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Konferencja i Warsztaty Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji PTK

Najlepsi w Polsce specjaliści 
kardiolodzy obradują w Opolu
Medycyna 

Dziś i jutro gościmy w Opolu najlep-
szych specjalistów z całej Polski, zajmu-
jących się na co dzień chorymi 
w ostrych stanach kardiologicznych. 
W trakcie dwóch dni, siódmej już Kon-
ferencji i Warsztatów Sekcji Intensyw-
nej Terapii Kardiologicznej i Resuscyta-
cji Polskiego Towarzystwa Kardiolo-
gicznego.  

- Będziemy mieli okazję wysłuchać wy-
kładów, analizować chorych z naszych 
oddziałów oraz zabrać głos w dyskusji - 
mówi prof. Marek Gierlotka, kierownik 
Kliniki i Oddziału Kardiologii w Opolu 
i zarazem przewodniczący Komitetu Or-
ganizacyjnego i Naukowego spotkania. 

Tematem przewodnim konferencji 
jest multidyscyplinarne spojrzenie 
na pacjentów, a więc nie tylko kardio-
loga, ale całego zespołu specjalistów, 
od anestezjologa po rehabilitanta i psy-
chologa. - Obecnie, wraz ze starzejącym 
się społeczeństwem, takie szerokie, ho-
listyczne, ale z drugiej strony zindywi-
dualizowane spojrzenie na każdego cho-
rego jest niezbędne dla postawienia do-
brej diagnozy i skutecznego leczenia pa-
cjenta - podkreśla prof. Gierlotka. 

Sesje i wykłady skoncentrują się 
na kluczowych obecnie problemach, ta-
kich jak postępowanie w fazie przedszpi-
talnej w zawale serca, nagłe zatrzymanie 
krążenia i wstrząs kardiogenny, ostra nie-
wydolność serca czy zator płucny. Bę-
dziemy także rozmawiać o optymaliza-
cji farmakoterapii, interwencji 
przezskórnych i chirurgicznych 
w świetle aktualnych zaleceń, opo-
wiemy o nowych technologiach w diag-
nostyce i leczeniu. Poświęcimy też 
uwagę opiece pielęgniarskiej w inten-
sywnej terapii kardiologicznej oraz 
współpracy pomiędzy kardiologiem a le-
karzem rodzinnym. - W celu przybliże-
nia Czytelnikom nto naszej konferencji, 

poprosiliśmy wykładowców, aby opo-
wiedzieli, o czym obecnie dyskutujemy, 
jakie mamy sukcesy, a jakie problemy 
i gdzie wciąż szukamy sposobu, aby sta-
wać się coraz lepszymi w ratowaniu 
zdrowia i życia. Zachęcam Państwa 
do zapoznania się z przygotowanym 
przez nas materiałem - mówi prof. 
Gierlotka. 

W tym roku przypada również 
ważny jubileusz – 20-lecia uruchomie-
nia interwencyjnego dyżuru zawało-
wego w Opolu. Dr Władysław Pluta wraz 
z Zespołem Oddziału Kardiologii WCM 
jako jeden z pierwszych w Polsce rozpo-
czął wykonywanie zabiegów ratujących 

życie w zawale serca 24-godziny 
na dobę, w każdy dzień tygodnia.  Z tej 
okazji Fundacja Prosto z serca przygoto-
wała uroczystość towarzyszącą konfe-
rencji.  

- Już po niespełna dwóch latach 
od utworzenia na Uniwersytecie Opol-
skim kierunku lekarskiego do naszego 
miasta, na konferencję naukową, z kraju 
i zagranicy zjeżdża kilkuset kardiologów 
- podkreśla prof. Wiesława Piątkowska-
Stepaniak, prorektor ds. strategii i roz-
woju UO. - To w ostatnim czasie najwięk-
sze tego rodzaju przedsięwzięcie łączone 
z  Opolem, uniwersytetem, służbą zdro-
wia w województwie. Jest to przejaw ini-

cjatywy, energii, liczącego się dorobku 
zawodowego opolskich lekarzy. Od pow-
stania Uniwersyteckiego Szpitala Klinicz-
nego i utworzenia studiów medycznych 
osiągnięcia te stają się powodem 
do wspólnej satysfakcji. O Klinice Kar-
diologii USK mówiło się i pisało w ciągu 
tych dwóch lat wiele i dobrze. 

- Rozwój USK w Opolu jest oparty 
o profesjonalizm oraz potencjał nau-
kowy kadry medycznej. Oddział Kardio-
logii jest jednym z fundamentów na-
szego szpitala, cały czas podnosi po-
przeczkę działalności medycznej na are-
nie krajowej i międzynarodowej. Jest też 
doceniany przez naszych pacjentów 

za profesjonalizm oraz przyjazną atmo-
sferę - mówi dyrektor generalny USK, 
Dariusz Madera.   

- Konferencja z udziałem najwyższej 
klasy specjalistów medycyny to także dla 
dydaktyków i studentów okazja 
do wzbogacenia wiedzy - dodaje prof. 
Piątkowska-Stepaniak. - To przekonu-
jący przykład korzyści merytorycznych 
i wizerunkowych łączących się z naszą 
uczelnią i regionem. Wśród pragmatycz-
nych efektów włączenia USK w struk-
tury akademickie jest m.in. uzyskanie 
najwyższego stopnia referencyjności, 
możliwości szerszego wykorzystania 
krajowych i europejskich źródeł finan-
sowania. Natomiast nasi studenci zyskali 
cenną bazę dydaktyczną. 

Oprócz tych materialnych przejawów 

pożytków z utworzenia nowych struk-
tur akademickich nie można nie zauwa-
żyć jeszcze jednego istotnego aspektu. 
To uruchomienie wielkiej społecznej 
energii i zdobycie kapitału zaufania 
przy tworzeniu kierunku lekarskiego. 

