SZPITAL W LEGIONOWIE

ZAŁOŻENIA KAMPANII INFORMACYJNO-MEDIALNEJ
DOTYCZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI
SZPITALA W LEGIONOWIE

Założenia kampanii informacyjnej dotyczącej działalności szpitala w
Legionowie
W połowie listopada Wojskowy Instytut Medyczny rozpoczął działania informacyjne ujęte w
harmonogramie realizacji inwestycji pn. „Szpital w Legionowie” mające na celu przybliżyć
mieszkańcom miasta i powiatu szczegóły związane z organizacją i funkcjonowaniem nowej
placówki medycznej w mieście.
Całość przedsięwzięcia została zaplanowana w oparciu o trzy kierunkowe obszary
oddziaływania:
1.

2.
3.

Informacje medialne zorientowane na mieszkańców miasta i powiatu zawierające
najważniejsze dane nt. planowanej organizacji działalności leczniczej w szpitalu oraz
w przejętej przez WIM Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w
Legionowie
Informacje medyczne kierowane do środowiska medycznego – podmiotów leczniczych
funkcjonujących w rejonie oddziaływania nowego szpitala (Legionowo i okolice)
Kampania medialna prowadzona za pomocą reklamy zewnętrznej (outdoor)

Głównym celem kampanii informacyjnej jest przekazanie możliwie najwięcej, najbardziej
istotnych z punktu widzenia mieszkańców – potencjalnych pacjentów – informacji nt.
działalności, sposobu organizacji, w tym dostępności nowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Legionowie. W celu uporządkowania sposobu prowadzenia kampanii, nadania kierowanemu
do lokalnej społeczności przekazowi czytelnego charakteru, całość materiałów informacyjnych
przygotowanych tak dla mieszkańców, jak i dla środowiska medycznego została podzielona
na cztery obszary tematyczne:
1.
2.
3.
4.

Choroby sercowo-naczyniowe
Choroby onkologiczne
Medycyna naprawcza (chirurgia, ginekologia, okulistyka)
Medycyna stanów nagłych i ratownictwo medyczne

Czas trwania kampanii zaplanowano na 4 tygodnie, w terminie pomiędzy 30 listopada a 21
grudnia br. z utrzymaniem kampanii outdoorowej do czasu otwarcia szpitala.
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Rycina 1. Mapa myśli opisująca plan działań reklamujących działalność szpitala WIM w
Legionowie.
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Metoda i sposób realizacji
W celu przeprowadzenia kampanii informacyjnej nawiązano kontakt z czterema wiodącymi na
lokalnym rynku medialnym tytułami prasowymi: „Kurier”, „To i Owo”, „Gazeta Powiatowa” oraz
„Gazeta Miejscowa”.
Tydzień przed rozpoczęciem kampanii zorganizowano w WIM spotkanie z przedstawicielami
ww. redakcji szczegółowo omawiając założenia planowanego zamierzenia medialnego oraz
sposób jego przeprowadzenia. Ustalono sposób i warunki współpracy, w tym terminy
przekazywania materiałów informacyjnych przygotowywanych w WIM. Jednym z ustaleń było
wypracowanie podstawy dla opracowania materiałów informacyjnych. Jako najbardziej
pożądane w budowaniu przekazu skierowanego do mieszkańców wskazano przygotowanie
przez specjalistów WIM odpowiedzi na pytania pochodzące od czytelników. W rezultacie
uzgodnień redakcje dostarczyły do WIM 62 pytania pogrupowane we wspomniane wcześniej
grupy tematyczne, na które specjaliści WIM przygotowali odpowiedzi, które sukcesywnie – w
tygodniowych odstępach będą publikowane na łamach ww. czasopism:
⁃
⁃
⁃
⁃

Onkologia – 30 listopada
Choroby sercowo-naczyniowe – 7 grudnia
Medycyna naprawcza – 14 grudnia
Medycyna stanów nagłych i ratownictwo medyczne – 21 grudnia

W podobnym układzie, ale z 2-3 dniowym wyprzedzeniem przed publikacjami prasowymi
prowadzone będą zdalne spotkania z pracownikami medycznymi lokalnych podmiotów
leczniczych w formie webinariów.

4

5

6

Rycina 2. Webinar nr 1. „Choroby Onkologiczne. Od rozpoznania do leczenia w udziałem
szpitala w Legionowie” (https://youtu.be/NMRLbsplSbM).

Reklama zewnętrzna (outdoor)
Wojskowy Instytut Medyczny rozpoczął także działania informacyjne – reklamujące powstanie
szpitala w Legionowie – za pomocą narzędzi marketingu zewnętrznego. W tym celu została
podpisana umowa pomiędzy WIM a firmą RSJ House, na podstawie której ww. firma przejęła
na siebie koszty wytworzenia banerów reklamowych oraz użyczyła instytutowi własne
powierzchnie reklamowe. W oparciu o ww. porozumienie zostały wytworzone oraz
opublikowane dwa banery w lokalizacji jak poniżej.
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Rycina 3. Baner w lokalizacji przy wjeździe do Legionowa od strony Zegrza (DK61).

8

Rycina 4. Baner w lokalizacji przy wjeździe do Legionowa od strony Nowego Dworu
(DW630)
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Inne materiały informacyjne na dzień 31.12.2021 r.

OGÓLNE:
•

https://powiat-legionowski.pl/aktualnosci/nowy-140-numer-kuriera-jest-juz-dostepnykopia-1175c4c245-kopia-0f8ea2048c

•

https://powiat-legionowski.pl/aktualnosci/szpital-w-legionowie-pytania-i-odpowiedzi

•

http://toiowo.eu/legionowski-nasz-szpital-pytania-ktore-nie-padly-a-na-ktore-wartoznac-odpowiedz/
http://toiowo.eu/legionowski-21-stycznia-2022-r-otwarcie-szpitala-w-legionowie/
https://gazetapowiatowa.pl/wiadomosci/powiat-legionowski/powiat-koszt-rocznejdzialalnosci-szpitala-legionowie-kwota-okolo-34-mln-zl-legionowskie-samorzadywespra-placowke-zakupami-sprzetu/

•
•

•

https://gazetapowiatowa.pl/wiadomosci/legionowo/7-legionowo-ze-szpitalabedziemy-mogli-skorzystac-juz-35-dni-oficjalne-otwarcie-placowki-nastapi-21stycznia-2022r/

•

ONKOLOGIA:
•

https://powiat-legionowski.pl/aktualnosci/dyrektor-wim-o-szpitalu-w-legionowie

•

https://powiat-legionowski.pl/aktualnosci/szpital-w-legionowie-pytania-i-odpowiedzi-zzakresu-onkologii

•

http://www.miejscowa.pl/2021/12/03/szpital-od-onkologicznych-kulis/

•

https://gazetapowiatowa.pl/wiadomosci/powiat-legionowski/powiat-nowotworzdiagnozujemy-szpitalu-legionowie-ujawniamy-kulisy-dzialalnosci-leczniczej-nowejplacowki/

•

http://toiowo.eu/legionowo-na-co-moga-liczyc-pacjenci-onkologia-w-nowymlegionowskim-szpitalu/

•

KARDIOLOGIA:
•

https://powiat-legionowski.pl/aktualnosci/szpital-w-legionowie-pytania-i-odpowiedzi-zzakresu-chorob-sercowo-naczyniowych
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•

https://gazetapowiatowa.pl/wiadomosci/powiat-legionowski/powiat-szpital-legionowiebedzie-systemie-ratownictwa-medycznego-trafia-pacjenci-zawalem-serca/

•

https://twojelegionowo.pl/20211207448293/powiat-legionowo-szpital-w-legionowiepytania-i-odpowiedzi-z-zakresu-chorob-sercowo-naczyniowych1638857527

•

http://www.miejscowa.pl/2021/12/12/leczenie-od-serca/

•

https://wirtualnelegionowo.pl/szpital-w-legionowie-pytania-i-odpowiedzi-z-zakresuchorob-sercowo-naczyniowych/

•

MEDYCYNA NAPRAWCZA:
•

https://twojelegionowo.pl/20211214449892/powiat-legionowo-szpital-w-legionowiepytania-i-odpowiedzi-z-zakresu-medycyny-naprawczej1639462326

•

https://powiat-legionowski.pl/aktualnosci/szpital-w-legionowie-pytania-i-odpowiedzi-zzakresu-medycyny-naprawczej

•

https://gazetapowiatowa.pl/wiadomosci/legionowo/legionowo-atak-kolki-zolciowejlub-wyrostka-robaczkowego-chirurdzy-ze-szpitala-legionowie-ci-pomoga/

•

http://toiowo.eu/legionowski-chirurgia-okulistyka-i-ginekologia-co-bedzie-w-nowymszpitalu/

•

MEDYCYNA RATUNKOWA I MEDYCYNA STANÓW NAGŁYCH:
•

http://www.miejscowa.pl/2021/12/26/izba-do-przyjecia/

•

http://toiowo.eu/legionowski-medycyna-ratunkowa-i-medycyna-stanow-naglych/

•

https://powiat-legionowski.pl/aktualnosci/szpital-w-legionowie-pytania-i-odpowiedzi-zzakresu-medycyny-ratunkowej

•

https://gazetapowiatowa.pl/wiadomosci/legionowo/powiat-oddzialem-ratunkowymlegionowskim-szpitalu-zawal-serca-wylecza-udar-mozgu-zdiagnozuja/

•

gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak
dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
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Leczenie od serca
4

WYDARZENIA

CZWARTEK 16 grudnia 2021

wego przedsionka, czy małoinwazyjnego wszczepienia zastawki
aortalnej. Dodatkowo, dla zabezpieczenia potrzeb pacjentów wymagających operacji na otwartym
sercu, Oddział Kardiologii będzie
pozostawał w stałej współpracy z
Kliniką Kardiochirurgii szpitala w
Warszawie. Kontynuację leczenia
i diagnostyki chorób przewlekłych
po zakończeniu leczenia szpitalnego zabezpieczy przebudowana poradnia kardiologiczna.

W kolejnym odcinku pytań i odpowiedzi dotyczących szpitala w Legionowie – filii Wojskowego Instytutu Medycznego, podajemy najważniejsze informacje dotyczące leczenia tam zawałów serca oraz rozwiązywania
problemów kardiologicznych. Na pytania czytelników odpowiada dr n. med. Sławomir Gołębiewski, kierownik Oddziału Kardiologii Interwencyjnej i Chorób Wewnętrznych.
ale także, podobnie jak to miało
miejsce w wielu regionach Polski,
wprost przyczyni się do wydłużenia długości życia mieszkańców
Legionowa i okolic.
1. Czy szpital w Legionowie
będzie należał do „Systemu
Hemodynamiki”, tj. czy pogotowie będzie przywozić
do szpitala w Legionowie pacjentów z ostrym zespołem
wieńcowym?

W ślad za decyzją Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka o powstaniu szpitala wojskowego w Legionowie podjęto
działania planistyczne dotyczące
struktury i funkcji nowej placówki, uwzględniające m.in. potrzeby zdrowotne lokalnej społeczności. Zdaniem specjalistów
choroby układu sercowo-naczyniowego są oraz w perspek-

tywie kilkunastu lat pozostaną
najczęstszą przyczyną zgonów
Polaków. Stąd za w pełni racjonalną oraz społecznie oczekiwaną można uznać decyzję o ujęciu
w strukturze nowego szpitala oddziału kardiologii z pracownią interwencyjnego leczenia ostrych
zespołów wieńcowych. Inwestycja ta zmieni nie tylko dostępność
pacjentów do opieki medycznej,

Pogotowie będzie mogło przywieźć do Szpitala Wojskowego
Instytutu Medycznego w Legionowie pacjenta z zawałem serca.
W Oddziale Kardiologii Interwencyjnej i Chorób Wewnętrznych
powstała Pracownia Hemodynamiki, w której zaplanowano dyżur interwencyjny w systemie
24 godz./7dni w tygodniu. Dzięki
temu rozwiązaniu w każdej chwili pacjent z zawałem serca będzie
mógł zostać poddany interwencji
ratującej życie (czyli zabiegowi an-

gioplastyki lub “balonikowania”, z
wszczepieniem stentu). Oddział
Kardiologii Interwencyjnej i Chorób Wewnętrznych w Legionowie
będzie również zgłoszony do systemu ratownictwa medycznego.
Diagnostyka i leczenie chorych z
wstępnym rozpoznaniem ostrego zespołu wieńcowego wypełnia
jeden z największych braków na
mapie potrzeb zdrowotnych powiatu legionowskiego. Szybki dostęp do leczenia interwencyjnego zawału poprawia pacjentom
rokowanie, a trzeba pamiętać,
że zawał serca jest pojedynczą
jednostką chorobową zbierającą największe żniwo w polskiej
populacji. Oczywistym więc jest,
że dla tak pomyślanego Oddziału Kardiologii jednym z priorytetów jest dostępność i szybkie leczenie chorych ostrymi stanami, z
ostrym zespołem wieńcowym na
czele. Chorzy po zaopatrzeniu zawału serca czy z innymi chorobami
sercowo-naczyniowymi mogą liczyć na dalszą kompleksową opiekę dzięki skoordynowanej opiece
w ramach struktur Wojskowego
Instytutu Medycznego, obejmujących Szpital WIM w Legionowie
i ośrodek o najwyższym poziomie
referencyjności, czyli Centralny
Szpital Kliniczny MON przy ul.
Szaserów w Warszawie.
2. Kardiologia i choroby sercowo-naczyniowe. Jakie konkretne jednostki chorobowe
będziecie w szpitalu w Legionowie diagnozować i leczyć?
Jakim sprzętem diagnostycznym będziecie tu dysponować? Jakiego rodzaju interwencje chirurgiczne będziecie
tu na miejscu podejmować?
Opieka ambulatoryjna dla pacjentów zapewniona będzie w Lecznictwie Ambulatoryjnym Wojskowego Instytutu Medycznego
w Legionowie, czyli w przychodni znanej dotąd jako WSPL. Jej
obecny budynek został połączony z nowym budynkiem szpitala w jeden kompleks. Na etapie
przychodni, w ramach diagnostyki kardiologicznej, dostępne będą
wszystkie niezbędne badania diagnostyczne, kolejno: laboratoryj-

3. Czy zabiegi w pracowni hemodynamiki będą „na ostro”,
czy tylko planowo?

ne, obrazowe (ekg, monitorowanie ekg metodą Holtera, echo
serca przezklatkowe, echo serca
przezprzełykowe, oraz wykonywana na nowoczesnym systemie
tomografia naczyń wieńcowych,
czyli tzw. nieinwazyjna koronarografia), oraz badania czynnościowe (testy wysiłkowe ekg, próby
dobutaminowe). Dzięki współpracy ze szpitalem WIM w Warszawie
pacjenci mają równie zapewniony dostęp do tak specjalistycznych procedur diagnostycznych,
jak badania izotopowe serca, rezonans magnetyczny serca, czy
PET serca. W ramach przychodni
będzie sie również odbywać kwalifikacja do diagnostyki i leczenia
w szpitalu. W ramach diagnostyki choroby wieńcowej dla pacjentów hospitalizowanych wykonywane będą badania inwazyjne,
takie jak koronarografia i uzupełniające ją badania ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (ICUS)
lub oceny rezerwy wieńcowej
(FFR). Pracownię Hemodynamiki w Oddziale Kardiologii Interwencyjnej Szpitala WIM w Legionowie doposażono w tym celu w
najnowocześniejszy sprzęt dedykowany tego rodzaju badaniom.
Struktura oddziału jest stworzona do leczenia szczególnie stanów
ostrych, takich jak ostre zespoły
wieńcowe (w ramach tzw. dyżuru hemodynamicznego), zdekompensowane wady serca czy
zaostrzenie niewydolności serca. Zabiegi wszczepienia stentów
oraz badania diagnostyczne koronarografii będą również wykonywane w trybie planowym u pacjentów z przewlekłymi stanami.
Dzięki koordynacji opieki z Kliniką
Kardiologii CSK MON w Warszawie pacjenci Oddziału Kardiologii
szpitala w Legionowie będą mieli
też zapewniony dostęp do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych, takich jak zabiegi
zamknięcia ubytków w przegrodach serca, zamknięcia uszka le-

Oddział Kardiologii Interwencyjnej i Chorób Wewnętrznych w
Legionowie będzie pełnił 24-godzinny dyżur/7dni w tygodniu leczenia ostrego zawału serca, co
zapewni stałą dostępność do interwencji. Ponadto planowo będą
wykonywane wszystkie badania
diagnostyczne inwazyjne, takie
jak koronarografia i uzupełniające ją badania ultrasonografii
wewnątrzwieńcowej (ICUS) lub
oceny rezerwy wieńcowej (FFR).
Badania inwazyjne będą wykonywane w trybie jednodniowym
oraz stacjonarnym, po wcześniejszej kwalifikacji w ramach poradni
kardiologicznej dokonanej przez
kardiologa interwencyjnego.
4. W jaki sposób chorzy mogą
być diagnozowani w szpitalu?
Obecna i planowana organizacja diagnostyki opiera się
na ograniczeniu pobytów stacjonarnych w oddziale. Jest
to korzystne z powodu epidemiologicznego oraz relatywnie
małej liczby łóżek szpitalnych
do oczekiwanych potrzeb. Planowe badania diagnostyczne w
większości mogą być wykonane w trybie ambulatoryjnym,
na podstawie skierowania od
lekarza Narodowego Funduszu Zdrowia. W trybie jednodniowym będą wykonywane
również badania inwazyjne. Pobyt w szpitalu jest dedykowany
dla chorych z ostrym zachorowaniem lub w stanie zagrożenia
życia i obejmuje przede wszystkim procedury lecznicze. Sytuacja nielimitowanej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
(AOS) umożliwia dostęp do
diagnostyki zarówno szpitala
w Legionowie, jak i w jednostce
WIM, na podstawie skierowania
od lekarza POZ.
Opracowanie:
Wojskowy Instytut Medyczny
Foto: © Piotr Bławicki/WIM

Jabłonna. W Chotomowie
złodzieje próbowali włamać
się przez drzwi balkonowe.
Używają dronów do
obserwacji posesji? czytaj s.2

Serock. Wybrano najkorzystniejszy
wariant trasy planowanej linii MAPA
kolejowej Zegrze-Przasnysz
czytaj s. 4
Legionowo. Cmentarz
parafialny powiększony?
Duchowni wnioskują o
przekształcenie działek
na cele grzebalne czytaj s. 3

www.gazetapowiatowa.pl

tygodnik społeczno-kulturalny

ISSN 1734-1299
Index 32261X

www.gazetapowiatowa.pl

48 (859) wtorek,
30 listopada 2021
nr

2,50 zł

w tym 5% VAT

Legionowo. Zwłoki mężczny
na rynku przy studni z wodą
oligoceńską
czytaj s. 3

Tak w legionowskim
szpitalu będą leczyć
nowotwory

DODATEK
GŁOS SENIORA

NASZA HISTORIA
ODBIERZ U SPRZEDAWCY
R

E

K

L

A

M

A

R E K L A M A

czytaj s. 13
R

E

K

L

A

M

A

&  "$

Nowa Inwestycja

Nowe mieszkania
ɷȉʦʜʟˢȲȬȉ˥

Legionowo
Grzybowa 5
FBH Emilian Twardziak
tel.: +48 602 679 569,
+48 602 246 189
www.legionowogrzybowa.pl

L e gionowo

30 listopada 2021 13

Legionowo.

