkieletów na rękę wynikają wciąż  
z niewiedzy i niewielkiej akceptacji tej grupy urządzeń 
zarówno przez pacjentów i ich rodziny, jak i klinicystów.  
Panuje też pogląd o wysokim koszcie tego typu urządzeń.

Kierunki rozwoju egzoszkieletów na rękę
Wyzwanie o charakterze globalnym stanowią nie tylko 

choroby cywilizacyjne skutkujące deficytami funkcji ręki, 
ale również coraz wyższa średnia długość życia, skutkująca 
zmianami neurodegeneracyjnymi, a co za tym idzie kolej-
ną grupą dysfunkcji ręki. Nie ulega wątpliwości, że zarówno 
w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się aktywność 
fizyczna spada wraz z wiekiem, przekładając się na ogra-
niczenie zdolności podejmowania czynności codziennego 
życia, co skutkuje pogorszeniem zdrowia fizycznego i psy-
chicznego, obniżeniem jakości życia i niesamodzielnością. 
Rynek egzoszkieletów na rękę jest bardzo duży: na świecie 
żyje ok. 1 mld osób w wieku powyżej 60 lat. Brak wystar-
czającej liczby specjalistów medycznych i opiekunów po-
woduje, że odwołanie się do monitorowania, diagnostyki, 
rehabilitacji i opieki robotycznej jest koniecznością. Coraz 
częściej wykorzystuje się do tego metody sztucznej inte-
ligencji (przede wszystkim uczenia maszynowego i głę-
bokiego uczenia do rozpoznawania ludzkich aktywności, 
klasyfikacji, wnioskowania i predykcji). Służą do tego m.in. 
dane żyroskopowe i akcelerometryczne zebrane ze smart-
fonów użytkowników. W badaniu Hayata i wsp. [27] smart-
fony były używane do monitorowania aktywności osób  
z niepełnosprawnością: leżenia, siedzenia, stania, chodze-
nia, wchodzenia i schodzenia po schodach i pochylniach, 
itp. za pomocą metod sztucznej inteligencji (m.in. k-Ne-
arest Neighbors, Random Forest, Support Vector Machine 
i Long Short-Term Memory Network). Long Short-Term 
Memory (rekurencyjna odmiana sztucznych sieci neurono-
wych do analizy sekwencji czasowych) osiągnęła najlep-
szą dokładność (95,04%), a Support Vector Machine dała 
wysoką dokładność 89,07% przy krótkim czasie obliczeń 
(0,42 minuty) [26]. Efektywność połączenia terapii zroboty-
zowanej z analizą opartą na sztucznej inteligencji znalazły 
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potwierdzenie w kolejnych badaniach [27–32]. Kolejne kie-
runki badań wytyczane przez globalne tendencje rozwo-
jowe to Przemysł 4.0 [33] oraz eco-design i zrównoważony 
rozwój [34].

Wnioski
Koncepcja egzoszkieletu na rękę w ramach opisywa-

nego grantu łączy szereg podejść projektowych i symula-
cyjnych, sprawdzanych eksperymentalnie rozwiązań me-
chanicznych (różne techniki druku 3D i materiały, różnego 
typu efektory, wspomagane czujnikami) i informatycznych 
(nowatorskie algorytmy sterowania) z weryfikacją przy-
jętych założeń z grupą specjalistów medycznych, w tym  
w warunkach laboratoryjnych i klinicznych. Ww. podejście 
całościowe pozwoli na wypracowanie jednego, wiodące-
go rozwiązania najlepiej spełniającego szereg wymogów 
technicznych i operacyjnych, co ułatwi jego przyszłościo-
wą produkcję.
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Wpływ rehabilitacji na powrót 
do sprawności osób po 
wypadkach motocyklowych

Celem pracy była ocena wpływu rehabilitacji na powrót do sprawności oraz wtórne występowanie 
dolegliwości narządu ruchu u osób po wypadkach motocyklowych. Badana grupa składała się 

z 56 osób w wieku od 19 do 54 lat, którzy poruszali się na motocyklu o pojemności silnika 
powyżej 50 cm3, przebyli wypadek motocyklowy oraz po okresie rekonwalescencji ponownie wrócili 
do jazdy. Badanie przeprowadzono za pomocą autorskiego kwestionariusza dostępnego w systemie 
internetowym. Pytania dotyczyły oceny ciężkości obrażeń doznanych w wypadku, przeprowadzonej 

hospitalizacji, rehabilitacji oraz dolegliwości pojawiających się po powrocie do prowadzenia motocykla. 
Wykazano, że 78,9% badanych, którzy doznali ciężkich obrażeń w wyniku wypadku i zostali poddani 
rehabilitacji, wrócili do sprawności. Ci zaś którzy z takimi samymi obrażeniami nie zostali poddani 

rehabilitacji, wrócili do sprawności w 28,6%. Nie stwierdzono istotnego znaczenia rehabilitacji 
w leczeniu lekkiego stopnia obrażeń. Najczęstszymi dolegliwościami po wypadkach motocyklowych 

były ból, ograniczenie ruchomości oraz uczucie drętwienia. Rehabilitacja ma szczególnie istotny wpływ 
na powrót do sprawności u motocyklistów z obrażeniami stopnia ciężkiego i średniego.

Karol Bukojemski, Bartosz Trybulec, Roksana Wójcik, Paweł Jagielski

Motocykle w Polsce stają się coraz popularniej-
szym środkiem transportu. Wynika to ze znacz-
nego wzrostu natężenia ruchu miejskiego oraz 
poszukiwania przez mieszkańców szybszej al-

ternatywy dla codziennego przemieszczania się. Niestety 
poruszanie się za pomocą jednośladu wiąże się ze znacz-
nie zwiększonym ryzykiem wystąpienia wypadku drogo-
wego, doznaniem urazu oraz powstaniem wielu obrażeń. 
W roku 2017 doszło do 2043 wypadków z udziałem moto-
cyklistów, na skutek czego zmarło 218 osób, 1825 zostało 
rannych, w tym 801 ciężko. W porównaniu do osób kieru-
jących samochodami osobowymi wyższy odsetek śmier-
telności pojawił się wśród osób kierujących motocyklami 
(10,7% vs. 6,7%, http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogo-
wy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html Wypad-
ki drogowe w Polsce w 2017 roku, dostęp 2.06.2018).

Powody wypadków drogowych z udziałem motocykli-
stów możemy podzielić na 4 grupy:
l niedostosowanie się do zasad ruchu drogowego przez 

kierujących motocyklami;
l niedostosowanie się do zasad ruchu drogowego przez 

kierujących innymi pojazdami;
l zaniedbanie stanu technicznego motocykla;
l czynniki zewnętrzne niezależne od kierującego [10].

W roku 2017 nadmierna prędkość stanowiła przyczy-
nę 57,8% wszystkich wypadków i skutkowała śmiercią 
77 osób [9, 10]. W celu lepszego zrozumienia przebiegu 
wypadków motocyklowych Europejskie Stowarzysze-
nie Producentów Motocykli (ACEM) dokonało analizy 
921 wypadków z ich udziałem. Raport przedstawia naj-
częstsze obrażenia motocyklistów powstałe w wyniku 
zderzenia. Wg danych raportu, obrażenia kończyn dol-
nych stanowiły 32% urazów, kończyn górnych 24%, na-
tomiast urazy głowy to 18%. Wartości te pokazują, jak 
istotna jest ochrona tych elementów ciała przy użyciu 
specjalistycznej odzieży [1].

Rysunek 1 przedstawia obszary podzielone ze względu 
na urazowość w wyniku wypadków motocyklowych. Stre-
fa 1 oznacza duże ryzyko uderzeń, strefa 2 – duże ryzyko 
uszkodzenia w wyniku ścierania, strefa 3 – umiarkowane 
ryzyko ścierania, natomiast strefa 4 – miejsca o nieznacz-
nym ryzyku ścierania [17].

Przeprowadzone analizy obrażeń motocyklowych po 
wypadkach wykazały, że do najczęstszych urazów dozna-
wanych przez prowadzących jednoślady należą: złamanie 
kości piszczelowej (28,1%), złamanie trzonu kości udowej 
(16%), złamanie miednicy (12,4%) oraz złamanie kości sko-
kowej (10,3%) [2].
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W wyniku wypadku komunikacyjnego najczęściej do-
chodzi do obrażeń wielomiejscowych. Zgodnie ze standar-
dami nowoczesnej traumatologii, taktyka leczenia poszko-
dowanych powinna opierać się na podstawie wytycznych 
przedstawionych przez American Academy of Orthopa-
edics Surgeons. Pierwszy etap to leczenie operacyjne skró-
cone do niezbędnych czynności, bez których pacjent nie 
ma szans na przeżycie. Kolejny etap to oddział intensywnej 
terapii, wyprowadzenie pacjenta ze wstrząsu, wyrównanie 
objętości krążących płynów ustrojowych. Po uzyskaniu 
stabilnego stanu pacjenta, po odpowiednim czasie, wy-
konuje się definitywne leczenie operacyjne – najczęściej 
zaopatrzenie złamań [15].

Leczenie rehabilitacyjne powinno rozpocząć się najle-
piej w czasie, gdy pacjent jest hospitalizowany w oddziale 
ortopedyczno-urazowym, w pierwszej dobie po zabiegu. 
Etap rehabilitacji szpitalnej po leczeniu chirurgicznym  
w przypadku unieruchomienia powinien obejmować ćwi-
czenia synergistyczne oraz izometryczne mięśni – celem 
zapobiegania ich zanikom. Czynności te powinny być uzu-
pełnione ćwiczeniami oddechowymi w ramach prewencji 
powikłań ze strony układu oddechowego oraz ćwiczenia-
mi pobudzającymi krążenie żylne i limfatyczne, które za-
pobiegają powstawaniu obrzęków oraz zakrzepicy [3].

W przypadku złamań kończyn dolnych, po etapie stop-
niowanej pionizacji należy przeprowadzić z pacjentem na-
ukę chodu o kulach oraz nauczyć go umiejętności częścio-
wego obciążania osiowego kończyny, co jest elementem 
niezbędnym do prawidłowego zrostu i przebudowy tkanki 
kostnej w miejscu uszkodzenia [6, 11].

Po zakończeniu zrostu kostnego należy wprowadzić 
czynne ćwiczenia zwiększające zakres ruchomości stawów 
objętych unieruchomieniem. W przypadku dużego bólu 
lub znacznego zmniejszenia ruchomości można zastoso-
wać ćwiczenia ciągłego ruchu biernego z wykorzystaniem 
szyn automatycznych (CPM). Następnie wprowadza się tre-

ning z dawkowanym oporem osłabionych grup mięśnio-
wych i kontrolowane zwiększanie obciążenia kończyny, 
reedukację chodu fizjologicznego bez zaopatrzenia orto-
pedycznego i trening równowagi. Wskazane jest stosowa-
nie ćwiczeń w zamkniętych łańcuchach kinematycznych, 
które pomagają w odzyskiwaniu propriocepcji oraz sty-
mulują receptory głębiej położone [8].

Możliwe jest zastosowanie specjalnych technik terapeu-
tycznych, takich jak PNF, w celu przywrócenia prawidło-
wych wzorców ruchowych kończyn, miednicy i łopatki lub 
technik terapii manualnej z wykorzystaniem mobilizacji 
ślizgowych i trakcji pozwalających przywrócić prawidłową 
ruchomość stawów. Ostatnim etapem jest stopniowe przy-
wracanie ogólnej sprawności fizycznej do poziomu sprzed 
wypadku poprzez wdrożenie treningu ogólnousprawnia-
jącego [11, 7].

Istotnym elementem wspomagającym rehabilitację są 
zabiegi fizykoterapeutyczne mające na celu regenerację 
mikrourazów aparatu stawowego i więzadłowego, prze-
ciwdziałanie zrostom tkanek miękkich, stymulację syntezy 
kolagenu, działanie przeciwbólowe i przeciwobrzękowe 
oraz pobudzanie procesów kościotwórczych. Wykorzy-
stuje się w tym celu biostymulację laserową aplikowaną  
w obszarze złamania, fale pola magnetycznego o niskiej 
częstotliwości oraz elektrostymulację. Zastosowanie ma-
sażu klasycznego w okresie unieruchomienia poprawia 
funkcjonowanie naczyń krwionośnych oraz zapobiega 
obrzękom. Po okresie unieruchomienia celem masażu jest 
uelastycznienie tkanki mięśniowej, rozluźnienie struktur  
w obszarze przebytego urazu oraz przeciwdziałanie poja-
wieniu się patologicznych zrostów międzytkankowych [7].

Bardzo ważnym elementem badania chorego jest oce-
na psychologiczna nakierowana na rozpoznanie zaburzeń 
afektywnych, deficytów poznawczych (zaburzeń koncen-
tracji uwagi i pamięci), zaburzeń relacji społecznych, zakłó-
ceń funkcjonowania zawodowego oraz objawów stresu. 
Następstwa doznanego urazu psychicznego związane-
go z wypadkiem, które pojawiają się tak u sprawców, jak  
i u ofiar wypadków, to drażliwość, strach, lęk, trudności  
z koncentracją uwagi, mimowolne narzucające się wspo-
mnienia oraz trudności z właściwą oceną sytuacji drogo-
wej. Dlatego też planując złożony proces rehabilitacji, 
należy wziąć pod uwagę stan fizyczny oraz psychiczny 
uczestnika zdarzenia drogowego [12].

Celem pracy było zbadanie wpływu rehabilitacji, na po-
wrót do pełnej sprawności oraz określenie występowania 
wtórnych dolegliwości po wypadku motocyklowym w za-
leżności od stopnia doznanych w jego wyniku obrażeń.

Rys. 1. Strefy zagrożenia uszkodzeń ciała motocyklisty
 w wyniku uderzeń i ścierania wg normy 
PN-EN 13595-1:2005

Tabela 1. Charakterystyka badanej grupy
Parametr Płeć x– Sd Min Max

Wiek
K 24,5 6,61 20 43
M 31,9 9,92 19 54

Wzrost
K 168,1 6,61 157 177
M 180,3 6,40 170 197

Masa ciała
K 61,6 8,15 50 76
M 83,6 16,60 54 124

BMI
K 21,77 2,20 19,13 26,17
M 25,66 4,38 18,21 35,92 t
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Osoby badane i metody
Badania przeprowadzono online za pomocą autorskiego 

kwestionariusza, wykorzystując platformę internetową (Go-
ogle Inc.) www.docs.google.com/forms. Jako kryteria włą-
czenia uznano: przebyty wypadek na motocyklu – kolizja 
lub zdarzenie drogowe podczas jazdy motocyklem o pojem-
ności silnika powyżej 50 cm3, powrót do jazdy motocyklem 
po przebytym okresie rekonwalescencji, brak schorzeń oraz 
innych urazów niezwiązanych z wypadkiem na motocyklu 
i zgodę na udział w badaniu poprzez wypełnienie kwestio-

nariusza ankiety online umieszczonego w mediach społecz-
nościowych oraz na forach tematycznych. Ostateczna grupa 
badana składała się z 56 motocyklistów o średniej wieku 30 
lat, w tym 45 mężczyzn (80,36%) i 11 kobiet (19,64%) miesz-
kających w Polsce. Średnia wysokość ciała badanych wyno-
siła 177,9 cm a średnia masa ciała – 79,3 kg (tab. 1).

Na potrzeby analizy wyników ankietowanych podzielo-
no według ciężkości ich obrażeń, posługując się skalą AIS 
(tab. 2). Pozwala ona na zakwalifikowanie obrażeń do jed-
nej z siedmiu kategorii – od AIS 0 (brak obrażeń) do AIS 6, 
który określa maksymalne obrażenia [5].

Tabela 2. Skala AIS 
AIS Stopień ciężkości Przykłady urazów Śmiertelność [%]

0 brak obrażeń 0,0

1 nieznaczny otarcia, rany cięte, uderzenie, złamanie jednego żebra, ból głowy, 
zawroty głowy 0,0

2 średni utrata świadomości do 1 godziny, pojedyncze złamania 0,1–0,4

3 ciężki, stan 
bez zagrożenia życia

utrata świadomości 1–6 godzin, przemieszczenie kolana, 
zniszczenie korzenia nerwu, złamanie kości czaszki bez 

wypłynięcia płynu mózgowo-rdzeniowego 
0,8–2,1

4
bardzo ciężki, 

przeżycie 
prawdopodobne

utrata świadomości 6–24 godzin, zmiażdżenie lub amputacja 
nogi powyżej kolana, zamknięte zmiażdżenie miednicy, złamanie 

kości czaszki z wypłynięciem płynu mózgowo-rdzeniowego
7,9–10,6

5 stan krytyczny, 
przeżycie niepewne

utrata świadomości powyżej 24 godzin, otwarte zmiażdżenie 
miednicy, pęknięcie lub urwanie organu 53,1–58,4

6 maksymalne obraże-
nia, nieprzeżyciowe ciężkie zmiażdżenie głowy, rozdarcie lub przecięcie aorty 100

9 nieznany

Tabela 3. Wpływ stopnia obrażeń i przebytej rehabilitacji na powrót do pełnej sprawności
Obrażenia lekkie Obrażenia ciężkie

AIS 0–1 AIS 2–5
n = 30 n = 26
53,6% 46,4%

Poddany rehabilitacji Niepoddany rehabilitacji Poddany rehabilitacji Niepoddany rehabilitacji
n % n % n % n %
5 16,7 25 83,3 19 73,1 7 26,9

Powrót do 
sprawności

Bez powrotu 
do 

sprawności

Powrót do 
sprawności

Bez powrotu 
do 

sprawności

Powrót do 
sprawności

Bez powrotu 
do 

sprawności

Powrót do 
sprawności

Bez powrotu 
do 

sprawności
n % n % n % n % n % n % n % n %
3 60 2 40 23 92 2 8 15 78,9 4 21,1 2 28,6 5 71,4

χ2 = 3,6923, df = 1, ρ = 0,055 χ2 = 5,7356, df = 1, ρ = 0,017

Tabela 4. Występowanie wtórnych dolegliwości u badanych, którzy nie wrócili do pełnej sprawności oraz zgłaszanych 
po powrocie do jazdy motocyklem

Rodzaj dolegliwości
Dolegliwości u osób, które 

nie wróciły do pełnej sprawności
Zgłaszane dolegliwości u ankietowanych 

po powrocie do jazdy
n % n %

Ból 8 61,5 9 60
Ograniczenie ruchomości 8 61,5 9 60

Drętwienie 7 53,8 4 26,7
Mrowienie 3 23,1 4 26,7

Uczucie ucisku 4 30,8 3 20
Obrzęki 2 15,4 2 13,3
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Do osób z obrażeniami lekkimi zaliczono wszystkich 

o kategorii AIS 0 oraz AIS 1. Do poszkodowanych o ob-
rażeniach średnich i ciężkich zakwalifikowano osoby  
o kategorii od AIS 2 do AIS 5. Z oczywistych powodów nie 
uwzględniono stopnia AIS 6. Wartość AIS 9 określa się jako 
obrażenia nieznane, z tego względu nie zostały one wzięte 
pod uwagę w badaniu.

Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą pro-
gramu Statistica 13.1 (StatSoft Inc.). Do oceny zależności 
między zmiennymi jakościowymi został użyty test Chi 
Kwadrat Pearsona. Wyniki uznano za istotne przy wartości 
prawdopodobieństwa p < 0,05.

Wyniki
U 36 osób nie wystąpiła potrzeba hospitalizacji po 

wypadku, natomiast 20 osób (36%) wymagało pobytu  
w szpitalu. 12 osób (spośród hospitalizowanych) przebywa-
ło tam krócej niż tydzień, 4 osoby przebywały przez okres 
nie dłuższy niż 14 dni, a 4 wymagały ponad 14-dni pobytu  
w szpitalu.

Spośród 24 osób poddanych rehabilitacji ambulatoryj-
nej jedynie 3 pacjentów zostało poddanych rehabilitacji 
jeszcze podczas pobytu w szpitalu. Najczęściej stosowa-
nym zabiegiem była kinezyterapia – zostało jej poddanych 
19 pacjentów. Ponad połowa z nich (16 osób) została pod-
dana zabiegom fizykoterapeutycznym, takim jak: elektro-
stymulacja, laseroterapia i magnetoterapia oraz terapii ma-
nualnej (15 osób). Najmniej liczna była grupa pacjentów,  
u której stosowano masaż (6 osób).

W badaniu wykazano statystyczną zależność pomiędzy 
powrotem do sprawności a poddaniem się procesowi re-
habilitacji w grupie osób z urazami średnimi/ciężkimi. 15 
osób o takich obrażeniach, które zostały poddane rehabili-
tacji, wróciło do sprawności, natomiast tylko 2 osoby niere-
habilitowane wróciły do sprawności (tab. 3).

Odsetek dolegliwości występujących u osób, które nie 
wróciły do pełnej sprawności, przedstawiono w tabeli 4. 
Najwięcej osób wśród dolegliwości zaznaczyło ból (61,5%), 
ograniczenie ruchomości (61,5%) oraz drętwienie (53,8%).

Problem z powrotem do jazdy na motocyklu zgłosiło 20 
badanych. 15 osób uzasadniało go lękiem, który pojawił 
się po wypadku, 11 osób dolegliwościami bólowymi, a 1 
osoba zadeklarowała niechęć do jazdy. Dolegliwości, które 
utrudniały powrót do kierowania motocyklem, to głównie 
ból i ograniczenie ruchomości. Uskarżało się na nie 9 ankie-
towanych (tab. 4).

Dyskusja
Przeprowadzone badanie miało na celu ustalenie, czy 

rehabilitacja w sposób istotny prowadzi do przywrócenia 
sprawności po wypadku motocyklowym. W badanej gru-
pie 19 ankietowanych z obrażeniami średnimi/ciężkimi  
i 5 kierowców z obrażeniami lekkimi zostało poddanych 
rehabilitacji. Aż 23 badanych z obrażeniami lekkimi, bez 
rehabilitacji wróciło do pełnej sprawności, co można tłu-
maczyć na tyle niskim stopniem uszkodzeń, że organizm 
odzyskał samodzielnie sprawność bez dodatkowych 
działań. W przypadku osób z większymi obrażeniami tyl-
ko 2 osoby wróciły do sprawności bez zabiegów rehabi-
litacyjnych, a 15 odzyskało sprawność sprzed wypadku 

po ich stosowaniu. Wynik analizy wpływu rehabilitacji 
na powrót do sprawności w przypadku obrażeń lekkiego 
stopnia osiągnął wartość na granicy istotności statystycz-
nej i pomimo formalnego braku istotności można do-
mniemywać, że rehabilitacja również w tej grupie może 
mieć istotne znaczenie kliniczne. Uzyskane wyniki dowo-
dzą skuteczności stosowania rehabilitacji u kierowców 
po wypadkach motocyklowych, szczególnie po urazach 
dużego stopnia.

Piekarczyk i wsp. w swojej analizie przypadku dotyczą-
cym kompleksowego leczenia chorego z mnogimi obra-
żeniami ciała po wypadku motocyklowym potwierdzili 
zasadność rehabilitacji w procesie usprawniania pacjenta 
z mnogimi obrażeniami ciała. Stabilny stan chorego oraz 
prawidłowe zespolenie złamań pozwoliło na rozpoczęcie 
wczesnej fizjoterapii składającej się z ćwiczeń oddecho-
wych oraz kinezyterapii, która po roku trwania pozwoliła 
na powrót chorego do pełnej sprawności [13].

Jazda na motocyklu związana jest z czynnikami, które 
mogą prowadzić do dolegliwości bólowych, parestezji czy 
obrzęków, przy czym zaburzenia te mogą dotyczyć nawet 
zdrowych ludzi. Jest to m.in. związane z koniecznością 
utrzymywania przez długi czas statycznej pozycji [16]. Tym 
bardziej niepokojący jest fakt, że u ankietowanych moto-
cyklistów dolegliwości zaczęły pojawiać się po rozpoczę-
ciu jazdy bądź też nasiliły po wypadku. Świadczy to o tym, 
że poszkodowany po przebytym leczeniu i rehabilitacji nie 
osiągnął fizycznego dobrostanu. W przeprowadzonym ba-
daniu kompleksowa fizjoterapia, która u większości bada-
nych odbywała się z zastosowaniem ćwiczeń leczniczych 
oraz zabiegów fizykalnych, spełniła swoje zadanie. Jednak 
u 13 poszkodowanych już po przeprowadzonej rehabilita-
cji pojawiały się takie objawy jak: ból, drętwienie, mrowie-
nie, uczucie ucisku, obrzęki, a także ograniczenie rucho-
mości. Piekarczyk i wsp. w swojej pracy również dostrzegli, 
iż po wypadku komunikacyjnym u pacjenta pomimo pro-
wadzonej rehabilitacji pojawiły się wtórne dolegliwości, 
takie jak ból w obrębie kończyny dolnej i ograniczenie ru-
chomości w operowanych stawach [13]. W opinii autorów 
występowanie tego typu objawów może być związane  
z zaburzeniami w obrębie układu nerwowego, gdyż każdy 
uraz narządu ruchu może wtórnie zaburzać jego fizjologię. 
Wspomniane zaburzenia, nazywane zaburzeniami neuro-
mechaniki, spowodowane są zaburzeniem plastyczności 
układu nerwowego, a także dysfunkcjami w zakresie roz-
ciągania i napinania samej tkanki nerwowej – zjawisko to 
może tłumaczyć występowanie odczuć takich jak: drętwie-
nie, mrowienie czy uczucie ucisku [14].