Początkowy sceptycyzm przerodził  
się w realne poparcie  i niekiedy wręcz 
entuzjazm. Inicjatywa zdobyła przychyl-
ność  decydentów, regionalnych władz, 
miasta Opola, wielu powiatów i gmin, 
mieszkańców Opolszczyzny, lokalnych 
mediów. Ten społeczny kontekst jest 
szczególnie ważny. Silna medycyna to 
wzmocnienie pozycji uniwersytetu, 
a znaczący uniwersytet to skuteczne 
wsparcie medycyny. To także czynniki 
budujące pozycję naszego regionu.¹

Zabieg  angioplastyki wieńcowej wysokiego ryzyka z wykorzystaniem przezskórnego wspomagania krążenia 
przeprowadzony w Klinice Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. 
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Rozpoczynająca się dziś 
konferencja to największe 
w Opolu przedsięwzięcie 
dotyczące opieki zdrowotnej 
i Uniwersytetu Opolskiego
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Liczba zawałów serca i uda-
rów u osób do 65 roku życia 
jest w Polsce o jedną trzecią 
wyższa, niż w krajach UE. Jej 
obniżenie to główne wyzwa-
nie medyczne w Polsce. 
W gruncie rzeczy jest to pro-
ste - trzeba skutecznie ograni-
czyć czynniki ryzyka.    

Za choroby serca i naczyń, cuk-
rzycę, ale też nowotwory i cho-
roby płuc odpowiadają te same 
czynniki ryzyka: niezdrowa 
dieta, palenie, nadmiar alko-
holu i brak ruchu.  

- Jeśli będziemy z nimi sku-
tecznie walczyć to liczbę za-
wałów i udarów można 
zmniejszyć w Polsce co naj-
mniej o połowę, a teoretycznie 
nawet o 80 proc - wskazuje 
prof. Tomasz Zdrojewski, 
przewodniczący Komitetu 
Zdrowia Publicznego Polskiej 
Akademii Nauk.   

Do głównych czynników 
ryzyka chorób układu ser-
cowo naczyniowego należą 
nadciśnienie, zaburzenia lipi-
dowe, palenie papierosów 
oraz otyłość. Nadciśnienie ma 
aż 10,8 mln Polaków, ale co 
trzeci o tym nie wie, bo zbyt 
rzadko mierzy ciśnienie 
w domu czy u lekarza. 

Zaburzenia lipidowe to 
przede wszystkim za wysokie 
stężenia cholesterolu całkowi-
tego i LDL cholesterolu, czyli 
tzw. złego cholesterolu. Niestety 

ponad 60 proc. dorosłych Pola-
ków ma podwyższony poziom 
cholesterolu we krwi. Na doda-
tek papierosy pali co czwarta do-
rosła Polka i niemal co trzeci Po-
lak. Jesteśmy też otyli - co 
czwarty mężczyzna i co piąta ko-
bieta. Nic dziwnego, że cuk-
rzycę ma aż 3 mln Polaków. 

Wreszcie ostatnie polskie 
badania pokazują, że tylko 
około 43 proc. Polaków wyko-
nuje ćwiczenia fizyczne, trwa-
jące co najmniej 30 minut 
przez większość dni w tygod-
niu. 

Wszystko to składa się 
na fakt, że rozpowszechnienie 

czynników ryzyka chorób serca 
i naczyń w Polsce stanowi rze-
czywistą epidemię. 

Dla własnego dobra musimy 
więc co najmniej 4- 5 razy w ty-
godniu zadbać o aktywność fi-
zyczną, nie palić, regularnie 
spać, nie  pić w nadmiarze alko-
holu, mniej solić, stosować od-

powiednią dietę nastawioną 
na tłuszcze nienasycone oraz 
brać udział w badaniach kon-
trolnych i przesiewowych czyn-
ników ryzyka. 

W ten właśnie sposób najle-
piej chronić się przed wystą-
pieniem pierwszego w życiu 
zawału serca - podkreśla prof.  

Piotr Jankowski z Krakowa. - 
Jednak, jeśli on już wystąpi, 
trzeba zrobić wszystko, by 
uniknąć kolejnego, tym bar-
dziej, że osoby, które przeżyły 
zawał serca, są szczególnie na-
rażone na jego ponowne wy-
stąpienie. To tak zwana profi-
laktyka wtórna. Aby zmniej-
szyć ryzyko ponownego za-
chorowania na zawał serca na-
leży wprowadzić do swojego 
życia wspomniane już wcześ-
niej zasady.  

Zdrowa dieta to przede 
wszystkim dieta urozmaicona, 
niskotłuszczowa, z małą zawar-
tością soli kuchennej, bogata 
w różne warzywa i owoce. Pa-
miętajmy, aby unikać nad-
miaru słodyczy i napojów sło-
dzonych. Regularna aktywność 
fizyczna przynosi wiele ko-
rzyści również osobom po za-
wale serca. O intensywności 
ćwiczeń fizycznych powinien 
zdecydować jednak lekarz. 

Ponadto, trzeba pamiętać 
o regularnej kontroli ciśnienia 
tętniczego, które powinno wy-
nosić poniżej 140/90 mmHg. 
Z kolej stężenie cholesterolu 
LDL powinno wynosić miej niż 
1,8 mmol/l (czyli <70 mg/dl). 
W przypadku obecności cuk-
rzycy trzeba zadbać o jej sku-
teczne leczenie. 

Niezmiernie ważna jest re-
gularność stosowania leków 
i nieprzerywanie ich zażywania 
bez konsultacji z lekarzem. 

Jak uciec przed zawałem,  
czyli profilaktyka chorób serca

Dla własnego dobra musimy 4-5 razy w tygodniu zadbać o aktywność fizyczną, nie palić, 
regularnie spać, stosować odpowiednią dietę i regularnie się badać. 

FO
T.