Jaki nowotwór zdiagnozujemy w szpitalu w Legionowie?
Ujawniamy kulisy działalności leczniczej nowej placówki
W filii Wojskowego Instytutu
Medycznego (WIM)
w Legionowie, która
rozpocznie działalność
medyczną na początku
2022r. będą diagnozowane
najpowszechniejsze
w Polsce nowotwory,
w tym raki piersi, szyjki
macicy, płuca, jelita
grubego i prostaty.
Operacje, chemioterapie,
czy radioterapie będą
zaś wykonywane
w szpitalu przy ulicy
Szaserów w Warszawie.
Rozpoczynamy cykl, w którym szczegółowo opowiemy o chorobach leczonych
w filii WIM na legionowskich Piaskach. Na
początek, ujawniamy szczegóły diagnostyki
i leczenia najpowszechniejszych w Polsce
nowotworów. Potem przyjrzymy się m. in.
nagłym okolicznościom medycznym, w których pacjenci będą mogli bezpośrednio
zgłosić się na całodobową izbę przyjęć
funkcjonującą w tej placówce, chorobom
kardiologicznym, gastrologicznym i okulistycznym tam leczonych. Na najważniejsze
pytania z powyżej wskazanych zakresów
odpowiada gen. dyw. prof. dr hab. n. med.
Grzegorz Gielerak, dyrektor WIM przy
ulicy Szaserów w Warszawie.
Magdalena Siebierska (MS): Jaki zakres
procedur onkologicznych będzie dostępny
w filii WIM w Legionowie?
Grzegorz Gielerak (GG): W szpitalu
w Legionowie skupimy się głównie na szeroko rozumianej profilaktyce i wstępnej diagnostyce onkologicznej. Jak już ustalimy rozpoznanie u pacjentów, będziemy ich leczyć
w szpitalu w Warszawie. To tam będą realizowane m.in. onkologiczne operacje chirurgiczne, chemioterapia, czy też radioterapia.
MS: Jakie nowotwory będziecie diagnozować w szpitalu w Legionowie?
GG: Skupimy się na tych najpowszechniejszych w Polsce tj. rakach m. in. piersi
i szyjki macicy u kobiet, prostaty u mężczyzn, płuca, czy też jelita grubego.
MS: Na jakim sprzęcie będziecie diagnozować te nowotwory? Jakie inwazyjne
i nieinwazyjne badania w tym zakresie będą
mogli wykonać pacjenci w Legionowie?

Onkologia

GG: Zacznijmy od diagnostyki najpowszechniejszych nowotworów u kobiet. Te
będą diagnozowane za pomocą m.in. cytologii diagnostycznej i skriningowej, kolposkopii, wulwoskopii, badań ultrasonograficznych i mammografii. W Oddziale Ginekologii Małoinwazyjnej i Endoskopowej
w szpitalu WIM w Legionowie będzie prowadzona diagnostyka dotycząca patologii
endometrium tj. rozrostów i raka endometrium, patologii szyjki macicy. Jedną
z nowoczesnych, małoinwazyjnych i bezpiecznych metod diagnostycznych patologii jamy macicy i kanału szyjki macicy, która
będzie wykonywana w tym oddziale będzie
minihisteroskopia.
Minihisteroskopia
umożliwia jednoczesną ocenę wzrokową
i usunięcie zmiany z jamy macicy oraz kanału szyjki. WIM jest w tej dziedzinie wiodącym ośrodkiem w Polsce. W ramach Poradni Ginekologicznej szpitala w Legionowie
będzie funkcjonować Pracownia Kolposkopowa, w której prowadzona będzie diagnostyka i leczenie chorób szyjki macicy.
Nowotwory piersi będziemy diagnozować
w ramach Poradni Chorób Piersi i Ginekologicznej działających w przyszpitalnej
przychodni. Jeżeli w wyniku diagnostyki
zostanie postawione rozpoznanie raka piersi pacjenci będą kierowani na dalsze leczenie wysokospecjalistyczne w dedykowanych klinikach WIM w Warszawie. Przypomnę, że to właśnie tam działa interdyscyplinarny ośrodek leczenia raka piersi, czyli
tzw. Breast Unit. Jeśli zaś chodzi o pozostałe
nowotwory m.in. płuc i przewodu pokarmowego, w tym jelita grubego będziemy

diagnozować je przy użyciu badań takich
jak ultrasonografia, tomografia komputerowa, gastroskopia i kolonoskopia z pobraniem wycinków do badania patomorfologicznego. W szpitalu w Legionowie będziemy też wykonywać badania laboratoryjne
polegające na m.in. ocenie stężenia markerów nowotworowych takich jak m.in. CEA,
AFP, beta-HCG, test ROMA, Ca19-9, PSA.
Bardziej specjalistyczne badania w kierunku diagnostyki raka płuca takie jak np.
bronchoskopia EBUS i pobranie materiału
będzie się już odbywało w ramach Klinik
Pneumonologii i Torakochirurgii WIM
w Warszawie.
MS: Jak już medycy ze szpitala w Legionowie zdiagnozują u jakiegoś pacjenta
nowotwór, to co się potem z nim stanie?
GG: Taki pacjent będzie kompleksowo
leczony w WIM w Warszawie. Tam będą
wykonywane zabiegi w zakresie chirurgii
onkologicznej, systemowych chemioterapii, immunoterapii, hormonoterapii, leczenia ukierunkowanego molekularnie oraz
radioterapii. Pamiętajmy jednak, że od
momentu przyjęcia takiego pacjenta do
szpitala w Legionowie do zakończenia jego
leczenia w placówce głównej w Warszawie,
będzie on cały czas pozostawał pod opieką
przyszpitalnych poradni specjalistycznych
w Legionowie.
MS: Jaki będzie tryb kierowania pacjentów onkologicznych do szpitala w Legionowie?
GG: Pacjenci z podejrzeniem choroby
nowotworowej będą kierowani na diagnostykę przez lekarzy Podstawowej Opieki
Medycznej i innych specjalizacji w ramach
karty tzw. DILO tj. Karty Diagnostyki
i Leczenia Onkologicznego, zwanej potocznie „Zieloną Kartą”. Pacjenci mogą zgłaszać
się ponadto do Lecznictwa Ambulatoryjnego w WIM w Legionowie celem konsultacji
w ramach Poradni Specjalistycznych. Biorąc pod uwagę nowoczesny model zintegrowanej opieki medycznej w ramach podmiotów leczniczych mających różny
poziom referencyjny, pacjent zgłaszający się
ze skierowaniem do leczenia w szpitalu
w Legionowie zostanie objęty opieką lub
w przypadku konieczności poszerzenia
zakresu interwencji do najwyższego poziomu referencyjnego zostanie bezpośrednio
skierowany do leczenia w głównej siedzibie
WIM, tj. szpitalu przy ulicy Szaserów
w Warszawie.
MS: Dziękuję za rozmowę.

Nowotwory złośliwe stanowią drugą przyczynę zgonów w Polsce. Z danych Krajowego Rejestru
Nowotworów w 2018 r. stwierdzono 167,5 tys.
nowych zachorowań i 101,4 tys. zgonów. W województwie mazowieckim u kobiet i mężczyzn rozpoznano kolejno ponad 10 tys. i 9 tys. nowych
przypadków oraz stwierdzono ponad 6 tys. i 7 tys.
zgonów.. Wśród nowotworów diagnozowanych
u mężczyzn dominują rak prostaty, płuca i jelita
grubego, a wśród kobiet rak piersi, płuca, jelita
grubego i trzonu macicy. Główną przyczyną zgonów nowotworowych u obu płci jest rak płuca,
jelita grubego, a u kobiet drugie miejsce zajmuje
rak piersi. Nowotwory złośliwe stanowią istotny
problem zdrowotny zwłaszcza u ludzi młodych
i w średnim wieku (25-64 lat) i co istotne są najczęstsza przyczyną zgonów u kobiet poniżej 65 r.ż.
Rozpoznanie nowotworu na wczesnym etapie
poprawia rokowanie pacjentów, w wielu przypadkach pozwala na wyleczenie. W tym celu w części
populacji, w której występuje największe ryzyko
zachorowania na chorobę nowotworową określonego narządu stosuje się skrining onkologiczny
(badania przesiewowe).
Obecnie skrining raka piersi z udziałem mammografii wykonywanej co 2 lata obejmuje kobiety
pomiędzy 50-69 r.ż., w kierunku raka szyjki macicy
badanie cytologiczne u kobiet pomiędzy 25-59 r.ż.
co 3 lata.
Z kolei badania przesiewowe raka jelita grubego obejmują wszystkich pacjentów posiadających
imienne zaproszenie na badanie (jest ważne do
końca roku, w którym pacjent kończy 64 lata),
pacjentów w wieku 50–65 lat niezależnie od
wywiadu rodzinnego, w wieku 40–49 lat jeżeli
przynajmniej u jednego krewnego pierwszego
stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) stwierdzono
raka jelita grubego oraz w wieku 25–49 lat
z potwierdzonym w rodzinie (informacja z Poradni Genetycznej) występowaniem zespołu Lyncha
lub polipowatości rodzinnej gruczolakowatej FAP
(w ramach programu badań przesiewowych
można wykonać tylko pierwsze badanie). Należy
pamiętać, że pacjenci, u których wykonano kolonoskopie w okresie ostatnich 10 lat nie podlegają
przesiewowej kolonoskopii.
U pacjentów z grupy ryzyka zachorowania na
raka płuca opracowany został Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca
za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej, który ma na celu nie tylko wzrost wiedzy na
temat raka płuca, ale i wykrywanie go na wczesnym etapie. Program ten obejmuje pacjentów
w wieku 55–74 lat palących papierosy nałogowo
(konsumpcja tytoniu większa lub równa 20 paczkolatom: czyli palących paczkę dziennie od 20 lat
lub 2 paczki dziennie przez 10 lat), którym nie
udało się rzucić palenia nawięcej niż 15 lat (dot.
ostatniego okresu absencji) oraz osoby w wieku
50–74 lat spełniające kryteria jak powyżej a dodatkowo z uwagi na wykonywany zawód narażone na
działanie krzemionki, berylu, niklu, chromu,
kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silników
diesla, dymu ze spalania węgla kamiennego, sadzy
czy też radon. Ponadto skrining obejmuje chorych
z wywiadem raka płuca, chłoniaka, raka głowy
i szyi lub nowotwory zależne od palenia tytoniu,
np. raka pęcherza moczowego, a także z przewlekłą obturacyjną chorobą lub włóknieniem płuc.
Badanie przesiewowe obejmuje również pacjentów, u których rozpoznano raka płuca u członka
rodzinny (krewnego pierwszego stopnia).
Piśmiennictwo:
Wojciechowska U, Didkowska J, Michałek I,
Olasek P, Ciuba A. Nowotwory złośliwe w Polsce w
2018 roku. MZ, Warszawa 2020, pacjent.gov.pl
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Szpital
w Legionowie
będzie w systemie
ratownictwa
medycznego.
To tu trafią pacjenci
z zawałem serca
W filii Wojskowego Instytutu Medycznego (WIM)
w Legionowie, która rozpocznie działalność medyczną
na początku 2022r. leczenie ostrych zespołów wieńcowych
stanie się faktem. Dzięki włączeniu tej placówki
w system ratownictwa medycznego na Mazowszu,
karetki przetransportują tu pacjentów z zawałem serca,
zaś medycy tu zatrudnieni będą pełnić całodobowe
interwencyjne dyżury w tym zakresie przez siedem dni
w tygodniu.

dr n. med. Sławomir Gołębiewski, kierownik Oddziału Kardiologii
Interwencyjnej i Chorób We–wnętrznych filii WIM w Legionowie.

Kontynuujemy cykl, w którym szczegółowo opowiadamy
o chorobach leczonych w filii
WIM na legionowskich Piaskach. Tym razem ujawniamy
szczegóły diagnostyki i leczenia
najpowszechniejszych chorób
sercowo-naczyniowych. Na najważniejsze pytania legionowian z powyżej wskazanego
zakresu odpowiada dr n. med.
Sławomir Gołębiewski, kierownik Oddziału Kardiologii Interwencyjnej i Chorób We–
wnętrznych filii WIM w Legionowie.
Czy pogotowie ratunkowe będzie przywozić do szpitala w Legionowie pacjentów
z ostrym zespołem wieńcowym?

Pogotowie ratunkowe
będzie mogło przywieźć do
filii WIM w Legionowie
pacjenta z zawałem serca.
W Oddziale Kardiologii Interwencyjnej i Chorób Wewnę–
trznych tego szpitala powstała
Pracownia Hemodynamiki,
w której zaplanowano całodobowy dyżur interwencyjny
przez siedem dni w tygodniu.
Dzięki temu rozwiązaniu,
w każdej chwili pacjent
z zawałem serca będzie mógł
zostać poddany interwencji
ratującej życie. Mam tu na
myśli zabiegi angioplastyki
lub balonikowania połączone
ze wszczepieniem stentów.
Oddział, którym będę kierował zgłoszony również zostanie do systemu ratownictwa

medycznego. Diagnostyka i
leczenie chorych z wstępnym
rozpoznaniem ostrego zespołu wieńcowego wypełnia
jeden z największych braków
na mapie potrzeb zdrowotnych powiatu legionowskiego. Szybki dostęp do leczenia
interwencyjnego zawałów
serca poprawi pacjentom
rokowanie, a trzeba pamiętać,
że zawał serca jest pojedynczą
jednostką chorobową zbierającą największe żniwo w polskiej populacji. Oczywistym
więc jest, że dla tak pomyślanego oddziału kardiologii jednym z priorytetów będzie
dostępność i szybkie leczenie
chorych z ostrymi stanami
kardiologicznymi, w tym
z ostrym zespołem wieńcowym na czele. Chorzy po
zaopatrzeniu zawału serca
oraz ci z innymi chorobami
sercowo-naczyniowymi będą
mogli liczyć na dalszą kompleksową opiekę, dzięki skoordynowanej opiece w ramach
struktur WIM, obejmujących
szpital WIM w Legionowie
i ośrodek o najwyższym poziomie referencyjności, czyli szpital WIM przy ulicy Szaserów
w Warszawie.
Jakie konkretne jednostki
chorobowe z zakresu kardiologii będziecie diagnozować
i leczyć w szpitalu w Legionowie? Jakim sprzętem diagnostycznym będziecie tu dysponować? Jakiego rodzaju interwencje chirurgiczne będziecie tu na miejscu podejmować?
Zacznijmy od diagnostyki
chorób sercowo-naczyniowych. Ta realizowana będzie
w ramach Lecznictwa Ambulatoryjnego WIM, czyli tak
naprawdę w obecnej Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej (WSPL). Budy-