Mając na uwadze mechanizm, w którym dochodzi do 
opisanych zaburzeń, konieczne wydaje się uzupełnienie 
procesu rehabilitacji o techniki neuromobilizacji. Neuro-
mobilizacja to metoda terapeutyczna zaliczana do leczenia 
zachowawczego tkanki nerwowej o wysokiej skuteczności 
w chorobach narządu ruchu, skupiająca się na odtworze-
niu prawidłowej neuromechaniki układu nerwowego. 
Metoda ta polega na naciąganiu pni nerwowych, nerwów 
i korzeni rdzeniowych, rdzenia kręgowego oraz opon rdze-
niowych, poprzez ruch w stawach, w ściśle określonych, 
wyizolowanych pozycjach. Dwornik i wsp. (2007) w swoich 
badaniach dotyczących elektromiograficznej i klinicznej t



22 4/2022 – WYROBY MEDYCZNE

REHABILITACJA I FIZJOTERAPIA
oceny skuteczności neurorehabilitacji u chorych z zespo-
łami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa potwierdzili 
jej działanie terapeutyczne. W badanej przez tego autora 
grupie, zabiegi neuromobilizacji skuteczniej niż fizjotera-
pia tradycyjna eliminowały bądź obniżały spoczynkowe 
wzmożone napięcie mięśniowe powstałe jako odpowiedź 
na ból u chorych z przewlekłym zespołem bólowym krę-
gosłupa. Zabiegi neuromobilizacji powodowały także  
w grupie badanej znacząco lepszą niż w grupie kontrolnej 
poprawę testów klinicznych (test Laseque’a, test Bragarda) 
oraz obniżenie poziomu bólu mierzonego skalą VAS i po-
prawę obrazu klinicznego, co świadczy o skuteczności tej 
terapii [4].

Mikuczewska-Wośko A. i wsp. w swojej pracy zwrócili 
uwagę na ważny aspekt pomocy, jakim jest pomoc psy-
chologiczna dla uczestników wypadków, przedstawiając 
stosowny program pomocy. Był on skierowany do wszyst-
kich uczestników wypadku drogowego (ofiar, spraw-
ców, świadków) oraz ich rodzin. Zajęcia prowadzone były  
w formie wykładu oraz zajęć praktycznych. Wprowadzono 
pracę nad niepokojem i procesami poznawczymi, a także 
elementy treningu relaksacyjnego i treningu interperso-
nalnego. Udzielona pomoc psychologiczna miała charak-
ter interwencyjno-profilaktyczny. Interwencyjny, gdyż od-
nosiła się do skutków sytuacji stresowej, jaką jest wypadek 
drogowy. Profilaktyczny, ponieważ służyła nadrzędnemu 
celowi, jakim jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym [12].

Podsumowując, motocykliści po wypadkach komuni-
kacyjnych, niezależnie od stopnia odniesionych obrażeń, 
cierpiący na wtórne dolegliwości ze strony narządu ruchu 
powinni korzystać z kompleksowej rehabilitacji uzupeł-
nionej o techniki neuromobilizacji oraz wsparcia psycho-
logicznego. Mogą one przyczynić się do skutecznej elimi-
nacji dolegliwości bólowych i parestezji występujących  
w trakcie długotrwałego utrzymywania pozycji statycz-
nej podczas jazdy na motocyklu. Osiągnięte efekty mogą 
przyczynić się nie tylko do wydłużenia czasu jazdy bez do-
legliwości, ale także pozytywnie wpłynąć na jakość życia.

Wnioski
l Zastosowanie rehabilitacji po wypadkach motocyklo-

wych istotnie wpływa na powrót do sprawności, zwłasz-
cza w przypadku osób, które odniosły obrażenia cięż-
kie oraz średniego stopnia, podczas gdy w przypadku 
obrażeń lekkich wydaje się to mieć mniejsze znaczenie 
kliniczne.

l Najczęstszymi wtórnymi dolegliwościami u motocykli-
stów, którzy nie odzyskali pełnej sprawności po wypad-
ku są ból, ograniczenie ruchomości oraz uczucie drę-
twienia.
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Wpływ hiperbarii tlenowej 
na terapię dzieci ze spektrum 
autyzmu – część 1

Autyzm charakteryzuje komplet zaburzeń wczesnorozwojowych cechujących się nieprawidłowościami 
w obszarze komunikacji społecznej, zainteresowania otoczeniem lub jego ubóstwem oraz stereotypowością 

powyższych zachowań. Jedną z dostępnych dla pacjentów autystycznych metod terapeutycznych 
jest hiperbaria tlenowa. Celem artykułu była ocena roli hiperbarii tlenowej w terapii dziecka 

zdiagnozowanego z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Badaniu poddano 60 pacjentów z diagnozą autyzmu. 
Terapia obejmowała 40 zabiegów hiperbarii tlenowej. Zabiegi były wykonywane w komorze hiperbarycznej, 

ciśnienie 1,5 ata, czas ekspozycji na tlen to 60 min. Pacjenci byli oceniani według subiektywnej 
oceny rodziców testami CARS i CGI, przed przystąpieniem do terapii HBOT oraz po jej zakończeniu.

Ponad połowa uczestników badania w subiektywnej ocenie rodziców (54%) doznała niewielkiej poprawy, 
a u 12% dzieci stwierdzono znaczną poprawę (CGI). Ciężka postać autyzmu przed terapią była widoczna 

u 43% uczestników, po zabiegach HBOT stanowiła 35% dzieci (CARS). Kolejno lekki-umiarkowany 
poziom autyzmu przed terapią określono u 39% dzieci, po 30% oraz pacjenci oceniani subiektywnie 

jako nieautystyczni przed kuracją stanowili 18%, po 35%. Dzieci po terapii HBOT posiadały niższy 
poziom autyzmu, niż przed przystąpieniem do zabiegów.

Przeprowadzone badanie oparte na subiektywnej ocenie rodziców potwierdziło skuteczność prowadzenia 
tlenoterapii hiperbarycznej u dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem.

Piotr Poniewierski, Anna Kostiukow, Włodzimierz Samborski

Autyzm jest określany jako zaburzenie heterogenicz-
ne. Charakteryzuje ono stan patologii wczesnoroz-
wojowych cechujących się nieprawidłowościami  
w obszarze komunikacji społecznej, brakiem lub 

ubogim zainteresowaniem otoczenia, czy też ubóstwem 
oraz stereotypowością powyższych zachowań [1, 2].

Według badań i statystyk amerykańskiej organizacji zaj-
mującej się badaniem spektrum autyzmu i zaburzeniami 
rozwojowymi (ADDM – Autism and Developmental Disabi-
lities Monitoring) u jednego spośród 68 dzieci rozpoznaje 
się spektrum autyzmu (ASD – autism spectrum disorder). 
ASD jest diagnozowane 4,5 razy częściej u chłopców, przy-
pada na jednego chłopca wśród 42, natomiast u dziewcząt 
jest to jedna postawiona diagnoza na 189. Środowisko na-
ukowe, statystycznie opisując liczbę rozpoznanego ASD, 
wskazuje na stały wzrost. Spektrum autyzmu jest scho-
rzeniem najczęściej rozpoznawanym w Stanach Zjedno-
czonych, Szwecji czy Korei Południowej [3, 4]. Dodatkowo 
Amerykańska Akademia Pediatrii w informatorze z roku 
2014 dla autyzmu informuje, iż u 1–2% dzieci zostanie zdia-
gnozowany autyzm [5].

Spektrum autyzmu według Międzynarodowej Klasyfi-
kacji Chorób ICD-10 jest przyporządkowane kodowi F84.0 

(autyzm dziecięcy) oraz F84.1 (autyzm atypowy). Na pod-
stawie analizy kodów ICD-10 określono częstość diagnozo-
wania ASD w Polsce na 5,2–6,8 wśród 10 000 urodzonych 
dzieci [4, 6]. Według najnowszych danych szacunkowych 
prowadzonych przez Fundację Synapsis w Polsce, osób ze 
zdiagnozowanym autyzmem jest co najmniej 30 000 [7].

Złożoność omawianego zaburzenia nie bez przyczyny 
jest określana mianem spektrum. Leczenie dzieci z ASD 
wymaga holistycznego leczenia i rehabilitacji, w której 
uczestniczy cała rodzina. Pacjenci ci wymagają specjalnie 
ukierunkowanej fizjoterapii, pomocy pedagogicznej, psy-
chologicznej oraz dietetyka.

Wzrost stawianych diagnoz w przeciągu ostatnich 20 lat 
niejako wymusza na naukowcach i całym społeczeństwie 
poszukiwanie etiologii ASD [5].

Wiele doniesień naukowych wskazuje na współistnienie 
dwóch czynników sprawczych etiologicznie wywołujących 
autyzm, którymi są czynniki genetyczne oraz środowiskowe. 
Badania National Academy of Science potwierdziły, iż w 25% 
połączenie tych dwóch powyższych czynników (neurotok-
sycznych i genetycznych) jest odpowiedzialnych za wystąpie-
nie autyzmu. Jednocześnie literatura naukowa jasno określa 
brak jednoznacznego, charakterystycznego czynnika spraw-
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czego wywołującego ASD. Dotychczasowe badania gene-
tyczne nie stwierdziły występowania charakterystycznego 
genu odpowiedzialnego za rozwój autyzmu [8, 9].

Hiperbaria tlenowa (HBOT – Hyperbaric Oxygen Therapy)  
jest określana jako oddychanie 100% tlenem w warunkach 
podwyższonego ciśnienia atmosferycznego w komorze hi-
perbarycznej [8].

W komorze hiperbarycznej, gdzie panują warunki pod-
wyższonego ciśnienia atmosferycznego, zauważalny jest 
wzrost gradientu pęcherzykowo-włośniczkowego. W wy-
niku tego wzrostowi ulega rozpuszczalność tlenu w oso-
czu. Dzięki temu procesowi również hemoglobina ulega 
całkowitemu wysyceniu tlenem. Wprost proporcjonalnie 
do wzrostu rozpuszczalności tlenu w osoczu rośnie siła dy-
fuzji między krwią, a tkankami [10].

Opisany powyżej proces znajduje odzwierciedlenie  
w działaniu HBOT, do którego literatura medyczna zalicza:
l zwiększenie procesu tworzenia nowych naczyń krwio-

nośnych (angiogenezy);
l działanie przeciwzapalne poprzez zminimalizowanie 

produkcji białek odpowiedzialnych za mechanizm pro-
cesu zapalnego (CRP i cytokiny);

l poprzez tworzenie nowych naczyń oraz zmniejszenie 
stanu zapalnego zwiększeniu ulega przepływ krwi;

l zwiększenie aktywności enzymów wykazujących dzia-
łanie przeciwutleniające, dlatego też hiperbaria wyka-
zuje właściwości zmniejszające stres oksydacyjny;

l dzięki tlenoterapii, wzrostowi ulega liczba mitochon-
driów oraz wzrasta aktywność już istniejących organelli 
komórkowych;

l regulacja i poprawa funkcjonowania układu immunolo-
gicznego;

l wykazuje działanie antybakteryjne, antywirusowe oraz 
antydrożdżakowe;

l odnotowuje się również zwiększoną produkcję komó-
rek macierzystych w szpiku kostnym;

l działanie antydepresyjne poprzez wzmożoną produkcję 
serotoniny [8, 10, 11].

Metody badawcze
Do ewaluacji efektów terapii wykorzystano dwa na-

rzędzia pomiarowe w postaci skal. Pacjenci byli oceniani 
według subiektywnej oceny ich rodziców zarówno przed 
przystąpieniem do terapii HBOT, jak i po jej zakończeniu. 
Wykorzystano następujące skale:
1. Clinical Global Impression (CGI) [12, 13, 14], tj. Skala Glo-

balnej Oceny Pacjenta, oceniająca trzy parametry:
	 l Subiektywną ocenę skali ciężkości choroby przed roz-

poczęciem leczenia oraz po zakończeniu leczenia. Okreś- 
lana jest według 7 stopni, gdzie 1 oznacza „zdrowy”,  
a 7 „w stanie krytycznym”.

	 l Subiektywną ocenę stopnia ogólnej poprawy po za-
kończeniu leczenia. Również jest oceniana według 7 
stopni, gdzie 1 to „bardzo duża poprawa”, a 7 „bardzo 
duże pogorszenie”.

2. Childhood Autism Rating Scale (CARS) [15, 16, 17], tj. Skala 
Oceny Poziomu Autyzmu. Dziecko w tej skali podlega 
ocenie w XV obszarach.
Terapii poddano 60 pacjentów, którzy uczestniczyli w 40 

zabiegach hiperbarii tlenowej. Wszyscy uczestnicy posia-
dali diagnozę autyzmu. Leczenie odbywało się w miękkiej 
komorze hiperbarycznej, gdzie ciśnienie terapeutyczne 
wynosi 1,5 ata. Natomiast czas ekspozycji na 100% tlen w 
podwyższonych warunkach wynosił 60 min. Procedura za-
biegu obejmowała trzy fazy: 10–15 min wzrostu ciśnienia, 
60 min wyrównanego ciśnienia do 1,5 ata (czas właściwej 
ekspozycji na tlen), 10–15 min dekompresji.

Wyniki
Analizę statystyczną wykonano w programie STATISTI-

CA V12.5 PL. Interpretacja statystyczna skali CARS wykazała 
rozkład podobny do rozkładu normalnego, co sugerowało 
wykorzystanie testów parametrycznych. Natomiast anali-
za skali CGI charakteryzowała się rozkładem niepodobnym 
do rozkładu normalnego, co sugerowało wykorzystanie te-
stów nieparametrycznych.

W badaniu wzięło udział 60 pacjentów. Wszyscy pa-
cjenci posiadali diagnozę autyzmu. Schorzeniami współ-
istniejącymi u niektórych dzieci było: mózgowe porażenie 
dziecięce (2), upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim (1), 
tetralogia Fallota (1).

Rozkład płci u badanej grupy wyglądał następująco: 10 
kobiet, tj. 16,67% ogółu i 50 mężczyzn, co stanowiło 83,33% 
wszystkich uczestników. Najmłodsze dziecko wśród bada-
nych osób miało 25 miesięcy (2 lata), a najstarsze 192 mie-
siące (16 lat), średni wiek badanych osób wyniósł M = 86 
miesięcy (około 7 lat), z odchyleniem standardowym SD = 
35 miesięcy (około 3 lata).

W tabeli poniżej przedstawiono statystyki opisowe dla 
skali ciężkości choroby badanych osób (CGI) przed roz-
poczęciem terapii oraz po zakończeniu terapii (1 oznacza 
„zdrowy” natomiast 7 oznacza „w stanie krytycznym”) oraz 
stopień ogólnej poprawy (1 oznacza „bardzo duża popra-
wa” natomiast 7 oznacza „bardzo duże pogorszenie”) (ta-
bela 1, rys. 1).

Średni poziom ciężkości choroby przed rozpoczęciem 
terapii u badanych osób wyniósł M = 3,85 pkt. (z odchy-
leniem standardowym SD = 0,92 pkt.), średni poziom cięż-
kości choroby po zakończonej terapii wyniósł M = 3,7 pkt.  
(z odchyleniem standardowym SD = 1,03 pkt.), gdzie  
1 oznacza „zdrowy” natomiast 7 oznacza „w stanie krytycz-
nym”. Natomiast średni poziom ogólnej poprawy wyniósł 

Tabela 1. Statystyki opisowe dla skali ciężkości choroby badanych osób (CGI) przed rozpoczęciem terapii HBOT, 
po zakończeniu terapii oraz stopień ogólnej poprawy

Zmienna Średnia Odchylenie 
standardowe Minimum Maksimum

Ciężkość choroby przed rozpoczęciem terapii (CGI) 3,85 0,92 1 5
Ciężkość choroby po zakończeniu terapii (CGI) 3,70 1,03 1 5

Stopień ogólnej poprawy (CGI) 3,25 0,71 2 5 t
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M = 3,25 pkt. (gdzie 3 oznacza niewielka poprawa, nato-
miast 4 oznacza „bez zmian”).

Najliczniejszą grupę (60%) stanowili pacjenci, których 
stan przed rozpoczęciem terapii HBOT został oceniony 
według subiektywnej oceny rodziców jako osoby chore, 
pacjenci bardzo chorzy stanowili 18% badanych, a osoby 
lekko chore liczyły 15% badanych osób. W tabeli 2 przed-
stawiono rozkład skali ciężkości choroby po zakończonej 
terapii (tabela 2, rys. 2).

Kolejną liczną grupę (50%) stanowili pacjenci, których 
stan po zakończonej terapii oceniano przez rodziców jako 
osoby chore, osoby bardzo chore stanowiły 18% badanych, 
a osoby lekko chore stanowiły 22% badanych osób. Ponad 
połowa badanych według subiektywnej oceny rodziców 
(54%) doznała niewielkiej poprawy, u 31% badanych opie-
kunowie nie zaobserwowali zmian, a u 12% badanych osób 
stwierdzono znaczną poprawę.

W tabeli poniżej przedstawiono rozkład oceny poziomu 
autyzmu. Dzieci przystępujące do terapii były oceniane 
według subiektywnej oceny rodziców, przy pomocy skali 
Childhood Autism Rating Scale – CARS (tabela 3, rys. 3).

Wśród badanych przed terapią 43% to dzieci autystycz-
ne w stopniu ciężkim, dzieci autystyczne w stopniu lek-
kim-umiarkowanym stanowiły 39%. Natomiast pacjenci 
według oceny rodziców (niezależnie od posiadanej dia-
gnozy lekarskiej) zostały oznaczone w skali CARS jako nie-
autystyczne i stanowiły 18% badanych.

Minimalny poziom skali CARS przed terapią wyniósł 18,5 
pkt., a maksymalny 49 pkt. (minimalny możliwy do uzy-
skania wynik to 15 pkt. a maksymalny to 60 pkt.). Średni 
poziom skali CARS przed terapią wyniósł M = 35,25 pkt. (z 
odchyleniem standardowym SD = 6,65 pkt.). W tabeli poni-
żej przedstawiono rozkład oceny poziomu autyzmu wśród 
dzieci po terapii (tabela 4, rys. 4).

W subiektywnej ocenie rodziców wśród badanych po 
terapii HBOT 35% to dzieci autystyczne w stopniu ciężkim, 
dzieci autystyczne w stopniu lekkim umiarkowanym sta-
nowiły 30%, natomiast dzieci nieautystyczne według oce-
ny rodziców (mimo posiadanej diagnozy lekarskiej o posia-
danym autyzmie) w skali CARS stanowiły 35% badanych. 
Minimalny poziom skali CARS po terapii wyniósł 18 pkt.,  

Rys. 1. Poziom skali ciężkości choroby badanych osób (CGI) 
przed rozpoczęciem terapii HBOT oraz po zakończeniu tera-
pii, jak i stopień ogólnej poprawy

Rys. 2. Rozkład skali ciężkości choroby 
po zakończonej terapii

Rys. 3. Rozkład oceny poziomu autyzmu wśród 
dzieci przed terapią (CARS)

Tabela 2. Rozkład skali ciężkości choroby 
po zakończonej terapii

Ciężkość choroby po 
zakończonej terapii (CGI) Liczebność Procent 

z ogółu

Zdrowy 4 6,67

Na granicy choroby 2 3,33

Lekko chory 13 21,67

Chory 30 50,00

Bardzo chory 11 18,33

Bardzo ciężko chory  0 0,00

W stanie krytycznym 0 0,00

Tabela 3. Rozkład oceny poziomu autyzmu wśród 
dzieci przed terapią (CARS)
Autyzm wśród dzieci przed 

terapią (CARS) Liczebność Procent 
z ogółu

Dziecko nie jest autystyczne 11 18,33

Dziecko lekko 
– umiarkowanie autystyczne 23 38,33

Dziecko autystyczne, 
w stopniu ciężkim 26 43,33
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a maksymalny 48 pkt. (minimalny możliwy do uzyskania 
wynik to 15 pkt. a maksymalny to 60 pkt.). Średni poziom 
skali CARS po terapii HBOT wyniósł M = 33,1 pkt. (z odchy-
leniem standardowym SD = 7,23 pkt.).

W celu sprawdzenia, czy ciężkość choroby przed rozpoczę-
ciem terapii i po zakończonej terapii (CGI) się różni, zastoso-
wano test Wilcoxona. Analiza tym testem wykazała istotną 
statystycznie różnicę. Oznacza to, że badane osoby po terapii 
HBOT posiadały niższy poziom ciężkości choroby, według su-
biektywnej oceny rodziców, niż przed terapią HBOT.

Następnie, w celu sprawdzenia, czy subiektywna ocena 
poziom autyzmu (skala CARS), która została przeprowa-
dzona przez rodziców, przed terapią HBOT i po zakończo-
nej terapii HBOT się różni, zastosowano test t-Studenta dla 
zmiennych zależnych.

Analiza testem t-Studenta dla zmiennych zależnych 
wykazała istotną statystycznie różnicę. Oznacza to, że 
badane osoby po terapii HBOT posiadały niższy poziom 
autyzmu, niż przed terapią HBOT. Oceny dokonano na 
postawie subiektywnej opinii rodziców wyrażonej przez 
wypełnienie skali CARS. Analiza korelacji formularza 
CARS (przed i po terapii) oraz formularza CGI (przed i po 
terapii) wykazała zależność, że im badane osoby posiada-
ły niższy poziom ciężkości choroby, tym posiadały niższy 
poziom autyzmu.

Sprawdzono, czy według subiektywnej oceny rodziców, 
stan dziecka uległ poprawie, bądź pogorszeniu, przypisu-
jąc zmiany w zachowaniu dziecka według schematu punk-
towego, który przedstawimy w drugiej części artykułu  
w kolejnym numerze czasopisma.
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Artykuł został zamieszczony w publikacji „Fizjoterapia – wiedza i doświadczenie”  

s. 103–123 wydanej przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii.

dr n. med. Piotr Poniewierski
dr Anna Kostiukow
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
Klinika Reumatologii i Rehabilitacji, Uniwersytet Medyczny 
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Tabela 4. Rozkład oceny poziomu autyzmu wśród dzieci 
po terapii (CARS)

Autyzm wśród dzieci po 
terapii (CARS) Liczebność Procent 

z ogółu

Dziecko nie jest autystyczne 21 35,00

Dziecko lekko – umiarkowanie 
autystyczne 18 30,00

Dziecko autystyczne, 
w stopniu ciężkim 21 35,00

Rys. 4. Rozkład oceny poziomu autyzmu wśród 
dzieci po terapii HBOT, na podstawie subiektywnej 
oceny rodziców, przy użyciu skali CARS
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Defibrylator D700 to rozwiązanie firmy Mediana specja-
lizującej w produkcji wysokiej jakości sprzętu medycznego, 
posiada również swoją mniejszą wersję – D100 (z zakresem 
energii od 1 do 200J).

To praktyczny i niezawodny 
defibrylator/monitor o niewiel-
kiej wadze, wyposażony w do-
datkowy uchwyt transportowy 
umożliwiający jego przenosze-
nie. W zależności od potrzeb  
i wymagań użytkownika defi-
brylator może być wyposażony 
we wszystkie funkcje niezbęd-
ne do defibrylacji, monitorowania, stymulacji oraz rejestra-
cji i wydruku danych.
l Wyświetlacz: 8,4” ciekłokrystaliczny, kolorowy LCD;
l Dwufazowa energia defibrylacji w szerokim zakresie 

energii 1–360J.
Monitorowane parametry: EKG (3/5/12 odpr.) – do wy-

boru; SpO2; NIBP,2x temp; IBP; EtCO2.
Kardiomonitor M50 przeznaczony jest do rejestracji  

i nadzorowania czynności elektrycznej serca (EKG), często-
ści akcji serca (HR), nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi 
(NIBP) – skurczowego, rozkurczowego i średniego tętnicze-
go – czynnościowego natlenienia krwi tętniczej (SpO2), tęt-
na (PR), częstości oddechowej (RR), kapnometrii (EtCO2 oraz 
InCO2), inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi (IBP), indeksu 
bispektralnego (BIS), stężeń wielogazowych oraz tempe-
ratury (Temp) u pacjentów dorosłych, pediatrycznych i no-
worodków, we wszystkich scenariuszach opieki szpitalnej  
i ogólnozdrowotnej. Model M50 
nadaje się do pracy ciągłej.