 12
3R

F

KOS – ZAWAŁ 
Od ponad 1,5 roku w Klinice 

Kardiologii USK w Opolu 
działa system 

skoordynowanej opieki dla 
pacjentów po zawale serca. 

- Zapewnia on przez 12 
miesięcy po opuszczeniu 
szpitala, po zawale serca, 

opiekę ambulatoryjną, 
rehabilitację kardiologiczną 
i walkę z czynnikami ryzyka 

miażdżycy - tłumaczy dr 
Piotr Feusette, koordynator 

i twórca KOS-Zawał 
w Opolu.  

Wstępne dane wskazują, że 
odpowiednia 

farmakoterapia,  połączona 
z indywidualnie dobraną 
dietą i rehabilitacją, którą 

pacjenci kontynuują 
w domu, pozwala na bardzo 

dobrą kontrolę wszystkich 
czynników ryzyka 

u większości chorych 
po zawale serca.

WAŻNE

W zawale serca czas to życie. Nie zwlekaj!
Zasadniczym elementem 
w leczeniu chorych z zawałem 
serca, który musimy nadal po-
prawiać, są opóźnienia przed-
szpitalne - ze strony pacjenta 
i ze strony systemu opieki 
zdrowotnej. 

- Skrócenie opóźnienia w lecze-
niu pacjentów z zawałem serca 
jest celem ratującym życie -  
mówi prof. Mariusz Gąsior z Za-
brza. - Chodzi o to, by czas 
od momentu, gdy pacjent po-
czuje ból w klatce piersiowej 
do wykonania zabiegu angiopla  
styki był jak najkrótszy.  Ważne 
jest też, by chorzy z zawałem 
od razu trafiali z miejsca zacho-
rowania do ośrodka kardiologii 
interwencyjnej. Transfer po-
przez kilka szpitali, oprócz opóź-
nienia, może bowiem zwiększać 
śmiertelność. Mediana czasu 
do wezwania pomocy przez pa-
cjenta wyniosła w ostatnich la-
tach 142 minuty. Zatem połowa 

chorych dzwoniła z prośbą o po-
moc po tym okresie. To wska-
zuje jak wiele jest jeszcze do zro-
bienia w tym zakresie. Od mo-
mentu wezwania karetki pogo-
towia przez pacjenta do przyję-
cia do ośrodka kardiologii inter-
wencyjnej mediana wynosi 48 
minut. Jest to bardzo dobry wy-
nik zważywszy, że zespół musi 
dojechać do miejsca zachorowa-
nia, dotrzeć do chorego nie-
rzadko po schodach, zbadać (w 
tym u części chorych wykonać 
teletransmisję ekg), postawić 
rozpoznanie i po unieruchomie-
niu przetransportować do szpi-
tala. Dlatego narodził się po-
mysł kampanii zwalczającej 
opóźnienia,  zarówno ze strony 
pacjenta jak i systemu,  
pod nazwą „Zawał serca-czas 
to życie”. Inicjatorem akcji jest 
SCCS w Zabrzu. Edukacja w za-
kresie typowych objawów za-
wału serca, zwiększenie świa-
domości o konieczności szyb-

szego wzywania pomocy me-
dycznej i tzw. profilaktyki za-
wałowej, wykształcenie w spo-
łeczeństwie przekonania o du-
żym wpływie na swoje zdrowie 
to główne cele tej kampanii. 

- Kluczową rolę w stratyfika-
cji ryzyka we wstępnym proce-
sie leczenia pacjentów z obja-
wami zawału serca,  oprócz le-
karzy, odgrywają ratownicy 
medyczni, wchodzący w skład 
zespołów ratownictwa me-
dycznego - podkreśla dr 
Klaudiusz Nadolny z Katowic. 
Bardzo ważna jest indywidu-
alna oceny pacjenta i zastoso-
wanie najlepszej w danej sytu-
acji terapii. Jednym z głównych 
zadań systemu ratownictwa 
medycznego w zawale jest 
transport pacjenta. Powinien 
on opierać się na konsultacji 
z kardiologiem inwazyjnym 
i bezpośrednim transporcie 
do ośrodka prowadzącego in-
terwencyjny dyżur zawałowy. 

- Kardiolodzy na Opol-
szczyźnie są też zaangażowani 
w działania edukacyjne, dzięki 
którym pacjenci cierpiący 
na choroby sercowo-naczy-
niowe uczą się wcześnie rozpo-
znawać symptomy stanów 
ostrych i trafnie oceniać, kiedy 
konieczne jest wezwanie po-
mocy, a także prawidłowo opisy-
wać stan swojego zdrowia służ-
bom ratowniczym - mówi dr Ja-
nusz Prokopczuk  z  Kędzierzy -
na-Koźla.  

Dzięki dyżurom zawało-
wym do dyspozycji chorych po-
zostają sale operacyjne i zespoły 
medyczne gotowe do przepro-
wadzenia ratujących życie in-
terwencji kardiologicznych 
w kilka minut po przyjęciu - 
przez 7 dni w tygodniu i 24 go-
dziny na dobę. Kierowani są 
do nich wszyscy wymagający 
natychmiastowej pomocy, 
u których stwierdzono ostry za-
wał serca. Potrzeby są 

ogromne, skoro w jednym 
tylko ośrodku – szpitalu PAKS 
w Kędzierzynie-Koźlu - spo-
śród 24 tys. przyjętych od roku 
2006, 6, 5 tys. stanowili chorzy 
z zawałem serca. 

Na Opolszczyźnie mamy te-
raz cztery silne ośrodki kardio-
logiczne - USK w Opolu, PAKS 
w Kędzierzynie-Koźlu i w Nysie 
oraz Scanmed w Kluczborku. 
Zapewnia to chorym w woje-
wództwie dotarcie do jednego 
z nich w ciągu najwyżej 60 mi-
nut od wezwania. 