nek tej przychodni został połączony z budynkiem szpitala w
jeden kompleks. Na etapie
przychodni w ramach diagnostyki kardiologicznej dostępne będą wszystkie niezbędne
badania diagnostyczne. Mam
tu na myśli badania laboratoryjne, obrazowe takie jak m.
in. ekg, monitorowanie ekg
metodą Holtera, echo serca
przezklatkowe, echo serca
przezprzełykowe i tomografia
naczyń wieńcowych, czyli
tzw. nieinwazyjna koronarografia oraz czynnościowe,
czyli testy wysiłkowe ekg
i próby dobutaminowe. Natomiast w siedzibie głównej
szpitala WIM w Warszawie
pacjenci będą korzystać z bardziej specjalistycznych badań
diagnostycznych w tym zakresie. Chodzi tu zwłaszcza
o badania izotopowe, rezonans magnetyczny i PET serca.
W ramach przychodni przy
szpitalu WIM w Legionowie
będzie się również odbywać
kwalifikacja do diagnostyki
i leczenia w szpitalu.
W ramach diagnostyki choroby wieńcowej dla pacjentów
hospitalizowanych wykonywane będą badania inwazyjne, takie jak koronarografia
i uzupełniające ją badania
ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (ICUS) lub oceny
rezerwy wieńcowej (FFR).
Pracownię Hemodynamiki
w Oddziale Kardiologii Interwencyjnej szpitala WIM
w Legionowie doposażono
w tym celu w najnowocześniejszy sprzęt dedykowany
tego rodzaju badaniom. Struktura oddziału jest stworzona
do leczenia szczególnie stanów ostrych, takich jak ostre
zespoły wieńcowe, zdekompensowane wady serca czy też
zaostrzenie niewydolności
serca. Zabiegi wszczepienia
stentów oraz badania diagnostyczne koronarografii będą
również wykonywane w trybie planowym u pacjentów
z przewlekłymi stanami. Dzięki koordynacji opieki kardiologicznej
szpitali
WIM
w Legionowie i w Warszawie,
pacjenci legionowskiej pla-

cówki będą też mieli zapewniony dostęp do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych, takich jak zabiegi
zamknięcia ubytków w przegrodach serca, zamknięcia
uszka lewego przedsionka, czy
małoinwazyjnego wszczepienia zastawki aortalnej. Dodatkowo, dla zabezpieczenia potrzeb
pacjentów wymagających operacji na otwartym sercu Oddział
Kardiologii Interwencyjnej
i Chorób Wewnętrznych filii
WIM w Legionowie będzie
pozostawał w stałej współpracy
z Kliniką Kardiochirurgii
w szpitalu w Warszawie. Kontynuację leczenia i diagnostyki
chorób przewlekłych, po
zakończeniu leczenia szpitalnego zabezpieczy przebudowana
poradnia
kardiologiczna
w przychodni przy szpitalu
WIM w Legionowie.
Czy zabiegi kardiologiczne w pracowni hemodynamiki będą wykonywane „na
ostro”, czy tylko planowo?
Oddział Kardiologii Interwencyjnej i Chorób Wewnętrznych szpitala WIM w Legionowie będzie pełnił 24-godzinny
dyżur przez siedem dni w tygodniu w zakresie leczenia ostrego zawału serca. Ponadto, planowo będą wykonywane
wszystkie badania diagnostyczne inwazyjne takie jak koronarografia i uzupełniające ją badania ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (ICUS) lub oceny
rezerwy wieńcowej (FFR).
Badania inwazyjne będą wykonywane w trybie jednodniowym oraz stacjonarnym po
wcześniejszej kwalifikacji
w ramach porani kardiologicznej dokonanej przez kardiologa interwencyjnego.
W jaki sposób pacjenci
mogą być diagnozowani w
szpitalu?
Obecna i planowana organizacja diagnostyki kardiologicznej opiera się na ograniczeniu pobytów stacjonarnych w oddziale. Jest to
korzystne z powodu epidemiologicznego oraz relatywnie małej liczby łóżek szpital-

nych do oczekiwanych
potrzeb. W zasadzie planowe
badania
diagnostyczne
w większości mogą być wykonane w trybie ambulatoryjnym na podstawie skierowania od lekarza Narodowego
Funduszu Zdrowia (NFZ).
W trybie jednodniowym będą
wykonywane również badania inwazyjne. Pobyt w szpitalu jest dedykowany dla chorych z ostrym zachorowaniem
lub w stanie zagrożenia życia
i obejmuje przede wszystkim
procedury lecznicze. Sytuacja
nielimitowanej Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej
(AOS) umożliwia dostęp do
diagnostyki zarówno szpitala
w Legionowie jak i w jednostce WIM w Warszawie na podstawie skierowania od lekarza
Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).
W ślad za decyzją Ministra
Obrony Narodowej, Mariusza
Błaszczaka o powstaniu szpitala w Legionowie podjęto działania planistyczne dotyczące
struktury i funkcji nowej placówki uwzględniające m.in.
potrzeby zdrowotne lokalnej
społeczności. Choroby układu
sercowo-naczyniowego są
oraz bezsprzecznie w perspektywie najbliższych kilkunastu lat pozostaną najczęstszą przyczyną zgonów Polaków. Stąd za w pełni racjonalną oraz społecznie oczekiwaną można uznać decyzję
o ujęciu w strukturze nowego
szpitala oddziału kardiologii z
pracownią interwencyjnego
leczenia ostrych zespołów
wieńcowych. Inwestycja ta
zmieni nie tylko dostępność
pacjentów do opieki medycznej, ale także, podobnie jak to
miało miejsce w wielu regionach Polski, wprost przyczyni
się do wydłużenia długości
życia mieszkańców Legionowa i okolic – oceniają medycy
z WIM przy ulicy Szaserów
w Warszawie.
Materiał prasowy został
opracowany przez pracowników WIM w Warszawie na
podstawie pytań mieszkańca
Legionowa i okolic.
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Jakie operacje będą wykonywane
w legionowskim szpitalu?
Kamica żółciowa, zapalenie wyrostka robaczkowego, niedrożność jelit, perforacja przewodu pokarmowego, zapalenie
otrzewnej, przepukliny powłok brzucha, wole tarczycowe, guzy piersi, jajników, mięśniaki macicy, niepłodność,
endometrioza, nietrzymanie moczu, czy też zaćma – operacje z powodu wskazanych chorób będą wykonywane w filii
Wojskowego Instytutu Medycznego (WIM) w Legionowie. Placówka rozpocznie działalność leczniczą już w styczniu 2022r.
Kontynuujemy cykl, w którym
szczegółowo opowiadamy o chorobach leczonych w filii WIM na legionowskich Piaskach. Tym razem ujawniamy szczegóły diagnostyki i leczenia
najpowszechniejszych chorób z zakresu m.in. chirurgii, ginekologii i okulistyki. Na najważniejsze pytania legionowian z powyżej wskazanego zakresu
odpowiadają ordynatorowie wybranych oddziałów WIM w Legionowie,
dr n. med. Rafał Marszałek, kierownik
Oddziału Chirurgii Ogólnej, dr hab. n.
med. Artur Rogowski, kierownik
Oddziału Ginekologii Małoinwazyjnej i
Endoskopowej oraz dr n. med. Mateusz
Tłustochowicz, kierownik Oddziału
Chirurgii Okulistycznej.
Proszę podać najważniejsze choroby z zakresu chirurgii ogólnej, ginekologii i okulistyki, którymi będziecie się
zajmować w szpitalu w Legionowie.
Jak je będziecie leczyć?
Na oddziale chirurgicznym zajmiemy się leczeniem takich chorób jak
m.in. kamica oraz ostre i przewlekłe
stany zapalne pęcherzyka żółciowego,
ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, niedrożność jelit, perforacja przewodu pokarmowego, zapalenie
otrzewnej, przepukliny powłok brzucha, choroby tarczycy, przytarczyc oraz
piersi. Będziemy tu wykonywać m.in.
biopsje chirurgiczne i laparoskopie diagnostyczne. Na oddziale ginekologicznym będą natomiast leczone m. in.
guzy jajników, wodniaki jajowodów,
mięśniaki, polipy i rozrosty macicy, niepłodność, ciąże pozamaciczne, endometrioza, nietrzymanie moczu, zaburzenia statyki dna miednicy, nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych,
patologie szyjki macicy i sromu. Tutaj
będziemy wykonywać m.in. operacje z
dostępu brzusznego tj. laparoskopie i
laparotomie, operacje drogą pochwową, histeroskopie, wyłyżeczkowanie
diagnostyczne kanału szyjki i jamy
macicy, konizacje szyjki macicy, usunięcie zmian na sromie, polipów szyjki
macicy, wycinki z tarczy szyjki oraz
marsupializacje ropni gruczołu Bartholina. Oddział okulistyczny zajmie się
natomiast leczeniem zaćmy i zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.
Tutaj też mogą trafić diabetycy z cukrzycowym obrzękiem plamki. Tym
pacjentom w ramach odpowiednich
programów lekowych, będziemy poda-

wać m.in. zastrzyki do wnętrza gałki
ocznej. Co ważne, w szpitalu w Legionowie będzie też działać Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Lekarze anestezjolodzy będą wykonywać
znieczulenia do wszystkich ww. zabiegów, będą także monitorować stan
pacjentów podczas operacji. Specjalistyczny i nowoczesny sprzęt oraz wysoko wykwalifikowana kadra zapewnią
też opiekę nad pacjentem w stanie
zagrożenia życia. Aparatura znajdująca
się na tym oddziale umożliwi bowiem
leczenie niewydolności wielonarządowej za pomocą nowoczesnych technik
pozaustrojowych.
Czy na Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii szpitala w Legionowie trafią tylko zoperowani w tej
placówce pacjenci? Czy znajdzie się
tam miejsce dla chorych przywożonych przez pogotowie ratunkowe?
Wskazany oddział będzie przyjmować chorych w stanie zagrożenia życia
z innych oddziałów szpitala w Legionowie, jego izby przyjęć oraz pacjentów
przekazanych z innych szpitali. Osoby
przywiezione przez pogotowie ratunkowe lub zgłaszające się do szpitala
będą przyjmowane i leczone w tym
oddziale jeżeli będzie tego wymagać
ich stan zdrowia.
Jak będzie wyglądać opieka anestezjologiczna nad pacjentami operowanymi w trybie planowym w szpitalu
w Legionowie?
Po ustaleniu terminu operacji
pacjenci kwalifikowani będą do znieczulenia w Poradni Anestezjologicznej.
Konsultacja taka będzie miała na celu
umożliwienie wychwycenia innych
problemów zdrowotnych, które mogą
wymagać diagnostyki przed planowaną operacją. W przypadku dobrze kontrolowanych chorób przewlekłych
omówione zostaną zasady ewentualnej
modyfikacji leczenia w okresie poprzedzającym operację. Ponadto anestezjolog wyda zalecenia odnośnie przygotowania do operacji w celu minimalizacji
ryzyka powikłań. Omówione będą
ewentualne wątpliwości chorego dotyczące znieczulenia. Zespół anestezjologiczny będzie również współodpowiedzialny za leczenie najczęstszych problemów po operacji - bólu pooperacyjnego oraz pooperacyjnych nudności
i wymiotów.
Czy na pozostałe szpitalne oddziały,

w tym na ten chirurgiczny karetki będą
mogły
przywozić
pacjentów w tzw.
ostrych stanach? Jeśli
tak, to o jakich przykładowych okolicznościach medycznych
mówimy?
Karetki
będą
mogły transportować
do szpitala w Legionowie osoby wymagające pilnej pomocy
w zakresie oferowanym przez szpital.
Oddział Kardiologii
Interwencyjnej i Chorób Wewnętrznych w
Legionowie będzie
należał do systemu ratownictwa
medycznego ze szczególnym ukierunkowaniem na diagnostykę i leczenie
chorych ze wstępnym rozpoznaniem
ostrego zespołu wieńcowego.
W Oddziałach Chirurgii oraz Ginekologii Małoinwazyjnej i Endoskopowej
będzie możliwe leczenie zabiegowe
pacjentów wymagających zabiegu
w trybie nagłym w zakresie możliwości
szpitala.W przypadkach wymagających
bardziej szczegółowej diagnostyki lub
leczenia interdyscyplinarnego pacjenci
kierowani będą do szpitala WIM przy
ulicy Szaserów w Warszawie. Należy
podkreślić, że leczenie ostrych stanów
położniczych w drugim lub trzecim
trymestrze ciąży nie będzie możliwe
z powodu braku oddziału położniczego z traktem porodowym w strukturze
szpitala. W ramach hospitalizacji ciężarnych będziemy oferować diagnostykę
i leczenie patologii jedynie pierwszego
trymestru ciąży. Do szpitala będą też
mogli trafić chorzy ze stanami ostrymi
w zakresie okulistyki. Dolegliwości
takie jak np. zapalenia spojówek, ciała
obce w oku, drobne urazy, czy też ostre
stany okulistyczne będą zaopatrywane
w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS). Pacjenci ze stanami
nagłymi w zakresie okulistyki, wymagający poważniejszych interwencji, będą
natomiast kierowani do szpitala WIM
w Warszawie. Państwowy System
Ratownictwa Medycznego zostanie
powiadomiony o strukturze szpitala
w Legionowie.
W jaki sposób tzw. stabilni pacjenci

dr hab. n. med. Artur Rogowski

dr n. med. Mateusz Tłustochowicz

dr n. med. Rafał Marszałek

trafią na oddziały chirurgii, ginekologii
i okulistyki szpitala w Legionowie?
W zakresie chirurgii pacjenci będą
mogli zgłosić się do Poradni Chirurgicznej i Chorób Piersi ze skierowaniem od
lekarza rodzinnego lub innego specjalisty. Tam, po konsultacji chirurgicznej
podjęte będą decyzje odnośnie sposobu dalszego leczenia. W razie konieczności leczenia operacyjnego pacjenci
skierowani zostaną na oddział z wyznaczonym terminem operacji, po odpowiednim przygotowaniu w warunkach ambulatoryjnych. Pacjentki ze
skierowaniem do operacji na oddziale
ginekologicznym będą w pierwszej
kolejności zgłaszać się do Poradni Ginekologicznej celem konsultacji oraz
wyznaczenia terminu operacji. Ponadto, pacjenci w przypadkach wymagających udzielenia doraźnej pomocy chirurgicznej lub ginekologicznej m.in.
leczenia zabiegowego będą przyjmowani do odpowiednich oddziałów za
pośrednictwem izby przyjęć szpitala w
Legionowie. Poradnia okulistyczna
w ramach AOS będzie przyjmować
wszystkich pacjentów okulistycznych
zgłaszających się ze skierowaniem. Dysponujemy pełną aparaturą diagnostyczną. Chorzy z zaćmą, zwyrodnieniem
plamki związanej z wiekiem i z cukrzycowym obrzękiem plamki będą leczeni chirurgicznie w szpitalu WIM
w Legionowie. Pozostałe procedury
chirurgiczne w zakresie okulistyki
będą wykonywane w szpitalu WIM
w Warszawie.
Szefostwo WIM w Warszawie tłumaczy zasady, którymi kierowano się
przy organizacji struktury medycznej
szpitala w Legionowie:
Według klasycznych reguł organizacji szpitalnictwa podmiot leczniczy –
szpital szczebla powiatowego – jest
placówką zorganizowaną na bazie
oddziałów zachowawczych i zabiegowych zdolnych do rozwiązania
większości
podstawowych
problemów zdrowotnych populacji
rejonu odpowiedzialności. Postęp
medycyny, a wraz z nim wyodrębnienie
nowych dziedzin medycyny oraz
rozwój bazy placówek medycznych
mających bezpośredni wpływ na
zaspokojenie potrzeb zdrowotnych
mieszkańców, spowodowały korektę