Podstawowe cechy:
l przyjazne użytkownikowi 

menu z ekranem dotyko-
wym;

l wysokiej klasy oprogramo-
wanie z intuicyjnym interfej-
sem;

l obszerny przegląd zdarzeń 
nawet do 10 dni;

Specjalizujemy się w kompleksowym wyposażaniu placówek służby zdrowia oraz podmiotów prywatnych 
działających na rynku medycznym w Polsce. Jesteśmy dystrybutorem oraz przedstawicielem polskich 
i zagranicznych producentów sprzętu medycznego reprezentujących najwyższą jakość oferowanych

 rozwiązań. W swojej ofercie posiadamy sprzęt i aparaturę medyczną, meble medyczne, 
oraz inne akcesoria jedno- i wielorazowego użytku. Oferujemy wyroby medyczne posiadające wszystkie 

wymagane certyfikaty, zgłoszenia i powiadomienia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Poniżej krótki opis kilku przykładowych produktów z naszej oferty.

l pełny podgląd wszystkich parametrów i zdarzeń w cza-
sie 10 s (przed i po wystąpieniu zdarzenia);

l optymalne parametry pracy;
l 5 modułów o szerokim zastosowaniu klinicznym, kiero-

wanych do oddziałów intensywnej opieki medycznej;
l modułowa konstrukcja pozwalająca na dowolną kon-

figurację parametrów dzięki zastosowaniu łatwo wy-
miennych modułów pomiarowych: Multi-gas, rzut serca, 
BIS, 12CH EKG, ETCO2,4CH-IB.
Defibrylator AED A16 to zaawansowany automa-

tyczny defibrylator zewnętrzny (dostępny także w wersji 
półautomatycznej), którego zadaniem jest przywracanie 
prawidłowego rytmu serca, za pomocą podania impulsu 
elektrycznego. W przypadku wystąpienia nagłego zatrzy-
mania krążenia, w połączeniu z resuscytacją krążeniowo – 
oddechową jest jedynym sposobem na uratowanie życia.
l A16 jest defibrylatorem, który 

działa według ustalonego algo-
rytmu;

l przeznaczony do akcji ratunko-
wych dorosłych i dzieci bez ko-
nieczności zmiany elektrod;

l dwa tryby pracy: dzieci/dorośli;
l błyskawiczne uruchomienie de-

fibrylatora zaraz po otwarciu po-
krywy;

l bardzo krótki czas ładowania de-
fibrylatora (poniżej 10s).

Dzięki wspólnej pasji, ciągłym szkoleniom oraz part-
nerskiemu podejściu do naszych klientów i kontrahen-
tów stale się rozwijamy, aby sprostać Państwa oczeki-
waniom. Przy wsparciu światowej klasy specjalistów  
z branży medycznej dostarczamy sprzęt oferujący naj-
wyższy komfort dla użytkownika. Naszym priorytetem 
są satysfakcja i zadowolenie klienta.

Zapraszamy Państwa do współpracy!

Zespół FULL-MED
tel. + 48 81 444 15 14, www.full-med.pl

FullMed – kompleksowe wyposażanie 
placówek służby zdrowia
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Jakie monitory medyczne 
wybrać?

Wiele urządzeń używanych przez placówki medyczne do diagnozowania chorób umożliwia obrazowanie 
ludzkiego ciała. Do wyświetlania „na żywo” oraz analizowania generowanych przez nie obrazów stosuje 

się monitory diagnostyczne i podglądowe. Korzystanie z odpowiedniego wyświetlacza, np. klinicystycznego, 
ma w tym przypadku kluczowe znaczenie. Z tego powodu poniżej podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy 

wyborze takiego sprzętu. Zapoznaj się z przedstawionymi informacjami, zanim podejmiesz decyzję o zakupie!

Monitory diagnostyczne i podglądowe  
– czym się różnią?

Warto zacząć od wyjaśnienia różnicy pomiędzy tymi 
wyświetlaczami. Monitor diagnostyczny jest używany do 
analizy plików graficznych wygenerowanych w czasie ska-
nowania ciała. Z tego powodu jest on przystosowany do 
współpracy z wieloma komputerowymi programami me-
dycznymi. Może być wyposażony w matrycę kolorową lub 
monochromatyczną. Wyświetlaczy tych powszechnie uży-
wa się m.in. w:
l tomografii komputerowej i do rezonansu magnetycznego;
l radiologii ogólnej;
l angiografii cyfrowej;
l tomografii pozytonowej.

Z kolei monitor chirurgiczny służy do pokazywania ob-
razu w czasie rzeczywistym. Używa się go m.in. podczas 
wykonywania skomplikowanych operacji do wyświetlania 
obrazu przekazywanego ze specjalistycznej kamery. Ma 
wszechstronne zastosowanie i powinien być przystosowa-
ny do pracy w każdym środowisku medycznym.

Monitor diagnostyczny lub podglądowy musi być 
zgodny ze standardem DICOM

Planując zakup monitora medycznego, np. klinicystycz-
nego, musisz przede wszystkim zacząć od analizy aktual-
nie obowiązujących przepisów. Zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Zdrowia z 18.02.2011 roku wyświetlacze te 
powinny spełniać określone parametry techniczne. Co bar-
dzo istotne, muszą być zgodne z tzw. standardem DICOM.

Pojęcie to istnieje w medycynie już od 1985 roku, a ce-
lem jego pojawienia się było ujednolicenie standardów 
diagnostyki obrazowej. Zgodnie z nimi pliki graficzne 
muszą być:
l statyczne (obrazy) lub dynamiczne w postaci sekwencji 

wideo;
l wysokiej jakości, zapisane z użyciem bezstratnej kom-

presji danych – to gwarancja prawidłowego skalowania 
obrazu na każdym monitorze zgodnym ze standardem 
DICOM;

l uzupełnione o tzw. informacje kalibracyjne, niezbędne 
do wykonywania pomiarów i analiz.

Kupując wyświetlacz, upewnij się, że jest on kompatybilny 
z DICOM. Do tego zwróć uwagę na rodzaj matrycy. Monitor 
chirurgiczny powinien być kolorowy. Z kolei w radiologii kla-
sycznej wystarczy monitor monochromatyczny. Jednakże ze 
względu na coraz większą uniwersalność stanowisk diagno-
stycznych i dokonywania na nich analiz z różnych badań, celo-
wy wydaje się zakup również monitora kolorowego.

Podstawowe parametry techniczne, które muszą 
spełniać monitory medyczne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia opisuje również 
podstawowe parametry techniczne takich wyświetlaczy.  
W placówkach medycznych można korzystać wyłącznie 
z tych monitorów podglądowych, klinicystycznych i dia-
gnostycznych, które je spełniają. Podane są tam wartości 
minimalne, zależne od tego, do jakiej diagnostyki obrazo-
wej będą one wykorzystywane. W efekcie kupując wyświe-
tlacz, musisz zwrócić uwagę przede wszystkim na:
l rozdzielczość określaną w megapikselach (MP);
l roboczą przekątną matrycy – w przypadku monitorów 

medycznych podaje się ją w centymetrach;
l luminację, czyli jasność ekranu;
l kontrast;
l częstotliwość odświeżania podawaną w hercach (Hz).

Wymagania dotyczące np. monitorów chirurgicznych 
czy diagnostycznych będą różne. Z tego powodu przed 
ich zakupem dokładnie zapoznaj się z przepisami. Jedno-
cześnie przeanalizuj potrzeby placówki medycznej, biorąc 
pod uwagę nie tylko te obecne, ale i przyszłe.

Stawiaj na wysokiej jakości, certyfikowane monitory 
medyczne

Wybór sprzętu spełniającego standardy określone przez 
prawo i dopasowanego do potrzeb placówki medycznej 
jest istotny. Jednak pamiętaj również o tym, że ważny jest 
zakup wyświetlacza dobrej klasy, mającego odpowiednie 
certyfikaty. 

Źródło: b2b.stovaris.pl

Informacja prasowa
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Komputer medyczny – nowoczesność, 
wygoda, konieczność

Błędy medyczne coraz częściej zaskarża-
ne są przez poszkodowanych pacjentów i ich 
rodziny. Trudno nie przyznać prawa do żalu 
po stracie zdrowia lub utracie bliskiej osoby, 
jednakże można łatwiej wykazać zachowa-
nie należytej staranności, choćby w aspekcie 
posługiwania się nowoczesnym, certyfiko-
wanym sprzętem. Sprzętem niezawodnym, 
gwarantującym wysoki poziom technicz-
ny i przy okazji spełniającym normy pracy  
w warunkach podwyższonej czystości.

Komputer medyczny to nie tylko bezpie-
czeństwo, ale również wyższa wydajność i niezawodność 
w znacznie dłuższym okresie użytkowania. W bezpośredni 
sposób przekłada się to na znacznie rzadszą wymianę sprzę-
tu komputerowego w placówce służby zdrowia, a nawet  
o połowę niższe koszty pobieranej energii i znacząco niższe 
koszty serwisowania. Atuty to łatwość obsługi komputerów 
medycznych wyposażonych w panele dotykowe, antybak-
teryjne obudowy z możliwością łatwej dezynfekcji i czysz-
czenia ekranu nawet w trakcie pracy, a także odporność na 
UV i ozonowanie.

W komputerach medycznych zainstalo-
wany jest bardzo wydajny i stabilny system 
operacyjny zaprojektowany dla właśnie tego 
typu sprzętu, a jego wsparcie trwa nawet 
do 10 lat. Istotnym atutem jest również dłu-
gotrwała, nawet sześćdziesięciomiesięczna 
gwarancja. Chętnie wybierana jest również 
opcja izolacji komputera do 4 kV. Architek-
tura konstrukcji umożliwia również zastoso-
wanie bogatego dodatkowego wyposażenia 
medycznego. Specjalistyczne moduły DI-
COM (Digital Imaging and Communications in 

Medicine), norma opracowana w USA w celu ujednolicenia 
wymiany i interpretacji obrazów diagnostycznych w medy-
cynie, dostępne dla komputerów WMP 22 i 24 (typu F G H J). 
Wbudowana dla bezpieczeństwa bateria zabezpiecza dane 
przed utratą na wypadek zaniku napięcia.

Komputery oferowane przez MonitorMed objęte są peł-
ną certyfikacją medyczną, według wymagań MDR Rozpo-
rządzenie (UE) 2017/745.

monitor-med.pl
reklama

Cena komputera 
medycznego jest po-

zornie wyższa, niż cena 
komputera domowego 

lub przemysłowego 
– to fakt. Dlaczego 

jednak warto wydać 
większe pieniądze na 

zakup certyfikowanego 
sprzętu?
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Przetwarzanie, analiza i wizualizacja obrazów oraz sygnałów to niezwykle istotne
i potrzebne rozwiązania dla medycyny. W niniejszym artykule przedstawiono przegląd zainteresowań

i doświadczeń Zespołu Przetwarzania i Analizy Obrazów oraz Sygnałów, działającego przy
Katedrze Metrologii i Elektroniki AGH w Krakowie. Badania obejmują między innymi wykorzystanie

biomarkerów głosowych do detekcji i monitorowania chorób neurodegeneracyjnych,
algorytmy uczenia głębokiego w zakresie obrazowania medycznego, planowanie zabiegów

czy wizualizację z wykorzystaniem rzeczywistości mieszanej.

Andrzej Skalski, Daria Hemmerling, Marek Wodziński, Mateusz Danioł, 
Mirosław Socha, Maciej Stanuch, Adriana Złahoda-Huzior, Katarzyna Heryan, Janusz Gajda

Przetwarzanie, analiza 
i wizualizacja obrazów
oraz sygnałów medycznych

Współczesna diagnostyka i terapia medyczna 
w bardzo dużym zakresie opierają się na in-
formacjach uzyskanych za pomocą różnych 
urządzeń diagnostycznych. W konsekwencji 

dostępne jest szerokie spektrum sygnałów i obrazów, któ-
re mogą być wykorzystane do wsparcia codziennej dzia-
łalności personelu medycznego. Opracowywane systemy 
koncentrują się zazwyczaj na algorytmach przetwarzania 
i analizy sygnałów oraz obrazów, zwłaszcza w kontekście 
wspomagania procesu diagnostyki różnych chorób czy 
też zmian patologicznych. Uzupełnieniem systemów sto-
sowanych do diagnostyki w różnych obszarach medycyny 
są narzędzia wspomagające zabiegi i operacje, zarówno od 
strony wizualizacji struktur anatomicznych i patologii, jak  
i aktywnych rozwiązań będących systemami podpowiedzi 
i naprowadzania narzędzi podczas skomplikowanych za-
biegów. Szerokie wykorzystanie współczesnych rozwiązań 
technicznych umożliwia skrócenie czasu trwania procedur, 
zwiększenie skuteczności diagnostycznej oraz wsparcie 
pracy zespołów medycznych.

W artykule przedstawiono doświadczenia Zespołu Prze-
twarzania i Analizy Obrazów oraz Sygnałów Katedry Metro-
logii i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Biomarkery głosowe
Fale akustyczne mają szerokie spektrum zastosowań, 

m.in. w medycynie. Algorytmy cyfrowego przetwarzania 
sygnałów umożliwiają szerokie wykorzystanie tych fal i ich 
analizę. Jednym z zastosowań analizy fal akustycznych jest 
detekcja zmian chorobowych u ludzi na podstawie zrejestro-

wanych próbek głosu i mowy. Poszukuje się biomarkerów 
głosowych, które umożliwiają detekcję procesów chorobo-
wych rozwijających się w naszym ciele [9]. Innym ciekawym 
podejściem jest proces generowania fal akustycznych z wy-
korzystaniem technologii haptycznych, np. powietrznych 
(mid-air haptics). Dzięki temu możliwe jest „odczuwanie” 
dotyku bezkontaktowo. Połączenie tych dwóch podejść 
umożliwia opracowanie systemu diagnostyczno-terapeu-
tycznego w zakresie np. chorób neurodegeneracyjnych.

Emisja głosu i mowy opiera się na złożonych interakcjach 
systemów językowych, poznawczych i oddechowych, szla-
ków neuromotorycznych i przepływu powietrza przez 
trakt głosowy. W głosie mogą się ujawnić nieprawidłowo-
ści dotyczące każdego z tych systemów, a analiza głosu 
może być wykorzystana do nieinwazyjnego wykrywania 
oraz monitorowania chorób. Biomarkery głosowe mają 
spory potencjał we wspomaganiu procesu diagnostyczne-
go. Niektóre choroby, na przykład choroby serca, płuc, fał-
dów głosowych lub mózgu, mogą zmieniać głos człowieka. 
Analiza głosu oparta na sztucznej inteligencji (AI) stwarza 
nowe horyzonty w medycynie [8]. Prace nad biomarkerami 
głosowymi prowadzono dotychczas głównie w zakresie 
zaburzeń neurodegeneracyjnych, w szczególności w cho-
robie Parkinsona, gdzie zaburzenia głosu są bardzo częste 
(nawet 89) [6, 10] i gdzie zmiany głosu mogą być wykorzy-
stywane jako wczesny biomarker diagnostyczny [1] lub 
marker progresji choroby [20]. W konsekwencji mogą one 
być wykorzystywane do oceny objawów czy też wspoma-
gania procesu leczenia i monitorowania jego skuteczności 
[10]. Zaburzenia głosu są głównie związane z fonacją i ar-
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tykulacją, w tym zmianami wysokości tonu, zmniejszoną 
energią w wyższych partiach widma harmonicznego oraz 
nieprecyzyjną artykulacją samogłosek i spółgłosek. Zmia-
ny głosu są często bagatelizowane zarówno przez pacjen-
tów, jak i lekarzy we wczesnych stadiach choroby, podczas 
gdy pomiary pokazują zmiany w cechach głosu u pacjen-
tów z wczesnym stadium np. choroby Parkinsona [26].

Na analizie akustycznej opiera się również bezdotykowy 
system do multimodalnego (audio-wizualno-dotykowe-
go) transferu doświadczeń w komunikacji online. Wzmac-
nianie doświadczeń odbywa się przez wykrywanie biosy-
gnałów na podstawie analizy nagrań wideo, a następnie 
przekazywanie ich za pomocą technologii haptycznej do 
odbiorcy. Z wykorzystaniem technik przetwarzania obra-
zów przeprowadzany jest proces bezdotykowej fotoplety-
zmografii (rPPG), dzięki czemu możliwe jest uzyskanie in-
formacji dotyczącej wartości tętna badanej osoby. Sygnał 
ten przekazywany jest następnie do urządzenia haptycz-
nego bezkontaktowego [4], w którym generowany jest od-
powiedni wzorzec haptyczny. Wzorzec ten zmienia swoje 
parametry zgodnie z częstotliwością tętna osoby komuni-
kującej się, dając uczucie bicia serca. Na podstawie obiek-
tywnych i subiektywnych pomiarów badanej populacji 
można stwierdzić wzrost poziomu zaangażowania emo-
cjonalnego podczas rozmowy dzięki dodaniu do kanałów 
audiowizualnych kanału dotykowego.

Dopasowanie obrazów
Dopasowanie obrazów (image registration) medycznych 

polega na ujednoliceniu reprezentacji geometrycznej 
dwóch lub większej liczby obrazów. W wyniku tego pro-
cesu możliwe jest powiązanie ich układów współrzędnych. 
Dopasowanie obrazów może wykorzystywać transforma-
cję globalną, w sytuacji gdy wyznaczane parametry trans-
formacji dotyczą całych obrazów (np. translacja, rotacja, 
skala), lub lokalną. W przypadku dopasowania lokalnego 
możliwe jest wyznaczenie lokalnych (elastycznych) de-
formacji pomiędzy obrazami. Taka sytuacja bardzo czę-
sto ma miejsce w przypadku obrazów medycznych, np. 
pochodzących z tomografii komputerowej czy rezonan-
su magnetycznego, obrazujących tkanki miękkie. Dopa-
sowanie zwykle przebiega dwuetapowo. Na pierwszym 
etapie kompensowane są różnice w obrazach wynikające 
ze zmian ułożenia pacjenta podczas badań, następnie już 
lokalnie wyznacza się deformacje pomiędzy obrazami.

Dopasowanie obrazów jest procesem kluczowym dla 
wielu zastosowań automatycznej analizy obrazów me-
dycznych, takich jak np. lokalizacja i estymacja loży nowo-
tworowej piersi [34], wspomaganie diagnostyki bazującej 
na obrazach mikroskopowych [30, 31] czy też analiza ob-
razów mózgu pozyskanych z wykorzystaniem rezonansu 
magnetycznego [29]. Dopasowanie obrazów umożliwia 
ilościowe i jakościowe badania zmian objętości oraz kształ-
tu poszczególnych narządów lub zmian patologicznych 
[33] czy też wspomaganie zabiegów chirurgicznych [32].

Rekonstrukcja defektów czaszkowych
W przypadku zabiegów chirurgicznych, w szczególno-

ści implantologii, niezwykle istotne jest precyzyjne za-
projektowanie implantu, który ma zostać wszczepiony. 

Niejednokrotnie nie jest możliwe zastosowanie typowych 
implantów, a konieczne jest opracowanie implantu z prze-
znaczeniem dla konkretnego pacjenta. Przykładem mogą 
być defekty czy ubytki w strukturze kostnej czaszki.

Automatyzacja procesu rekonstrukcji defektów czasz-
kowych może zdecydowanie zmniejszyć zarówno koszt 
procedury, jak i czas potrzebny na wytworzenie implantu 
przeznaczonego dla danego pacjenta. Co więcej, możliwe 
jest wypełnienie defektu takim implantem bezpośrednio 
w czasie zabiegu pierwotnego (np. chirurgicznego usunię-
cia nowotworu).

Najnowsze osiągnięcia zespołu w rekonstrukcji defek-
tów czaszkowych obejmują opracowanie specjalistycznej 
metody automatycznego projektowania implantów i ich 
druku 3D, wykorzystującego uczenie głębokie [35]. Przy-
kładowy druk automatycznie zaprojektowanego implantu 
został pokazany na rysunku 1.

Druk 3D
Druk przestrzenny zwany popularnie drukiem 3D lub 

wytwarzaniem addytywnym polega na osadzaniu od-
powiedniego materiału warstwa po warstwie oraz jego 
utwardzaniu w celu uzyskania przestrzennego modelu 
[38]. Chociaż początki druku 3D datowane są na lata 70. 
ubiegłego wieku, szersze zastosowanie technika ta znala-
zła dopiero w ostatnim dwudziestoleciu dzięki postępowi 
technologicznemu i redukcji kosztów pojedynczego wy-
druku. Obecnie istnieje wiele różnych technologii druku 
3D, takich jak przykładowo: wydruk FDM (fused deposition 
modeling), stereolitografia (SLA), selektywne spiekanie 
proszku poliamidowego (SLS) czy drukowanie elementów 
z ciekłych żywic fotopolimerowych utwardzanych świa-
tłem UV (PolyJet) [38].

Druk przestrzenny jest z powodzeniem stosowany  
w różnych branżach przemysłowych, takich jak motoryza-
cja, budownictwo czy branża odzieżowa. Ostatnimi czasy 
technologia wykorzystywana jest również w medycynie, 
w szczególności na etapie planowania zabiegów medycz-
nych [17]. Najczęściej medyczne wydruki 3D wykonuje się 
na podstawie danych obrazowych pacjentów – badań to-
mografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego. 
Dane w formacie DICOM poddawane są manualnej lub 
półautomatycznej segmentacji, a następnie za pomocą 
specjalistycznego oprogramowania CAD-owskiego (CAD 
– computer-aided design software) eksportowane do trój-
wymiarowego modelu cyfrowego tworzonego metodą 
elementów skończonych [39]. Tak przygotowany plik jest 
potem przetwarzany przez oprogramowanie drukarki do 

Rys. 1. Przykładowy druk 3D automatycznie 
zaprojektowanego implantu. Wydruk oraz wizualizacja 
w mieszanej rzeczywistości
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dwuwymiarowych projekcji konstruowanych i utwardza-
nych przez urządzenie warstwa po warstwie [21].

Za pomocą druku 3D uzyskiwana jest fizyczna replika or-
ganu umożliwiająca lepsze zrozumienie anatomii pacjenta 
oraz ocenę geometrii struktur anatomicznych. Często wy-
druki są również stosowane do przygotowania i przetre-
nowania kompleksowych zabiegów, takich jak inwazyjne 
procedury kardiologiczne, ortopedyczne, laryngologicz-
ne, neurochirurgiczne czy onkologiczne (21, 39, 28, 14]. 
Dodatkowo wydruk 3D znalazł bardzo powszechne za-
stosowanie w stomatologii, m.in. do produkcji prowadnic 
wierteł do implantów dentystycznych, produkcji modeli 
dla protetyki, ortodoncji i chirurgii oraz produkcji implan-
tów dentystycznych, czaszkowo-szczękowo-twarzowych 
i ortopedycznych [7]. Ostatnio jednym z najczęściej poru-
szanych tematów jest wykorzystanie druku 3D do produk-
cji symulatorów medycznych mających częściowo zastąpić 
badania na zwierzętach [18].

Obok wielu zalet druku przestrzennego należy brać 
pod uwagę również jego ograniczenia związane głównie 
z technologią (rozdzielczość wydruku, rozmiar wydru-
ku, możliwość wyboru materiałów i łączenia materiałów  
w jednym procesie druku, właściwości fizyczne materiałów 
do druku) oraz ekonomią (wysoka cena sprzętu i pojedyn-
czego wydruku).

Przykładowy proces przygotowania wydruku przedsta-
wia rysunek 2. Trójwymiarowe dane pochodzące z tomo-
grafii komputerowej poddawane są procesowi segmen-
tacji. Umożliwia ona określenie geometrii oraz fizycznej 
struktury, która ma zostać wydrukowana. Na podstawie 
uzyskanych wyników przeprowadza się modelowanie  
i dobiera się odpowiedni implantowany element zgodny  
z geometrią danej struktury, dla którego finalnie wykony-

wany jest wydruk. Przykładowy efekt procesu modelowa-
nia w postaci wydruku 3D wykonanego na potrzeby plano-
wania zabiegu plastyki tętnic wieńcowych u pacjentów po 
podwójnej implantacji zastawki aortalnej przedstawiono 
na rysunku 3.

Planowanie przedoperacyjne na podstawie danych 
obrazowych

Planowanie przedoperacyjne polega na wykorzystaniu 
obrazowych danych medycznych do dokładnego zaplano-
wania operacji w środowisku komputerowym, a następnie 
zastosowaniu go podczas zabiegu. Wykorzystanie dodat-
kowych narzędzi, takich jak monitory czy systemy immer-
syjne, umożliwia dostęp do niego na sali operacyjnej.

Wraz z dynamicznym rozwojem diagnostyki obrazowej 
3D już w latach 90. ubiegłego stulecia dostrzeżono po-
trzebę tworzenia spersonalizowanych wirtualnych modeli 
trójwymiarowych operowanych narządów i obszarów in-
terwencji chirurgicznej [37]. Wizja ta jednak znacząco wy-
przedzała możliwości obliczeniowe ówczesnych kompu-
terów. W ostatnich latach technologie takie jak obliczenia 
w chmurze oraz obliczenia z użyciem kart graficznych czy 
zewnętrznych akceleratorów AI stały się stosunkowo tanie, 
a co za tym idzie – powszechnie dostępne. Dzięki temu 
możliwe jest urzeczywistnienie tej wizji w wielu specjali-
stycznych obszarach, takich jak neurochirurgia, chirurgia 
szczękowo-twarzowa, otolaryngologia, ortopedia, chirur-
gia nerki czy chirurgia jamy brzusznej.

Wirtualne modele 3D operowanego obszaru pozwalają 
na szczegółowe zaplanowanie przebiegu zabiegu, dobra-
nie optymalnej trajektorii prowadzenia narzędzi chirur-
gicznych (minimalizacja ryzyka uszkodzenia sąsiednich 
struktur), a często dzięki dostarczeniu operatorowi pełnej 
wiedzy o obiekcie umożliwiają zastosowanie podejścia mi-
nimalnie inwazyjnego (minimally invasive surgery).