- Mam nadzieję, że podobnie 
jak 30 lat temu wprowadzenie 
w Zabrzu 24 godzinnych dyżu-
rów dla chorych z zawałem serca 
i rozpowszechnienie na pozo-
stałe regiony kraju, zwalczanie 
opóźnień przedszpitalnych bę-
dzie kolejnym krokiem milowym 
pozwalając uratować tysiące cho-
rych i zmniejszyć liczbę pacjen-
tów z niewydolnością serca - 
podkreśla prof. Gąsior.  

Na Opolszczyźnie 
zawałowiec ma szansę 
dotrzeć do ośrodka 
kardiologicznego 
w ciągu 60 minut  
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 W dobie zawrotnego rozwoju 
wszystkich dziedzin medycy-
ny nieodzowne staje się inter-
dyscyplinarne podejście 
do chorego. Kardiolodzy mu-
szą korzystać z doświadczenia 
i wiedzy lekarzy innych spe-
cjalności. 

- Na Oddziałach Intensywnej 
Terapii Kardiologicznej (OITK) 
leczymy pacjentów w stanach 
zagrożenia życia, wynikają-
cych przede wszystkim z przy-
czyn kardiologicznych - wyjaś-
nia dr hab. Agnieszka 
Tycińska z Białegostoku. - Nie-
rzadko jednak u naszych cho-
rych pojawia się niewydolność 
oddechowa, wielonarządowa 
lub powikłania wynikające 
z samej terapii. 

- Dawno minęły czasy, 
kiedy mówiliśmy o intensyw-
nej opiece kardiologicznej, 
która polegała na monitoro -
waniu ciśnienia i rytmu serca, 
na częstszym wykonywaniu 
EKG, pomocy przy myciu i po-
czątkach rehabilitacji - zwraca 
uwagę prof. Janina Stępińska 
z Warszawy. - Nieprzypad-
kowo zmieniliśmy nazwę 
na oddziały intensywnej tera-

pii kardiologicznej, bo przede 
wszystkim leczymy, i to le-
czymy najciężej chorych. Do-
datkowo diagnozujemy i przy-
gotowujemy pacjentów mają-
cych pilne wskazania do ope-
racji kardiochirurgicznych,  
albo powikłania kardiolo-
giczne po tych operacjach. Le-
czymy również powikłania in-
nych działań interwencyjnych. 
To oczywiste, że powikłania 
się zdarzają. 

- Dlatego kardiolodzy zaj-
mujący się chorymi w OITK, 
korzystają z kompetencji leka-
rzy innych specjalności - do-
daje doc. Agnieszka Tycińska. 
- Dotyczy to w szczególności 
pilnej interwencji kardiochi-
rurgicznej, ostrych objawów 
neurologicznych, czy krwa-
wienia. Niepodważalną rolę 
odgrywa także współpraca ze 
środowiskiem intensywistów. 
Kardiolodzy oraz specjaliści 
z dziedziny anestezjologii i in-
tensywnej terapii powinni ści-
śle ze sobą współpracować. 
Ponadto, z uwagi na coraz 
częstsze zakażenia szpitalne 
opornymi na leki bakteriami, 
konsultujemy się ze specjali-
stami mikrobiologii, w celu 

wyboru najskuteczniejszych 
antybiotyków. 

W ostatnich latach przyjmu-
jemy do oddziałów Intensywnej 
Terapii Kardiologicznej coraz 
starszych chorych, którzy mają 
często jednocześnie wiele scho-
rzeń i wymagają konsultacji ze 
specjalistami innych dziedzin, 
w tym z geriatrii i psychiatrii. 

- Działanie zespołu Inten-
sywnej Terapii Kardiologicznej 
wymaga nie tylko ogromnej 
wiedzy i umiejętności technicz-
nych,  wykraczających poza za-
kres kardiologii, ale też skutecz-
nej komunikacji, co pozwala 
na wychwycenie potencjalnych 
zagrożeń i ich wyeliminowanie 
- podkreśla dr Agata Duszańska 

z Opola. - W naszym oddziale 
ITK staramy się, aby każdy 
członek zespołu miał możli-
wość podnoszenia swoich 
kwalifikacji i oprócz standardo-
wych umiejętności w zakresie 
intensywnej kardiologii, był 
też ekspertem w określonej 
dziedzinie (np.  programowa-
nie kardiostymulatorów, ży-
wienie pozajelitowe, wentyla-
cja mechaniczna) oraz dzielił 
się swoją wiedzą i doświadcze-
niem z pozostałymi członkami 
zespołu. 

Dr Maciej Gawor, anestezjo-
log z USK w Opolu dodaje, że 
pacjenci, u których oprócz 
urazu występuje problem kar-
diologiczny, neurologiczny czy 
naczyniowy zaczęli stanowić 
dla lekarzy nowe wyzwanie. 
Wcześniej prawdopodobnie 
umierali przed diagnozą, ale te-
raz przy błyskawicznym tran-
sporcie, dostępności diagno-
styki i wysokiej klasy specjali-
stów dostają szansę na przeży-
cie. Obecnie coraz częściej zda-
rzają się wspólni pacjenci, któ-
rzy kilkukrotnie w czasie ho-
spitalizacji, zależnie od etapu 
terapii, są leczeni w Oddziale 
Kardiologii, Intensywnej Tera-

pii i ponownie Oddziale Kar-
diologii. 

- Konsultacje, znieczulenia 
do zabiegów diagnostycznych 
i terapeutycznych, udział ane-
stezjologów w zabiegach na-
prawczych to dzisiaj norma - 
podkreśla dr Maciej Gawor. 