dotychczasowej rzeczywistości rynku
zdrowia. Jak dowodzi jednak dobra
praktyka zarządzania w ochronie zdrowia, odejście od klasycznego sposobu
organizacji szpitala powinno być realizowane w sposób nader wyważony, tj.
uwzględniający doraźne potrzeby, ale
również racje stojące po stronie
wcześniejszych doświadczeń.
Stąd na etapie planowania potrzeb
finansowo- rzeczowych inwestycji
polegającej na budowie szpitala w
Legionowie Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zdecydował
o zatwierdzeniu koncepcji struktury
szpitala w jego obecnym kształcie.
W docelowym rozwiązaniu oddziały
zabiegowe – chirurgia, ginekologia
i okulistyka – są jednostkami
wpisującymi się w potrzeby zdrowotne mieszkańców. Jednocześnie, jako
wysunięte ramiona klinik WIM dają
możliwość prowadzenia terapii skoordynowanej i kompleksowej. W praktyce oznacza to, że każdy chory, który trafi
do oddziału zabiegowego szpitala
w Legionowie będzie miał okazję
skorzystaćzszerokiejofertydostępnych
na miejscu usług medycznych.
Jednocześnie, w razie konieczności
poszerzenia
zakresu
terapii,
postępowanie takie niejako automatycznie będzie kontynuowane w szpitalu przy ulicy Szaserów w Warszawie.
Nadrzędną ideą, która zdecydowała
o sposobie i warunkach organizacji
i funkcjonowania szpitala w Legionowie, obok jego publicznego charakteru, było zapewnienie potrzebującym
chorym dostępu do całodobowej opieki w kluczowych dla bezpieczeństwa
zdrowotnego dziedzinach medycyny.
Naszą ofertę wyróżniać będzie
zarówno zdolność do reagowania na
nagłe zdarzenia zdrowotne, jak i działania o charakterze zachowawczym
i profilaktycznym. Szeroka gama usług
realizowanych z udziałem kompetentnego personelu oraz przy użyciu nowoczesnego sprzętu medycznego, w jaki
dzięki dotacji Ministerstwa Obrony
Narodowej będzie wyposażony szpital
w Legionowie.
Opracowano na podstawie pytań
od legionowian nadesłanych do
władz Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.
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Zawał serca wyleczą, a udar tylko zdiagnozują
Bóle w klatce piersiowej i brzucha, duszność, rany i drobne urazy –
takimi nagłymi dolegliwościami zajmą się medycy z całodobowej Izby
Przyjęć, uruchomionej w filii Wojskowego Instytutu Medycznego (WIM)
w Legionowie. W przypadku ostrych stanów kardiologicznych
i gastrologicznych chirurdzy zoperują chorych. Natomiast urazy
nie będą w tej placówce operowane.
Kontynuujemy cykl, w którym
szczegółowo opowiadamy o chorobach leczonych w filii WIM na legionowskich Piaskach. Tym razem ujawniamy szczegóły leczenia nagłych
zachorowań zagrażających zdrowiu
i życiu. Na najważniejsze pytania legionowian z powyżej wskazanego zakresu
odpowiadają ordynatorowie wybranych oddziałów WIM w Legionowie,
dr n. med. Jakub Klimkiewicz, kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz dr Anna Czajka, kierowniczka Izby Przyjęć.
W szpitalu WIM w Legionowie nie
będzie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR). Proszę powiedzieć, co to
w praktyce oznacza dla pacjentów?
Aby w strukturze danego szpitala
działał SOR, muszą być spełnione określone warunki. Głównymi przeszkodami w stworzeniu SOR-u w Legionowie
jest brak w strukturze szpitala oddziału
neurologii, neurochirurgii, pracowni
radiologii zabiegowej i oddziału traumatologii narządu ruchu. W naszym
szpitalu działać będzie natomiast Izba
Przyjęć, zapewniająca doraźną pomoc
medyczną zgłaszającym się doń pacjentom. Izba Przyjęć będzie pełniła całodobowy dyżur, zapewniając pomoc
medyczną w stanach nagłych. Z tego
względu z nagłymi dolegliwościami,
niekoniecznie trzeba będzie jechać do
SOR-ów w pobliskich szpitalach. W
przypadkach zachorowania na jednostki chorobowe, które wymagają leczenia przez specjalistów niedostępnych
w naszym szpitalu będziemy przekazywać chorych do innych podmiotów
leczniczych. Przykładowo – w szpitalu
nie będzie oddziału neurologicznego.
Nie zmienia to jednak faktu, że chory
samodzielnie zgłaszający się z objawami mogącymi sugerować udar mózgu
pod postacią zaburzeń mowy, podwójnego widzenia, osłabienia siły mięśniowej połowy ciała, drętwienia połowy
ciała, czy zaburzeń równowagi będzie
miał w trybie pilnym wykonaną diagnostykę taką jak np. badania laboratoryjne, czy tomografię komputerową
głowy w protokole udarowym. Czas
jest czynnikiem decydującym, jeżeli
chodzi o minimalizację uszkodzenia
mózgu. Po tym, jak pacjentowi zostanie
udzielona wstępna pomoc, umawiane
będzie ewentualne przeniesienie do
innego szpitala. Prosimy pamiętać, że to
nie dany oddział leczy pacjenta, ale leki
podane przez personel.
Zamiast SOR-u w szpitalu WIM w
Legionowie będzie Izba Przyjęć. Kto i
w jakich przykładowych okolicznościach medycznych będzie mógł się do
niej zgłosić?
Każdy chory zgłaszający się samodzielnie lub przetransportowany przez
zespół ratownictwa medycznego otrzyma pomoc medyczną. Szpital będzie
szpitalem publicznym, państwowym
dostępnym dla każdego obywatela.
Naszym celem będzie wstępna diagnostyka w Izbie Przyjęć i w przypadku
wskazań do hospitalizacji, kwalifikacja
pacjentów do właściwych oddziałów
w szpitalu w Legionowie bądź w szpita-

lu przy ulicy Szaserów w Warszawie.
Do tej drugiej placówki, jako do tej
mającej wyższą referencyjność, pacjenci będą przekazywani transportem
medycznym. Poza tym, szpital WIM w
Legionowie będzie funkcjonować w
systemie ratownictwa medycznego na
Mazowszu. Informacja o otwarciu tej
placówki oraz o profilu jej działania
zostanie przekazana Państwowemu
Systemowi Ratownictwa Medycznego.
W związku z tym, karetki będą mogły
transportować do szpitala w Legionowie osoby wymagające pilnej pomocy
w zakresie oferowanym przez szpital.
Co za tym idzie, szpital będzie w stanie
kompletnie zaopatrzyć osobę z zawałem serca, w tym również w ciężkim
stanie. U takich osób wdrożymy dia-

izolowanym urazie brzucha z podejrzeniem krwawienia do otrzewnej i
wstrząsem krwotocznym, zespół
ratownictwa medycznego transportuje pacjenta do najbliższego szpitala. W
takich przypadkach, po wstępnym
zaopatrzeniu urazów, opanowaniu
krwotoków i stabilizacji funkcji życiowych u chorych, będziemy ich przekazywać na dalsze leczenie zabiegowe do
innych ośrodków dysponujących możliwościami odpowiedniego leczenia
zabiegowego, np. do pozostałych klinik
WIM przy ulicy Szaserów w Warszawie.
Na Izbę Przyjęć szpitala w Legionowie,
pacjenci będą mogli się zgłaszać z urazami powstałymi w życiu codziennym.
Proszę jednak pamiętać, że nasza placówka będzie zapewniać leczenie jedy-

gnostykę, wykonamy zabiegi angioplastyki i będziemy je dalej leczyć w
Oddziałach albo Kardiologii Interwencyjnej i Chorób Wewnętrznych albo
Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Izba Przyjęć zapewni też pomoc
medyczną w najczęstszych zachorowaniach z profilu chorób wewnętrznych i
chirurgii. Oznaczać to będzie zajmowanie się chorymi z bólami w klatce piersiowej, bólami brzucha, dusznością i
ranami.
Leczenie pacjentów samodzielnie
zgłaszających się na Izbę Przyjęć w
ostrych stanach z zakresu urologii np.
ostre zatrzymanie moczu, położnictwa
np. krwawienie z dróg rodnych w drugim, czy trzecim trymestrze ciąży, neurologii np. udar mózgu, podejrzenie
zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, czy ostra zakaźna polineuropatia
nie będzie możliwe z powodu braku
stosownego oddziału w strukturze
szpitala. W takich wypadkach, po
wykonaniu diagnostyki i stabilizacji
funkcji życiowych, chorzy będą przekazywani do jednostek umożliwiających
dalsze leczenie, w tym do klinik szpitala
WIM przy ulicy Szaserów w Warszawie.
Czy pacjent z urazem będzie przyjęty w szpitalu WIM w Legionowie?
Zgodnie ze schematem postępowania, karetki transportują ofiary ciężkich urazów głównie do szpitali pełnoprofilowych, czyli takich, które posiadają dyżurujące „na ostro” zespoły chirurgiczne, ortopedyczne i neurochirurgiczne. W pewnych wypadkach np. w

nie dorosłym pacjentom. W przypadku
urazów pod postacią np. ran, skręceń,
złamań, czy stłuczeń u dorosłych
pacjentów samodzielnie zgłaszających
się do tutejszego szpitala, nie wszystkie
te urazy będziemy mogli kompleksowo
opatrzyć, głównie z uwagi na brak w
strukturze tutejszego szpitala Oddziału
Traumatologii Narządu Ruchu. I tak
urazy lżejsze zaopatrzymy na miejscu
kompleksowo. Będzie tu można wykonać m. in. płukanie rany, szycie, opatrunek, czy też podanie odpowiednich
leków np. antybiotyków i anatoksyny
tężcowej. Pacjenci z poważniejszymi
urazami np. ze złamaniem kości promieniowej, czy kostki będą przez nas
jedynie diagnozowani i wstępnie
zaopatrywani. Tych chorych, po wykonaniu diagnostyki obrazowej np. rtg
lub tomografii komputerowej złamanej
kończyny wstępnie zaopatrzymy i odeślemy do innych jednostek, w tym do
klinik WIM w Warszawie. W szpitalu w
Legionowie nie będziemy wykonywać
operacji u pacjentów z urazami.
Czy pacjent z zawałem serca lub
innym schorzeniem wymagającym pilnej interwencji chirurgicznej np. z
zapaleniem wyrostka robaczkowego,
czy otrzewnej z terenu powiatu legionowskiego zostanie przewieziony
przez karetkę do szpitala WIM w Legionowie?
Tak. W szpitalu WIM w Legionowie działać będzie całodobowy dyżur
Izby Przyjęć oraz Oddziałów Chirurgii
Ogólnej, Kardiologii Interwencyjnej i

dr n. med. Jakub Klimkiewicz, kierownik
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

dr Anna Czajka,
kierowniczka Izby Przyjęć.

Chorób Wewnętrznych oraz Ginekologii Małoinwazyjnej i Endoskopowej.
Tak więc całodobowo chorzy będą
diagnozowani i leczeni w tym szpitalu.
Dyżur chirurgiczny oznacza też całodobową możliwość wykonywania operacji w trybie pilnym. Chodzi tu m.in. o
operacje wycięcia wyrostka robaczkowego, czy też te z zakresu perforacji
przewodu pokarmowego. Natomiast
dyżur hemodynamiczny w Oddziale
Kardiologii Interwencyjnej i Chorób
Wewnętrznych zapewni ciągłą gotowość do ostrej interwencji w zawale
serca.
Czy pacjent np. z ostrą reakcją alergiczną będzie przyjęty w szpitala WIM
w Legionowie?
Tak. Chory z ostrą reakcją alergiczną będzie przyjęty na tutejszą Izbę
Przyjęć i uzyska stosowną pomoc. W
razie konieczności zostanie hospitalizowany w Oddziale Kardiologii Interwencyjnej i Chorób Wewnętrznych
lub w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Tak nowoczesny i piękny szpital, a
zapomniano o nefrologii, której w okolicy wcale nie ma. Nefrologia i stacja
dializ jest ogromnie potrzebne. Najbliższe stacje dializ znajdują się albo w
Warszawie, albo w Wołominie. W
powiecie legionowskim są przecież
pacjenci, którzy co drugi dzień muszą
być dializowani.
Przewlekłe choroby nerek takie jak
m.in. niewydolność nerek, kamica, glomerulopatie, czy nefropatia cukrzycowa mogą być diagnozowane w Oddziale Kardiologii Interwencyjnej i Chorób
Wewnętrznych, ponieważ szpital w
Legionowie będzie miał zaplecze diagnostyczne i kadrowe do tego. Konsultacja specjalisty nefrologa będzie mogła
być zapewniona w systemie ambulatoryjnym lub zdalnym. W takim wypadku nefrolog zapozna się z chorym i
odpowiednimi badaniami wykonanymi u niego w szpitalu w Legionowie.
Na wysokospecjalistyczne procedury
np. na biopsję nerki, chorzy kierowani
będą w trybie planowym do odpowiednich jednostek, w tym do pozostałych klinik WIM przy ulicy Szaserów w
Warszawie. Natomiast w sytuacjach
zagrożenia życia związanego z chorobami nerek np. w przewodnieniu lub w
przypadkach zbyt wysokiego stężenia
potasu chorzy w trybie pilnym będą
mogli być leczeni w szpitalu w Legionowie. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii będzie bowiem miał w
swoim wyposażeniu aparaty do terapii
nerkozastępczej, które będą mogły być
wykorzystywane do leczenia najpilniejszych przypadków zachorowań.
Czy na Oddział Anestezjologii i
Intensywnej Terapii szpitala WIM w
Legionowie będą trafiać tylko pacjenci
po operacjach wykonanych w tej pla-

cówce? Czy pogotowie ratunkowe
będzie mogło przywozić na ten oddział
pacjentów także z zewnątrz?
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii szpitala WIM w Legionowie
będzie przyjmował krytycznie chorych
pacjentów z oddziałów szpitalnych
szpitala w Legionowie, jego Izby Przyjęć oraz – po uzgodnieniu miejsca –
pacjentów z innych szpitali. Osoby
przywiezione przez pogotowie ratunkowe, bądź zgłaszające się samodzielnie
do szpitala w Legionowie jak najbardziej będą przyjmowane i leczone w
Oddziale Anestezjologii i Intensywnej
Terapii, jeżeli wymagać tego będzie ich
stan zdrowia.
Szefostwo WIM w Warszawie tłumaczy różnice między szpitalnymi
SOR-ami i izbami przyjęć. Wskazuje też,
że obie te jednostki są z mocy prawa
zobowiązane do całodobowego świadczenia procedur ratujących życie z
uwzględnieniem najnowszych osiągnięć medycyny ratunkowej.
System Państwowego Ratownictwa Medycznego umożliwia zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej
się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia bez zbędnej zwłoki. Ogniwa systemu, a więc zespoły ratownictwa medycznego naziemne i lotnicze
oraz szpitalne oddziały ratunkowe i
centra urazowe, działają w trybie całodobowym, 7 dni w tygodniu, przez cały
rok.
W szpitalach, w których ze względów organizacyjnych nie utworzono
SOR-ów, funkcjonują izby przyjęć, które
zaliczane są do grupy oddziałów szpitalnych współpracujących z systemem,
wyspecjalizowanych w leczeniu
nagłych zachorowań zagrażających
zdrowiu i życiu. Zespoły ratownictwa
medycznego transportują pacjentów
wymagających pilnej pomocy medycznej bezpośrednio do tych szpitali, które
są w stanie udzielić świadczeń medycznych ratujących zdrowie i życie, kluczowych dla danego zachorowania.
Pacjenci zgłaszający się samodzielnie w
stanach wymagających natychmiastowych lub pilnych działań ratunkowych,
uzyskują w izbach przyjęć wstępną
pomoc, tj. diagnostykę oraz niezbędną
stabilizację stanu ogólnego, a celem
dalszego leczenia przyjmowani są do
docelowego oddziału na bazie własnego szpitala lub odpowiednim transportem medycznym przewożeni są do
innego ośrodka. Tak szpitalne oddziały
ratunkowe jak i izby przyjęć zobowiązane są do całodobowego świadczenia
procedur ratujących życie z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć medycyny ratunkowej.
Materiał prasowy został opracowany przez pracowników WIM w Warszawie na podstawie pytań mieszkańców
Legionowa i okolic.
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W ramach przybliżania mieszkańcom Legionowa i powiatu przyszłej działalności
otwieranego właśnie w mieście szpitala, filii Wojskowego Instytutu Medycznego
przy ul. Szaserów w Warszawie, dziś kolejna porcja informacji na jego temat.
Tym razem związanych z szeroko pojętą onkologią.

Jak powszechnie wiadomo, rozpoznanie nowotworu na wczesnym etapie poprawia rokowanie
pacjentów, a w wielu przypadkach pozwala na wyleczenie. W
tym celu u części populacji, w której występuje największe ryzyko
zachorowania na chorobę nowotworową określonego narządu,
stosuje się skrining onkologiczny
(badania przesiewowe). Obecnie skrining raka piersi z udziałem mammografii wykonywanej
co 2 lata obejmuje kobiety między 50-69 rokiem życia, w kierunku raka szyjki macicy badanie
cytologiczne u kobiet pomiędzy
25-59 roku życia co 3 lata. Z kolei przesiewowe badania raka jelita grubego obejmują wszystkich
pacjentów posiadających imienne zaproszenie na badanie (ważne do końca roku, w którym pacjent kończy 64 lata), pacjentów
w wieku 50-65 lat niezależnie
od wywiadu rodzinnego, w wieku 40-49 lat, jeżeli przynajmniej
u jednego krewnego pierwszego

stopnia stwierdzono raka jelita
grubego, oraz w wieku 25-49 lat
z potwierdzonym w rodzinie występowaniem zespołu Lyncha lub
polipowatości rodzinnej gruczolakowatej FAP.
Dla pacjentów z grupy ryzyka zachorowania na raka płuca powstał
Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca za
pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej, mający na
celu wzrost wiedzy na temat raka
płuca i wykrywanie go na wczesnym etapie. Program obejmuje pacjentów w wieku 55-74 lat
palących papierosy nałogowo,
którym nie udało się rzucić palenia na więcej niż 15 lat, oraz osoby w wieku 50-74 lat spełniające
te kryteria, a dodatkowo, z uwagi na wykonywany zawód, narażone na działanie krzemionki,
berylu, niklu, chromu, kadmu,
azbestu, związków arsenu, spalin silników diesla, dymu ze spalania węgla kamiennego, sadzy czy

radonu. Ponadto skrining obejmuje chorych z wywiadem raka
płuca, chłoniaka, raka głowy i szyi
lub nowotwory zależne od palenia tytoniu. Badanie przesiewowe
obejmuje też pacjentów, u których krewnego rozpoznano raka
płuca pierwszego stopnia.
Poniżej odpowiedzi na kilka związanych z tym tematem pytań,
które najczęściej zadają mieszkańcy Legionowa oraz powiatu legionowskiego.
1. Jaki będzie tryb kierowania pacjentów do szpitala
w Legionowie?
Pacjenci z podejrzeniem choroby nowotworowej będą kierowani na diagnostykę przez lekarzy POZ i innych specjalizacji w
ramach karty DILO (Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego – tzw. Zielona Karta). Pacjenci mogą zgłaszać się ponadto
do Lecznictwa Ambulatoryjnego