Kierunek ten wraz z personalizacją (opracowanie mode-
lu z przeznaczeniem dla konkretnego pacjenta) i precyzją 
(minimalizacja ryzyka uszkodzeń sąsiednich struktur, mini-
malizacja zakresu zabiegu, np. możliwość usunięcia samej 
zmiany nowotworowej i zachowania zdrowych tkanek) 
wpisuje się w strategię wytyczoną przez Komisję Europej-
ską (personalzied and precise medicine).

Rys. 2. Etapy przygotowania medycznego wydruku 3D: 
A – akwizycja danych obrazowych pacjenta, 
B – segmentacja, C – modelowanie 3D, D – wydruk 3D

Rys. 3. Przykład wydruku 3D służącego do planowania 
zabiegu plastyki tętnic wieńcowych u pacjentów 
po podwójnej implantacji zastawki aortalnej
 (procedura TAVR-in-SAVR)
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Zaprojektowanie i wyliczenie wirtualnego modelu 3D 

jest krokiem poprzedzającym wybór instrumentów koń-
cowych zależny od specyfiki zabiegu, preferencji opera-
tora czy możliwości technicznych. Przykładowo model 3D 
może zostać zintegrowany z systemem nawigacji śródope-
racyjnej, może zostać zwizualizowany na ekranie lub z uży-
ciem narzędzi rzeczywistości rozszerzonej czy mieszanej 
bądź też może zostać wydrukowany na drukarce 3D.

Jednym z obszarów zastosowań planowania przedope-
racyjnego jest chirurgia nerki w zakresie:
l tumorektomii (zabieg chirurgiczny polegający na usu-

nięciu większości lub całości pierwotnego guza nowo-
tworowego z ograniczoną do minimum resekcją otacza-
jącej, zdrowej tkanki);

l nefrolitotrypsji przezskórnej (zabieg chirurgiczny sto-
sowany w leczeniu kamicy nerkowej polegający na 
miejscowym rozbiciu złogów w układzie kielichowo-
-miedniczkowym za pomocą fali ultradźwiękowej, po 
uprzednim wypracowaniu dostępu przezskórnego do 
wnętrza nerki).
Każdy z wymienionych zabiegów wiąże się ze specy-

ficznymi wyzwaniami oraz ryzykiem szeregu komplikacji 
determinujących powodzenie operacji, czas jej trwania, 
przebieg rekonwalescencji oraz długofalowe skutki po-
operacyjne, a w konsekwencji – długość i jakość życia 
pacjenta. Modele 3D stanowią wsparcie w planowaniu za-
biegów chirurgicznych i umożliwiają zmniejszenie ryzyka 
powikłań operacyjnych oraz pooperacyjnych.

Wyliczenie modelu 3D jest złożonym procesem łączącym 
wiele technik przetwarzania i analizy obrazów. W najprost-
szym ujęciu można wyróżnić trzy istotne etapy (rys. 4):
1. Dopasowanie obrazów tomografii komputerowej nale-

żących do poszczególnych faz przepływu środka cieniu-
jącego [11].

2. Segmentacje poszczególnych struktur wnętrza nerki:
 – nerka [25];
 – układ kielichowo-miedniczkowy [12],
 – tętnice i drzewo naczyniowe wnętrza nerki [3, 13].
3. Skonstruowanie modelu.

Dla powodzenia zabiegu istotne jest określenie relacji 
przestrzennej pomiędzy sąsiednimi strukturami (naczynia 
krwionośne, układ kielichowo-miedniczkowy). Na pod-
stawie modelu 3D możliwa jest ich analiza oraz zaplano-
wanie optymalnej strategii zabiegu, tj. analiza możliwych 
konsekwencji poszczególnych trajektorii prowadzenia 

narzędzi chirurgicznych, wyliczenie odległości od kluczo-
wych struktur, ocena zachowania bezpiecznego dystansu. 
Szczególna uwaga poświęcana jest segmentacji naczyń 
krwionośnych, które odgrywają kluczową rolę w przypad-
ku tumorektomii i nefrolitotrypsji przezskórnej.

W przypadku tumorektomii identyfikacja wszystkich 
istotnych tętnic bezpośrednio zasilających zmianę nowo-
tworową i ich klemacja na czas trwania zabiegu pozwala 
zachować przepływ krwi (transport tlenu i składników od-
żywczych, eliminacja toksyn i produktów przemiany ma-
terii) w pozostałej części zdrowego miąższu narządu. Jest 
to szczególnie istotne, ponieważ nawet kilkuminutowe 
niedokrwienie narządu może powodować nieodwracal-
ne upośledzenie jego funkcji w przyszłości. Zastosowanie 
modelu 3D umożliwia wskazanie tętnic bezpośrednio od-
żywiających zmianę nowotworową (rys. 5), optymalizację 
zakresu zabiegu, wybór strategii ustanowienia dostępu do 
zmiany nowotworowej, zabezpieczenie loży. Dzięki podej-
ściu minimalnie inwazyjnemu wynik funkcjonalny zabiegu 
jest lepszy (ilość zachowanego miąższu bezpośrednio ko-
reluje z pozabiegową wydolnością narządu), ryzyko powi-
kłań mniejsze, a czas rekonwalescencji krótszy.

W przypadku nefrolitotrypsji przezskórnej przy zasto-
sowaniu konwencjonalnego wspomagania śródoperacyj-
nego (ultrasonografia, fluoroskopia) nie są uwidaczniane 
naczynia tętnicze wnętrza nerki, zatem istnieje spore ryzyko 
ich uszkodzenia. Model 3D dostarcza informacji o ich poło-

Rys. 4. Etapy tworzenia modelu 3D do planowania 
przedoperacyjnego zabiegu chirurgii nerki.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [13]

Rys. 5. Przykładowy model 3D do planowania zabiegu 
tumorektomii.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [3]

Rys. 6. Przykładowy model 3D do planowania zabiegu 
nefrolitotrypsji przezskórnej .
Źródło: opracowanie własne na podstawie [13]
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żeniu i pozwala na obranie optymalnej strategii utworzenia 
dostępu do złogu (rys. 6). Dzięki temu liczba prób utworze-
nia dostępu do złogu jest istotnie redukowana, znacznie mi-
nimalizuje się ryzyko powikłań (krwawienie śródoperacyjne, 
uszkodzenie sąsiednich struktur, konieczność odstąpienia 
od zabiegu czy konwersji jego zakresu) oraz skraca się czas 
trwania pozabiegowej rekonwalescencji.

Nawigacja medyczna
Rozwinięciem pasywnego wspierania zespołów me-

dycznych są metody aktywne, takie jak nawigacja. Nawiga-
cja medyczna, mająca początki w neurochirurgii i ortope-
dii [23], znajduje szerokie zastosowanie w wielu zabiegach 
chirurgicznych. Pozwala ona na precyzyjne pozycjonowa-
nie narzędzi w przestrzeni trójwymiarowej w odniesieniu 
do punktów charakterystycznych na ciele pacjenta (znacz-
niki) lub w odniesieniu do powierzchni jego ciała.

Obecnie najbardziej popularną techniką w dziedzinie 
nawigacji medycznej jest nawigacja optyczna, pozwalająca 
na śledzenie markerów przez układ kamer stereowizyjnych. 
Nawigacja taka ma zastosowanie szczególnie tam, gdzie 
mamy do czynienia z ruchem brył sztywnych – na przykład 
w ortopedii, w zabiegach alloplastyki stawu kolanowego  
i biodrowego oraz w chirurgii kręgosłupa. Przykładem może 
być system do pomiaru funkcjonalnego nachylenia kąta 
miednicy u pacjentów zakwalifikowanych do alloplastyki 
stawu biodrowego [15, 16]. Dzięki wykorzystaniu urządzeń 
mobilnych [5] pracujących jako system nawigacji medycz-
nej, połączonych z modułem USG, jest możliwe określenie 
optymalnego kąta implantacji w taki sposób, aby zakres 
ruchu pacjenta nie uległ znaczącym ograniczeniom. Kolej-
nym zastosowaniem systemów nawigacji medycznej jest 
szybki screening pacjentów, u których jest podejrzenie 
nieprawidłowości w nachyleniu miednicy mogących skut-
kować późniejszymi komplikacjami pooperacyjnymi. Nawi-
gacja medyczna może mieć także zastosowanie w chirurgii 
kręgosłupa, w szczególności w precyzyjnym dopasowaniu 
prętów stabilizacyjnych w nieinwazyjnej chirurgii śrub pedi-
kularnych. Co więcej, markerem w takim przypadku może 
być samo narzędzie chirurgiczne wykorzystywane do dopa-
sowania prętów stabilizacyjnych [2]. Wyzwaniem, a jedno-
cześnie ogromną szansą stojącą przed technologiami nawi-
gacyjnymi, jest ich integracja z urządzeniami rzeczywistości 
wirtualnej i rozszerzonej oferującymi poziom immersji nie-
spotykany w dotychczasowych systemach nawigacyjnych 
i pozwalający na bardzo wygodną prezentację danych dla 
lekarza operatora.

Wykorzystanie rzeczywistości mieszanej do  
planowania i przeprowadzania zabiegów medycznych

Techniki immersyjne, a w szczególności rzeczywistość 
rozszerzona/mieszana (AR/MR – Augmented/Mixed Reali-
ty), znajdują coraz szersze zastosowanie zarówno w życiu 
codziennym, jak i w różnych obszarach medycy. Rzeczy-
wistość rozszerzona/mieszana umożliwia umieszczenie w 
otaczającym nas świecie cyfrowych obiektów w postaci 
hologramu. Hologram jest tworzony najczęściej na pod-
stawie obrazowych danych pacjenta. W przeciwieństwie 
do wirtualnej rzeczywistości, gdzie użytkownik jest odcię-
ty od bodźców zewnętrznych (wizualnych i dźwiękowych), 

w AR i MR użytkownik ma dostęp zarówno do świata cyfro-
wego, jak i rzeczywistego. Jednym z elementów odróżnia-
jących MR od AR jest możliwość interakcji z hologramem 
[24]. W przypadku AR i MR użytkownik ma odczucie pełnej 
trójwymiarowości obiektu, co jest istotne dla diagnostyki, 
planowania i przeprowadzania procedur medycznych [19].

W medycynie można wyróżnić trzy główne obszary za-
stosowań MR:
1) edukacja i szkolenie studentów w zakresie anatomii,
2) diagnostyka i planowanie zabiegów chirurgicznych  

z wykorzystaniem obrazowych danych medycznych, ta-
kich jak dane z tomografii komputerowej czy rezonansu 
magnetycznego,

3) śródzabiegowe wsparcie zespołów zabiegowych.
We wskazanym zakresie niezwykle istotna jest możli-

wość analizy obrazowych danych pacjentów jako obiektów 
trójwymiarowych oraz możliwość generowania płaszczyzn 
w hologramach pod dowolnym kątem. Takie podejście 
znacząco przyspiesza proces diagnostyki [22] czy też sa-
mego zabiegu [27]. Przykładem może być wykorzystanie 
rzeczywistości mieszanej do analizy i planowania zabie-
gów w zakresie onkoortopedii [19]. Możliwa jest dokładna 
analiza przestrzennych, geometrycznych relacji pomiędzy 
strukturami anatomicznymi a zmianami patologicznymi. 
Przykładowo możliwe jest dokładne przeanalizowanie 
struktury ukrwienia zmiany nowotworowej na podstawie 
danych obrazowych. Co więcej, podczas zabiegu wszystkie 
informacje z etapu planowania są bardzo łatwo dostępne 
w postaci hologramów, z którymi operator może wchodzić 
w interakcję bez utraty sterylności.

Podsumowanie
W artykule przedstawiono aktualny zakres zaintereso-

wań i prac badawczych Zespołu Przetwarzania i Analizy 
Obrazów oraz Sygnałów Katedry Metrologii i Elektroniki 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zaprezento-
wane zagadnienia skupiają się głównie na pasywnym  
i aktywnym wspieraniu zespołów medycznych podczas 
wykonywania skomplikowanych zabiegów. W zakresie pa-
sywnym można przywołać systemy diagnostyki i monito-
ringu na podstawie sygnału głosu czy bazujący na danych 
obrazowych proces planowania zabiegów oraz druk 3D.  
W zakresie aktywnych systemów należy wymienić nawiga-
cję medyczną. Całość uzupełnia wykorzystanie rzeczywi-
stości mieszanej w celu optymalizacji sposobu dostarczania 
informacji oraz zwiększania percepcji danych obrazowych.
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Wdrożenie oprogramowania medycznego do gabinetu jest jednym z większych wyzwań dla wielu właścicieli 
placówek medycznych. Istotne jest, aby program stanowił EDM placówki, umożliwiał komunikację 

z rządową platformą P1, pozwalał na pełne prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta, jednocześnie 
pozwalał na skuteczne zarządzanie placówką i personelem, a także udostępniał nowoczesne narzędzia 

wspierające rozwój gabinetu. Takim narzędziem może być oprogramowanie ProDentis, który jest rodzimym 
polskim programem, który od 20 lat skutecznie wspiera pracę gabinetów i klinik. 

Firma INFOTEL Software Sp z o.o. , która jest producentem, od wielu lat posiada Certyfikat Jakości ISO 9001, 
Certyfikat Bezpieczeństwa Informacji ISO 27001 i stale rozwija swoje produkty w oparciu o najnowsze  

technologie.

EDM oraz nowoczesne kierunki 
rozwoju gabinetu z programem 
medycznym ProDentis

Program ProDentis przeznaczony jest do komplekso-
wego zarządzania gabinetem stomatologicznym oraz 
medycyny estetycznej i pozwala na prowadzenie doku-
mentacji medycznej pacjenta, w tym EDM, rezerwację 

terminów, zakładanie planów leczenia, zleceń protetycznych, 
archiwizację zdjęć RTG i zdjęć cyfrowych, aż po rozliczenia  
z pacjentami, zarządzanie raportem kasowym, wystawienie 
faktur, jak również udostępnia bogate statystyki i zestawienia 
kontrolne umożliwiające zarządzanie i planowanie pracy całej 
placówki. Program posiada bogate funkcje i doskonale spraw-
dzi się w dużych, wielostanowiskowych placówkach medycz-
nych, jak również w małym gabinecie.

W zakresie dokumentacji medycznej – program Pro-
Dentis – pozwala na wprowadzenie zapisów z poszczegól-
nych wizyt, wystawienie e-recepty, e-ZLA, e-skierowania, 
a także umożliwia raportowanie Zdarzeń Medycznych na 
platformę P1. Do każdej wizyty lekarz bądź technik może 
dołączyć zdjęcie zarówno bezpośrednio z aparatów cyfro-
wych RVG, jak również aparatów, kamer i innych źródeł. 
To sprawia, że w kartotece pacjenta od razu mamy pełny 
dostęp do wszystkich informacji medycznych związanych 
z pacjentem bez konieczności dodatkowego przełącza-
nia się. Do tego istotne wsparcie w procesie leczenia daje 
możliwość tworzenia wariantowych planów leczenia, karta 
perio oraz karta orto wraz z analizami cefalometrycznymi, 
zlecenia protetyczne tworzone dla każdego pacjenta, jak 
również możliwość podpisania oraz dołączania różnego 
rodzaju zgód i oświadczeń pacjentów. 

Płynność pracy lekarzy zapewnia bezpośrednie połącze-
nie recepcji z lekarzami w gabinetach, podział wykonywa-
nych czynności wspierany poprzez moduł komunikator. Do-
datkowo program ProDentis pozwala na komunikację SMS  
z pacjentami poprzez automatyczne przesłanie przypo-
mnienia o wizycie, kodów e-recepty/e-skierowania, jak 
również przesłanie dodatkowych informacji do pacjentów, 
a wiadomość zwrotna trafia do programu.

Aplikacja Mobilna LEKARZ – to doskonałe narzędzie de-
dykowane dla wszystkich lekarzy, którzy w swoim telefonie 
mogą sprawdzić plan rezerwacji wizyt, umówić bądź odwołać 
wizytę pacjenta oraz umożliwia przeglądanie zdjęć i podpisy-
wanie dokumentów podpisem cyfrowym oznaczonym loka-
lizacją GPS. Wsparcie tego rozwiązania stanowi grafik online 
na stronie www kliniki oraz Aplikacja Mobilna dla pacjentów.

Program ProDentis stanowi również doskonałe narzę-
dzie do zarządzania pracą personelu poprzez nowoczesny 
grafik pozwalający na zaplanowanie pracy lekarzy, gabine-
tów specjalistycznych, asysty i dodatkowo system rejestra-
cji czasu pracy umożliwia rozliczanie czasu pracy całego 
personelu placówki. 

W programie każdy menadżer bądź właściciel gabinetu 
znajdzie bogate statystyki obejmujące zestawienie przyję-
tych pacjentów, wykonanych wizyt, poniesionych kosztów, 
stan magazynów, ale również rozliczenia z pracownikami na 
podstawie wykonanych wizyt, czasu pracy, z ujęciem kosz-
tów materiałowych oraz kosztów pracowni protetycznych. 

Wraz z rozwojem klienci mogą korzystać z najnowszych 
funkcji takich jak: 
l moduł STERYLIZACJA – pozwalający na sprawne zarzą-

dzanie pakietami sterylnymi;
l moduł VOIP – który wspiera pracę recepcji poprzez wy-

świetlenie danych pacjenta, rejestr i statystyki połączeń 
oraz nagrywanie rozmów;

l moduł SYSTEM KOLEJKOWY – który pozwoli sprawnie 
zarządzać ruchem pacjentów w każdej dużej placówce, 
również z podziałem na poszczególne piętra;

l systemy rabatowe, lojalnościowe, tworzenie ankiet, mo-
duł absencji i wiele innych.

INFOTEL SOFTWARE Sp. z o.o.
ul. Legnicka 55F, (lok. 404, IV p.), 54-203 Wrocław
tel. 71 343 33 54, 342 39 37
krystyna.wojnar@infotel.wroc.pl

artykuł partnera
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Cyfryzacja służby zdrowia 
szansą na lepszą opiekę

Na naszych oczach kształtuje się nowa normalność, która wprowadzi trwałe zmiany w wielu obszarach 
naszego życia. Jedną z kluczowych branż, która ulega i będzie ulegała przyspieszonej digitalizacji, 

będzie służba zdrowia. Cyfrowa transformacja oferuje szereg narzędzi, dzięki którym możemy efektywniej 
i bezpieczniej świadczyć wiele usług medycznych, co wiąże się z korzyściami zarówno dla lekarzy, 

jak i samych pacjentów. Pamiętając o odpowiednich zabezpieczeniach, możemy z sukcesem kontynuować 
digitalową ewolucję, która rozpoczęła się kilka miesięcy temu.

Perspektywy rozwoju e-usług medycznych
Pandemia stała się katalizatorem rewolucji związanej  

z telemedycyną. Okazało się, że wiele spraw możemy zała-
twić nie wychodząc z domu, a wizyta lekarska może odby-
wać się przez telefon lub videokonferencję, podczas której 
opowiadamy lekarzowi o swoich dolegliwościach. E-wizy-
ta jest tańsza, szybsza, a lekarz i pacjent nie muszą przeby-
wać w jednym gabinecie - może to być dowolne miejsce  
z dostępem do sieci. Jest to również świetny substytut 
wizyty tradycyjnej w przypadku wizyty kontrolnej czy po-
trzeby otrzymania e-recepty, skierowania na badania czy 
zwolnienia L4. Zdajemy sobie sprawę, że e-wizyta wciąż 
jest jednak obarczona pewnymi ograniczeniami. Pomóc w 
ich zniesieniu mogłyby np. zdalne czujniki, które umożli-
wiłyby pomiar wskaźników takich jak temperatura, poziom 
cukru czy nawet EKG i wysyłały je bezpośrednio do lekarza. 
Inną alternatywą, zwłaszcza dla osób starszych czy prze-

wlekle chorych, byłyby opaski monitorujące np. ciśnienie 
krwi, które w razie zagrożenia mogłyby wysyłać sygnał 
alarmowy do lekarza lub rodziny pacjenta.

Cyfryzacja służby zdrowia wymaga stworzenia scentrali-
zowanego rejestru pacjentów, w którym mogłaby znajdo-
wać się dokumentacja stanu zdrowia i leczenia pacjentów. 
Dzisiaj jest ona przechowywana w postaci rozproszonej, 
ale w przyszłości mogłaby być agregowana w jednej scen-
tralizowanej bazie, do której dostęp miałby tylko personel 
medyczny. Nieważne jakiego lekarza odwiedzimy, miałby 
on możliwość szybkiego i efektywnego zapoznania się  
z naszym stanem zdrowia i historią choroby jeszcze przed 
wizytą - może się zatem do niej w spokoju przygotować, co 
również skraca czas konsultacji, jak i podnosi jej jakość oraz 
poziom zadowolenia z usług.

Ogromnym usprawnieniem dla służby zdrowia są także 
e-recepty. Osoby przewlekle chore nie muszą już zapisy-

wać się na tradycyjną wizytę, by otrzymać re-
ceptę - wystarczy telefon do lekarza i prośba 
o wystawienie recepty elektronicznej, którą 
otrzymujemy smsem. Dzięki temu ogranicza-
my liczbę spotkań w gabinetach lekarskich 
do niezbędnego minimum, oszczędzając czas  
i dbając o bezpieczeństwo zarówno swoje, jak 
i personelu czy innych pacjentów.

Bezpieczeństwo jest kluczowe
W przypadku cyfrowej transformacji zdro-

wia, odpowiednia ochrona danych jest najważ-
niejsza do zagwarantowania bezpiecznego  
i efektywnego działania e-usług medycznych. 
Wyciek danych tysięcy czy milionów pacjen-
tów, zawierających historię chorób czy wy-
ników badań ze scentralizowanego systemu 
byłby ogromną szkodą dla społeczeństwa. 
Dlatego też kluczowe jest wdrażanie odpo-
wiednich zabezpieczeń, wykonywanie kopii 
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zapasowych i ochrona baz przed atakami. 
Do danych medycznych dostęp powinny 
mieć tylko osoby uprawnione. Trzeba także 
zapewnić niezmienność tych danych – mu-
szą być one odpowiednio zabezpieczone 
przed edycją, zniszczeniem czy zaszyfrowa-
niem. Nie można zapominać także o wery-
fikacji tożsamości w relacji lekarz-pacjent. 
To niezwykle istotne, by w przypadku tele- 
czy wideowizyty lekarz miał pewność, że 
po drugiej stronie ekranu czy słuchawki na 
pewno jest odpowiednia osoba.

Bezpieczeństwo w przypadku cyfrowego 
rozwoju medycyny to także kwestia logisty-
ki. Przerwane łańcuchy dostaw przy produk-
cji leków czy wyrobów medycznych mogą 
mieć negatywne konsekwencje dla zdrowia 
wielu ludzi i stawiać bezpieczeństwo zdro-
wotne pod znakiem zapytania. Do tej pory 
firmy medyczne czy farmaceutyczne, po-
dobne jak inne branże, kierowały się przede 
wszystkim efektywnością kosztową. W obli-
czu wydarzeń związanych z pandemią wie-
my już, że musimy znaleźć do tego alternatywę. Lepiej jest 
rozproszyć produkcję w taki sposób, by w razie utraty któ-
rejś z części łańcucha móc utrzymać produkcję i dostawy 
na odpowiednim poziomie. Niedawne wydarzenia poka-
zały, że z punktu widzenia państwa istnieją materiały, któ-
re mają charakter strategiczny. Konieczność utrzymywania 
zapasów na właściwym poziomie, jak i możliwość ich od-
tworzenia, korzystając z lokalnych dostawców, jest istotna 
z punktu widzenia zdolności do przeciwdziałania skutkom 
kryzysów.

Przyszłość cyfryzacji
Cyfryzacja służby zdrowia to nie tylko leczenie pojedyn-

czych pacjentów, ale także masowa diagnostyka i analiza 
danych. Co jest kluczowe szczególnie w przypadku pande-
mii? Zbieranie danych statystycznych, śledzenie i analiza 
trendów, przewidywanie rozwoju pandemii, wymiana ob-
serwacji i wyników badań pomiędzy lekarzami i instytucja-
mi. Przetwarzanie olbrzymich zbiorów danych w procesie 
opracowywania leków czy szczepionek nie byłoby możli-
we bez nowoczesnych narzędzi informatycznych. Global-
na technologia IT umożliwia zatem minimalizowanie nega-
tywnego wpływu epidemii.

Warto także wspomnieć o narzędziach umożliwiających 
śledzenie rozprzestrzeniania się wirusa. Obecnie prowa-
dzona jest paneuropejska inicjatywa o nazwie Privacy-Pre-
serving Proximity Tracing (PPPT) polegająca na stworzeniu 
otwartego oprogramowania, które przy pomocy technolo-
gii bluetooth mogłoby zbierać informacje dotyczące kon-
taktów z innymi ludźmi. Każdy posiadacz telefonu mógłby 
zarejestrować się, oczywiście z zachowaniem prawa do 
swojej prywatności, by w przypadku stwierdzenia zakaże-
nia jednej z osób, z którą miał kontakt, otrzymać powiado-
mienie dotyczące tego gdzie, kiedy i przez jak długi czas 
przebywał z tą osobą. W znaczącym stopniu ułatwiłoby 
to walkę z pandemią i zminimalizowałoby jej negatywne 
skutki.