Dr hab. Beata Łabuz-
Roszak, opolski konsultant wo-
jewódzki w dziedzinie neurolo-
gii, zwraca uwagę, że choroby 
naczyniowe mózgu i serca mają 
podobne czynniki ryzyka, stąd 
prewencja chorób serca, po-
maga również w zmniejszeniu 
ryzyka udaru mózgu. Niektóre 
choroby serca są czynnikiem 
ryzyka udaru mózgu. Każdy 
chory z migotaniem przedsion-
ków powinien zostać poddany 
wnikliwej ocenie i zwykle ko-
nieczne jest wprowadzenie 
profilaktyki udaru. 

Inne choroby serca też mogą 
zwiększać ryzyko udaru mózgu 
– jest to choroba wieńcowa (a 
zwłaszcza przebyty zawał 
serca), niewydolność serca, 
wady serca. Obecność neuro-
loga na oddziałach kardiolo-
gicznych jest więc niezbędna, 
a leczenie powinno być kom-
pleksowe i wieloprofilowe. 

Wspólny wysiłek – współpraca kardiologów 
z lekarzami innych specjalności  

Działanie zespołu ITK wymaga nie tylko ogromnej wiedzy 
i umiejętności technicznych, ale też skutecznej współpracy. 
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Udzielanie świadczeń medycz-
nych na najwyższym poziomie 
bezwzględnie wymaga interdy-
scyplinarnych działań. O zdro-
wie chorego walczy już nie je-
den specjalista, ale cały „zespół 
sercowy”. 

- Posiedzenia Zespołu Sercowego 
(Heart Team) na stałe wpisały się 
do działalności wszystkich ośrod-
ków kompleksowo zajmujących 
się chorobami serca - stwierdzają 
zgodnie prof. Tomasz Hirnle, kar-
diochirurg z Białegostoku oraz 
prof. Wojciech Wojako wski, kar-
diolog z Katowic. - Są one czymś 
więcej niż dawniejsze konsylia le-
karskie, kiedy lekarze zbierali się 
i doradzali lekarzowi prowadzą-
cemu, ale on podejmował osta-
teczną decyzję. Obecnie zbiera się 
grupa co najmniej 3 specjalistów 
i ustala sposób postępowania. 
W podstawowym składzie znaj-
duje się kardiochirurg, kardiolog 
inwazyjny i kardiolog echoka -
rdio grafista. Zapewnia on pełne 
spektrum opinii i wyboru możli-
wości leczenia. W razie potrzeby 
dołączają się specjaliści innych 
dziedzin, np. anestezjolodzy, en-
dokrynolodzy, chirurdzy naczy-
niowi. Żaden pojedynczy specja-
lista nie jest w stanie prezentować 
najnowszej wiedzy i doświadcze-
nia w kilku dziedzinach. 

- Wspólnie wybieramy tę 
metodę, która obarczona jest 
najmniejszym ryzykiem i naj-
większą szansą na uzyskanie 
zmniejszenia objawów choroby 
i wydłużenie życia. Zadaniem 
„zespołu sercowego” jest dopa-
sowanie rekomendacji i wy-
tycznych towarzystw nauko-
wych do rzeczywistego obrazu 
pacjenta i najnowszych badań 
oraz doświadczenia własnego 
ośrodka - dodaje prof. Hirnle. 

- Na przykład pacjenci ze 
wstrząsem kardiogennym po-
winni być równocześnie leczeni 
przez wielu specjalistów, m.in. 
z dziedziny kardiologii (w tym in-
terwencyjnej), kardiochirurgii, 
a także anestezjologii i intensyw-
nej terapii, co zwiększa szanse 
chorego na przeżycie poprzez 
szybsze wdrażanie niezbędnych 
interwencji diagnostyczno-tera-
peutycznych - tłumaczy dr hab. 

Mirosław Czuczwar, anestezjolog 
z Lublina. Tego typu leczenie bar-
dzo często wykorzystuje techniki 
mechanicznego wspomagania 
układu krążenia.  Niezbędne jest 
więc podjęcie decyzji przez wie-
lodyscyplinarny zespół, który po-
winien ustalić wskazania do posz-
czególnych metod leczenia w wa-
runkach intensywnej terapii. 

- Pacjenci, którzy wymagają 
operacji naczyniowych często są 
obciążeni niewydolnością krąże-
nia, zaburzeniami rytmu serca, 
niedokrwieniem mięśnia serco-
wego czy też ciężkim nadciśnie-
niem. Tylko specjalistyczna diag-
nostyka i intensywne przygotowa-
nie kardiologiczne może zmniej-
szyć ryzyko okołoope racyjne i ura-
tować życie niejednemu choremu, 
podkreśla dr Andrzej Kucharski, 
chirurg naczyniowy z Opola.  - Są 
schorzenia, które wymagają ścisłej 
współpracy kardiologa z chirur-
giem naczyniowym już na etapie 
diagnostyki, a następnie przy po-
dejmowaniu ostatecznej decyzji 
dotyczącej sposobu leczenia.   

Ważne jest też to, aby po podję-
ciu decyzji przez „zespół sercowy” 
wytłumaczyć pacjentowi, która 
metoda leczenia będzie dla niego 
lepsza i dlaczego - dodaje  prof. 
Wojakowski. Umożliwi mu to pod-
jęcie świadomej decyzji o zgodzie 
na proponowane leczenie. 

Kiedy zachorujesz, zajmie się tobą 
specjalny „zespół sercowy”  

Niewydolność serca (NS) jest 
wspólnym końcowym eta-
pem wielu częstych chorób 
sercowo-naczyniowych (za-
wał, nadciśnienie tętnicze, 
cukrzyca i inne). 

- Paradoksalnie, możliwość co-
raz skuteczniejszego leczenia 
chorób sercowo-naczyniowych 
prowadzi do znacznego zwięk-
szenia liczby pacjentów z nie-
wydolnością serca, bowiem ra-
tując chorych od wczesnej 
śmierci, pomnażamy pacjen-
tów, u których w późniejszym 
okresie życia wystąpi NS - tłu-
maczy prof. Przemysław Le-
szek z Krakowa. - Również co-
raz lepsze leczenie i opieka me-
dyczna wydłużają życie cho-
rych (średnia długość życia 
w UE zwiększyła się o 8 lat 
od 1960 roku) i wraz ze starze-
niem się społeczeństwa przy-
bywa chorych z NS. 