Seniorka i strażnicy

w WIM Legionowo celem konsul-

tacji w ramach Poradni Specjalistycznych. Biorąc pod uwagę
nowoczesny model zintegrowanej opieki medycznej w ramach
podmiotów leczniczych mających
różny poziom referencyjności w
ramach Wojskowego Instytutu
Medycznego (szpital w Legionowie i szpital przy ulicy Szaserów w
Warszawie), pacjent zgłaszający
się ze skierowaniem do leczenia
w szpitalu w Legionowie zostanie objęty opieką lub w przypadku konieczności poszerzenia
zakresu interwencji do najwyższego poziomu referencyjnego
– zostanie bezpośrednio skierowany do leczenia w głównej siedzibie WIM, tj. szpitalu przy ul.
Szaserów w Warszawie.
2. Jaki będzie zakres diagnostyki w szpitalu w Legionowie (tomografia, bronchoskopia)?
W ramach diagnostyki obrazowej
dostępne badania to ultrasonografia (USG), tomografia komputerowa, endoskopia (kolonoskopia, gastroskopia; bronchoskopia
i procedury, takie jak EBUS, EUS
w ramach WIM), diagnostyka patomorfologiczna. W Oddziale Ginekologii Małoinwazyjnej i Endoskopowej w Szpitalu WIM w
Legionowie będzie prowadzona
diagnostyka dotycząca patologii
endometrium (rozrostów i raka
endometrium), patologii szyjki
macicy, podejrzanych zmian na
sromie i w pochwie. Jedną z nowoczesnych, małoinwazyjnych
i bezpiecznych metod diagnostycznych patologii jamy macicy i kanału szyjki macicy, która
będzie wykonywana w Oddziale,
jest minihisteroskopia. Umożliwia
ona jednoczesną ocenę wzrokową i usunięcie zmiany z jamy macicy oraz kanału szyjki. Wojsko-

wy Instytut Medyczny jest w tej
dziedzinie wiodącym ośrodkiem
w Polsce. W ramach Poradni Ginekologicznej szpitala w Legionowie
będzie funkcjonować Pracownia
Kolposkopowa, w której prowadzona będzie diagnostyka i leczenie chorób szyjki macicy.
Co do leczenia operacyjnego, zabiegi w zakresie chirurgii onkologicznej będą wykonywane w
Klinice Chirurgii Onkologicznej
w WIM. Podobnie jak leczenie
systemowe: chemioterapia, immunoterapia, hormonoterapia,
leczenie ukierunkowane molekularnie oraz radioterapia, które będzie prowadzone w Klinice Onkologii i Zakładzie Radioterapii WIM.
3. Czy w przypadku raka
piersi będzie działał w pełni tzw. BREST UNIT (pacjent
będzie leczony w szpitalu od
momentu rozpoznania do
pełnego wyleczenia)?
Szpital w Legionowie jest filią
WIM, gdzie działa ośrodek leczenia raka piersi, tzw. BREAST
UNIT. W przyszpitalnej Poradni w Legionowie będzie działała
Poradnia Chorób Piersi i Poradnia
Ginekologiczna. Jeżeli w wyniku
diagnostyki zostanie postawione
rozpoznanie raka piersi, pacjenci
będą kierowani na dalsze leczenie
wysokospecjalistyczne w dedykowanych klinikach WIM.
4. Czy pacjent z tzw. kartą DILO będzie mógł się sam
zgłosić do szpitala w Legionowie oraz na jakich zasadach
(w jakich przypadkach) pacjenci będą kierowani do
szpitala w Legionowie?

Tak, jeżeli lekarz wystawiający
kartę DILO uzna, że pacjent z podejrzeniem nowotworu wymaga
diagnostyki w ramach przyjęcia

Trudno o lepszy przykład zaangażowania i profesjonalizmu legionowskich
strażników miejskich. Pod koniec poprzedniego miesiąca, dzięki ich zawodowej czujności, udało się znaleźć zaginioną mieszkankę stolicy i bezpiecznie
przekazać ją pod opiekę krewnych.
Do zdarzenia doszło w poniedziałek (22 listopada) około godziny
18.20, kiedy to patrol Straży Miejskiej został skierowany na ulicę
Sobieskiego, w celu sprawdzenia

zgłoszenia dotyczącego błąkającej
się w tym rejonie starszej kobiety. Jako że po dotarciu na miejsce
strażnicy nikogo tam nie zastali,
rozpoczęli przeczesywanie najbliż-

szej okolicy. I po pewnym czasie
odnaleźli kobietę, której wygląd
odpowiadał opisowi podanemu w
zgłoszeniu. Pojawił się jednak problem, gdyż seniorka nie wiedzia-

ła, gdzie się znajduje oraz w jaki
sposób znalazła się w Legionowie.
W tej sytuacji, za zgodą starszej pani, strażnicy przeszukali

jej torbę, gdzie znaleźli telefon
komórkowy. Dzięki numerom,
które się w nim znajdowały,
udało im się skontaktować z
członkami jej rodziny i ustalić,

do oddziału stacjonarnego. Obec-

nie większość procedur w ramach
diagnostyki jest wykonywanych
w trybie ambulatoryjnym.
5. Jaki zakres procedur onkologicznych będzie wykonywany w szpitalu?
Głównie szeroko pojęta diagnostyka w celu ustalenia rozpoznania. Zasadnicze leczenie
wysokospecjalistyczne będzie
prowadzone w klinikach zajmujących się chorymi na nowotwory w WIM.
6. Jak będą diagnozowane i leczone nowotwory płuca, narządów rodnych kobiet
i przewodu pokarmowego w
filii WIM w Legionowie? Jakie czynności medyczne będą
wykonywane w tej placówce
i na jakim sprzęcie diagnostycznym? Jakie badania w
tym kierunku pacjenci będą
mogli wykonać na miejscu?
W ramach diagnostyki raka płuca: badania obrazowe TK, USG.
Natomiast bronchoskopia EBUS
i pobranie materiału – już w ramach Klinik WIM (Pneumonologii, Torakochirurgii). Narząd
rodny kobiet: cytologia (diagnostyczna i skriningowa), kolposkopia oraz wulwoskopia z celowanym pobraniem wycinków
do badania histopatologicznego
z szyjki macicy i sromu, pobranie
materiału do badania histopatologicznego z kanału szyki i jamy
macicy, m.in. za pomocą minihisteroskopu. Przewód pokarmowy: gastroskopia, kolonoskopia
z pobraniem wycinków do badania patomorfologicznego. Ocena
stężenia markerów nowotworowych i inne badania laboratoryjne: CEA, AFP, beta-HCG, test
ROMA, Ca19-9, PSA.
że kobieta mieszka na warszawskim Wilanowie i właśnie
jest przez krewnych gorączkowo poszukiwana. Ruszającą
dopiero akcję związaną z ustaleniem miejsca jej aktualnego
pobytu można więc było odwołać, a niedługo później seniorka
cała i zdrowa wróciła z rodziną
do domu. A miejscy strażnicy
wrócili... na służbę.
Gadget

Naprawianie zdrowia
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Dziś kolejna część pytań i odpowiedzi na temat legionowskiego szpitala – filii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. O specyfice prowadzonych tam działań z zakresu medycyny naprawczej mówią
szefowie Oddziału Ginekologii Małoinwazyjnej i Endoskopowej, Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Oddziału
Chirurgii Okulistycznej: dr hab. n. med. Artur Rogowski, dr n. med. Rafał Marszałek i dr n. med. Mateusz
Tłustochowicz.
Według klasycznych reguł organizacji szpitalnictwa podmiot,
taki jak szpital szczebla powiatowego, funkcjonuje na bazie oddziałów zachowawczych i zabiegowych zdolnych do rozwiązania
większości podstawowych problemów zdrowotnych populacji
rejonu odpowiedzialności. Postęp medycyny, a wraz z nim
wyodrębnienie jej nowych dziedzin, oraz rozwój bazy placówek
medycznych, spowodowały korektę rzeczywistości rynku zdrowia. Lecz jak dowodzi praktyka
zarządzania w ochronie zdrowia,
odejście od klasycznego sposobu organizacji szpitala winno być
realizowane w sposób wyważony, uwzględniający doraźne potrzeby, ale też racje wynikające
z wcześniejszych doświadczeń.
Stąd na etapie planowania potrzeb finansowo-rzeczowych
szpitala w Legionowie resort
obrony zdecydował o zatwierdzeniu koncepcji jego struktury w obecnym kształcie.

W docelowym rozwiązaniu oddziały zabiegowe: chirurgia, ginekologia i okulistyka, są jednostkami wpisującymi się w
potrzeby zdrowotne mieszkańców. Jednocześnie, jako wysunięte ramiona klinik WIM, dają
możliwość prowadzenia terapii
skoordynowanej i kompleksowej. W praktyce oznacza to, że
każdy chory, który trafi do oddziału zabiegowego szpitala w
Legionowie, będzie miał okazję
skorzystać z szerokiej oferty dostępnych na miejscu usług medycznych. W razie konieczności
poszerzenia zakresu terapii postępowanie będzie kontynuowane w szpitalu przy Szaserów.
Nadrzędną ideą, która zdecydowała o sposobie i warunkach organizacji i funkcjonowania szpitala w Legionowie, obok jego
publicznego charakteru, było
zapewnienie chorym dostępu
do całodobowej opieki w kluczowych dla bezpieczeństwa zdrowotnego dziedzinach medycyny.
Ofertę placówki ma wyróżniać
zarówno zdolność do reagowania

na nagłe zdarzenia zdrowotne,
jak i działania o charakterze zachowawczym i profilaktycznym.
Szeroka gama usług będzie realizowana z udziałem kompetentnego personelu oraz przy użyciu
nowoczesnego sprzętu medycznego, w jaki dzięki dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej będzie wyposażony szpital.
Medycyna naprawcza
(zabiegowa)
1. W jaki sposób pacjenci
z zakresu chirurgii, ginekologii i okulistyki będą mogli trafić do szpitala w Legionowie?
W zakresie chirurgii pacjenci
będą mogli zgłosić się do Poradni Chirurgicznej i Chorób
Piersi ze skierowaniem od lekarza rodzinnego (lub innego specjalisty). Tam, po konsultacji chirurgicznej, podjęte
będą decyzje odnośnie sposobu dalszego leczenia. W razie konieczności leczenia operacyjnego pacjenci skierowani
zostaną do oddziału z wyznaczonym terminem operacji, po
odpowiednim przygotowaniu w
warunkach ambulatoryjnych.
Pacjentki ze skierowaniem do
operacji do Oddziału Ginekologii będą w pierwszej kolejności zgłaszać się do Poradni Ginekologicznej celem konsultacji i
wyznaczenia terminu operacji.
Ponadto, w przypadkach wymagających udzielenia doraź-

nej pomocy chirurgicznej lub
ginekologicznej (m.in. leczenia
zabiegowego) będą przyjmowani do odpowiednich oddziałów
za pośrednictwem Izby Przyjęć
Szpitala w Legionowie.
Poradnia okulistyczna w ramach
AOS będzie przyjmować wszystkich pacjentów okulistycznych
zgłaszających się ze skierowaniem. Dysponujemy pełną aparaturą diagnostyczną. Chorzy z
zaćmą, zwyrodnieniem plamki
związanej z wiekiem (AMD) i z
cukrzycowym obrzękiem plamki (DME) będą leczeni chirurgicznie w szpitalu WIM w Legionowie. Pozostałe procedury
chirurgiczne w zakresie okulistyki będą wykonywane w szpitalu
przy ul. Szaserów.
2. Czy pogotowie będzie
mogło przywozić do szpitala w Legionowie pacjentów
z ostrymi stanami, czy też
szpital będzie obsługiwał tylko własnych pacjentów (oraz
pacjentów przychodni)?
Zespoły Ratownictwa Medycznego będą transportować do Legionowa osoby wymagające pilnej
pomocy w zakresie oferowanym
przez szpital. Oddział Kardiologii Interwencyjnej i Chorób Wewnętrznych będzie należał do
systemu ratownictwa medycznego, z ukierunkowaniem na
diagnostykę i leczenie chorych z
wstępnym rozpoznaniem ostrego zespołu wieńcowego. Lecze-

nie ostrych stanów położniczych
w drugim lub trzecim trymestrze
ciąży nie będzie możliwe z powodu braku oddziału położniczego
w strukturze szpitala.
3. Czy na Oddział Intensywnej Terapii szpitala w Legionowie będą trafiali tylko pacjenci szpitala z Oddziałów
Chirurgii, Ginekologii (np. po
operacjach) wymagający takiego leczenia, czy Pogotowie Ratunkowe będzie również przywozić pacjentów?
Oddział Intensywnej Terapii
przyjmować będzie chorych w
stanie zagrożenia życia z oddziałów szpitala w Legionowie, jego
Izby Przyjęć oraz, po uzgodnieniu miejsca, pacjentów przekazanych z innych szpitali. Osoby
przywiezione przez Pogotowie
Ratunkowe lub zgłaszające się
do szpitala będą przyjmowane
i leczone w OIT, jeżeli tego wymagać będzie ich stan zdrowia.
4. Medycyna naprawcza,
tj. chirurgia, ginekologia,
okulistyka, oddział intensywnej terapii. Proszę podać
najważniejsze jednostki chorobowe z ww. zakresu, którymi będziecie się zajmować w
szpitalu w Legionowie.
Najważniejsze jednostki chorobowe, które będą leczone w
Oddziale Chirurgii, to: kamica i
stany zapalne pęcherzyka żółciowego (ostre i przewlekłe), ostre

zapalenie wyrostka robaczkowe-

go, niedrożność jelit, perforacja
przewodu pokarmowego, zapalenie otrzewnej, przepukliny powłok brzucha, choroby tarczycy (wole) i przytarczyc, choroby
gruczołu piersiowego (guzy łagodne, biopsje chirurgiczne, ginekomastia). W Oddziale Chirurgii będą też wykonywane
laparoskopie diagnostyczne.
Najważniejszymi jednostkami
chorobowymi, które będą leczone w Oddziale Ginekologii
Małoinwazyjnej i Endoskopowej, są: guzy jajników, wodniaki jajowodów, mięśniaki macicy, niepłodność, endometrioza,
nietrzymanie moczu, zaburzenia statyki dna miednicy, nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych, patologie endometrium
(polipy endometrialne, rozrosty
endometrium), patologie szyjki macicy i sromu, ciąże pozamaciczne. Będą wykonywane
operacje z dostępu brzusznego (laparoskopie, laparotomie),
operacje drogą pochwową, histeroskopie (minihisteroskopia,
resektoskopia) oraz inne zabiegi, m.in. wyłyżeczkowanie diagnostyczne kanału szyjki i jamy
macicy, konizacja szyjki macicy,
usunięcie polipów szyjki macicy,
wycinki z tarczy szyjki, usuwanie zmian sromu, marsupializacja ropni gruczołu Bartholina.
Leczenie zabiegowe w Oddziale
Chirurgii Okulistycznej obejmie
pacjentów z zaćmą oraz zwyrodnieniem plamki związanym
z wiekiem (AMD) i diabetyków
z cukrzycowym obrzękiem
plamki (DME) w ramach programów lekowych - podawaniu
leków w formie zastrzyków do
wnętrza gałki ocznej.
W legionowskim szpitalu będzie
działać Oddział Anestezjologii i
Intensywnej Terapii. Lekarze
anestezjolodzy mają doświadczenie w wykonywaniu znieczuleń do wszelkich typów zabiegów. Ponadto monitorować
będą stan pacjenta w trakcie
zabiegów przeprowadzanych w
znieczuleniu miejscowym, np.
w trakcie operacji zaćmy. Specjalistyczny, nowoczesny sprzęt
i wysoko wykwalifikowana kadra
zapewnią również opiekę w stanie zagrożenia życia. Aparatura

OIT umożliwia leczenie niewydolności wielonarządowej za pomocą nowoczesnych technik pozaustrojowych.
5. Czy będą ostre przyjęcia:
Chirurgia, np. ostre przyjęcia
z Izby Przyjęć, Ginekologia,
np. krwawienia z dróg rodnych, Okulistyka, np. ciało
obce w oku?
W Oddziałach Chirurgii oraz Ginekologii Małoinwazyjnej i Endoskopowej będzie możliwe leczenie zabiegowe pacjentów
wymagających zabiegu w trybie
nagłym w zakresie możliwości
szpitala. W przypadkach wymagających bardziej szczegółowej
diagnostyki lub leczenia interdyscyplinarnego pacjenci kierowani będą do placówki WIM w
Warszawie. Szpital w Legionowie nie posiada Oddziału Położniczego z traktem porodowym.
W ramach hospitalizacji odbywać się będzie diagnostyka i leczenie jedynie patologii I trymestru. Chorzy zgłaszający się
ze stanami ostrymi w zakresie
okulistyki będą zaopatrywani
w ramach AOS (zapalenia spojówek, ciało obce, drobne urazy, ostre stany okulistyczne).
Pacjenci ze stanami nagłymi w
zakresie okulistyki, wymagający poważniejszych interwencji,
będą kierowani do szpitala WIM
przy ul. Szaserów.
6. Jaki będzie wkład
anestezjologów w proces
leczenia pacjentów operowanych w trybie planowym
w szpitalu w Legionowie?
Po ustaleniu terminu operacji pacjenci kwalifikowani będą do znieczulenia w Poradni Anestezjologicznej. Konsultacja ma na celu
umożliwienie wychwycenia innych problemów zdrowotnych,
które mogą wymagać diagnostyki przed planowaną operacją. W
przypadku dobrze kontrolowanych chorób przewlekłych omówione zostaną zasady ewentualnej modyfikacji leczenia w
okresie poprzedzającym operację. Ponadto anestezjolog wyda
zalecenia odnośnie przygotowania do operacji w celu minimalizacji ryzyka powikłań. Omówione będą ewentualne wątpliwości
chorego dotyczące znieczulenia.
Zespół anestezjologiczny będzie też współodpowiedzialny
za leczenie najczęstszych problemów po operacji: bólu oraz
nudności i wymiotów.
red.
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Szpital w Legionowie L
– końcowe odliczanie
przed otwarciem
Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak uroczyście
zatwierdził strukturę organizacyjną szpitala w Legionowie oraz
podpisał decyzję wyznaczającą płk. dr n. med. Roberta Ryczka
na jego dyrektora podczas konferencji, którą zorganizowano
25 października w siedzibie nowego szpitala. W trakcie spotkania
dokonano także prezentacji personelu kierowniczego placówki,
która rozpocznie działalność na początku przyszłego roku.