W procesie digitalizacji można wykorzystać również 
sztuczną inteligencję, która mogłaby pomagać w ustala-
niu i egzekwowaniu limitów osób mogących przebywać 
w zamkniętych pomieszczeniach. Dzisiaj nikt nie zwraca 
uwagi na limity w komunikacji miejskiej i nikt nie kon-
troluje, czy przebywa w nich odpowiednia liczba osób, 
czy mają na twarzach maseczki. Inteligentne rozwiązania  
w autobusach, tramwajach mogłyby informować kierowcę 
czy samych pasażerów o aktualnym statusie, dzięki czemu 
można byłoby zachować odpowiedni dystans i bezpie-
czeństwo między pasażerami. W przypadku walki z pande-
mią istotne może być także monitorowanie stanu zdrowia, 
zwłaszcza osób podróżujących. W Hong Kongu wprowa-
dzono ciekawe rozwiązanie polegające na dystrybuowa-
niu opasek dla osób wyjeżdżających, które na bieżąco 
monitorują stan zdrowia – temperaturę oraz tętno oraz 
rejestrują miejsca odwiedzane przez podróżnika. Może to 
być istotne rozwiązanie wspomagające wczesne wykrywa-
nie i izolowanie przypadków.

Przeprowadzenie cyfrowej transformacji służby zdrowia, 
zarówno w aspekcie obsługi pacjentów indywidualnych, 
jak i wykorzystania technologii w walce z pandemiami, 
przynosi szereg korzyści: nie tylko pod kątem oszczędno-
ści czasu, pieniędzy, ale także wygody, elastyczności czy 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obywate-
li. Pamiętając o rozwoju cyfrowym, niezwykle istotne jest 
zatroszczenie się również o ochronę systemów i danych 
zdrowotnych, które powinny być odpowiednio przecho-
wywane oraz chronione, by rozwój telemedycyny czy roz-
wiązań opartych na sztucznej inteligencji przebiegał płyn-
nie i transparentnie dla obywateli i samej służby zdrowia.

Robert Domagała 
Infrastructure Solution Group Technology Consulting 
Manager w Dell Technologies Polska
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Kardiomonitor, czyli monitor 
medyczny mierzący parametry 
życiowe pacjenta

W kardiomonitory wyposażone są oddziały szpitalne – sale operacyjne, sale nadzoru, intensywnej terapii, 
a także przychodnie, gabinety zabiegowe, domy opieki. Dostępne są również przenośne kardiomonitory, 

które mogą być używane w domach. Monitory pomagają kontrolować stan zdrowia dorosłych, dzieci 
i noworodków. Nowoczesne monitory mają wbudowany system alarmowy – dźwiękowy oraz wizualny, 

informujący w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości.  

Gdzie wykorzystywany jest kardiomonitor?
Kardiomonitor należy do podstawowego wyposażenia 

placówek medycznych, zarówno szpitali, jak i przychodni. 
Natomiast monitory transportowe wykorzystuje się w ra-
townictwie medycznym, domach opieki oraz w warunkach 
domowych. Proste monitory pacjenta stosowane są przez 
sportowców podczas treningów. Producenci udostępniają 
również kardiomonitory weterynaryjne. Podstawowym za-
daniem kardiomonitorów jest kontrola wybranych funkcji 
życiowych chorego. Dostępne są modele, które przecho-
wują zapisy ze zdarzeń nawet z wielu kolejnych dni.

Jakie parametry kontroluje monitor funkcji  
życiowych?

Kardiomonitor pozwala monitorować wiele funkcji ży-
ciowych pacjenta. Do najważniejszych należą:
l elektrokardiografia (EKG), czyli monitorowanie pracy 

serca, czynności mięśnia sercowego; z zapisu można 
odczytać informacje o częstotliwości skurczy przedsion-
ków i komór; badanie pozwala rozpoznać wiele chorób 
np. arytmię; praca serca zapisywana jest w postaci tzw. 
krzywej EKG;

l pomiar częstości oddechów (RR) pokazujący ilość odde-
chów na minutę; aparaty wyposażone są w alarm uru-
chamiający się w razie wystąpienia bezdechu;

l saturacja, czyli pomiar wysycenia krwi tlenem; niepra-
widłowa wartość wskazuje na możliwe niedotlenienie, 
problem z układem oddechowym; w tym przypadku 
monitor musi być wyposażony w pulsoksymetr ze spe-
cjalnym czujnikiem dopasowanym do wieku pacjenta 
(napalcowe, na nadgarstek lub stopę);

l ciśnienie krwi (NIBP) mierzone w sposób nieinwazyjny w 
kilku trybach – ręczny, automatyczny, ciągły;

l inwazyjny pomiar ciśnienia krwi (IBP) wykonywany we-
wnątrznaczyniowo;

l pomiar temperatury ciała wykonany powierzchniowo 
lub głęboko;

l wysycenie krwi dwutlenkiem węgla, czyli kapnografia; 
parametr ten odczytywany łącznie z saturacją daje waż-
ne informacje o stanie pacjenta.

Rola i znaczenie medycznych monitorów pacjenta
Kardiomonitory odgrywają znaczącą rolę w leczeniu pa-

cjentów. Jego najważniejsze zalety to:
l szybki pomiar parametrów życiowych, co pozwala po-

stawić właściwą diagnozę i rozpocząć leczenie;
l możliwość szybkiej reakcji personelu medycznego  

w przypadku zaobserwowania nieprawidłowości w po-
miarach funkcji życiowych;

l nieinwazyjny i prosty sposób dokonywania pomiarów;
l bogata oferta sprzętu medycznego dostosowana do 

różnych potrzeb pacjentów;
l kompleksowe badanie chorego, wgląd we wszystkie pa-

rametry.
Monitory najczęściej stosowane są przy problemach 

kardiologicznych oraz związanych z układem oddecho-
wym. Przeznaczone są zarówno dla dorosłych, jak i dla 
dzieci. W zależności od tego, kto podlega monitorowaniu, 
wybierany jest sprzęt wyposażony w specjalne moduły.

Kardiomonitory dla dzieci
Monitory dla najmłodszych mają mniejsze elektrody 

EKG, mniejsze czujniki do pomiaru temperatury czy wysy-
cenia krwi dwutlenkiem węgla. Kardiomonitory posiadają 
inny rodzaj pulsoksymetrów, które można zakładać na sto-
py lub dłonie oraz przystosowane dla małych dzieci man-
kiety umożliwiające pomiar ciśnienia.

Czym jest kardiomonitor modułowy?
Kardiomonitor modułowy to sprzęt umożliwiający do-

konanie pomiarów podstawowych parametrów życio-
wych. Takie urządzenie posiada najczęściej monitor EKG, 
pulsoksymetr, aparat do pomiaru ciśnienia krwi, termo-
metr. Istnieje jednak możliwość rozbudowania urządzenia t
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o kolejne moduły, np. kapnograf lub moduł inwazyjnego 
pomiaru ciśnienia krwi itd.

Kardiomonitory z kapnografem
Kapnometria jest jednym z podstawowych badań obra-

zujących proces wymiany gazowej poprzez mierzenie stę-
żenia dwutlenku węgla. Graficzne odwzorowanie wyników 
pomiaru to kapnografia. Monitory pacjenta wyposażone  
w kapnografy pozwalają stale monitorować parametr (stę-
żenie CO2 w wydychanym powietrzu). W teście wynik ozna-
czony jest symbolem EtCO2. Badanie to przeprowadza się, 
aby ocenić wentylację płuc. Prawidłowy wynik mieści się 
w granicach 35–45 mm Hg. Zapisy poniżej i powyżej nor-
my mogą wskazywać na niedrożność dróg oddechowych, 
zatorowość płucną, wstrząs, bezdech, hiperwentylację, hi-
powentylację itp. Wyniki kapnografii mają postać wykresu.

Czym jest czujnik SpO2?
W monitorach pacjenta wykorzystywane są również 

czujniki pomiaru saturacji (SpO2). W przypadku dorosłych 
do mierzenia saturacji stosuje się klipsy zakładane na pal-
ce, dla wcześniaków i niemowląt opaski. Pulsoksymetry 
emitują światło o różnej długości fal. Na podstawie różnic 
stopnia pochłaniania światła przez hemoglobinę, urzą-
dzenie oblicza stopień wysycenia krwi tlenem. Wartość 
podawana jest w procentach. Niewłaściwy wynik ostrzega 
przed niedotlenieniem, które może doprowadzić do nie-
odwracalnych zmian w narządach, a w konsekwencji do 
śmierci. Za normę uznaje się stopień wysycenia tlenem na 
poziomie 95–99%.

Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi
Kardiomonitor umożliwia monitorowanie ciśnienia krwi 

oraz pulsu. Opcja NIBP pozwala mierzyć ciśnienie krwi  
u pacjentów poddanych intensywnej terapii czy chorych 
podczas transportowania do placówki medycznej (pacjenci 
w stanie spoczynku). NIBP umożliwia wykonanie pojedyn-

czego pomiaru ciśnienia, a także kilka 
pomiarów w ustalonych odcinkach 
czasu. Na ekranie wyświetlane są pa-
rametry jak: ciśnienie skurczowe, roz-
kurczowe oraz średnie.

Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi
W celu monitorowania pacjentów 

można również przeprowadzać po-
miar ciśnienia krwi w tzw. sposób 
inwazyjny, czyli poprzez umieszcze-
nie cewnika w naczyniu tętniczym. 
Najczęściej kaniula jest umieszczana 
w tętnicy udowej lub promieniowej, 
dzięki czemu na monitorze pojawia 
się wynik oraz zapis (krzywa ciś- 
nienia) z każdego uderzenia serca. 
Urządzenie składa się z przetwornika  
i wzmacniacza, które przekształcają 
energię mechaniczną pracy mięśnia 
sercowego w sygnał elektryczny. Po-
miar inwazyjny (IBP) to najdokładniej-
sza metoda mierzenia ciśnienia tętni-

czego krwi. Metodę tę stosuje się najczęściej u pacjentów,  
u których istnieje podejrzenie nagłego pogorszenia stanu 
ogólnego lub chorych, u których ciśnienie regulowane jest 
przez podawanie środków farmakologicznych wazoaktyw-
nych. Z zapisu krzywej na monitorze można odczytać rów-
nież, jak wygląda praca serca, czy nie pojawiają się jakieś 
nieprawidłowości.

Parametry monitorowania – HR i PR
W celu monitorowania stanu pacjenta mierzy i analizuje 

się parametry takie, jak tętno (HR) lub szybkość tętna (PR). 
Jest to liczba uderzeń serca na minutę (rytm opiera się na 
liczbie skurczy komór sercowych). Zbyt szybkie tętno krwi 
określane jest jako tachykardia, zbyt wolne jako bradykardia.

Kardiomonitor – urządzenie ratujące życie
Monitory pacjenta to podstawowy sprzęt, w który 

wyposażone są szpitale, kliniki prywatne, przychodnie. 
Nie tylko pozwalają monitorować stan zdrowia chore-
go, kontrolować parametry życiowe, ale dają możliwość 
natychmiastowego reagowania w przypadku wystąpie-
nia jakiejkolwiek nieprawidłowości. Nowoczesne aparaty 
umożliwiają podłączanie nowych, niezbędnych modułów 
pomiarowych, dzięki czemu obraz kondycji chorego jest 
jeszcze dokładniejszy. Większość z nich jest dziś wyposa-
żona w czytelne, kolorowe wyświetlacze LCD. Przenośne 
urządzenie cechuje lekkość i kompaktowa budowa.

Kardiomonitor jest urządzeniem, bez którego dziś trud-
no sobie wyobrazić skuteczne leczenie, ale przede wszyst-
kim ratowanie życia pacjentów. Coraz bardziej udoskonala-
ne stały się niezbędnym sprzętem medycznym, z którego 
pracownicy służby zdrowia korzystają każdego dnia.

Źródło: www.ratownikmed.pl 
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Nowoczesne rozwiązania 
w branży medycznej 

Rynek urządzeń medycznych osiągnie do 2025 r. wartość 612 mld dolarów. Polskie firmy mają w tym swój 
udział, wykorzystując przy tym Fundusze Europejskie. Aplikacja mobilna monitorująca wady postawy 

oraz program online, który za pomocą sztucznej inteligencji potrafi zdiagnozować nowotwór skóry 
to tylko niektóre innowacje rodzimych przedsiębiorców, które otrzymały dofinasowanie 

z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Informacja prasowa

Światowy Dzień Zdrowia
To dobra okazja, żeby zaprezentować dokonania tych, któ-

rzy pracują nad ulepszaniem profilaktyki i leczenia. Według 
Fortune Business Insights wartość globalnego rynku urządzeń 
medycznych wynosiła w 2018 r. 425 mld dolarów, a do 2025 r. 
ma osiągnąć 612 mld dolarów. Główne czynniki, które będą 
kształtować rozwój branży to wzrost populacji geriatrycznej, 
zabiegów chirurgicznych i skomplikowanych operacji oraz ro-
snące rozpowszechnienie chorób przewlekłych.

Badania przeprowadzone przez Światową Organizację 
Zdrowia (WHO) wykazały, że brak ruchu, zła dieta i otyłość 
zwiększają ryzyko występowania chorób serca i cukrzycy. 
Szacuje się, że w ciągu najbliższych dwóch dekad liczba dia-
betyków wzrośnie z 415 mln do 622 mln osób. Konieczne jest 
zatem szukanie skutecznych sposobów walki z tą chorobą.

Polska firma New Concept Polska Sylwia Sawczuk opra-
cowała innowacyjny suplement diety dla osób cierpiących 
na cukrzycę i hipercholesterolemię. Wyrób medyczny za-
wiera wysokiej jakości unikatowy pod względem chemicz-
nym β-glukan otrzymywany z owsa lub jęczmienia oraz 
organiczną formę chromu. Substancje mają na celu wspo-
maganie walki z wymienionymi wyżej chorobami cywiliza-
cyjnymi. Projekt otrzymał ponad 325 tys. zł dofinasowania 
w ramach Programu Inteligentny Rozwój (POIR), w konkur-
sie „Bony na innowacje dla MŚP”.

Z kolei nowotwory złośliwe stanowią narastający i bar-
dzo poważny problem zdrowotny polskiego społeczeń-
stwa. Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, 
że w 2019 r. zachorowało na nie 171,2 tys. mieszkańców 
Polski, a zmarło 100,3 tys. Są one drugą przyczyną zgo-
nów w Polsce. Jednym z nowotworów złośliwych jest 
czerniak. Może występować w skórze, ale także w bło-
nach śluzowych. W Polsce umieralność na tę chorobę jest  
o 20% wyższa niż w Europie, przy 50% mniejszej częstości 
zachorowań. W celu odwrócenia tej tendencji, firma OWL 
IOT tworzy aplikację mobilną Molecular, która wspomoże 
wykrywanie czerniaka. Platforma będzie umożliwiała foto-
grafowanie zmian skórnych, uwzględniając odległość oraz 
wielkość znamion. Dodatkowa aplikacja dla lekarzy będzie 
wzbogacona o okulary do rozszerzonej rzeczywistości 
oraz system wykorzystujący metody sztucznej inteligencji 
do porównywania zdjęć zmian skórnych w czasie rzeczy-

wistym. Projekt otrzymał ponad 833 tys. zł dofinasowania 
w ramach Programu Polska Wschodnia (POPW), w konkur-
sie „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”.

Z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Staty-
styczny wynika, że z przewlekłymi dolegliwościami pleców 
boryka się aż 25% dorosłych Polek i Polaków. Mała aktyw-
ność fizyczna i siedzący tryb życia to częste przyczyny tego 
problemu. Na polskim rynku pojawiają się innowacje, które 
pomagają w wypracowywaniu nawyków związanych z od-
powiednią postawą.

Jednym z rozwiązań wspierających pozytywne nawyki 
postawy i zapobiegających powstawaniu schorzeń kręgo-
słupa w odcinku szyjnym, spowodowanych nadmiernym 
korzystaniem z telefonu czy laptopa, jest system opra-
cowany/wdrożony przez firmę Gyrache. Urządzenie do 
monitorowania ma formę sensora naklejanego na szyję, 
rejestrującego kąt nachylenia głowy. Dzięki temu, po połą-
czeniu z aplikacją zainstalowaną w telefonie użytkownika, 
w czasie rzeczywistym, odczytuje dane z urządzenia i wy-
świetla je w głównym ekranie aplikacji. Po przenalizowaniu 
danych, platforma wysyła powiadomienia zachęcające do 
ćwiczeń, które mają rozluźnić mięśnie odcinka szyjnego 
kręgosłupa. Projekt otrzymał prawie 999 tys. zł dofinan-
sowania w ramach programu POPW „Rozwój startupów  
w Polsce Wschodniej”.

Polscy przedsiębiorcy mają również na koncie innowa-
cje na skalę międzynarodową. Jedną z takich firm jest Mr 
Diagnostic.PL, która opracowała nową metodę diagno-
styczną, udoskonalającą usługę badania rezonansem ma-
gnetycznym. Zastosowaną nowością, o ogólnoświatowym 
zasięgu, jest użycie kamery termowizyjnej. Umożliwia to 
przeprowadzenie badania na pacjentach z wszczepionymi 
implantami metalowymi i naczyniowymi, którzy dotąd eli-
minowani byli z takiej diagnostyki, gdyż jednym z jej powi-
kłań był niekontrolowany, miejscowy wzrost temperatury 
w okolicach implantu. Projekt otrzymał 7,6 mln zł dofinan-
sowania w ramach programu POIR, w konkursie „Badania 
na rynek”.

Źródło: www.parp.gov.pl
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Niniejsze opracowanie mówi o monitoringu funkcji życiowych. Opisuje podstawowe i najważniejsze 
funkcje, jakie występują w monitorach funkcji życiowych. Dokładne opisanie wszystkich możliwych 

parametrów, jakie są w obecnej dobie możliwe do uzyskania przez te systemy, jest bardzo trudne z uwagi 
na ich mnogość i ciągły rozwój systemów monitorowania pacjenta. Monitory funkcji życiowych to pojęcie 
szersze. Do tej grupy urządzeń można zaliczyć również pulsoksymetry, które w ostatnich latach znacznie 

rozszerzyły swoje możliwości. Niemniej urządzenia stanowią ważną grupę sprzętu medycznego, 
który to sprzęt ciągle się rozwija i wzbogaca o nowe możliwości.

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

Monitoring funkcji życiowych  
– ważne narzędzie w arsenale 
lekarza i pielęgniarki 

Szpital. Sala intensywnego nadzoru. Na sali rozlegają 
się miarowe dźwięki różnych systemów podtrzyma-
nia i monitorowania funkcji życiowych. Wśród nich 
są monitory funkcji życiowych, powszechnie nazy-

wanymi, choć niesłusznie – ponieważ nazwa ta sugeruje 
ograniczenie ich możliwości do monitoringu EKG – kardio-
monitorami. 

Począwszy od wieku XVII przez wiek XVIII, prowadzone 
były obserwacje wpływu elektryczności na tkanki zwierzę-
ce. Z tym związane są przede wszystkim nazwiska: Luigi 
Galvani (1737–1798) i Alessandro Volta (1745–1827). Pierw-
szemu z nich przypisuje się konstrukcję czułego miernika 
prądu – galwanometru, drugi zaś zapisał się na kartach 
historii nauki i techniki przede wszystkim jako konstruktor 
ogniwa galwanicznego.

Wiek XIX to pierwsze czułe instrumenty pozwalające na 
wykrywanie przepływu prądu w ciele człowieka. Pierw-
szy zapis czynności elektrycznej serca odbył się w 1887, 
a dokonał tego August Waller (1856–1922) [4, 5]. Pewnym 
przełomem był rok 1895, kiedy to Willem Einthoven (1860–
1927) dokonał pierwszego udanego zapisu elektrokar-
diogramu oraz wprowadził go do użytku klinicznego [4]. 
Za odkrycie mechanizmu rejestracji elektrokardiogramu 
Willem Einthoven otrzymał w 1924 roku Nagrodę Nobla 
[4, 5]. Początek XX w. to jego prace nad galwanometrem 
strunowym oraz początkami zastosowań tych wynalaz-
ków w diagnostyce serca. Rok 1913 zaobfitował w „trójkąt 
Einthoven” – trójkąt równoboczny opisujący układ odpro-
wadzeń rejestrujący różnicę potencjałów, między które-
go wierzchołkami są kończyny górne i kończyna dolna 
lewa. Jako że ciało człowieka nie jest jednorodne, posiada 
objętość – wymiary w trzech osiach, różną przewodność 
różnych tkanek oraz serce, którego położenie nie jest 
centralne i którego rozmiary nie można przyjąć jako małe  
w stosunku do analizowanej objętości – „trójkąt Eintho-
ven” odbiegał znacznie od rzeczywistości. Został on  
w latach 40. XX w., po serii doświadczeń, zmodyfikowany 
przez Burgera i van Milaana i obecnie nosi nazwę „trójką-
ta Burgera”. Należy dodać, iż ten model również nie roz-
wiązuje wszystkich problemów związanych z niejedno-
rodnością elektryczną tkanek czy też zmiennej lokalizacji 
początku wektora serca w czasie cyklu sercowego [5]. 
Lata późniejsze to już początki i rozwój elektroniki, która 
rozwinie metody diagnostyczne. 

Wczesne systemy monitorowania funkcji życiowych 
były właściwie kardiomonitorami o budowie opartej  
o elementy dyskretne. Wprowadzenie układów scalonych www.pixabay.com
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zmieniło oblicze elektroniki również w medycznej. Dzi-
siaj są to specjalizowane układy scalone zawierające tory 
przetwarzania wzmacniania i filtracji sygnału analogowe-
go, systemy przetwarzania analogowo-cyfrowego (ADC)  
w jednej obudowie. Niech przedstawicielem tych układów 
w tym krótkim opracowaniu będzie rodzina ADAS1000 
prod. Analog Devices. Przy użyciu ADAS1000 można re-
jestrować EKG z 5 odprowadzeń. Niska moc i niewielkie 
rozmiary sprawiają, że możliwym jest zastosowanie do 
przenośnych aplikacji zasilanych bateryjnie np.: rejestrato-
rów Holtera czy też systemów telemetrycznych. Producent 
rekomenduje je również do monitorów stacjonarnych, jak 
również defibrylatorów. Umieszczenie w jednej obudowie 
układu scalonego na jednej płytce krzemowej całego toru 
pomiarowego poprawia sytuację związaną z zakłóceniami. 
Pozytywnie wpływa na jakość wytwarzanych systemów 
przez zwiększenie powtarzalności i zmniejszenie rozrzutu 
parametrów poprzez wytwarzanie ich w jednym procesie 
technologicznym. Postępująca technologia i miniaturyza-
cja sprzyja rozwojowi systemów diagnostycznych. 

Dzisiejsze systemy monitorowania funkcji życiowych to 
zaawansowane urządzenia mierzące i rejestrujące szereg 
parametrów życiowych pacjenta. Ich różnorakie konstruk-
cje i konfiguracje umożliwiają dostosowanie danego mo-
nitora do potrzeb oddziału oraz konkretnego stanowiska, 
na jakim ma pracować. Podstawowe systemy pozwalają na 
rejestrację czynności elektrycznej serca – elektrokardio-
gram (EKG), ciśnienia krwi mierzonego metodą nieinwazyj-
ną (NIBP), temperatury ciała (Temp), sygnału saturacji tle-
nowej krwi tętniczej (SpO2) oraz częstość oddechów (RR) 
i częstości tętna (HR). Rozbudowane wersje monitorów 
pozwalają na monitorowanie poziomu dwutlenku węgla 
w drogach oddechowych (CO2), pomiar ciśnienia krwi me-
todą inwazyjną (IBP), czyli metodą wewnątrznaczyniową, 
aż po specjalistyczne funkcjonalności stosowane tylko na 
salach operacyjnych. Tutaj systemy te, wspierające pracę 
lekarzy anestezjologów, pozwalają na monitoring gazów 
anestetycznych (pomiar stężenia środków anestetycznych 
takich jak np. Desfluran, Sewofluran) i gazów oddecho-
wych (tlen, dwutlenek węgla, podtlenek azotu). Możliwe 
jest również rozszerzenie pomiarów o monitorowanie 
przepływu w drogach oddechowych, objętości dróg odde-
chowych, krzywą ciśnienia w drogach oddechowych oraz 
wartości numeryczne, takie jak: objętość oddechowa, PEEP 
(dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe), PIP (szczytowe 
ciśnienie wdechowe), podatność dynamiczna, opór dróg 
oddechowych. 