Obecnie obserwowany 
wzrost liczby pacjentów z NS 
określany jest mianem „epide-
mii niewydolności serca”. To 
niezwykle trafnie pokazuje 
skalę problemu, gdyż w ostat-
nich latach NS jest jednym z po-
ważniejszych problemów zdro-
wotnych. W Polsce na NS sza-
cunkowo choruje 0,8–1 mln 
osób. Uwzględniając bardzo 

wysoką zapadalność w Polsce 
na chorobę niedokrwienną 
serca (1,5–2 mln osób), oraz 
dużą częstość nadciśnienia tęt-
niczego (ok. 4 mln chorych), 
niestety zwykle nie do końca 
prawidłowo leczonego, należy 
się spodziewać, że rocznie 
przybywać będzie około 220 ty-
sięcy nowych chorych na NS. 

Szacunkowo spośród osób 
w 40. roku życia co czwarty 
mężczyzna i co piąta kobieta 
zachoruje na NS. Niewydolność 
serca to jednak choroba, której 
możemy zapobiegać, a z chwilą 
wystąpienia musimy szybko 
rozpoznać, bo możemy ją sku-
tecznie leczyć. Im wcześniej 
wdrożymy leczenie tym osiąg-
niemy lepszy efekt. 

Dlatego Polskie Towarzy-
stwo Kardiologiczne pod przy-
wództwem prof. Piotra 
Ponikowskiego z Wrocławia 
opracowało i wdraża program 

kompleksowej opieki nad cho-
rym z niewydolnością serca 
KONS. 

- Niekorzystne prognozy 
demograficzne dotyczące 
Opolszczyzny przewidują 
w najbliższym dziesięcioleciu 
istotny wzrost zachorowal-
ności na niewydolność serca - 
dodaje dr Joanna Płonka 
z USK.  

Obecnie choruje ok. 20 tys.  
Opolan. Równocześnie trendy 
wskazują, iż wzrośnie niestety 
liczba hospitalizacji w grupie 
chorych poniżej 64. roku, którą 
dzisiaj stanowią nastolatki 
i młodzi dorośli. Oznacza to, że 
należy już teraz pomyśleć 
o działaniach profilaktycznych 
wśród młodzieży. 

- Nasze plany na przyszłość 
to stworzenie, na wzór za-
brzański, Oddziału Dziennego 
Niewydolności Serca, z możli-
wością podawania silniejszych 
leków dożylnych, z lepszą edu-
kacją pacjentów, współpracą 
szerokiego zespołu medycz-
nego (lekarz, rehabilitant, pie-
lęgniarka) - modaje dr Płonka. 
Działalność takiej jednostki to 
zarówno poprawa długotermi-
nowej opieki nad pacjentem 
z niewydolnością serca jak i re-
dukcja kosztów związanych 
z hospitalizacjami. 

Niewydolność serca to epidemia 
XXI wieku. Ale można jej zapobiegać

Spośród Polaków 
po 40. roku życia  
co czwarty  
mężczyzna i co piąta 
kobieta zachoruje 
na niewydolność serca 

Żaden specjalista  
nie wie wszystkiego. 
Dyskusja wielu lekarzy 
umożliwia wybór 
najlepszej dla pacjenta 
metody leczenia
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Historia inwazyjnego 
leczenia zawału serca 
w Polsce i w Opolu
Od wprowadzenia w 1987 ro-
ku w Zabrzu dyżuru zawało-
wego minęło ponad 30 lat. 
W tym czasie dokonał się 
ogromny postęp w naszym 
kraju w zakresie inwazyjnego 
leczenia zawału serca. 

- Dzisiaj nikt z nas nie wyobraża 
sobie innego sposobu leczenia 
zawału serca,  jak natychmia-
stowe udrożnienie zamkniętej 
tętnicy wieńcowej metodą 
angioplastyki wieńcowej. 
Na początku nie było to takie 
jednoznaczne - wspomina dr 
Władysław Pluta. - W ośrod-
kach akademickich toczono za-
żarte spory. Pracując w Śląskim 
Centrum Chorób Serca w Za-
brzu mogłem obserwować wy-
niki i uczestniczyć we wprowa-
dzaniu przez profesora Pasyka, 
po raz pierwszy w Polsce, tej 
pionierskiej metody. Przekona-
łem się jednoznacznie, że to 
najlepsze i bezpieczne leczenie 
zawału. 

Dlatego też po otwarciu 
w Opolu Oddziału Kardiologii 
w WCM, w marcu 1996 roku, 
jako ordynator, nie wyobraża-
łem sobie niewdrożenia tej me-
tody postępowania. Pierwszy 
zabieg angioplastyki w zawale 
serca w Opolu został wykonany 
już w lipcu 1996 roku. Stały 24-
godzinny dyżur zawałowy 
wprowadzono w Opolu 1 lutego 
1999 rok. Ogromna w tym za-
sługa Dr Andrzeja Westera, kie-
rownika Pracowni Hemodyna-
miki, który jako jedyny wtedy 
z zespołu lekarskiego miał do-
świadczenie w leczeniu inwa-
zyjnym zawału serca,  zdobyte 
w Zabrzu. Wspólnie z nim dy-
żury rozpoczęli dr Piotr 
Feusette i dr Krzysztof Kraw-
czyk. W tamtym okresie taki 
dyżur w Polsce pełniło tylko Za-
brze i rozpoczynał Lublin.  Po-
czątkowo leczyliśmy tylko pa-
cjentów z okolic Opola.  