Szpital w Legionowie staje się faktem. Na zdjęciu minister obrony narodowej Mariusz
Błaszczak, dyrektor WIM gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak oraz dyrektor
szpitala w Legionowie płk dr n. med. Robert Ryczek wraz z personelem przyszłego szpitala

egionowski szpital będzie filią Wojskowego Instytutu Medycznego (WIM)
przy ul. Szaserów w Warszawie, w której utworzone zostaną oddziały: kardiologiczny z pracownią hemodynamiki, chirurgiczny, intensywnej terapii, chorób
wewnętrznych, okulistyczny i ginekologiczny. W strukturze znajdzie się także
izba przyjęć z 8-łóżkowym oddziałem obserwacyjnym, przeznaczonym dla pacjentów z nagłymi zachorowaniami, oraz blok
operacyjny z trzema salami, a także pracownie diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej. W szpitalu znajdą się także bank
krwi z pracownią serologii transfuzjologicznej i laboratorium analityki medycznej. Zatrudnionych będzie tu 250 osób. Zastępcą dyrektora i kierownikiem szpitalnej
pracowni diagnostyki obrazowej będzie radiolog ppłk. Sebastian Czarkowski; ordynatorem oddziału kardiologii interwencyjnej
i chorób wewnętrznych będzie kardiolog
dr n. med. Sławomir Gołębiewski; oddziałem
chirurgii okulistycznej pokieruje okulista
dr n. med. Mateusz Tłustochowicz; na czele
oddziału ginekologii małoinwazyjnej i endoskopowej stanie ginekolog, położnik i onkolog dr hab. n. med. Artur Rogowski; ordynatorem oddziału chirurgii ogólnej zostanie
chirurg, bariatra i gastrolog dr n. med. Rafał
Marszałek; blokiem chirurgii ginekologicznej pokieruje doktor Katarzyna Cybulska;
ordynatorem oddziału anestezjologii i intensywnej terapii będzie anestezjolog
dr. n. med. Jakub Klimkiewicz; pracownią endoskopii gastrologicznej pokieruje
chirurg dr. n. med. Sławomir Fesołowicz,

Szkolą się z ratowania życia
W szkołach ponadpodstawowych na naszym terenie realizowane są
zlecone przez Powiat Legionowski warsztaty z udzielenia pierwszej
pomocy przedmedycznej oraz obsługi defibrylatora.

W

przypadku zachorowania lub wypadku z zatrzymaniem krążenia
i oddechu kluczowe dla przeżycia
poszkodowanego są pierwsze 4 minuty.
W tym czasie nie zdąży dotrzeć lekarz, ale
proste czynności ratownicze może wykonać każdy uczestnik zdarzenia. Ich celem
jest ratowanie ludzkiego życia i zdrowia,
a także ograniczenie w jak największym
stopniu powstałych urazów i ich następstw.
To ważne, aby posiąść umiejętność udzielania pierwszej pomocy, dlatego szkoleniami
wraz z nauką obsługi defibrylatora objęci
zostali uczniowie ostatnich klas, nauczyciele i pracownicy szkół średnich z terenu
powiatu. W pierwszym etapie, w czerwcu
rozpoczęto szkolenia e-learningowe. Teraz przyszedł czas na zajęcia praktyczne.
Warsztaty edukacyjne odbywają się także
w przedszkolach i Powiatowym Zespole
Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Łącznie na ten cel Powiat przeznaczył 10 500,00 zł. Przeszkolonych zostanie w sumie około 800 osób. Realizatorem
zadania jest Stowarzyszenie Honorowych
KB
Dawców Krwi Legion.

a szpitalną izbą przyjęć doktor Anna Czajka. – Bardzo się cieszę, że pan pułkownik
Ryczek zebrał tak dobry zespół lekarzy, pielęgniarek, specjalistów.(…) Szpital będzie
czynny przez 24 godziny na dobę, siedem

Kurier

5

dni w tygodniu, a więc będzie realnie niósł
pomoc wszystkim tym, którzy pomocy potrzebują – mówił podczas konferencji minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.
KB

Dla zdrowych pleców

Drugoklasiści uczęszczający do publicznych szkół podstawowych
na terenie powiatu w ramach Powiatowego Programu
Zdrowotnego są badani w kierunku wad postawy.

W

ady postawy to prawdziwa
plaga wśród dzieci. Na szczęście odpowiednio wcześnie
rozpoczęta korektywa pozwala na
wyeliminowanie większości z nich.
Na realizację programu profilaktyki wad postawy Powiat Legionowski
przeznaczył w tym roku 22 tys. zł. Badania ortopedyczne przeprowadzane
są pod kątem wad postawy i obejmą
w sumie 1200 uczniów urodzonych
w 2013 roku, ze wszystkich podstawowych szkół publicznych z terenu powiatu. W przypadku wykrycia

nieprawidłowości wymagających rehabilitacji zostaną zorganizowane zajęcia
edukacyjno–korekcyjne dla dzieci i ich
rodziców. W ich trakcie rodzice nauczą
się, jak ćwiczyć z dziećmi, aby skorygować wady postawy. Opiekunom zostaną
też przekazane informacje o sposobach
przeciwdziałania rozwojowi schorzeń
kręgosłupa oraz dalszym postępowaniu
w przypadku wykrycia nieprawidłowości w postawie dziecka.
KB

Aleksandra Bednarek
radna Rady Powiatu

Siedzący tryb życia i brak ruchu są najczęstszą przyczyną chorób kręgosłupa.
W dużej mierze to popełnione przez nas w dzieciństwie błędy rzutują na naszą sprawność i funkcjonowanie w życiu dorosłym. Aby zapobiegać takim sytuacjom, kolejny rok w ramach Powiatowego Programu Zdrowotnego badamy
uczniów klas drugich szkół podstawowych w kierunku wad postawy.

Bajki, które uczą tolerancji
Ruszyła XIII edycja konkursu „Zdrowie w bajce” organizowanego
przez Powiat Legionowski przy udziale Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legionowie oraz nauczycieli z Zespołu
Promocji Zdrowia, działającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 3 w Legionowie.

Konkurs „Zdrowie w Bajce” do czasu wybuchu pandemii COVID-19 był kolorowym
widowiskiem, które odbywało się na scenie legionowskiego ratusza. Ostatnie
występy z udziałem publiczności mogliśmy oglądać w 2019 r. Obecnie konkurs
realizowany jest w zmienionej formule, ale niezmiennie owocuje świetnymi
prezentacjami

Izabela Kownacka

Fot. HDK Legion

radna Rady Powiatu

Uczestnicy szkoleń zdobędą praktyczną
wiedzę z zakresu udzielania pierwszej
pomocy. Być może kiedyś uratują czyjeś
życie

Są takie umiejętności, które posiąść powinien każdy. Udzielanie pierwszej pomocy
i obsługa defibrylatora właśnie do nich należą. Dlatego edukujemy uczniów i mieszkańców w tym zakresie. Nie ma wartości cenniejszych niż zdrowie i życie, więc to
ważne, aby jak najwięcej osób potrafiło udzielić pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagłego zachorowania.

K

onkurs adresowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) z terenu
powiatu legionowskiego. Zadaniem,
jakie w tym roku przygotowali organizatorzy jest nagranie przedstawienia według autorskiego scenariusza.
Hasło przewodnie konkursu brzmi

„Tolerancja ważna sprawa – różne dzieci łączy wspólna zabawa”. Prace konkursowe należy przesyłać do 30 listopada
na adres Starostwa Powiatowego w Legionowie, ul. gen. W. Sikorskiego 11.
Regulamin znajduje się na stronie:
www.powiat-legionowski.pl.
AMZ
Zachęcamy do udziału.

Szpital WIM w Legionowie to nowoczesna
placówka ochrony zdrowia, której wyposażenie
i sposób organizacji udzielania świadczeń
zostały podporządkowane najwyższej jakości
usług oraz bezpieczeństwu pacjentów.
Informacjami na temat jego działalności
już dziś chcemy się podzielić
z mieszkańcami.
gen. dyw. prof. dr hab. n. med.
Grzegorz Gielerak
dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego
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INWESTYCJE

KULTURA

Święto
Niepodległości
w powiecie

Remonty
w szkołach

Niepodległość
na ludowo

s. 2

s. 7

s. 3

Powiatowa Instytucja Kultury nagrodzona
Powiatowa Instytucja Kultury oraz wchodząca w jej skład Powiatowa Biblioteka Publiczna otrzymały prestiżową nagrodę im. Kierbedziów,
przyznawaną przez Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego. Uroczysta gala wręczenia odbyła się 22 listopada.

D

ecyzją kapituły PIK otrzymała nagrodę w kategorii "Działalność kulturalna". Doceniono pomysłowość, profesjonalizm i wszechstronność, jakimi na co
dzień cechują się działania Instytucji. Jury
zwróciło również uwagę na sposób, w jaki PIK współpracuje z innymi bibliotekami i ośrodkami kultury na terenie powiatu, współtworząc liczne przedsięwzięcia.
– Cieszę się, że zaangażowane, pasję i pracę Powiatowej Instytucji Kultury dostrzeżono i doceniono również poza granicami
powiatu. Nagroda dodaje nam chęci do podejmowania kolejnych działań w zakresie
tworzenia urozmaiconej i bogatej oferty
kulturalnej dla mieszkańców – mówi Ewa
Listkowska, dyrektor PIK.
Nagroda im. Kierbedziów to inicjatywa
Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Przyznawana jest od 2005 r. bibliotekom i bibliotekarzom z Mazowsza. W tym
roku nagrodę im. Kierbedziów przyznano
w pięciu kategoriach sześciu bibliotekom
i jednemu bibliotekarzowi. Dotychczas
wśród laureatów znalazło się 40 bibliotek
oraz ponad 20 działaczy społecznych, kulturalnych, a także wspierających rozwój bibliotek samorządowców.
AMZ

Sylwester
Sokolnicki

starosta legionowski
Ta prestiżowa nagroda to uhonorowanie całokształtu dotychczasowej
działalności Powiatowej Instytucji
Kultury. W ten sposób doceniono
zaangażowanie pracowników PIK
w to, aby w naszym powiecie nie zabrakło różnorodnej i wartościowej
oferty kulturalnej dla mieszkańców
w każdym wieku. Dziękuję pani dyrektor i pracownikom PIK za zaangażowanie, kreatywność i innowacyjność, którymi nacechowana jest
ich codzienna praca.
Podczas uroczystej gali gratulacje oraz statuetkę z rąk wicedyrektor ds. relacji zewnętrznych Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy
- Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego Doroty Lutomirskiej (z prawej) odebrała dyrektor Powiatowej Instytucji Kultury
Ewa Listkowska (w środku) w towarzystwie członka Zarządu Powiatu w Legionowie Grzegorza Kubalskiego

Szpital bez tajemnic

O tym, że będzie szpital w Legionowie, wie już pewnie większość
mieszkańców powiatu. Jednak wciąż
mnożą się pytania dotyczące organizacji i funkcjonowania placówki,
która uruchomiona zostanie już
w styczniu przyszłego roku.
We współpracy z Wojskowym Instytutem Medycznym (WIM), którego
filią będzie legionowski szpital, postaramy się udzielić wyczerpujących
odpowiedzi na te pytania.
W tym i kolejnym numerze „Kuriera”
pojawią się opracowania przygotowane przez przedstawicieli WIM,
w których znajdą się odpowiedzi
na pytania dotyczące możliwości
diagnostycznych i terapeutycznych
szpitala w Legionowie. Opracowania przygotowywane są w oparciu
o cztery bloki tematyczne – choroby

onkologiczne, choroby sercowo-naczyniowe, medycyna naprawcza
oraz medycyna ratunkowa i medycyna stanów nagłych. Na stronie
nr 5 znajduje się materiał dotyczący
pierwszego bloku tematycznego,

pozostałe trzy zostaną omówione
w kolejnym numerze „Kuriera”.
(ciąg dalszy na str. 5)

Robert Wróbel

wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Nowoczesny legionowski szpital dysponuje 90 łóżkami dla pacjentów. Jednak
ani one, ani pachnące świeżą farbą sale same nie leczą. Potrzebna jest profesjonalna kadra. Właśnie o lekarzach i pielęgniarkach myśleliśmy, gdy przed
kilkoma laty w Ministerstwie Obrony Narodowej po raz pierwszy ubiegaliśmy
się o powstanie szpitala w Legionowie. Już wtedy oczywiste było dla mnie,
że budowa szpitala własnymi siłami, bez kontraktu NFZ i kadry, to utopia.
Dzisiaj to wojsko otwiera swój szpital mieszkańcom w powiecie legionowskim. O jakość leczenia mieszkańców powiatu zadba znakomity zespół lekarski Wojskowego Instytutu Medycznego. Wielka ulga i nadzieja, że szpital spełni wszystkie nasze oczekiwania.
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Szpital bez tajemnic
Oddziały na miarę potrzeb

W legionowskim szpitalu znajdzie się
90 łóżek i następujące oddziały – choroby
wewnętrzne i kardiologia z pracownią hemodynamiki, chirurgia, ginekologia, okulistyka, intensywna terapia oraz oddział przyjęć
i pomocy doraźnej. Do tego dochodzą bloki
operacyjne i specjalistyczne pracownie diagnostyki, w tym m.in. bardzo nowoczesne –
mammograficzna i endoskopowa, jako instrumenty szeroko rozumianej profilaktyki
onkologicznej. Struktura i organizacja szpitala – zdaniem dyrektora WIM gen. dyw.
prof. dr hab. n. med. Grzegorza Gieleraka –
wyprzedzają swój czas, jednocześnie wpisują się w założenia krajowego planu transformacji systemu ochrony zdrowia na lata
2022-2026. Oddziały zostały zaplanowane
w oparciu o wnikliwe analizy dotyczące potrzeb zdrowotnych mieszkańców regionu
oraz kluczowe dziedziny, w których szybka i dostępna pomoc są najważniejsze dla

ratowania zdrowia i życia. Znajduje to potwierdzenie choćby w tym, że aż 30% miejsc
to łóżka intensywnej terapii. Jeśli w szpitalu
nie będzie jakiegoś oddziału, oznacza to, że
zapotrzebowanie na jego istnienie nie jest
wystarczająco duże, a okoliczne placówki
mają dostateczną liczbę miejsc, aby zapewnić opiekę mieszkańcom powiatu legionowskiego w zakresie danej specjalizacji. Dlatego w strukturze nie znalazł się na przykład
oddział położniczy, bo statystyki demograficzne mówią, że z bardzo dużym prawdopodobieństwem w krótkim czasie podzieliłby
on los 80 oddziałów położniczych w Polsce,
gdzie liczba porodów jest tak mała (1-2 porody dziennie), że ich utrzymywanie nie ma
uzasadnienia ani ekonomicznego, ani medycznego.
Nie ma potrzeby ani żadnej racjonalnej przesłanki do uruchomienia placówki multispecjalistycznej, choć pewnie właśnie o tym marzą mieszkańcy powiatu,

i tak duży ośrodek nigdy nie był planowany w Legionowie. W żadnym mieście powiatowym nie ma szpitala, który w swojej
strukturze ma więcej niż kilka oddziałów.
Tych najpotrzebniejszych właśnie. Jednocześnie żaden szpital powiatowy w Polsce nie może pochwalić się tym, że jest filią jednego z największych i jednocześnie
najzasobniejszego ośrodka medycznego
w kraju, a tym właśnie będzie legionowska placówka. Jeśli pacjent będzie wymagał diagnostyki lub leczenia, których nie
będzie możliwości przeprowadzić w Legionowie, automatycznie stanie się pacjentem WIM przy ul. Szaserów w Warszawie.
Oferowany w ten sposób model opieki będzie pierwszym tego rodzaju rozwiązaniem
w kraju i można oczekiwać, że z racji swoich walorów – kompleksowości i koordynacji, szybko będzie się upowszechniać jako
rozwiązanie podnoszące sprawność systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Izba Przyjęć jak SOR

Mieszkańcy powiatu ubolewają, że szpital w Legionowie nie będzie posiadał Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a jedynie
Oddział Przyjęć. Okazuje się, że wszystko
rozbija się wyłącznie o nazwę, bo Oddział
Przyjęć w szpitalu w Legionowie będzie
działać w podobnym trybie jak SOR,
a w swojej funkcji będzie znacznie lepiej
niż oddział ratunkowy dopasowany do zakresu działalności szpitala, co wprost przełoży się na zachowanie najwyższej jakości
i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń.
To jest najważniejsza informacja. W jego
strukturze znajdzie się oddział obserwacyjny z ośmioma łóżkami. Pacjenci zgłaszający się w stanie zagrożenia zdrowia
lub życia oraz przywożeni przez karetki otrzymają tu pomoc przez całą dobę
(diagnostyka i leczenie) w zakresie dostępnych specjalizacji, a następnie zostaną wypisani do domu lub hospitalizowani. Jak zapewniają przedstawiciele
WIM, legionowski Oddział Przyjęć będzie nowocześniejszy i lepiej wyposażony niż większość Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych w kraju.
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Szpital dla wszystkich