Systemy pracujące na salach operacyjnych mogą monito-
rować również indeks bispektralny (BIS – Bispectral Index®). 
Wskaźnik ten ocenia głębokość znieczulenia ogólnego. 
Jego zasada działania jest oparta na pomiarze aktywności 
elektrycznej mózgu. Został on zatwierdzony do stosowania 
przez Food and Drug Administration (FDA) w roku 1996 [1]. 
BIS jest pojedynczą wartością – liczbą informującą lekarza 
anestezjologa o mocy i częstotliwości sygnału EEG. Te dwie 
podstawowe cechy nie są jedynymi, jakie są brane pod uwa-
gę w określaniu wskaźnika BIS. U podstaw określenia tego 
parametru leżą badania empiryczne i analiza statystyczna 
oraz założenia o istnieniu i możliwości zidentyfikowania 
pewnej kombinacji cech zawartych w sygnale EEG, które to 

będą silnie skorelowane z poziomem znieczulenia. Skala BIS 
zawiera się w przedziale od 0 do 100 i jest ona skalą liniową. 
Jest bezwymiarowa i nie odzwierciedla żadnego pomiaru 
wyrażanego w jednostkach fizycznych [2]. Niska wartość BIS 
wskazuje na stan znieczulenia niezależnie od jego uzyska-
nia u pacjenta, zaś wysoki – stan świadomości. Brak wpływu 
czynnika znieczulającego na wartość BIS był jednym z pod-
stawowych założeń przy jego opracowywaniu. Obszerny 
opis zastosowania oparty na analizie literatury przedstawili 
badacze w pracy [3].  

Na oddziałach intensywnej terapii stosunkowo często 
wykorzystywaną funkcjonalnością jest monitorowanie 
rzutu serca (C.O.) oraz innych parametrów hemodyna-
micznych. Pomiar jest realizowany przy użyciu tak zwanej 
termodylucji, czyli przepływ w układzie naczyniowym 
mierzony jest poprzez pomiar spadku temperatury po 
wprowadzeniu do niego zimnego roztworu. Ponieważ rzut 
serca ciągle się zmienia, to w celu uzyskania wiarygodnej 
wartości należy wziąć średnią z wykonanej serii pomiarów. 
Do wykonywania pomiarów rzutu serca wykorzystuje się 
dwie metody: termodylucję w prawej komorze serca lub 
termodylucję przezpłucną (PiCCO).

Pewnym specyficznym rodzajem monitorów funkcji ży-
ciowych są te wykorzystywane w warunkach rezonansu 
magnetycznego (MR). Systemy MR wykorzystują do swo-
jego działania silne pole magnetyczne oraz falę elektro-
magnetyczną o ściśle zdefiniowanej częstotliwości – tzw. 
częstotliwości rezonansowej. Idea pracy MR polega na 
pobudzaniu wybranych obszarów ciała pacjenta energią 
fali elektromagnetycznej przy sekwencji pól gradiento-
wych oraz odbiorze odpowiedzi, jaka pochodzi od tkanek 
pacjenta. Sygnał tej odpowiedzi jest bardzo słaby i bardzo 
łatwo jest go zakłócić. Dlatego też systemy MR są ekrano-
wane od świata zewnętrznego, gdyż  poziom natężenia fal 
elektromagnetycznych pochodzących z otoczenia zakłó-
ciłby całkowicie sygnał użyteczny odbierany przez zestaw 
cewek odbiorczych. Dlatego też wszelkie urządzenia, jakie 
zostają wprowadzone do klatki Faradaya – tak nazywa się 
to pomieszczenie, w którym znajduje się magnes będący 
sercem każdego MR – muszą być wykonane w specjalny 
sposób. Najważniejsza jest ochrona słabego sygnału MR 
przed wpływem wielu częstotliwości, jakie są generowane 
w takim urządzeniu.  

www.pixabay.com
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Monitory funkcji życiowych są przygotowywane do 

rejestracji sygnałów pacjentów ze wszystkich grup wieko-
wych. W skład ich wyposażenia wchodzi szereg akcesoriów 
dostosowanych do wieku pacjenta. Najbardziej wymaga-
jącymi wydają się być najmniejsi pacjenci – noworodki,  
a w tym przede wszystkim wcześniaki. Można powiedzieć, 
iż tutaj wszystko musi być inne – począwszy od rozmiarów 
mankietów do pomiaru ciśnienia aż po czujniki saturacji. 
Właśnie technologia pomiaru SpO2 jest tą, która wyróżnia 
monitory dla noworodków. Technologia MASIMO Rainbow 
SET pozwala mierzyć saturację tlenem hemoglobiny krwi 
tętniczej (SpO2), częstości tętna (PR), wskaźnik perfuzji (PI) 
i wskaźnika zmienności fali pletyzmograficznej (PVI) wraz 
z opcjonalnymi nieinwazyjnymi pomiarami hemoglobiny 
całkowitej (SpHb), karboksyhemoglobiny (SpCO), całko-
witej zawartości tlenu (SpOC), methemoglobiny (SpMet), 
wskaźnika rezerwy tlenowej (ORi) i częstości oddechów za 
pomocą krzywej pletyzmograficznej (RRp). Urządzenia po-
pularnie zwane pulsoksymetrami mogą również mierzyć 
wydechowe ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla (EtCO2), 
ułamkowe stężenie dwutlenku węgla (FiCO2) oraz rezerwę 
tlenową (ORi).

Monitory funkcji życiowych wykorzystują również me-
todę spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIRS),  pulsoksy-
metrię odbicia (rSO2). Ten ostatni parametr analizuje sygnał 
odbity  od tkanki. 

Kolejną grupą pomiarów użytecznych w szczególności 
w przypadku najmniejszych pacjentów jest przezskórne 
monitorowanie gazów oddechowych – ciśnienie parcjalne 
tlenu oraz dwutlenku węgla dyfundujących przez skórę 

(tcpO2/tcpCO2). Dzięki temu, że jest to pomiar nieinwa-
zyjny, w znaczący sposób może zostać ograniczona ilość 
pobrań krwi tętniczej u pacjentów wymagających tego 
monitorowania, czyli w szczególności w przypadku nowo-
rodków urodzonych skrajnie przedwcześnie. Należy tu za-
znaczyć, że pomiary przezskórne nie mogą całkowicie za-
stąpić bezpośrednich pomiarów gazometrycznych z krwi 
tętniczej – mogą jednak znacząco ograniczyć ilość pobrań. 
Kolejną konieczną podkreślenia kwestią jest to, że wynik 
pomiaru przezskórnego nie jest wartością identyczną, ale 
wykazuje doskonałą korelację z tymi odczytami.  

Moduł pomiaru przewodnictwa nerwowo-mięśnio-
wego (NMT) umożliwia ocenę rozluźnienia mięśni, szcze-
gólnie u pacjentów z blokiem nerwowo-mięśniowym. Po 
stymulacji nerwu ruchowego impulsem elektrycznym 
wysyłanym do dwóch elektrod dokonuje się pomiarów 
siły reakcji mięśniowej, który odbywa się z użyciem czuj-
nika przyspieszenia. Samo zjawisko przewodnictwa wraz 
z historią jego badania zostało bardzo dobrze przedsta-
wione w pracy [4]. 

Dzieląc monitory funkcji życiowych z uwagi na ich bu-
dowę, możemy mówić o monitorach modułowych oraz 
kompaktowych, czyli takich, które są scalone z jednostka-
mi pomiarowymi. Monitory o budowie modułowej mogą 
być w stosunkowo prosty sposób zmieniane i rozbudo-
wywane o dodatkowe funkcjonalności. Inaczej jest, gdy 
mamy do czynienia z systemem kompaktowym – wów-
czas to użytkownik skazany jest najczęściej na zestaw 
wbudowanych funkcji pomiarowych. Wybór pomiędzy 
tymi dwoma podstawowymi rozwiązaniami powinien od-

bywać się zawsze w oparciu o konieczne 
do realizacji zadania oraz profil oddziału, 
który będzie te monitory wykorzysty-
wał. Znakomitym rozszerzeniem możli-
wości monitorów są systemy zbierające 
dane, czyli tzw. centrale monitorowania 
pacjenta. Są one szczególnie użyteczne 
wszędzie tam, gdzie zachodzi koniecz-
ność ciągłego nadzoru pielęgniarskiego 
większej ilości łóżek chorych. Te najczę-
ściej wielomonitorowe stacje pozwalają 
nie tylko na oglądanie aktualnego za-
pisu, ale również mogą przechowywać 
dane oraz tworzyć raporty. 

Rysunek 1 prezentuje przykład rze-
czywistego systemu zbierania i zarzą-
dzania danymi w obrębie jednego od-
działu szpitala. Centrale monitorowania 
pacjenta zbierają dane z poszczególnych 
monitorów funkcji życiowych i prezen-
tują je w sposób zbiorczy na ekranach  
w stanowiskach nadzoru pielęgniarskie-
go. Równocześnie dane są transmitowane 
siecią szpitalną do serwera realizującego 
komunikację – najczęściej w standardzie 
HL7 ze szpitalnym systemem informa-
tycznym (HIS). Tam dane są zapisywane 
do rekordu pacjenta. Dodatkowo serwer 
realizuje transmisję danych do lekarskich 
stacji nadzoru. Oprogramowanie stacji 

Rys. 1 Przykładowy schemat systemu monitorowania i transmisji 
danych medycznych do systemu HIS (opracowanie własne)
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lekarskich, jak i pielęgniarskich pozwala na dostęp do da-
nych o stanie pacjenta, jak również na tworzenie raportów. 

Ciągle rozwijające się technologie informatyczne oraz 
stosowanie sztucznej inteligencji pozwalają na analizę da-
nych w sposób do tej pory trudny do osiągnięcia. Systemy 
zbierające dane z wielu urządzeń np.: pomp infuzyjnych, 
respiratorów, inkubatorów itp. oraz ich całościowa anali-
za prowadzą do powstawania całkiem nowego podejścia 
do pojęcia monitoringu funkcji życiowych. Nastąpi jego 
rozszerzenie. W przyszłości rolę informowania personelu 
lekarsko-pielęgniarskiego o stanie pacjenta przejmą syste-
my eksperckie przedstawiające skumulowane dane z wielu 
urządzeń. Personel pełniący opiekę nad pacjentem będzie 
w stanie otrzymać zbiorcze zestawienia o stanie pacjenta 
w trybie on-line.  

Jednakże w tym w pełni zautomatyzowanym świecie, 
do którego dążymy maszyny informujące o stanie pacjenta 
pozostaną tylko i wyłącznie maszynami. Ostateczną decy-
zję o postępowaniu z pacjentem będzie musiał nadal pod-
jąć zespół lekarsko-pielęgniarski.     
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Holter EKG skuteczną diagnozą 
dla wielu przypadłości 
związanych z sercem
Czym jest badanie EKG metodą Holtera?

Badanie EKG metodą Holtera jest to elektrokardiografia 
badająca aktywność elektryczną serca przez całą dobę. 
Stanowi formę skutecznej diagnostyki chorób serca, będąc 
zdecydowanie bardziej dokładną i miarodajną, niż zwykłe 
EKG spoczynkowe. Poprzez takie badanie lekarz może oce-
nić, jak pracuje serce w konkretnych sytuacjach, na space-
rze, w trakcie treningu, podczas sprzątania, w pracy.

Jeśli wykonywane jest badanie EKG serca, gdzie pacjent 
leży na kozetce, trudno jest wykryć patologiczne stany 
związane z pracą serca, które najczęściej pojawiają się  
w wyniku zwiększonego wysiłku. Holter EKG daje możli-
wość sprawdzenia, skąd się biorą omdlenia, duszności, jak 
również i kołatanie serca. Żeby ocenić pracę serca przez 
całą dobę, ten typ EKG stanowi najlepszy z możliwych wy-
bór. 

 
W jakich sytuacjach niezbędny jest holter EKG?

Jeśli u pacjenta pojawiają się niepokojące objawy zwią-
zane z pracą serca, absolutnie nie można ich bagatelizować. 
Najczęściej występującymi są: duszności, bóle w klatce pier-
siowej, kołatanie serca, omdlenia, zawroty i bóle głowy.

Zazwyczaj w pierwszej kolejności wykonywane jest 
zwykłe badanie EKG spoczynkowe. Jeśli ono niczego nie 
wykryje, a tak zdarza się bardzo często, kolejnym badaniem 
jest holter EKG. Kto powinien takiemu badaniu się poddać? 
Dla kogo jest ono skierowane? Jest to badanie dla:
l osób z wadami serca;
l osób z nadciśnieniem tętniczym;
l osób z chorobą wieńcową;

l osób po przebytym zawale serca;
l osób z niewydolnością serca;
l osób z migotaniem przedsionków;
l osób borykających się z kardiomiopatią;
l osób, u których występują niepokojące objawy ze stro-

ny pracy mięśnia sercowego.
Uporządkowując te informacje, wykonanie badania ser-

ca metodą Holtera można podzielić na trzy grupy:
l diagnostyczne – daje możliwość wykrycia wszelkich pa-

tologicznych zmian w obrębie serca, których zwykłe  ba-
danie EKG nie jest w stanie wykryć. Dotyczy to między 
innymi takich zmian chorobowych, jak: zaburzenia rytmu 
serca, zaburzenia przewodzenia, niedokrwienie serca;

l prognostyczne – daje możliwość oceny rokowania w trak-
cie choroby serca, wykorzystując w tym celu różne para-
metry. Pod uwagę bierze się między innymi analizę zmien-
ności rytmu, arytmie, zmiany w zakresie odcinka ST czy też 
QT, określenie oceny ryzyka nagłego zgonu sercowego;

l oceniające – daje możliwość sprawdzenia i oceny pracy 
serca przed wprowadzeniem leczenia i w trakcie jego 
trwania, pozwalając porównać otrzymany obraz. To tak-
że i sprawdzenie skuteczności zabiegów czy też funkcjo-
nalności wszczepionych do organizmu urządzeń.
 

Czy do badania EKG metodą Holtera należy się przy-
gotować?

Nie. Nie ma żadnych wskazań do tego, aby do badania 
się przygotować. Jest to nieinwazyjne badanie kardio-
logiczne, które ma na celu ocenę pracy serca przez całą 
dobę, a więc osoba badana powinna zachowywać się tak, 
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jak każdego dnia. Holter EKG sprawdza więc aktywność 
elektryczną serca i podczas snu, i podczas wszelkich czyn-
ności, jakie wykonywane są w ciągu dnia. 

Jedynym tutaj ograniczeniem jest samo urządzenie, któ-
re powodować może dyskomfort i które nie daje możliwości 
wzięcia kąpieli. W przypadku mężczyzn konieczne jest także 
zgolenie owłosienia na klatce piersiowej. Poza tym, w żaden 
sposób holter nie ogranicza i nie sprawia, by badany miał 
zachowywać się inaczej. Należy tylko pamiętać, o zrezy-
gnowaniu z wszelkich kremów i balsamów, które mogłyby 
utrudniać przyczepienie elektrod EKG do ciała. Nie można 
stosować koców elektrycznych, wykrywaczy metali, czy też 
źródeł promieniowania magnetycznego. Co więcej, używa-
nie telefonu w trakcie badania w bliskiej odległości z holte-
rem, również może mieć wpływ na zapis EKG. 

 
Holter EKG – przyczepienie elektrod EKG

W dniu badania należy zgłosić się o wyznaczonej go-
dzinie na założenie urządzenia. Wykorzystując specjalną 
pastę abrazyjną, która pomaga w przyczepieniu elektrod 
EKG, umieszcza się je w odpowiednich miejscach na ciele. 
Następnie zabezpiecza się przewody z użyciem plastrów, 
aby nie doprowadzić do wstrząsów w trakcie chodzenia. 
Po włączeniu urządzenia, pacjent powinien wykonywać 
wszystkie czynności tak, jak do tej pory. Jeśli dojdzie do 
odklejenia elektrody, należy skonsultować się z lekarzem. 
Istotne w trakcie badania jest także rejestrowanie przebie-
gu zdarzeń przez całą dobę. W specjalnym dzienniczku na-
leży zapisywać wszelkie wykonywane czynności, bowiem 
na tej podstawie i poprzez wynik badania EKG można 
ocenić, jak to serce pracuje i kiedy występują ewentualne 
nieprawidłowości. Istotne jest to, aby zgłosić się o wyzna-
czonej porze na ściągnięcie urządzenia. Ostatnim etapem 
jest poddanie analizie rejestru pracy serca, który jest nie-
ocenionym źródłem informacji dla kardiologa. 

  
Różnorodne rodzaje holterów

Na przestrzeni lat znacząco zmieniły się urządzenia do mo-
nitorowania pracy serca w sposób ciągły. Dziś ważą one około 
100 - 200 gramów, z zastosowaniem trzech lub dwunastu od-
prowadzeń, aby móc otrzymać prawidłowy zapis EKG. 

W niektórych sklepach medycznych otrzymać można 
różnego rodzaju urządzenia do zapisu EKG metodą Holte-
ra. Wśród tych najbardziej polecanych znajdują się między 
innymi takie marki, jak: medical ECONET, Aspel czy ExeMed.

 
Co pozwala wykryć Holter EKG?

 Wykonując badanie Holtera EKG, wykryć można szereg 
różnego rodzaju zaburzeń pracy serca, jakich nie byłby  
w stanie wykryć zwykły holter. I tak są to:
l bradykardia – jest to 50–60 uderzeń na minutę;
l tachykardia – jest to powyżej 100 uderzeń na minutę;
l kołatanie serca – jest to odczucie pacjenta sugerujące  

o przyspieszonej pracy serca;
l migotanie przedsionków- jest to zaburzenie rytmu ser-

ca, w którym występuje niemiarowa czynność pracy ser-
ca, jak również i deficyt tętna na obwodzie. EKG serca 
przedstawia tutaj niemiarowy rytm serca i brak załam-
ków P.
Podczas dokonywania zapisu EKG pod uwagę bierze 

się między innymi morfologię zespołów QRS, ocenę czę-
stości rytmu serca, a także dobowe zmiany odcinka ST, 
możliwie występujące arytmie serca. Minusem tej meto-
dy jest dobowa zmienność wyników i nie w każdym przy-
padku możność wychwycenia konkretnych epizodów, 
które występują rzadziej, niż raz na 24 godziny. To także  
i zakłócenia w zapisie w wyniku na przykład odklejenia 
się elektrod. 

Dokonanie monitorowania elektrokardiogramu meto-
dą Holtera pozwala na ciągłą rejestrację aktywności serca, 
co ma ogromne znaczenie w przypadku diagnozowania 
schorzeń, jakie są widoczne przede wszystkim w trakcie 
wykonywania różnorodnych czynności. W przypadku po-
jawienia się omdleń niewiadomego pochodzenia, zabu-
rzeń rytmu serca czy przebytych wcześniej zawałów serca, 
na pewno jest to doskonały sposób na to, by móc pracę 
serca skontrolować i postawić w związku z tym konkretną 
diagnozę.

Dlaczego warto badać serce?
Serce jest najsilniejszym mięśniem w naszym organi-

zmie i dopóki ono bije, żyjemy. Nic więc dziwnego, że po-
winniśmy o nie odpowiednio dbać. Zdrowa, pełnowarto-
ściowa dieta, odpowiednia dawka aktywności fizycznej, 
odpowiednia higiena snu, a nade wszystko profilaktyka  
– czyli badanie serca. Każda osoba po 40 roku życia powin-
na wykonać minimum raz do roku EKG serca spoczynkowe, 
a jeśli pojawią się niepokojące objawy – jak najszybciej.

 
Co wzbudza niepokój? 

Jakie objawy mogą sugerować choroby serca? Są to 
między innymi: bóle w klatce piersiowej, duszności, koła-
tanie serca, problemy z oddychaniem. Poprzez aparat EKG 
można wykonać elektrokardiografię, która bada czynność 
elektryczną serca i na jej podstawie diagnozuje zaburzenia 
rytmu serca i wszelkie choroby. 

Źródło: www.ekg.net.pl
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37 lat od pierwszego 
udanego przeszczepu 
serca w Polsce

5 listopada 1985 roku, wbrew dezaprobacie środowiska medycznego, w obliczu niezliczonych przeszkód, 
prof. Zbigniew Religa wraz z prof. Andrzejem Bochenkiem i prof. Marianem Zembalą przeprowadził 

pierwszy w Polsce udany przeszczep serca. Był to wielki sukces i przełom medycyny. Ten wyjątkowy 
dzień wspomina prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek, który obecnie jest konsultantem 

ds. kardiochirurgii Grupy American Heart of Poland.

Pierwszy pacjent, u którego przesz-
czepiono serce w Zabrzu był rolni-
kiem z Krzepic i miał krańcową po-
stać niewydolności serca. Dawcą 

był młody mężczyzna, u którego na sku-
tek wypadku samochodowego stwier-
dzono śmierć mózgu. 

– Pamiętam, jak wszyscy byliśmy nie-
samowicie rozentuzjazmowani, wiedząc 
że ten przeszczep serca się zdarzy lada 
moment. Czy byliśmy przygotowani? 
Wydaje mi się, że tak – na tyle, na ile moż-
na było być przygotowanym 37 lat temu, 
bez możliwości dostępu do nowoczesnej 
telekomunikacji, do internetu, do źródeł 
wiadomości, które obecnie pojawiają się 
natychmiast. Najbardziej z nas wszyst-
kich był przygotowany oczywiście Zbi-
gniew Religa, a my wszyscy staraliśmy się 
doczepić do tego „pędzącego pociągu”, 
którym był Pan Profesor – wspomina An-
drzej Bochenek, konsultant ds. kardiochi-
rurgii, współzałożyciel Grupy American 
Heart of Poland.

– Dzień był równie ponury jak dzisiaj. 
Za oknem była mżawka, ale entuzjazm, 
który był na salach operacyjnych, nie po-
zwalał na to, żeby zastanawiać się, jaka 
jest pogoda. Dawca był na jednej sali 
operacyjnej, na drugiej sali był odbior-
ca. Marian Zembala razem z prof. Reli-
gią przygotowywali serce do pobrania 
dawcy, ja byłem przy stole operacyjnym, 
gdzie leżał jego biorca. Do każdego z nas 
należała jakaś część tej operacji. Trzeba 
było otworzyć klatkę, skalibrować tętni-

„Serce zostało wycięte i pojawiła się taka duża pusta jama 
w klatce piersiowej. Wtedy pomyślałem, co my zrobimy, 

jeżeli nie uda się tego serca przeszczepić?” 
– wspomnienia prof. Andrzeja Bochenka

ce, żyły, podłączyć chorego do krążenia pozaustrojowego. W międzycza-
sie profesor Religa z Marianem Zembalą wycięli serce i pojawili się na sali 
operacyjnej. Zamieniliśmy się i ja asystowałem panu profesorowi do tego 
pierwszego przeszczepu. Oczywiście Marian Zembala też był razem z nami 
– mówi. 

– Pamiętam, pod jak ogromnym wrażeniem byłem całej sytuacji. Serce 
zostało wycięte i pojawiła się taka pusta jama w klatce piersiowej, bardzo 
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duża, bo serce pacjenta było przerośnięte  
i niewydolne, a serce dawcy mniejsze. I za-
stanawiałem się, co my zrobimy, jeżeli nie 
uda się tego serca przeszczepić? Tutaj sytu-
acja była zero-jedynkowa – tego zniszczo-
nego serca nie można by już było przecież 
wszczepić z powrotem. Trzeba było zro-
bić wszystko, żeby wszczepić nowe serce.  
I muszę powiedzieć, że pod największym 
wrażeniem byłem obserwując profesora, 
który z wielką precyzją i bez niepotrzebne-
go stresu idealnie wykonał ten zabieg. Nie 
było krwawienia operacyjnego. Po pew-
nym czasie serce zaczęło bić, nerki zaczęły 
pracować i chory został przewieziony na 
salę pooperacyjną. Entuzjazm był bardzo 
wielki. W tym momencie wydawało nam 
się, że już jesteśmy znawcami od transplan-
tologii. Ale w rzeczywistości to była jeszcze 
bardzo długa droga – zaznacza profesor. 

– Niestety, pacjent był w bardzo złym 
stanie – nie z uwagi na serce, ale znisz-
czone nerki i układ odpornościowy. To 
spowodowało, że bardzo szybko pojawiły 
się powikłania. Nie mieliśmy jeszcze także pełnej wiedzy 
dotyczącej leków represyjnych. Oznaczanie preparatów 
represyjnych było bardzo utrudnione. Preparat trzeba 
by odwieźć do Warszawy, do jedynego chyba ośrodka  
w Polsce, który potrafił je oznaczać. To powodowało bar-
dzo wiele problemów. Zbyt duże dawki cukru mogły po-
wodować niewydolność nerek, zbyt małe mogły powodo-
wać odrzut. – tłumaczy Andrzej Bochenek. 

– Dlatego ten pierwszy przeszczep pamiętam jako wiel-
kie wydarzenie, ale też jako wielką walkę o to, by chory 
przeżył. To nie było takie proste, szczególnie w tamtych 
czasach, kiedy były np. problemy z dostępnością do krwi. 
Pamiętam, że niezwykle pomagała nam wtedy jednostka 
wojskowa, która znajdowała się w Zabrzu i żołnierze ma-
sowo przychodzili oddawać krew, żeby ratować chorych. 
Nie schodziliśmy z dyżurów czasami przez parę dni. Z per-
spektywy czasu myślę, że na pewno powodowało to różne 
stresy nie tylko u nas, ale też w rodzinie. Ale wówczas robi-
liśmy to z własnej, nieprzymuszonej woli. Bo byliśmy pełni 
zapału. Bo prof. Religa stwarzał takie wrażenie, że jeżeli te 
rzeczy nam się udadzą, to wkrótce my sami będziemy ro-
bili przeszczepy, to my będziemy przewodzić takim ope-
racjom. To było niezwykle zachęcające dla młodych ludzi 
i pokazuje, jakim niezwykłym liderem był prof. Religa. Nie 
tylko sam bardzo ciężko pracował, potrafił też zachęcić lu-
dzi, by pracowali razem z nim.  – dodaje. 