W 2002 roku opracowali-
śmy z Dr Grzegorzem Dzikiem 
„Strategię Leczenia Ostrego Za-
wału Serca w Całym Regionie 

Opolskim”.  Zakładała ona do-
tarcie pacjenta z zawałem serca 
z miejsca zachorowania do od-
działu interwencyjnego i wyko-
nanie zabiegu udrożnienia tęt-
nicy wieńcowej w czasie mak-
symalnie do 2 godzin. Do 2007 
roku wszyscy chorzy byli kiero-
wani do pracowni hemodyna-
miki WCM w Opolu, a następ-
nie także do ośrodków kardio-
logii inwazyjnej w Kędzierzy -
nie-Koźlu, Nysie i Kluczborku. 

- W czasie jednej z wizyt 
w Opolu byłem pod wraże-
niem ambitnego zespołu pro-
wadzącego dyżur i przyjętych 
rozwiązań logistycznych. 
W efekcie w 2003 roku z liczbą 
735 pierwotnych angioplastyk 
na milion mieszkańców opol-
skie znalazło się na pierwszym 
miejscu w kraju pod wzglę-
dem dostępności do tej inno-
wacyjnej terapii ratującej życie 
-  podkreśla prof. Grzegorz 
Opolski, konsultant krajowy 
w dziedzinie kardiologii w la-
tach 2002-2014. - Utworzenie 
sieci ośrodków prowadzących 
24-godzinny dyżur zawałowy, 
ich wyposażenie ze środków 
programu POLKARD oraz 
wprowadzenie nielimitowa-
nego finansowania w ostrych 
zespołach wieńcowych przy-
czyniło się w kolejnych latach 
do upowszechnienia pierwot-
nej angioplastyki w Polsce - do-
daje.  

- Inwazyjne leczenie zawału 
zapoczątkowane w Zabrzu jest 
aktualnie powszechnie stoso-
wane w kraju,  a Polska jest 
w ścisłej czołówce Europy -  
zauważa prof. Lech Poloński. 
Śmiertelność w zawale serca 
z uniesieniem ST z 40 proc. 
w latach 70. została obniżona 
do 6 proc. w 2018 roku. Liczba 
zmarłych z powodu zawału 
uległa obniżeniu z 14 000 rocz-
nie na początku lat 70.  do około 
2 000 w ubiegłym roku. Łatwo 
obliczyć ilu chorych udało się 
uratować dzięki nowoczes-
nemu leczeniu w ciągu ostat-
nich 50 lat.¹

Dr Władysław Pluta  jest współtwórcą obowiązującej do dziś 
strategii leczenia ostrego zawału serca w regionie opolskim.  
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Osobom z zaburzeniami ryt-
mu serca na ratunek idzie 
elektrofizjologia. Wydaje się, 
że każdy oddział intensywnej 
opieki kardiologicznej będzie 
współpracował ściśle nie tylko 
z pracownią hemodynamiki, 
ale również z pracownią elek-
trofizjologii.  

- Objawy sugerujące obecność 
zaburzeń rytmu serca takie, jak 
omdlenie, osłabienie, kołata-
nia serca, są częstą przyczyną 
zgłaszania się pacjentów 
na szpitalny oddział ratun-
kowy (SOR) - mówi prof. Prze-
mysław Mitkowski z Poznania. 
- W wielu przypadkach inten-
sywne leczenie przyczynowe 
może spowodować ustąpienie 
groźnych arytmii i pozwala zre-
zygnować z urządzeń wszcze-
pialnych.  

Nie ulega jednak wątpli-
wości, że u chorych zagrożo-

nych nagłym zgonem, leczenie 
przy użyciu wszczepialnych 
kardiowerterów-defibrylato-
rów (ICD), zgodnie z obowiązu-
jącymi zaleceniami, poprawia 
rokowanie i wydłuża życie. Na-
tomiast we wczesnym okresie 
po rozległym zawale serca, 
w profilaktyce nagłego zgonu 
sercowego, można rozważyć 
czasowe leczenie przy użyciu 
kamizelki defibrylującej 
(WCD). Niestety terapia ta nie 
jest dostępna w Polsce.  

- Nie ma zbyt wielu danych 
dotyczących skuteczności tera-
pii resynchronizującej (CRT) 
w leczeniu ostrego pogorszenia 
wydolności serca. Wydaje się, 
że optymalnym kandydatem 
do CRT jest chory, u którego 
w trakcie hospitalizacji ustąpiły 
objawy przewodnienia - dodaje 
prof. Mitkowski 

Ablacja arytmii jest stosun-
kowo nową techniką terapeu-

tyczną. - Udokumentowano, że 
ablacja migotania przedsion-
ków może mieć istotne znacze-
nie w poprawie rokowania 
u pacjentów z niewydolnością 
serca - mówi  prof. Oskar Ko-
walski z Zabrza. - Z punktu wi-
dzenia intensywnej terapii kar-
diologicznej jeszcze większe 
znaczenie będzie mieć ablacja 
tzw. burzy elektrycznej. Coraz 
więcej analiz i opracowań po-
twierdza fakt, że ablacja jest je-
dyną obecnie formą terapii 
w sposób istotny poprawiającą 
rokowanie pacjentów z na-
wracającymi arytmiami komo-
rowymi.  

Współpraca ITK i elektrofi-
zjologów jest konieczna, ze zro-
zumieniem wzajemnych po-
trzeb oraz możliwości i wska-
zań do elektrofizjologicznego 
leczenia inwazyjnego. 