Szpital w Legionowie będzie dostępny dla wszystkich, nie tylko dla wojskowych. Mundurowi nie będą też mieli
„zarezerwowanej” określonej liczby łóżek. Dokładnie tak jak w przypadku szpitala na Szaserów, gdzie leczyć może się
każdy. Już dwa lata temu dyrektor WIM
wyjaśniał: Jednym z podstawowych praw
pacjenta w Polsce jest możliwość wyboru
placówki medycznej, w której chciałby być
leczony. Nie ma najmniejszych przeszkód,
aby z usług szpitala w Legionowie korzystały wszystkie osoby tego potrzebujące,
uprawnione do uzyskania takiej pomocy według powszechnie obowiązujących
przepisów. Każdy pacjent, który zgłosi się
do szpitala w Legionowie, uzyska pomoc
medyczną adekwatną do swoich potrzeb
zdrowotnych i jednocześnie na poziomie
odpowiadającym możliwościom diagnostyczno-terapeutycznym instytutu-szpitala – Wojskowego Instytutu Medycznego.
KALINA BABECKA

N

owotwory złośliwe stanowią drugą
przyczynę zgonów w Polsce. Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów w 2018 r. stwierdzono 167,5 tys.
nowych zachorowań i 101,4 tys. zgonów
[1]. Wśród nowotworów diagnozowanych
u mężczyzn dominują rak prostaty, płuca
i jelita grubego, a wśród kobiet rak piersi, płuca, jelita grubego i trzonu macicy.
Główną przyczyną zgonów nowotworowych u obu płci jest rak płuca, jelita grubego, a u kobiet drugie miejsce zajmuje rak
piersi. Nowotwory złośliwe stanowią istotny problem zdrowotny zwłaszcza u ludzi
młodych i w średnim wieku (25-64 lat)
i, co istotne, są najczęstszą przyczyną zgonów u kobiet poniżej 65 r.ż. [1].
Rozpoznanie nowotworu na wczesnym etapie poprawia rokowanie pacjentów, w wielu przypadkach pozwala na wyleczenie. W tym celu w części

populacji, w której występuje największe ryzyko zachorowania na chorobę nowotworową określonego narządu, stosuje
się skrining onkologiczny (badania przesiewowe).
Obecnie skrining raka piersi z udziałem mammografii wykonywanej co 2 lata obejmuje kobiety pomiędzy 50-69 r.ż.,
w kierunku raka szyjki macicy badanie
cytologiczne u kobiet pomiędzy 25-59 r.ż.
co 3 lata [2].
Z kolei badania przesiewowe raka jelita grubego obejmują wszystkich pacjentów posiadających imienne zaproszenie
na badanie (jest ważne do końca roku,
w którym pacjent kończy 64 lata), pacjentów w wieku 50–65 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego, w wieku 40–49 lat, jeżeli przynajmniej u jednego krewnego
pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo,
dzieci) stwierdzono raka jelita grubego

oraz w wieku 25–49 lat z potwierdzonym w rodzinie (informacja z Poradni
Genetycznej) występowaniem zespołu
Lyncha lub polipowatości rodzinnej gruczolakowatej FAP (w ramach programu
badań przesiewowych można wykonać
tylko pierwsze badanie). Należy pamiętać, że pacjenci, u których wykonano kolonoskopię w okresie ostatnich 10 lat, nie
podlegają przesiewowej kolonoskopii [2].
U pacjentów z grupy ryzyka zachorowania na raka płuca opracowany został
Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej, który ma na celu nie tylko wzrost wiedzy na
temat raka płuca, ale i wykrywanie go na
wczesnym etapie [2]. Program ten obejmuje pacjentów w wieku 55–74 lat palących papierosy nałogowo (konsumpcja tytoniu większa lub równa 20 paczkolatom,
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czyli paleniu paczki dziennie od 20 lat lub
2 paczek dziennie przez 10 lat), którym nie
udało się rzucić palenia na więcej niż 15 lat
(dot. ostatniego okresu absencji), oraz osoby w wieku 50–74 lat spełniające kryteria
jak powyżej, a dodatkowo z uwagi na wykonywany zawód narażone na działanie krzemionki, berylu, niklu, chromu, kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silników diesla,
dymu ze spalania węgla kamiennego, sadzy
czy też radonu. Ponadto skrining obejmuje
chorych z wywiadem raka płuca, chłoniaka,
raka głowy i szyi lub nowotworów zależnych

od palenia tytoniu, np. raka pęcherza moczowego, a także z przewlekłą obturacyjną chorobą lub włóknieniem płuc. Badanie
przesiewowe obejmuje również pacjentów,
u których rozpoznano raka płuca u członka
rodziny (krewnego pierwszego stopnia) [2].
Piśmiennictwo:
1. Wojciechowska U., Didkowska J., Michałek I., Olasek P., Ciuba A. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2018 roku. MZ, Warszawa 2020.
2. pacjent.gov.pl

SZPITAL W LEGIONOWIE – PYTANIA I ODPOWIEDZI Z ZAKRESU ONKOLOGII:
Jaki będzie tryb kierowania pacjentów
do szpitala w Legionowie?

Pacjenci z podejrzeniem choroby
nowotworowej będą kierowani na
diagnostykę przez lekarzy POZ i innych
specjalizacji w ramach karty DILO (Karta
Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego),
tzw. potocznie „Zielona Karta”. Pacjenci
mogą zgłaszać się ponadto do Lecznictwa
Ambulatoryjnego w WIM Legionowo
celem konsultacji w ramach Poradni
Specjalistycznych. Biorąc pod uwagę
nowoczesny model zintegrowanej
opieki medycznej w ramach podmiotów
leczniczych mających różny poziom
referencyjności w ramach Wojskowego
Instytutu Medycznego (szpital w Legionowie
i szpital przy ulicy Szaserów w Warszawie),
pacjent zgłaszający się ze skierowaniem
do leczenia w szpitalu w Legionowie
zostanie objęty opieką lub, w przypadku
konieczności poszerzenia zakresu interwencji
do najwyższego poziomu referencyjnego,
zostanie bezpośrednio skierowany do
leczenia w głównej siedzibie WIM, tj. szpitalu
przy ul. Szaserów w Warszawie.

Jaki będzie zakres diagnostyki
w szpitalu w Legionowie (tomografia,
bronchoskopia)?

W ramach diagnostyki obrazowej dostępne
badania to ultrasonografia (USG), tomografia
komputerowa, endoskopia (kolonoskopia,
gastroskopia, bronchoskopia i procedury takie
jak EBUS, EUS w ramach WIM), diagnostyka
patomorfologiczna. W Oddziale Ginekologii
Małoinwazyjnej i Endoskopowej w Szpitalu WIM
w Legionowie będzie prowadzona diagnostyka
dotycząca patologii endometrium (rozrostów
i raka endometrium), patologii szyjki macicy,
podejrzanych zmian na sromie i w pochwie.
Jedną z nowoczesnych, małoinwazyjnych
i bezpiecznych metod diagnostycznych patologii
jamy macicy i kanału szyjki macicy, która będzie
wykonywana w Oddziale jest minihisteroskopia.
Minihisteroskopia umożliwia jednoczesną ocenę
wzrokową i usunięcie zmiany z jamy macicy
oraz kanału szyjki. WIM jest w tej dziedzinie
wiodącym ośrodkiem w Polsce. W ramach
Poradni Ginekologicznej szpitala w Legionowie
będzie funkcjonować Pracownia Kolposkopowa,
w której prowadzona będzie diagnostyka
i leczenie chorób szyjki macicy.

Jaki będzie zakres leczenia?

 Czy będzie leczenie operacyjne?
Zabiegi w zakresie chirurgii onkologicznej będą
wykonywane w Klinice Chirurgii Onkologicznej
w WIM.
 Czy będzie chemioterapia i radioterapia?
Leczenie systemowe – chemioterapia,
immunoterapia, hormonoterapia, leczenie
ukierunkowane molekularnie oraz radioterapia
– będzie prowadzone w Klinice Onkologii WIM,
w Zakładzie Radioterapii WIM.
 Do którego momentu procesu leczniczego
pacjent będzie objęty nadzorem szpitala?
Od momentu przyjęcia do zakończenia
leczenia pozostaje pacjentem przyszpitalnej
poradni.

Czy w przypadku raka piersi będzie
działał w pełni tzw. BREAST UNIT
(pacjent będzie leczony w szpitalu
od momentu rozpoznania do pełnego
wyleczenia)?
Szpital w Legionowie jest filią WIM, gdzie
działa ośrodek leczenia raka piersi tzw.
BREAST UNIT. W przyszpitalnej przychodni
w Legionowie będzie działała Poradnia
Chorób Piersi i Poradnia Ginekologiczna.

Jeżeli w wyniku diagnostyki zostanie
postawione rozpoznanie raka piersi,
pacjenci będą kierowani na dalsze leczenie
wysokospecjalistyczne w dedykowanych
klinikach WIM.

Czy pacjent z tzw. kartą DILO będzie
mógł się sam zgłosić do szpitala
w Legionowie oraz na jakich zasadach
i w jakich przypadkach pacjenci będą
kierowani do szpitala w Legionowie?
Tak, jeżeli lekarz wystawiający kartę DILO
uzna, że pacjent z podejrzeniem nowotworu
wymaga diagnostyki w ramach przyjęcia
do oddziału stacjonarnego. Chociaż
obecnie większość procedur w ramach
diagnostyki jest wykonywanych w trybie
ambulatoryjnym.

Jaki zakres procedur onkologicznych
będzie wykonywany w szpitalu?
Głównie szeroko pojęta diagnostyka w celu
ustalenia rozpoznania. Zasadnicze leczenie
wysokospecjalistyczne będzie prowadzone
w klinikach zajmujących się chorymi na
nowotwory w WIM.

Jak będą diagnozowane i leczone
nowotwory płuca, narządów rodnych
kobiet i przewodu pokarmowego w filii
WIM w Legionowie? Jakie czynności
medyczne na miejscu w tej placówce
będą wykonywane? Jakie badania
pacjenci będą mogli wykonać na
miejscu, czyli w szpitalu w Legionowie?

W ramach diagnostyki raka płuca będą to:
badania obrazowe TK, USG. Natomiast
bronchoskopia EBUS i pobranie materiału
wykonywane będą w ramach Klinik WIM
(Pneumonologii, Torakochirurgii).
Narząd rodny kobiet: cytologia (diagnostyczna
i skriningowa), kolposkopia oraz wulwoskopia
z celowanym pobraniem wycinków do badania
histopatologicznego z szyjki macicy i sromu,
pobranie materiału do badania histopatologicznego z kanału szyki i jamy macicy między
innymi za pomocą minihisteroskopu.
Przewód pokarmowy: gastroskopia, kolonoskopia z pobraniem wycinków do badania patomorfologicznego. Ocena stężenia markerów
nowotworowych i inne badania laboratoryjne:
CEA, AFP, beta-HCG, test ROMA, Ca19-9,
PSA. 		
OPRAC. WIM
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Szpital bez tajemnic – PYTANIA I ODPOWIEDZI
W ramach współpracy z Wojskowym Instytutem Medycznym jego przedstawiciele odpowiadają na Państwa pytania dotyczące możliwości
diagnostycznych i leczniczych szpitala w Legionowie w zakresie chorób sercowo-naczyniowych, medycyny ratunkowej i medycyny naprawczej.

CHOROBY SERCOWO-NACZYNIOWE
Choroby układu sercowo-naczyniowego w perspektywie najbliższych kilkunastu lat pozostaną najczęstszą
przyczyną zgonów Polaków. Stąd za w pełni racjonalną oraz społecznie oczekiwaną można uznać decyzję
o ujęciu w strukturze nowego szpitala oddziału kardiologii z pracownią interwencyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych. Inwestycja ta zmieni nie tylko dostępność pacjentów do opieki medycznej, ale także,

podobnie jak to miało miejsce w wielu regionach Polski, wprost przyczyni się do wydłużenia długości życia
mieszkańców Legionowa i powiatu legionowskiego.
Kierownik Oddziału Kardiologii Interwencyjnej i Chorób Wewnętrznych – dr n. med. Sławomir Gołębiewski

SZPITAL W LEGIONOWIE – PYTANIA I ODPOWIEDZI Z ZAKRESU CHORÓB SERCOWO-NACZYNIOWYCH:
Czy szpital w Legionowie będzie należał do „Systemu Hemodynamiki”, tj. czy pogotowie będzie przywozić do szpitala w Legionowie
pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym?
Pogotowie będzie mogło przywieźć do Szpitala Wojskowego Instytutu
Medycznego w Legionowie pacjenta z zawałem serca. W Oddziale Kardiologii Interwencyjnej i Chorób Wewnętrznych powstała Pracownia

Hemodynamiki, w której zaplanowano dyżur interwencyjny w systemie 24h/7dni w tygodniu. Dzięki temu rozwiązaniu w każdej chwili pacjent z zawałem serca będzie mógł zostać poddany interwencji ratującej
życie, czyli zabiegowi angioplastyki lub „balonikowania” z wszczepieniem stentu. Oddział Kardiologii Interwencyjnej i Chorób Wewnętrznych w Legionowie będzie również zgłoszony do systemu ratownictwa

medycznego. Diagnostyka i leczenie chorych ze wstępnym rozpoznaniem ostrego zespołu wieńcowego wypełnia jeden z największych braków na mapie potrzeb zdrowotnych powiatu legionowskiego. Szybki dostęp do leczenia interwencyjnego zawału poprawia rokowanie, a trzeba
pamiętać, że zawał serca jest pojedynczą jednostką chorobową zbierającą największe żniwo w polskiej populacji. Oczywistym więc jest, że dla

MEDYCYNA NAPRAWCZA
W docelowym rozwiązaniu oddziały zabiegowe – chirurgia, ginekologia i okulistyka – są jednostkami wpisującymi się w potrzeby zdrowotne mieszkańców. Jednocześnie, jako wysunięte ramiona klinik Wojskowego
Instytutu Medycznego – dają̨ możliwość́ prowadzenia terapii skoordynowanej i kompleksowej. W praktyce
oznacza to, że każdy pacjent, który trafi do szpitala w Legionowie, będzie miał możliwość skorzystać z szerokiej oferty dostępnych na miejscu usług medycznych. Jednocześnie w razie konieczności poszerzenia zakresu terapii, postępowanie takie niejako automatycznie będzie kontynuowane w szpitalu przy ul. Szaserów.
Ofertę szpitala w Legionowie wyróżniać będzie zarówno zdolność do reagowania na nagłe zdarzenia zdro-

wotne, jak i działania o charakterze zachowawczym oraz profilaktycznym, a także szeroka gama usług realizowanych z udziałem kompetentnego personelu oraz przy użyciu nowoczesnego sprzętu medycznego,
w jaki dzięki dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej będzie wyposażony szpital.
Oddział Ginekologii Małoinwazyjnej i Endoskopowej – kierownik dr hab. n. med. Artur Rogowski
Oddział Chirurgii Ogólnej – kierownik dr n. med. Rafał Marszałek
Oddział Chirurgii Okulistycznej – kierownik dr n. med. Mateusz Tłustochowicz

SZPITAL W LEGIONOWIE – PYTANIA I ODPOWIEDZI Z ZAKRESU MEDYCYNY NAPRAWCZEJ
W jaki sposób pacjenci z zakresu chirurgii, ginekologii
i okulistyki będą mogli trafić do szpitala w Legionowie?
W zakresie chirurgii pacjenci będą mogli zgłosić się do Poradni Chirurgicznej i Chorób Piersi ze skierowaniem od lekarza rodzinnego (lub
innego specjalisty). Tam, po konsultacji chirurgicznej, podjęte będą decyzje odnośnie sposobu dalszego leczenia. W razie konieczności leczenia operacyjnego pacjenci skierowani zostaną do Oddziału z wyznaczonym terminem operacji, po odpowiednim przygotowaniu w warunkach
ambulatoryjnych.
Pacjentki ze skierowaniem do operacji do Oddziału Ginekologii będą
w pierwszej kolejności zgłaszać się do Poradni Ginekologicznej celem
konsultacji oraz wyznaczenia terminu operacji.
Ponadto pacjenci w przypadkach wymagających udzielenia doraźnej
pomocy chirurgicznej lub ginekologicznej (między innymi leczenia zabiegowego) będą przyjmowani do odpowiednich oddziałów za pośrednictwem Izby Przyjęć szpitala w Legionowie.
Poradnia okulistyczna w ramach AOS będzie przyjmować wszystkich
pacjentów okulistycznych zgłaszających się ze skierowaniem. Dysponujemy pełną aparaturą diagnostyczną. Chorzy z zaćmą, zwyrodnieniem
plamki związanym z wiekiem (AMD) i z cukrzycowym obrzękiem plamki (DME) będą leczeni chirurgicznie w szpitalu w Legionowie. Pozostałe
procedury chirurgiczne w zakresie okulistyki będą wykonywane w szpitalu przy ul. Szaserów.
Czy na Oddział Intensywnej Terapii szpitala w Legionowie będą
trafiali tylko pacjenci szpitala z Oddziałów Chirurgii, Ginekologii
(np. po operacjach) wymagający takiego leczenia, czy Pogotowie
Ratunkowe będzie również przywozić pacjentów?
Oddział Intensywnej Terapii Szpitala WIM w Legionowie przyjmować
będzie chorych w stanie zagrożenia życia z oddziałów szpitala w Legionowie, Izby Przyjęć szpitala w Legionowie oraz, po uzgodnieniu miejsca,
pacjentów przekazanych z innych szpitali. Osoby przywiezione przez
Pogotowie Ratunkowe lub zgłaszające się do szpitala będą przyjmowane i leczone w Oddziale Intensywnej Terapii, jeżeli tego wymagać będzie ich stan zdrowia.
Medycyna naprawcza, czyli chirurgia, ginekologia, okulistyka,
oddział intensywnej terapii. Proszę podać najważniejsze jednostki
chorobowe z ww. zakresu, którymi będzie się zajmować szpital
w Legionowie?

w wykonywaniu znieczuleń do wszelkich typów zabiegów. Ponadto
anestezjolodzy monitorować będą również stan pacjenta w trakcie zabiegów przeprowadzanych w znieczuleniu miejscowym, na przykład w trakcie opearcji zaćmy. Specjalistyczny i nowoczesny sprzęt oraz wysoko
wykwalifikowana kadra zapewnią również opiekę nad pacjentem w stanie zagrożenia życia. Aparatura OIT umożliwia leczenie niewydolności
wielonarządowej za pomocą nowoczesnych technik pozaustrojowych.