Jak podkreśla prof. Andrzej Bochenek, dzisiaj sytuacja w 
transplantologii zmieniła się diametralnie. Transplantacja 
stała się niemalże rutynową operacją. W samym tylko Za-
brzu poziom wykonanych transplantacji można mierzyć w 
setkach, a może nawet tysiącach. Oczywiście są to nie tylko 
przeszczepy serca. 

 – Kolejnym etapem, który także rozpoczęliśmy, był 
przeszczep płuc. Tym co obecnie stanowi największą prze-
szkodę dla transplantacji jest dostępność organów. Nie 
dotyczy to tylko Polski, ale całego świata. Dlatego inten-

sywnie pracuje się nad metodami mechanicznego wspo-
magania. Takie badania rozpoczęliśmy również w Zabrzu. 
Pierwsze urządzenia do wspomagania, produkowane 
przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii, wielu pacjentom 
uratowały życie –  dzięki nim chory może doczekać do mo-
mentu, gdy pojawi się dawca i wykona się transplantację 
serca. Coraz częściej mówi się już o tym, że pewne urzą-
dzenia będą tzw. terapią docelową, czyli że wszczepienie 
niewielki maszynki wspomagającej serce może doprowa-
dzić do tego, że pacjent wróci do normalnego życia – mówi 
współzałożyciel Grupy American Heart of Poland. 

– I to wszystko zaczęło się 37 lat temu. Pamiętam jak 
pierwszy raz pojawiłem się w gabinecie profesora, gdy 
wróciłem z Anglii. Powiedział wtedy: dobrze, że wróciłeś, 
bo są nam potrzebni tacy ludzie. Będziemy przeszczepiać 
serca, będziemy tworzyć urządzenia do wspomagania ser-
ca. Popatrzyłem się na profesora, na brudne wtedy jeszcze 
mury starego szpitala na Curie-Skłodowskiej i budującego 
się szpitala w Śląskim Ośrodku Kardiologii i pomyślałem 
sobie co to –  za przeproszeniem –za fantasta i wariat? W 
Polsce jeszcze nie robi się wystarczającej liczby operacji 
bypassów i zastawek, a on mi mówi o przeszczepach serca 
i urządzeniach do wspomagania?! Czas pokazał, że nie mia-
łem wtedy racji. I do dzisiaj uważam, że tacy ludzie, tacy 
liderzy, którzy wybiegają ponad przeciętność, są nam bar-
dzo potrzebni. Bo to dzięki prof. Relidze i dzięki. prof. Zem-
bali, który bardzo zaangażował się w program transplan-
tologii, polska transplantologii i polska kardiochirurga są 
teraz na światowym poziomie. – podsumowuje prof. An-
drzej Bochenek. 

Grupa American Heart of Poland

Informacja prasowa



54 4/2022 – WYROBY MEDYCZNE

KARDIOLOGIA I MONITOROWANIE PACJENTA

Skuteczność rehabilitacji kardiologicznej 
po zabiegu przezskórnej angioplastyki 
tętnic wieńcowych
Bożena Kocik, Anna Spannbauer, Piotr Mika

Rehabilitacja jest wielokierunkowym, kompleksowym procesem mającym na celu ułatwienie zdrowienia 
oraz poprawę sprawności fizycznej i psychicznej. Postępy ostatnich lat związane z rozwojem kardiologii

 inwazyjnej i kardiochirurgii przyczyniły się do pozornego zdrowienia pacjentów kardiologicznych, ponieważ 
żadne interwencje naczyniowe nie są w stanie uchronić przed postępującą chorobą, jaką jest miażdżyca. 

W przypadku osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego mówi się raczej o kompleksowej 
rehabilitacji kardiologicznej, której celem jest zatrzymanie postępu choroby i zapobieganie jej tragicznym 
skutkom. Rehabilitacja kardiologiczna wraz z prewencją wtórną są integralnymi strategiami postępowania 

po zabiegu przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych i opierają się na działaniach zmierzających 
do zmniejszenia przyszłej chorobowości oraz śmiertelności, a także dalszej poprawy w zakresie objawów. 

Kluczową rolę odgrywa modyfikacja czynników ryzyka miażdżycy oraz wprowadzenie trwałych zmian 
stylu życia – ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia aktywności fizycznej.

„Rehabilitacja powinna być integralną częścią postępo-
wania dla każdego chorego na serce” [1]. Interwencje reha-
bilitacyjne mają na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej 
powrotu do normalnego, aktywnego życia zawodowego, 
rodzinnego i społecznego. Proces ten wymaga połącze-
nia wiedzy i umiejętności opiekunów – lekarzy, pielęgnia-
rek, ekspertów w dziedzinie rehabilitacji kardiologicznej, 
żywienia, psychologii. Jedynie interdyscyplinarny zespół 
pracujący w odpowiednio przygotowanym ośrodku może 
realizować zadania związane z kompleksową rehabilitacją 
kardiologiczną [1, 2]. Działania w tym zakresie oraz wtórna 
prewencja kardiologiczna są rekomendowane w leczeniu 
pacjentów z chorobą niedokrwienną serca (najwyższy po-
ziom dowodu naukowego – klasa I) przez Europejskie To-

warzystwo Kardiologiczne oraz amerykańskie towarzystwa: 
American Heart Association, American College of Cardiolo-
gy i American College of Sports Medicine [2–7].

Programy kompleksowej rehabilitacji i wtórnej prewen-
cji są obecnie uważane za standard w postępowaniu z pa-
cjentami z chorobą niedokrwienną serca, w tym szczegól-
nie z osobami po rewaskularyzacji mięśnia sercowego [4, 
8]. Wartość kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej ma 
swoje odzwierciedlenie nie tylko w fizjologicznych, ale tak-
że psychicznych korzyściach zdrowotnych. Modyfikuje ona 
czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca, poprawia 
wydolność układu krążeniowo-oddechowego, sprawność 
psychofizyczną oraz funkcję narządu ruchu, mobilizując 
pacjenta do leczenia. Dodatkowo redukuje częstość reho-
spitalizacji oraz wpływa na realizację zasadniczych celów, 
jakimi są poprawa jakości i wydłużenie życia pacjentów. 
Postępowanie łączące aktywność fizyczną z edukacją zdro-
wotną oraz oddziaływaniem behawioralnym zmniejsza 
ryzyko ostrych incydentów sercowo-naczyniowych, opóź-
nia rozwój choroby oraz skraca czas rekonwalescencji [1, 4, 
6]. Wzrost wydolności fizycznej pacjentów z chorobą nie-
dokrwienną serca usprawnia krążenie wieńcowe oraz funk-
cję śródbłonka naczyniowego [9, 10]. Zasadniczy efekt reha-
bilitacji kardiologicznej to zahamowanie rozwoju, a nawet 
regresja miażdżycy i jej klinicznych konsekwencji [1].

Miażdżyca tętnic jest procesem uogólnionym, a jej ob-
jawy kliniczne uzależnione są od lokalizacji w tętnicach 
wieńcowych. Sukcesywnie redukując światło naczynia 
i przyczyniając się do jego zwężenia, może ona dopro-
wadzić do zawału mięśnia sercowego. Jedną z głównych 
metod rewaskularyzacji mięśnia sercowego u pacjentów  

Stałe elementy kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej:
l ocena stanu klinicznego pacjenta;
l optymalizacja leczenia farmakologicznego;
l optymalizacja funkcji wszczepialnych elektronicznych urządzeń 
   terapeutycznych (stymulator serca, kardiowerter-defibrylator, 
   stymulator resynchronizujący, urządzenia wspomagające pracę 
   komór serca itp.);
l leczenie ruchem – stopniowe, kontrolowane dawkowanie wysiłku 
   fizycznego, dostosowanego do indywidualnych możliwości chorego;
l rehabilitacja psychospołeczna – opanowanie stresowych sytuacji 
   i stanów emocjonalnych, takich jak lęk lub depresja, akceptacja 
   ograniczeń wynikających z choroby;
l diagnostyka i zwalczanie czynników ryzyka choroby 
   niedokrwiennej serca;
l modyfikacja stylu życia;
l edukacja pacjentów i ich rodzin;
l monitorowanie efektów rehabilitacji kardiologicznej.

Rys. 1. Elementy kompleksowej rehabilitacji 
kardiologicznej [1]
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z chorobą wieńcową jest zabieg przezskórnej angioplasty-
ki tętnic wieńcowych (percutaneous coronary intervention – 
PCI). Rewaskularyzacja za pomocą PCI jest efektywniejszą 
metodą niż samo leczenie zachowawcze. W porównaniu  
z nim interwencje PCI skuteczniej zmniejszają dławicę,  
a w rezultacie wpływają korzystniej na poprawę toleran-
cji wysiłku fizycznego i jakości życia pacjentów. W dobie 
rozwoju i doskonalenia kardiologii interwencyjnej techni-
ka PCI jest jedną z najczęściej wykonywanych interwen-
cji medycznych, mającą coraz lepsze wyniki u pacjentów  
z chorobą naczyń wieńcowych [11].

Udrożnienie naczyń metodą PCI nie oznacza jednak 
wyleczenia miażdżycy. Zatrzymanie postępu choroby 
i zapobieganie jej tragicznym powikłaniom należy do 
zadań kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej [12]. 
Istotną rolę odgrywa świadomość korzyści płynących 
z ćwiczeń oraz chęć podjęcia wysiłku mimo fizycznych 
ograniczeń [11].

Doniesienia naukowe
Rehabilitacja kardiologiczna stanowi kluczowy element 

prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego. Zasady 
jej prowadzenia wśród pacjentów po planowych zabie-
gach PCI nie różnią się istotnie od zasad odnoszących się 
do pacjentów ze stabilną dusznicą bolesną. Poszczególne 
etapy rehabilitacji kardiologicznej powinny być realizo-
wane na podstawie standardów i wytycznych, natomiast 
kwalifikacja pacjenta powinna uwzględniać stratyfikację 
ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz indywidualny 
program usprawniania.

Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna obejmuje 
skoordynowane działania prewencyjne, wśród których 
najważniejsze są aktywność fizyczna oraz prozdrowotny 
tryb życia [1, 11]. Do najczęściej stosowanych form trenin-
gu wytrzymałościowego zalicza się trening marszowy na 
bieżni, na ergometrze rowerowym, trening kombinowany 
kończyn górnych i dolnych na cykloergometrach, marsz na 
steperach, ćwiczenia na maszynach wioślarskich lub naśla-
dujących jazdę na nartach biegowych [1]. Coraz większą 
popularność zyskuje również nordic walking, czyli marsz 
w terenie [13]. Aerobowy trening wytrzymałościowy może 
być prowadzony w formie ciągłej lub interwałowej, nato-
miast w poszczególnych okresach rehabilitacji należy zale-
cać dodatkowo zajęcia uzupełniające, np. ćwiczenia ogól-
nousprawniające [1, 11] (rys. 1).

Korzystne efekty rehabilitacji kardiologicznej u pacjen-
tów po zabiegu PCI zostały bardzo dobrze udokumento-
wane w piśmiennictwie medycznym. Liczne badania po-
twierdzają, że wpływa ona na zmniejszenie śmiertelności 
oraz częstości występowania incydentów sercowo-naczy-
niowych [14–18]. Jej zastosowanie u pacjentów poddanych 
rewaskularyzacji mięśnia sercowego w opublikowanych 
badaniach skutkowało znaczącą poprawą rokowań spowo-
dowaną zmniejszeniem liczby hospitalizacji oraz polepsze-
niem jakości życia [17, 19]. Dodatkowo wyniki potwierdzają, 
że interwencja PCI u pacjentów z chorobą niedokrwienną 
serca wiąże się z większą redukcją śmiertelności, zachoro-
walności oraz zmniejszeniem objawów choroby wieńcowej 
w porównaniu z leczeniem zachowawczym [20, 21]. Goel  
i wsp., stosując różne metody analiz statystycznych, od-

notowali zmniejszenie wskaźnika śmiertelności o 45–47% 
wśród pacjentów po zabiegu PCI poddanych rehabilitacji 
kardiologicznej.

Znaczne zmniejszenie liczby kolejnych rewaskulary-
zacji oraz częstości występowania poważnych niepożą-
danych zdarzeń sercowo-naczyniowych (zawału mięśnia 
sercowego, kolejnej rewaskularyzacji, restenozy w stencie 
czy zgonu) odnotowano w badaniu Dendale i wsp. [16].  
W grupie rehabilitowanych pacjentów wymienione in-
cydenty wystąpiły u 24% badanych, natomiast znaczący 
wzrost tej wartości (do 42%) zaobserwowano wśród pa-
cjentów, którzy nie zostali poddani treningowi. Obserwa-
cje występowania powyższych incydentów potwierdzili  
w swoim badaniu Belardinelli i wsp. [17]. Wzrost aktywno-
ści fizycznej jest kluczowym elementem zaleceń mających 
na celu zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności pa-
cjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego [22].

Rehabilitacja kardiologiczna prowadzona wśród pacjen-
tów po rewaskularyzacji mięśnia sercowego usprawnia 
działanie układu krążeniowo-oddechowego. Mierzy się je 
przy użyciu parametru szczytowego pochłaniania tlenu 
– VO2 max [23]. Udowodniono pozytywny wpływ rehabi-
litacji kardiologicznej na poprawę spiroergometrycznych 
wskaźników wydolności fizycznej u chorych z niewydolno-
ścią serca oraz po przebytych ostrych incydentach wień-
cowych [20, 24, 25], badanie spiroergometryczne jest więc 
użyteczną metodą oceny efektywności programów reha-
bilitacyjnych w tej grupie pacjentów [17, 25, 26]. Jak opisu-
ją autorzy, zwiększenie szczytowego poboru tlenu może 
wynosić od 11% do nawet 36%. Poprawa wydolności fi-
zycznej, przejawiająca się w obniżeniu wartości tętna sub-
maksymalnego oraz skurczowego ciśnienia krwi, wiąże się 
ze zmniejszonym zapotrzebowaniem mięśnia sercowego  
w tlen, m.in. podczas podejmowania aktywności życia co-
dziennego [27]. Badania Jelinek i wsp. [28] potwierdzają, że 
sześciotygodniowy program rehabilitacji kardiologicznej 
u pacjentów po zabiegu PCI przynosi korzyści w postaci 
poprawy wydolności fizycznej, funkcji układu krążeniowo-
-oddechowego oraz autonomicznego układu nerwowego 
warunkującego modulację pracy serca.

Szczególnie w chorobach układu sercowo-naczyniowe-
go istotne znaczenie przypisuje się zmienności rytmu ser-
ca (heart rate variability – HRV) jako wartości rokowniczej. 
Zmienność rytmu zatokowego jest wskaźnikiem czynności 
autonomicznego układu nerwowego, który dzieli się na 
dwie przeciwstawne składowe: pobudzający pracę serca 
układ współczulny i układ przywspółczulny, który ją ha-
muje [29]. Obniżenie parametrów HRV jest czynnikiem ro-
kowniczym związanym z niekorzystnymi zdarzeniami ser-
cowo-naczyniowymi w postaci nagłego zgonu czy arytmii 
komorowych [30]. Wskaźnik HRV może być wykorzystany 
w ocenie restenozy u pacjentów po zabiegu PCI, analiza 
publikacji na ten temat jest jednak znikoma i zagadnienie 
to wymaga dalszych badań [31]. Na uwagę zasługuje fakt, 
że wysiłek fizyczny przywraca równowagę w układzie au-
tonomicznym i tym samym normalizuje wskaźniki HRV [32, 
33]. Aktywność fizyczna poprzez zmniejszenie napięcia 
układu współczulnego korzystnie modyfikuje częstotli-
wość rytmu, jego zmienność, zmniejsza częstość wystę-
powania arytmii i chroni serce przed niedokrwieniem [29]. t
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Poprawa parametrów HRV jest szczególnie istotna wśród 
pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, 
zaś sugerowane podłoże mechanizmów tych zmian ma 
związek z angiogenezą i rolą tlenku azotu [29, 34, 35].

Tlenek azotu oraz produkty rozpadu kwasu arachido-
nowego – m.in. prostacyklina i tromboksan – warunkują 
modyfikację równowagi substancji naczynioskurczowych 
i rozkurczowych tętnic wieńcowych. Poprawa zdolno-
ści rozkurczowej naczyń wieńcowych przyczynia się do 
usprawnienia funkcji śródbłonka. Jedną ze stosowanych 
metod badania jego funkcji jest ultrasonograficzna ocena 
dylatacji tętnicy ramiennej w odpowiedzi na niedokrwie-
nie (flow mediated dilatation – FMD). Uznaje się, że ocena 
funkcji śródbłonka przy użyciu metody FMD ma wartość 
rokowniczą w odniesieniu do występowania zdarzeń ser-
cowo-naczyniowych [9, 10, 36]. Badania Januszka i wsp. [37] 
potwierdzają, że programy treningowe prowadzone wśród 
pacjentów z miażdżycą tętnic obwodowych nie tylko wpły-
wają na poprawę funkcji śródbłonka, ale także wydłużają 
dystans marszu. Obserwowalny w badaniu spadek marke-
rów prozapalnych zmniejsza ryzyko przyszłych zdarzeń ser-
cowo-naczyniowych. Na uwagę zasługuje fakt, że program 
treningowy wywołuje trwałe zmiany w unaczynieniu ob-
wodowym oraz poprawia wartość wskaźnika FMD i dystans 
chodu nawet po zaprzestaniu regularnych ćwiczeń.

Dysfunkcja śródbłonka wiąże się z zaburzeniem biolo-
gii naczyń występującym w uogólnionej miażdżycy tęt-
nic. Dowody wskazują, że dysfunkcja śródbłonka koreluje 
zarówno z rozwojem choroby, jak i destabilizacją blaszek 
miażdżycowych, dlatego badanie jego funkcji jest czyn-
nikiem predykcyjnym ryzyka sercowo-naczyniowego [9]. 
Ćwiczenia fizyczne, które usprawniają przepływ w tętni-
cach wieńcowych poprawiający funkcję śródbłonka, mogą 
osłabić progresję wcześniejszych stenoz i zwężeń tętnic 
wieńcowych, zapobiegając nowym zmianom miażdżyco-
wym. Usprawnienie funkcji śródbłonka ma kluczowe zna-
czenie w zmniejszeniu niedokrwienia mięśnia sercowego 
[15, 17]. Innymi modyfikowalnymi wysiłkiem fizycznym 
czynnikami wpływającymi na funkcję śródbłonka są cyto-
kiny prozapalne [38]. Wykazano, że ich zwiększone stęże-
nie w surowicy u pacjentów z miażdżycą tętnic wiąże się  
z upośledzoną funkcją śródbłonka [38]. Zapalenie ma istot-
ne znaczenie we wszystkich fazach miażdżycy i w konse-
kwencji prowadzi do ostrych zespołów wieńcowych. Waż-
nym markerem stanu zapalnego jest białko C-reaktywne 
(CRP). Badania wykazały, że podwyższony poziom CRP sta-
nowi wyraźny wskaźnik ryzyka chorób układu sercowo-na-
czyniowego [38]. Istotne jest, że rehabilitacja kardiologicz-
na prowadzona u pacjentów po zabiegu PCI przyczynia się 
do znacznej redukcji hs-CRP oraz cytokin prozapalnych,  
w tym TNF-α oraz IL-6 [27].

Pozytywny efekt rehabilitacji kardiologicznej wśród 
pacjentów po zabiegu rewaskularyzacji mięśnia sercowe-
go polega również na poprawie jakości życia [17, 39–41]. 
Cele współczesnej medycyny nie skupiają się wyłącznie 
na przedłużaniu życia, lecz także na poprawie jego jakości 
oraz zbliżeniu jej do stanu przed chorobą. Ważne jest też 
samopoczucie chorego umożliwiające sprawne funkcjono-
wanie psychiczne i społeczne [40]. Jednym ze sposobów 
oceny jakości życia jest badanie przy użyciu kwestionariu-

szy, które znalazły zastosowanie jako narzędzie badawcze 
wśród osób z chorobami kardiologicznymi [42]. Wyniki 
badania, które przeprowadzili Belardinelli i wsp., potwier-
dzają, że wysiłek fizyczny wpływa na poprawę jakości ży-
cia pacjentów poddanych PCI oraz wszczepieniu stentów. 
Główne korzyści to mniejsza liczba ponownych hospita-
lizacji i mniejsza potrzeba dalszych procedur rewaskula-
ryzacji. Dodatkowo autorzy sugerują, że rozwój nowych 
zwężeń w obrębie tętnic wieńcowych jest mniejszy wśród 
trenujących pacjentów, częściowo z powodu poprawy pro-
filu czynników ryzyka wieńcowego związanej z poprawą 
kondycji fizycznej. Skuteczność pod względem poprawy 
jakości życia i zmniejszenia ryzyka hospitalizacji u pacjen-
tów po zabiegu PCI poddanych rehabilitacji kardiologicz-
nej potwierdzają również badania Andersona i wsp. [39]. 
Zakres współczesnej kompleksowej rehabilitacji kardiolo-
gicznej obejmuje nie tylko interwencje związane z wysił-
kiem fizycznym, lecz także programy profilaktyki wtórnej, 
w tym edukację na temat czynników ryzyka choroby, oraz 
wsparcie psychologiczne.

Podsumowanie
Programy kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej 

dają pozytywne efekty wśród pacjentów po zabiegach PCI. 
Interwencje te bardzo często ratują choremu życie, jednak 
na dalszym etapie leczenia musi im towarzyszyć prewen-
cja wtórna i edukacja terapeutyczna pacjentów. Wielokie-
runkowe interwencje rehabilitacji kardiologicznej pomimo 
swojej skuteczności będą niedostatecznie wykorzysty-
wane w rzeczywistości, jeżeli barierę stanowić będzie po-
ziom edukacji uczestników [43]. Wysoki wskaźnik zachoro-
walności na choroby układu sercowo-naczyniowego jest  
w dużej mierze spowodowany współczesnym trybem ży-
cia związanym z brakiem aktywności fizycznej, niezdro-
wymi nawykami żywieniowymi oraz wysokim poziomem 
stresu. Zintegrowane działania przeciwko czynnikom ryzy-
ka realizowane w kontekście społecznym mogą prowadzić 
do redukcji poważnych zdarzeń związanych z chorobami 
układu sercowo-naczyniowego [44].

Modyfikacja czynników ryzyka miażdżycy, wprowa-
dzenie trwałych zmian stylu życia, edukacja oraz działania 
prewencyjne pozwalają na lepsze radzenie sobie z cho-
robą, wpływają na przestrzeganie zaleceń oraz poprawę 
wyników sercowo-naczyniowych. Działania oparte przede 
wszystkim na aktywności fizycznej zmniejszają przyszłą 
chorobowość i śmiertelność wśród pacjentów i mogą 
spowodować dalszą poprawę stanu zdrowia i rokowań 
[11]. Znaczącą rolę odgrywa fakt, że zabieg rewaskulary-
zacji naczyń wieńcowych połączony z rehabilitacją sprzyja 
zwiększeniu częstości podejmowania regularnej aktyw-
ności fizycznej i polepszeniu jakości życia pacjentów [45]. 
Badania, które przeprowadzili Hambrecht i wsp., [46] sta-
nowią kluczowy dowód ukazujący korzyści z aktywności 
fizycznej wśród pacjentów ze stabilną dusznicą bolesną. 
W porównaniu z interwencją PCI program regularnych 
ćwiczeń fizycznych skutkował zwiększeniem wydolności 
fizycznej pacjentów oraz zmniejszeniem występowania 
zdarzeń sercowo-naczyniowych, przy jednoczesnym obni-
żeniu kosztów w związku z ograniczeniem rehospitalizacji 
i powtórnych rewaskularyzacji.
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Istotny jest fakt, który powinien tkwić w świadomości 

każdego z nas, że brak aktywności fizycznej lub zbyt mała 
aktywność należy do modyfikowalnych czynników ryzy-
ka [11] – „Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale 
wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu” (Wojciech 
Oczko).
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Metalowe meble medyczne  
– must have w gabinecie lekarskim

Gabinet lekarski to miejsce, któremu stawia się szczególne wymagania. Ważne jest, aby był on wyposażony 
w odpowiedni sprzęt medyczny, w tym także meble. Dobrze dobrane wyposażenie, wysokiej jakości, 

zapewni lekarzowi odpowiednio komfortowe warunki, a jednocześnie pozwoli zagwarantować pacjentowi 
odpowiednią jakość i wygodę podczas wizyty, badania czy zabiegu.

Podstawowe rodzaje mebli medycznych
Meble medyczne można podzielić na kilka kategorii, w za-

leżności od pełnionych przez nie funkcji. Meble takie jak szafy 
lekarskie, apteczki czy szafki na kartoteki służą do przecho-
wywania leków, sprzętu medycznego oraz dokumentacji.