Dr Grzegorz Hordyński 
wspomina, że opolska przy-

goda z elektrofizjologią rozpo-
częła się w 1997 roku od im-
plantacji stymulatorów serca. - 
W 2004 roku wykonaliśmy 
pierwsze ablacje dzięki szkole-
niom i pomocy kolegów z Za-
brza - mówi. - W 2018 roku wy-
konaliśmy 950 zabiegów. Im-
plantujemy wszystkie rodzaje 
stymulatorów, kardiowerterów 
i urządzeń resynchroni -
zujących, wykonujemy ablacje 
klasyczne, z użyciem systemu 
3D, krioablacje migotania 
przedsionków oraz zabiegi 
w burzy elektrycznej. Nasza 
Pracownia Elektrofizjologii zlo-
kalizowana jest w bezpośred-
nim sąsiedztwie oddziału ITK 
i ściśle ze sobą współpracu-
jemy. Rozpoczęliśmy też im-
plantacje elektrod do pęczka 
Hisa oraz usuwanie elektrod 
na sali hybrydowej. 

- Naszymi chorymi zajmu-
jemy się kompleksowo, od ro-
zmowy podczas kwalifikacji 
do zabiegu, po kontrole i pro-
wadzenie po wypisaniu z od-
działu w przyszpitalnej Poradni 
Zaburzeń Rytmu Serca - pod-
kreśla Dr Hordyński.¹

W rytmie serca – elektrofizjologia 
w ostrych stanach kardiologicznych

XXI wiek to burzliwy rozwój 
przezcewnikowego leczenia 
chorób strukturalnych ser-
ca, dzięki któremu kardiolo-
gia interwencyjna weszła 
na pole zastrzeżone do tej 
pory dla kardiochirurgii. 

- To przede wszystkim 
przezcewnikowe interwencje 
zastawkowe, jak wszczepienie 
zastawki aortalnej (TAVI) u star-
szych pacjentów z ciężkim, ob-
jawowym zwężeniem zastawki 
aortalnej, korekcja niedomy-
kalności zastawki mitralnej, 
funkcjonalnej i pierwotnej oraz 
implantacja zastawki płucnej 
(PAVTI) - mówi prof. Adam Wit-
kowski z Warszawy. - Kolejne to 
zamknięcie uszka lewego 
przedsionka u pacjentów za-
grożonych niedokrwiennym 
udarem mózgu z powodu nie-
zastawkowego migotania 
przedsionków, którzy z róż-
nych przyczyn, przede wszyst-
kim poważnych krwawień, nie 
mogą przyjmować doustnych 
leków przeciwkrzepliwych. Na-
leży także wymienić zamyka-
nie przetrwałego otworu owal-
nego (PFO) u pacjentów 
po udarze kryptogennym, za-
mykanie nieprawidłowych po-
łączeń między przedsionkami 
(ASD) i komorami serca (VSD), 
czy przetrwałego przewodu 
tętniczego.  

- Żaden z wymienionych za-
biegów strukturalnych nie od-
byłby się bez wsparcia echokar -
dio graficznego - podkreśla dr 
Jarosław Bugajski z Opola. - To 

właśnie zabiegi strukturalne są 
jednym z głównych powodów 
dynamicznego rozwoju echa 
3D. Przyszłość przyniesie za-
pewne poprawę jakości obrazo-
wania,  a także rozpowszech-
nienie systemów hybrydo-
wych, łączących obrazy z kilku 
źródeł (umożliwia to również 
sala hybrydowa w USK 
w Opolu). 

Oczekujemy również na co-
raz lepsze,  a przede wszystkim 
bardziej dostępne i refinanso-
wane dla chorych,  systemy 
do przezskórnego wspomaga-
nia krążenia u chorych we 

wstrząsie kardiogennym 
i ostrej ciężkiej niewydolności 
serca. 

- Innowacje to także farma-
koterapia - zauważa prof. 
Krzysztof Filipiak z Warszawy. 
Będziemy coraz częściej stoso-
wać leki złożone z  2 lub 3 pre-
paratów w pojedynczej tab-
letce. Wygodniejsza dla pa-
cjenta i bezpieczniejsza staje się 
też terapia przeciwkrzepliwa.  

- U chorych z zawałem serca 
znaczący postęp uzyskano 
dzięki upowszechnieniu silniej-
szych leków przeciwpłytko-
wych - dodaje prof. Karol Ka-

miński z Białegostoku. W in-
tensywnej terapii kardiologicz-
nej poszukuje się też nowych 
zastosowań dla wcześniej zna-
nych substancji. Trwają bada-
nia nad dożylną suplementacją 
żelaza w zaostrzeniach niewy-
dolności serca. - Nadzieję bu-
dzą też nowe leki stosowane 
w cukrzycy, które zmniejszają 
równocześnie ryzyko niewy-
dolności serca, twierdzą zgod-
nie profesorowie. 

- Postęp dokonuje się rów-
nież w technikach przeprowa-
dzania zabiegów - mówi dr hab. 
Jerzy Sacha z Opola. - Chorzy 
kardiologiczni cierpią często 
na wiele towarzyszących cho-
rób, między innymi niewydol-
ność nerek. Inwazyjna diagno-
styka i leczenie choroby wień-
cowej są u nich związane z ry-
zykiem dalszego pogorszenia 
czynności nerek z powodu tok-
sycznego działania kontrastu. 
Szansą dla nich są zabiegi bez-
kontrastowe. To specjalnie de-
dykowana strategia diagnosty -
czno-terapeutyczna, która 
stwarza możliwość przeprowa-
dzania leczenia z jednoczesną 
ochroną funkcji nerek. Taki 
sposób postępowania jest rów-
nież stosowany u chorych dia-
lizowanych prezentujących 
szczątkową funkcję nerek. Me-
toda bezkontrastowych zabie-
gów wymaga ciągłego dosko-
nalenia i popularyzacji, w czym 
ośrodek opolski aktywnie 
uczestniczy prowadząc bada-
nia i współtworząc zasady wy-
konywania zabiegów. ¹

Szybciej, dalej, wyżej,  
czyli  innowacje w kardiologii 

Współczesna intensywna terapia kardiologiczna to 
doświadczony, multidyscyplinarny zespół medyczny, 
nowoczesny sprzęt i personalne podejście do pacjenta .
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