Dzięki różnorodnym rozwiązaniom organizacyjnym 
umożliwiają one utrzymanie ładu i porządku. Wiele z nich 
bywa zamykanych, co pozwala chronić ich zawartość.

Kolejna grupa mebli to meble niezbędne podczas prze-
prowadzania badania czy zabiegu oraz te, na których pacjent 
wypoczywa lub powraca do zdrowia. Muszą być one przede 
wszystkim wygodne dla pacjenta, który z nich korzysta. Do 
mebli medycznych z tej grupy zalicza się wszelkiego rodzaju 
łóżka szpitalne oraz fotele zabiegowe oraz kozetki etc.

Wymieniając meble niezbędne w gabinecie lekarskim, 
nie można pominąć rzeczy z pozoru tak prozaicznych jak 
biurko oraz fotele lub krzesła (zarówno dla lekarza, jak i pa-
cjenta). Biurko lekarskie powinno być odpowiednio duże, 
aby pomieścić komputer czy niezbędną w czasie pracy do-
kumentację. A fotel wygodny i ergonomiczny, szczególnie 
jeśli lekarz spędza w nim dużo czasu.

Higiena oraz odporność na działanie czynników  
chemicznych

Najważniejszym aspektem, na który powinniśmy zwrócić 
uwagę, wybierając meble do zastosowań medycznych jest 
możliwość ich swobodnego mycia oraz dezynfekcji. Ograni-
cza to ilość możliwych do zastosowania w nich materiałów.

Meble medyczne najczęściej są metalowe z gumowy-
mi elementami wykańczającymi. Zapewnia to nie tylko 
łatwość ich mycia, ale również dużą trwałość. Ze względu 
na częsty kontakt ze środkami do dezynfekcji, ale również 
innymi odczynnikami chemicznymi, jak kwasy i zasady, 
oraz ludzkimi płynami ustrojowymi meble lekarskie są eks-
tremalnie mocno narażone na korozję oraz innego rodzaju 
uszkodzenia.

Zastosowanie stali odpornej na korozję lub stali węglo-
wej malowanej proszkowo gwarantuje odporność na wy-
mienione wcześniej czynniki. Wybierając meble medycz-
ne, należy zwrócić również uwagę, aby wykorzystane do 
ich wykończenia gumy oraz plastiki również były odporne 
na wszystkie potencjalnie agresywne czynniki lub by były 
łatwe do wymiany.

Funkcjonalne, ale i ładne
Meble medyczne muszą być przede wszystkim funkcjo-

nalne. Ich podstawowym zadaniem jest bowiem zapew-
nienie wygody i komfortu pracy nie tylko personelowi me-
dycznemu, ale również pacjentowi.

Ponieważ pełnić mogą one wiele funkcji, muszą być 
zaprojektowane w sposób przemyślany. Warto również 
zadbać o detale. Możliwość powieszenia na ścianie, co 
zmniejszy zajmowaną przez nie powierzchnię, jest jednym 
z takich aspektów.

Kolejnym, jak w przypadku mebli mobilnych, są skrętne 
kółka dobrej jakości oraz pewne, stabilne blokady. Kon-
strukcja mebli medycznych musi być pewna i stabilna, tak 
aby korzystanie z nich było bezpieczne.

Poza tym, że funkcjonalne, meble medyczne powinny 
być również estetyczne. Nikt nie oczekuje w ich przypadku 
zaskakujących rozwiązań designerskich czy walorów deko-
racyjnych, ale estetyczny i atrakcyjny wygląd są jak najbar-
dziej pożądane.

Ładne, przyjemne dla oka wnętrze jest jednym z podsta-
wowych czynników, które zapewniają wysoki komfort pra-
cy. Tego typu wnętrze będzie również bardziej zachęcające 
dla pacjenta. Dodatkowo jeśli zdecydujemy się na jasne me-
ble, będą one optycznie powiększać przestrzeń, dzięki cze-
mu nawet mały gabinet nie będzie się wydawał zagracony.

Aspekty prawne związane z zakupem mebli  
do gabinetu medycznego

W tym momencie jedynym przepisem prawnym doty-
czącym mebli o charakterze medycznym  jest Rozporządze-
nie Ministra Zdrowia z 2019 roku, które nakazuje, aby były 
one przystosowane do częstego mycia oraz dezynfekcji. Po-
mijając aspekty prawne, wybierając meble do zastosowań 
medycznych, warto zwrócić uwagę na jakość ich wykonania.

Im wyższej jakości meble, tym dłużej i lepiej będą speł-
niać swoje zadania. Będą również bezpieczniejsze dla pa-
cjentów oraz personelu. A jak wiadomo, bezpieczeństwo 
nie jest tym na czym warto oszczędzać.

 
Źródło: www.pytanieomieszkanie.pl

Informacja prasowa
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Wymagania stawiane producentom mebli  
medycznych

Branża medyczna to sektor, przed którym stawia się wy-
sokie wymagania. Producenci stale muszą rozwijać swoje 
przedsiębiorstwa oraz produkty w taki sposób, aby można 
je było zaliczyć do innowacyjnych nie tylko w Polsce, ale 
także na świecie. Strategia Rozwoju Kraju 2020 opraco-
wana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zakłada 
zwiększenie potencjału innowacyjności branży medycznej, 
a dzięki temu większą konkurencyjność polskiej gospodar-
ki. Ma to na celu nie tylko wzrost innowacyjności w Polsce, 
ale także poprawę jakości opieki zdrowotnej i podniesie-
nie jakości usług świadczonych przez branżę medyczną.  
W tym celu w 2015 r. utworzono Centrum Innowacji i Trans-
feru Technologii, którego zadaniem jest wspieranie współ-
pracy między przedsiębiorstwami a instytucjami nauko-
wymi.

Przedsiębiorstwa produkujące meble medyczne  
w Polsce

Nie ulega wątpliwości, że przedsiębiorstwa produkujące 
meble i sprzęt medyczny to firmy, które podejmują decy-
zję o wejściu na rynek z nowymi pomysłami i nowoczesny-
mi rozwiązaniami także w celu wyprzedzenia konkurencji. 
Wprowadzanie na rynek nowych produktów przyczynia 
się do podnoszenia jakości życia, ale także wzrostu kon-
kurencyjności i poszerzania rynków zbytu. Producentami 
mogą być więc tylko firmy, które są gotowe na stałe rozwi-
janie się oraz wdrażanie nowych pomysłów, innowacyjno-
ści i technologii.

Produkcja wyrobów medycznych to odpowiedzialne, 
ale też niezwykle ważne zadanie, przed którym stoi wielu 
przedsiębiorców takich jak U.B.M. Kotasińska, którzy mu-
szą zachować wszelkie zasady związane z rygorystycznymi 
wymogami branży medycznej. Bez wątpienia w rozwoju 
przedsiębiorstw i podnoszeniu jakości produktów pomaga 
wieloletnie doświadczenie oraz systematyczna praca całej 
firmy.

Produkcja mebli odpowiadających wysokim standar-
dom pod względem nie tylko jakości, ale także nowoczes- 

Nowoczesne asystory medyczne 
– kto może być ich producentem?

Wysokiej jakości asystory medyczne to meble, które ułatwiają pracę pracownikom służby zdrowia. 
Ich mobilna i ergonomiczna konstrukcja to efekt innowacji, na które decydują się producenci mebli 
medycznych. Nie każdy może nim jednak zostać. Jakie wymagania stawia się przed producentami 

branży medycznej oraz jak wybrać najlepszy asystor do gabinetu zabiegowego?

nego wzornictwa czy ergonomii, owocuje zadowoleniem 
placówek medycznych i pacjentów, którzy korzystają z me-
bli o najwyższym standardzie i potwierdzonej przez certy-
fikaty jakości mebli medycznych.

Rola Głównego Inspektoratu Sanitarnego
Główny Inspektorat Sanitarny dopuszcza do produkcji 

jedynie najwyższej jakości meble, które spełniają wszyst-
kie wymogi. Łóżka szpitalne, fotele zabiegowe, asystory 
medyczne, fotele do pobierania krwi czy taborety medycz-
ne to meble, które można spotkać niemal w każdej placów-
ce medycznej. Tylko produkty, które posiadają Wdrożony 
System Jakości Urządzeń Medycznych ISO 13485:2012 oraz 
13485:2012/AC:2012 dają gwarancję, że ich produkcja na 
każdym etapie przebiegała zgodnie z najwyższymi stan-
dardami.

Zdarza się, że na rynku pojawiają się producenci, któ-
rzy nie przestrzegają wysokich wymagań. Dzięki instytu-
cji, jaką jest Główny Inspektorat Sanitarny, poprzez swój 
nadzór nad Państwową Inspekcją Sanitarną, może on za-
pobiegać i minimalizować negatywne skutki dotyczące 
niezgodnych z ustaleniami działań w obszarze zdrowia pu-
blicznego. Ponadto dzięki ścisłej współpracy z organami 
administracji rządowej uczestniczy w wymianie informacji. 
Co więcej, przedsiębiorstwa produkujące meble medycz-
ne muszą liczyć się z tym, że GIS w przypadku stwierdzenia 
zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego może wydać po-
lecenia dotyczące działań zapobiegawczych.

Czym są asystory medyczne?
Asystory medyczne do gabinetów lekarskich, zabiego-

wych czy stomatologicznych to mobilne i wygodne szaf-
ki na kółkach, które zapewniają niebywały komfort pracy, 
ergonomię i bezpieczeństwo. Nowoczesne asystory me-
dyczne to bardzo funkcjonalne meble medyczne, które są 
niezbędne podczas wykonywania pracy wielu pracowni-
ków służby zdrowia. Służą do przechowywania ważnych 
dokumentów i narzędzi, które są niezbędne podczas le-
czenia, np. stomatologicznego. Ze względu na różne za-
potrzebowanie asystory medyczne różnią się między sobą 
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wielkością czy ilością szuflad, dzięki czemu każdy lekarz 
może dobrać asystor pod indywidualne potrzeby.

Rodzaje asystorów medycznych
Nowoczesny asystor medyczny to innowacyjny produkt, 

który charakteryzuje się zróżnicowaną ilością i wysokością 
poszczególnych szuflad. Wyposażenie w system jezdny 
zwiększa komfort pracy i pomaga w codziennych czynno-
ściach czy wykonywanych zabiegach. Asystory medyczne 
zwykle występują w różnych kolorach, dzięki czemu moż-
na je dobrać pod wystrój gabinetu, zachowując spójny, 
elegancki i przyjazny wygląd miejsca. Innowacyjność asy-
storów docenią zwłaszcza osoby, które decydują się na 
asystor na podnośniku gazowym, który jest niezwykle mo-

bilny, ale przede wszystkim pozwala zachować sterylność  
i higienę w gabinecie, dzięki dobieraniu jego wysokości.

Taki model asystora przyda się szczególnie specjalistom, 
takim jak stomatolodzy, którzy szybko muszą znaleźć ko-
nieczne do kontynuowania zabiegu narzędzia, nie rozpra-
szając się i nie pozostawiając pacjenta samego. Zastosowa-
nie podnośnika gazowego na kółkach oraz brak dolnych 
szuflad zwiększa swobodę przemieszczania asystora po 
gabinecie.

Z jakich tworzyw wykonuje się asystory?
Nowoczesne asystory medyczne to w pełni dopracowa-

ne meble, które wyróżniają się różnymi udogodnieniami 
potrzebnymi podczas pracy dentystów, ale także lekarzy  
i pielęgniarek. Szafki medyczne wyróżniają się wysoką wy-
trzymałością oraz odpornością na odpryski. Chromowane 
elementy umożliwiają łatwą dezynfekcję i zachowanie ste-
rylności w gabinecie, a kilka wersji kolorystycznych pozwa-
la na dopasowanie mebla do stylistyki gabinetu. Wszystkie 
certyfikowane asystory medyczne powinny zachować nie-
naganny wygląd przez długi czas. Innowacyjne asystory 
lekarskie U.B.M. Kotasińska cechuje niezawodność, która 
sprawdzi się dla osób poszukujących wysokiej jakości me-
bli medycznych do gabinetu stomatologicznego i zabie-
gowego.

Źródło: www.ototorun.pl
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Jak wybrać łóżko szpitalne? 
Rodzaje łóżek szpitalnych

Wybór łóżka szpitalnego determinowany jest 
wieloma czynnikami, z których najważniejsze 
to:
l waga i wzrost pacjenta;

l stan zdrowia pacjenta oraz jego sprawność ruchowa;
l wymagane procedury lecznicze;
l specyfika oddziału;
l możliwość doposażenia łóżka w dodatkowe akcesoria.

Podstawowe rodzaje łóżek szpitalnych
l łóżka medyczne o wielofunkcyjnym zastosowaniu, które 

z powodzeniem mogą być wykorzystywane na oddzia-
łach rehabilitacyjnych, kardiologicznych, oddziałach 
intensywnej opieki medycznej; tego typu łóżka szpital-
ne umożliwiają ułożenie chorego w różnych pozycjach, 
podłączenie kroplówki czy sprawne przewożenie chore-
go pomiędzy salami;

l łóżka rehabilitacyjne wyposażone w specjalistyczne ma-
terace czy wysięgniki, co umożliwia przeprowadzanie 
aktywnej rehabilitacji chorego;

l łóżka rehabilitacyjne dla dzieci – takie łóżko szpitalne dla 
dzieci ma mniejsze wymiary i system barierek zapewnia-
jących bezpieczeństwo najmłodszym pacjentom;

l łóżka bariatryczne przeznaczone dla pacjentów o bar-
dzo dużej masie ciała.
Taki podział łóżek medycznych ma charakter bardzo 

płynny i najczęściej wiąże się po prostu z zastosowaniem 
odpowiedniego doposażenia podstawowego modelu uni-
wersalnego łóżka szpitalnego.

Bardziej praktyczny wydaje się być podział łóżek reha-
bilitacyjnych uwzględniający rodzaj ich konstrukcji czy 
możliwość sterowania. Podstawowa klasyfikacja łóżek me-
dycznych uwzględnia ich konstrukcję – w oparciu o to kry-
terium wyróżniamy konstrukcje kolumnowe oraz ramowe. 
Łóżka o konstrukcji kolumnowej to wyłącznie łóżka me-
dyczne elektryczne.

Niewątpliwymi zaletami łóżek o konstrukcji kolumno-
wej jest łatwość utrzymania ich w czystości oraz możliwość 
przystosowania łóżka szpitalnego do współpracy z apa-
raturą pomiarową czy obrazową, np. rentgenem. Do wad 
tego typu rozwiązania zaliczyć można natomiast stosunko-
wo wysoki koszt zakupu oraz serwisowania.

W przypadku łóżek szpitalnych o konstrukcji ramowej 
istnieje możliwość regulacji położenia zarówno elektrycz-
nej, jak i mechanicznej, na uwagę zasługuje ponadto niski 
koszt zakupu i utrzymania. Problematyczne może okazać 
się jednak utrzymanie tego typu łóżek w czystości oraz 
kompatybilność z ramieniem C RTG.

Przy wyborze łóżka szpitalnego niezwykle ważną kwe-
stią jest wspomniana możliwość sterowania. Łóżko me-
dyczne na pilota lub inną formę sterowania elektrycznego 
to rozwiązania bez wątpienia wygodne. Personel medycz-
ny może w szybki i bezwysiłkowy sposób dostosować 
wysokość łóżka oraz ustawienie podnóżka czy zagłówka  
w pożądanym ustawieniu. Takie wygodne rozwiązania 
zastosowano m.in. w elektrycznie regulowanych łóżkach 

Łóżko szpitalne jest jednym z najważniejszych elementów wyposażenia każdego szpitala 
– zarówno z punktu widzenia pacjenta, jak i personelu medycznego. Takie wielofunkcyjne łóżko określane 

jest także jako łóżko medyczne, łóżko rehabilitacyjne czy łóżko ortopedyczne. Łóżko szpitalne to coś więcej 
niż tylko mebel przeznaczony do odpoczynku – łóżko medyczne umożliwia zarówno krótkotrwałą,

jak i długotrwałą opiekę nad pacjentem, wspomaga proces rehabilitacji, usprawnia mobilność pacjenta 
oraz ułatwia wykonywanie obowiązków personelowi medycznemu.
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Egerton – Novo czy Master 2. Za mniej wygodne uznawa-
ne jest mechaniczne ustawianie łóżka w pożądanym po-
łożeniu – takie rozwiązanie wymaga większego nakładu 
siły, ponadto uniemożliwia pacjentowi sterowanie usta-
wieniem łóżka. Nie oznacza to jednak, że łóżko sterowane 
ręcznie to rozwiązanie niegodne uwagi. Wprost przeciwnie 
– nowoczesne mechanizmy modyfikujące położenie po-
szczególnych segmentów łóżka i lekka konstrukcja umoż-
liwiają sprawne sterowanie łóżkiem. W łóżkach Egerton 
Solid 2 i Ergo zastosowano regulację ręczną z wykorzysta-
niem mechanizmu śrubowego, co umożliwia bezwysiłko-
we sterowanie manualne położeniem segmentów łóżka. 
Omawiając kwestię sterowania łóżkiem, warto wspomnieć  
o możliwych konfiguracjach poszczególnych segmentów 
łóżka. Wariant podstawowy umożliwia regulowanie poło-
żenia zagłówka, co umożliwia pacjentowi przyjęcie pozycji 
siedzącej. W przypadku łóżka dla chorych leżących równie 
ważna jest możliwość ustawienia położenia podnóżka, 
co może ograniczać wystąpienie bolesnych przykurczów 
mięśni nóg. Pożądana jest także możliwość ustawienia 
górnej części ciała pod kątem 30 stopni z jednoczesnym 
podparciem stóp – ta tzw. pozycja anty-Trendelenburga 

znajduje zastosowanie podczas prób 
pionizacji długotrwale leżącego pa-
cjenta. Z kolei możliwość regulacji 
wysokości łóżka przydatna jest za-
równo dla pacjentów, jak i dla perso-
nelu. Opiekunom zapewnia sprawne 
wykonywanie wszystkich czynności 
medycznych i odciąża kręgosłup, zaś 
choremu umożliwia sprawne wstawa-
nie z łóżka.

Istotną cechą łóżek medycznych 
jest wyposażenie ich w barierki. Jakie 
zabezpieczenia tego rodzaju może 
posiadać łóżko szpitalne? Barierka 
dzielona zapewnia kompleksowe za-
bezpieczenie pacjenta, z jednoczesną 
możliwością wygodnego dostępu.  
Z kolei łóżko szpitalne z barierkami 
ciągłymi zapewnia zabezpieczenie 
pacjenta na całej długości łóżka.

Na co jeszcze zwrócić uwagę przy wyborze łóżka  
medycznego?

Na pewno na akcesoria do łóżka rehabilitacyjnego,  
a ściślej – kompatybilność z nimi łóżka medycznego. Pod-
stawowe akcesoria to stoliki, uchwyty, zestawy do mycia 
głowy czy ramy wyciągowe.

Co wpływa na cenę łóżka szpitalnego?
Wszystkie omówione cechy łóżek medycznych wpływa-

ją na koszt ich zakupu. W przypadku łóżka medycznego 
cena determinowana jest materiałem, z jakiego łóżko jest 
wykonane, możliwością jego sterowania czy dodatkowym 
wyposażeniem. Nie bez znaczenia są także wymiary łóżka 
szpitalnego. Najczęściej używane są oczywiście łóżka tań-
sze, jednak nie mamy pewności, jaki jest rzeczywisty stan 
takiego sprzętu. Nowe łóżko szpitalne to gwarancja wy-
sokiej jakości oraz długotrwałego, bezproblematycznego 
jego użytkowania.

Źródło: www.netmed.com.pl
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Wyposażanie szpitali 
– tylko certyfikowane produkty
Jakie zagrożenia panują w szpitalach?

Zagrożenia występujące w sektorze opieki medycznej 
dotyczą pracowników szpitali oraz pacjentów. Liczne prace 
na ten temat wskazują między innymi zagrożenia takie jak:
l biologiczne – występujące w przypadku zakażeń z po-

wodu zranienia igłą, ale także narażenie na kontakt  
z chorobami zakaźnymi;

l chemiczne – częste u osób dezynfekujących pomiesz-
czenia i meble medyczne, stanowią reakcję organizmu 
na środki czystości lub stosowane leki;

l fizyczne – związane nie tylko z przeciążeniem fizyczną 
pracą, ale również z narażeniem na działanie różnego 
rodzaju promieniowania, które negatywnie może wpły-
wać na funkcjonowanie organizmu;

l psychospołeczne – kontakt z przemocą, obserwowanie 
nerwowych sytuacji innych lekarzy i pacjentów, stres;

l ergonomiczne – zagrożenia spowodowane niedosto-
sowaniem wyposażenia szpitala do panujących warun-
ków.

Jak przenoszą się choroby między pacjentami  
i personelem medycznym?

Obszar opieki zdrowotnej, w którym szpitale stanowią 
istotną funkcję, jest jednocześnie sektorem wysokiego ry-
zyka zarówno dla pracowników, jak i dla pacjentów i od-
wiedzających. Najwięcej chorób przenosi się drogą kropel-
kową. Bliski kontakt pacjentów z personelem medycznym 
zwiększa ryzyko zarażenia.

Ograniczenie rozsiewu i przenoszenia się choroby mię-
dzy pacjentami oraz personelem można ograniczyć dzięki 
stosowaniu środków ochronnych, ale także poprzez częstą 
dezynfekcję łazienek, korytarzy oraz mebli medycznych  
w ciągu doby.

Nowoczesne meble medyczne – co je wyróżnia?
Wysokiej jakości meble medyczne powinny wyróżniać 

się odpornością na uszkodzenia, ścieranie oraz środki czy-
stości nawet o wysokim stężeniu spirytusu, ponieważ wy-
magają częstej dezynfekcji i sterylizacji.

Troska o higienę jest niezwykle ważna. Nowoczesne 
technologie pozwalają na produkcję chromowanych me-
bli medycznych, wykorzystanie tapicerki bezszwowej,  
a nawet na możliwość regulacji wysokości mebla bez uży-
cia rąk.

Jak należy wyposażyć szpital?
l Sale szpitalne – najważniejszym elementem wyposaże-

nia sali chorych jest przede wszystkim łóżko medyczne, 
czysta pościel oraz bielizna pościelowa. Warto, aby obok 
stała szafka przyłóżkowa oraz taboret medyczny, np. dla 
odwiedzających. Sale szpitale powinny być też wyposa-
żone w stojaki na kroplówki.

l Gabinety medyczne – wyposażenie gabinetów medycz-
nych może się różnić w zależności od specjalizacji. Za-
zwyczaj powinny się w nim znaleźć szafy, biurko czy krze-
sła, ale przede wszystkim także dopasowane do lekarza  
i wykonywanych w gabinecie zabiegów fotele medycz-
ne. Inny fotel sprawdzi się w gabinecie ginekologicznym, 
a inny jako wyposażenie gabinetu laryngologa.

l Meble do sali operacyjnej – na sali operacyjnej meble 
muszą spełniać specyficzne kryteria. Podstawą jest stół 
operacyjny, na którym leży pacjent, ale tak samo istotne 
są stoliki zabiegowe ze stali nierdzewnej czy asystory,  
w którym można przechowywać narzędzia.

l Poczekalnie – poczekalnie w szpitalach to miejsca, gdzie 
pacjenci i ich bliscy często spędzają dużo czasu. Należy 
zadbać o wygodne taborety lub krzesła, najlepiej z opar-
ciem. Dzięki temu nawet osoby starsze będą mogły spo-
kojnie usiąść i nie obawiać się upadku. Poczekalnie warto 
wyposażyć także w małe stoliki, na których będzie można 
wypełnić niezbędne formalności.

Jakie tworzywa stosuje się do produkcji mebli  
medycznych?

Meble medyczne powinny wyróżniać się materiałami, 
których wysoką jakość potwierdzają liczne certyfikaty, np. 
wdrożony przez U.B.M. Kotasińska System Jakości Urzą-
dzeń Medycznych ISO 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, 
dzięki którym produkcja jest kontrolowana na wszystkich 
etapach, od dostawy materiałów do produkcji, po końco-
wy odbiór gotowych wyrobów. Zastosowanie bezszwowej 
tapicerki ogranicza rozwój bakterii i wirusów, a powłoka 
chromowa i stosowanie stali nierdzewnej w wybranych 
podzespołach i meblach umożliwia częstą dezynfekcję  
i czyszczenie mebli medycznych bez pogorszenia ich es-
tetyki oraz bez negatywnego wpływu na funkcjonalność.

Dlaczego należy wybrać certyfikowanego  
producenta?

Jednym z największych problemów podczas projekto-
wania wyposażenia szpitali jest wybranie takich mebli me-
dycznych, które umożliwią zrównoważenie budżetu, ale 
jednocześnie będą adekwatne do potrzeb. Sale szpitalne 
oraz inne pomieszczenia opieki zdrowotnej powinny być 
wyposażone wyłącznie w certyfikowane produkty, które 
stanowią inwestycję na lata. Sprostanie rygorystycznym 
normom to podstawa restrukturyzacji opieki zdrowotnej 
oraz zmian w sposobie świadczenia usług medycznych, 
które mają wpływ na bezpieczne środowisko pracy.
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