Najważniejsze jednostki chorobowe, które będą leczone w Oddziale
Chirurgii to: kamica i stany zapalne pęcherzyka żółciowego (ostre i przewlekłe), ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, niedrożność jelit, perforacja przewodu pokarmowego, zapalenie otrzewnej, przepukliny powłok brzucha, choroby tarczycy (wole) i przytarczyc, choroby gruczołu
piersiowego (guzy łagodne, biopsje chirurgiczne, ginekomastia). W Oddziale Chirurgii będą również wykonywane laparoskopie diagnostyczne.
Najważniejszymi jednostkami chorobowymi, które będą leczone w Oddziale Ginekologii Małoinwazyjnej i Endoskopowej są: guzy jajników,
wodniaki jajowodów, mięśniaki macicy, niepłodność, endometrioza, nietrzymanie moczu, zaburzenia statyki dna miednicy, nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych, patologie endometrium (polipy endometrialne,
rozrosty endometrium), patologie szyjki macicy i sromu, ciąże pozamaciczne. Będą wykonywane operacje z dostępu brzusznego (laparoskopie,
laparotomie), operacje drogą pochwową, histeroskopie (minihisteroskopia, resektoskopia) oraz inne zabiegi między innymi: wyłyżeczkowanie
diagnostyczne kanału szyjki i jamy macicy, konizacja szyjki macicy, usunięcie polipów szyjki macicy, wycinki z tarczy szyjki, usuwanie zmian
sromu, marsupializacja ropni gruczołu Bartholina.
Leczenie zabiegowe w Oddziale Chirurgii Okulistycznej będzie obejmować pacjentów z zaćmą oraz zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem (AMD) i diabetyków z cukrzycowym obrzękiem plamki (DME) w ramach programów lekowych – podawanie leków w formie zastrzyków do
wnętrza gałki ocznej.
W szpitalu w Legionowie będzie działać Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii. Lekarze anestezjolodzy mają doświadczenie

Czy będą „ostre przyjęcia”? Na przykład na chirurgię z Izby
Przyjęć, z krwawieniem z dróg rodnych, ciałem obcym w oku itp.
W Oddziałach Chirurgii oraz Ginekologii Małoinwazyjnej i Endoskopowej będzie możliwe leczenie zabiegowe pacjentów wymagających zabiegu w trybie nagłym w zakresie możliwości szpitala. W przypadkach
wymagających bardziej szczegółowej diagnostyki lub leczenia interdyscyplinarnego, pacjenci kierowani będą do szpitala WIM w Warszawie
przy ul. Szaserów. Szpital w Legionowie nie posiada Oddziału Położniczego z traktem porodowym. W ramach hospitalizacji odbywać się będzie diagnostyka i leczenie jedynie patologii I trymestru.
Chorzy zgłaszający się ze stanami ostrymi w zakresie okulistyki będą zaopatrywani w ramach AOS (zapalenia spojówek, ciało obce, drobne
urazy, ostre stany okulistyczne). Pacjenci ze stanami nagłymi w zakresie okulistyki, wymagający poważniejszych interwencji, będą kierowani do szpitala WIM przy ulicy Szaserów.
Jaki będzie wkład anestezjologów w proces leczenia pacjentów
operowanych w trybie planowym w szpitalu w Legionowie?
Po ustaleniu terminu operacji pacjenci kwalifikowani będą do znieczulenia w Poradni Anestezjologicznej. Konsultacja w poradni ma na celu
umożliwienie wychwycenia innych problemów zdrowotnych, które mogą
wymagać diagnostyki przed planowaną operacją. W przypadku dobrze
kontrolowanych chorób przewlekłych omówione zostaną zasady ewentualnej modyfikacji leczenia w okresie poprzedzającym operację. Ponadto
anestezjolog wyda zalecenia odnośnie przygotowania do operacji w celu
minimalizacji ryzyka powikłań. Omówione będą ewentualne wątpliwości
chorego dotyczące znieczulenia. Zespół anestezjologiczny będzie również współodpowiedzialny za leczenie najczęstszych problemów po operacji – bólu pooperacyjnego oraz pooperacyjnych nudności i wymiotów.
Opracowanie: Wojskowy Instytut Medyczny
Foto: © Piotr Bławicki/WIM

zdrowie
tak pomyślanego Oddziału Kardiologii jednym z priorytetów jest dostępność i szybkie leczenie chorych z ostrymi stanami, z ostrym zespołem
wieńcowym na czele. Chorzy po zaopatrzeniu zawału serca czy z innymi chorobami sercowo-naczyniowymi mogą liczyć na dalszą kompleksową opiekę dzięki skoordynowanej opiece w ramach struktur Wojskowego Instytutu Medycznego, obejmujących Szpital WIM w Legionowie
i ośrodek o najwyższym poziomie referencyjności, czyli Centralny Szpital Kliniczny MON przy ul. Szaserów w Warszawie.
Zabiegi w pracowni hemodynamiki będą „na ostro” czy planowo?
Oddział Kardiologii Interwencyjnej i Chorób Wewnętrznych w Legionowie będzie pełnił 24-godzinny dyżur przez 7 dni w tygodniu leczenia ostrego zawału serca, co zapewni stałą dostępność do interwencji.
Ponadto planowo będą wykonywane wszystkie inwazyjne badania diagnostyczne, takie jak koronarografia i uzupełniające ją badania ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (ICUS) lub oceny rezerwy wieńcowej
(FFR). Badania inwazyjne będą wykonywane w trybie jednodniowym
oraz stacjonarnym, po wcześniejszej kwalifikacji w ramach poradni
kardiologicznej dokonanej przez kardiologa interwencyjnego.
Jakie jednostki chorobowe będą diagnozowane i leczone w szpitalu w Legionowie? Jakiego rodzaju interwencje chirurgiczne będą
podejmowane na miejscu?
Opieka ambulatoryjna dla pacjentów zapewniona będzie w Lecznictwie Ambulatoryjnym Wojskowego Instytutu Medycznego w Legionowie,
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czyli w dotychczasowej przychodni WSPL. Budynek przychodni został połączony z nowym budynkiem szpitala. Na etapie przychodni w ramach
diagnostyki kardiologicznej dostępne będą wszystkie niezbędne badania diagnostyczne: laboratoryjne, obrazowe (ekg, monitorowanie ekg
metodą Holtera, echo serca przezklatkowe, echo serca przezprzełykowe,
oraz wykonywana na nowoczesnym systemie tomografia naczyń wieńcowych, czyli tzw. nieinwazyjna koronarografia, oraz badania czynnościowe (testy wysiłkowe ekg, próby dobutaminowe). Dzięki współpracy
ze szpitalem WIM w Warszawie pacjenci mają również zapewniony dostęp do specjalistycznych procedur diagnostycznych – badania izotopowe serca, rezonans magnetyczny serca czy PET serca. W ramach przychodni będzie się również odbywać kwalifikacja do diagnostyki i leczenia
w szpitalu. W ramach diagnostyki choroby wieńcowej dla pacjentów hospitalizowanych wykonywane będą badania inwazyjne, takie jak koronarografia i uzupełniające ją badania ultrasonografii wewnątrzwieńcowej
(ICUS) lub oceny rezerwy wieńcowej (FFR). Pracownię Hemodynamiki
w Oddziale Kardiologii Interwencyjnej Szpitala WIM w Legionowie doposażono w tym celu w najnowocześniejszy sprzęt dedykowany tego rodzaju badaniom. Struktura oddziału jest stworzona do leczenia szczególnie stanów ostrych, takich jak ostre zespoły wieńcowe (w ramach tzw.
dyżuru hemodynamicznego), zdekompensowane wady serca czy zaostrzenie niewydolności serca. Zabiegi wszczepienia stentów oraz badania diagnostyczne koronarografii będą również wykonywane w trybie planowym u pacjentów z przewlekłymi stanami. Dzięki koordynacji
opieki z Kliniką Kardiologii CSK MON w Warszawie pacjenci Oddziału
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Kardiologii szpitala w Legionowie będą mieli również zapewniony dostęp
do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych, takich jak zabiegi zamknięcia ubytków w przegrodach serca, zamknięcia uszka lewego
przedsionka czy małoinwazyjnego wszczepienia zastawki aortalnej, dodatkowo dla zabezpieczenia potrzeb pacjentów wymagających operacji na
otwartym sercu Oddział Kardiologii będzie pozostawał w stałej współpracy
z Kliniką Kardiochirurgii w szpitalu w Warszawie. Kontynuację leczenia
i diagnostyki chorób przewlekłych, po zakończeniu leczenia szpitalnego,
zabezpieczy przebudowana poradnia kardiologiczna.
W jaki sposób chorzy mogą być diagnozowani w szpitalu?
Obecna i planowana organizacja diagnostyki opiera się na ograniczeniu pobytów stacjonarnych w oddziale. Jest to korzystne z powodu
epidemiologicznego oraz relatywnie małej liczby łóżek szpitalnych do
oczekiwanych potrzeb. W zasadzie planowe badania diagnostyczne
w większości mogą być wykonane w trybie ambulatoryjnym na podstawie skierowania od lekarza Narodowego Funduszu Zdrowia. W trybie jednodniowym będą wykonywane również badania inwazyjne. Pobyt w szpitalu jest dedykowany dla chorych z ostrym zachorowaniem
lub w stanie zagrożenia życia i obejmuje przede wszystkim procedury
lecznicze. Sytuacja nielimitowanej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) umożliwia dostęp do diagnostyki zarówno szpitala w Legionowie, jak i w jednostce WIM, na podstawie skierowania od lekarza POZ.
Opracowanie: Wojskowy Instytut Medyczny

MEDYCYNA RATUNKOWA I MEDYCYNA STANÓW NAGŁYCH
System Państwowego Ratownictwa Medycznego umożliwia zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej
się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia bez zbędnej zwłoki. Ogniwa systemu, a więc zespoły
ratownictwa medycznego naziemne i lotnicze oraz szpitalne oddziały ratunkowe i centra urazowe, działają
w trybie całodobowym, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. W szpitalach, w których ze względów organizacyjnych nie utworzono SOR-ów, funkcjonują Izby Przyjęć, które zaliczane są do grupy oddziałów szpitalnych
współpracujących z systemem, wyspecjalizowanych w leczeniu nagłych zachorowań zagrażających zdrowiu i życiu. Zespoły ratownictwa medycznego transportują pacjentów wymagających pilnej pomocy medycznej bezpośrednio do tych szpitali, które są w stanie udzielić świadczeń medycznych ratujących zdrowie

i życie, kluczowych dla danego zachorowania. Pacjenci zgłaszający się samodzielnie w stanach wymagających natychmiastowych lub pilnych działań ratunkowych uzyskują w Izbach Przyjęć wstępną pomoc,
tj. diagnostykę oraz niezbędną stabilizację stanu ogólnego, a celem dalszego leczenia przyjmowani są do
docelowego oddziału na bazie własnego szpitala lub odpowiednim transportem medycznym przewożeni są
do innego ośrodka. Tak Szpitalne Oddziały Ratunkowe, jak i Izby Przyjęć zobowiązane są do całodobowego
świadczenia procedur ratujących życie z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć medycyny ratunkowej.
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – kierownik dr n. med. Jakub Klimkiewicz
Izba Przyjęć – kierownik dr Anna Czajka

SZPITAL W LEGIONOWIE – PYTANIA I ODPOWIEDZI Z ZAKRESU MEDYCYNY RATUNKOWEJ
I MEDYCYNY STANÓW NAGŁYCH
Czy pogotowie będzie mogło przywozić do szpitala w Legionowie pacjentów z ostrymi stanami, czy też szpital będzie obsługiwał tylko
własnych pacjentów (oraz pacjentów przychodni)?
Zespoły Ratownictwa Medycznego będą transportować do Szpitala w Legionowie osoby wymagające pilnej pomocy w zakresie oferowanym przez szpital. Szpital będzie w stanie kompletnie zaopatrzyć osobę z ciężkim zawałem serca – wdrożyć diagnostykę, wykonać zabieg
angioplastyki, prowadzić dalej leczenie w Oddziale Kardiologii lub Oddziale Intensywnej Terapii. Definitywne leczenie ostrych stanów z zakresu urologii (np. ostre zatrzymanie moczu), położnictwa (krwawienie z dróg rodnych w drugim czy trzecim trymestrze ciąży), neurologii
(udar mózgu, podejrzenie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, ostra
zakaźna polineuropatia) u pacjnetów zgłaszających się samodzielnie nie
będzie możliwe z powodu braku stosownego oddziału w strukturze szpitala. W takim wypadku, po wykonaniu diagnostyki i stabilizacji funkcji
życiowych, pacjenci będą przekazywani do jednostek umożliwiających
dalsze leczenie – w tym do Klinik przy ul. Szaserów 128.
Czy na Izbę Przyjęć będą mogli zgłaszać się w nagłych przypadkach
tzw. „pacjenci z ulicy”?
Oczywiście, Oddział Przyjęć zapewni pomoc medyczną samodzielnie
zgłaszającym się pacjentom. Szpital jest szpitalem publicznym, państwowym, dostępnym dla każdego obywatela. Naszym celem jest wstępna
diagnostyka i w przypadku wskazań do hospitalizacji – kwalifikacja do
właściwego oddziału w szpitalu w Legionowie lub Klinice WIM, zgodnie
z jednostką chorobową. Szpital WIM jako jednostka wyższej referencyjności będzie miał przekazywanych pacjentów transportem medycznym.
Dlaczego w szpitalu w Legionowie nie będzie SOR-u? Co to w praktyce oznacza dla pacjentów? Kto i w jakich przykładowych okolicznościach medycznych będzie mógł się zgłosić na Izbę Przyjęć?
Aby w strukturze danego szpitala działał SOR, muszą być spełnione
określone warunki. Głównymi przeszkodami w stworzeniu SOR-u w Legionowie jest brak w strukturze szpitala oddziałów neurologii, neurochirurgii, pracowni radiologii zabiegowej i traumatologii narządu ruchu. W legionowskim szpitalu działać będzie natomiast Oddział Przyjęć,
w którym zgłaszającym się pacjentom zapewniona będzie doraźna pomoc medyczna. Oddział Przyjęć będzie pełnił stały, 24-godzinny dyżur,

zapewniając pomoc medyczną w stanach nagłych. W przypadkach zachorowania na jednostki chorobowe, które wymagają leczenia przez specjalistów niedostępnych w szpitalu, będziemy przekazywać pacjentów
do innych podmiotów leczniczych. Przykładowo: W szpitalu nie ma oddziału neurologicznego. Nie zmienia to faktu, że chory samodzielnie zgłaszający się z objawami mogącymi sugerować udar mózgu będzie miał
w trybie pilnym wykonaną diagnostykę (badania laboratoryjne, tomografię komputerową głowy) w protokole udarowym pod postacią zaburzeń mowy, podwójnego widzenia, osłabienia siły mięśniowej połowy
ciała, drętwienia połowy ciała, zaburzeń równowagi. Jest to decydujące, jeżeli chodzi o minimalizację uszkodzenia mózgu. Kiedy pacjent leczenie otrzyma, umawiane będzie ewentualne przeniesienie do innego
szpitala. Prosimy pamiętać, że to nie dany oddział leczy pacjenta, a leki podane przez personel.
Czy szpital będzie w Państwowym Systemie Ratownictwa?
Informacja o otwarciu Szpitala w Legionowie oraz profilu jego działania
zostanie przekazana Państwowemu Systemowi Ratownictwa Medycznego.
Czy na Izbie Przyjęć będą „ostre przyjęcia”? Jaki zakres świadczeń
będzie realizowany?
Oddział Przyjęć zapewni pomoc w najczęstszych zachorowaniach
z zakresu chorób wewnętrznych i chirurgii. Oznacza to pacjentów z bólami w klatce piersiowej, bólami brzucha, dusznością, ranami. Prosimy
pamiętać, że zapewnimy leczenie tylko pacjentom DOROSŁYM. Ponadto nie będzie w szpitalu Oddziału Ortopedii i Traumatologii, więc złamania mogą być przez nas zdiagnozowane i wstępnie zaopatrzone. Nie
jest natomiast możliwe leczenie operacyjne, jeżeli chory tego wymaga.
Czy pacjent np. z ostrą reakcją alergiczną będzie przyjęty?
Tak, pacjent z ostrą reakcją alergiczną bedzie przyjęty na Izbę Przyjęć i uzyska stosowną pomoc. W razie konieczności zostanie hospitalizowany w Oddziale Kardiologii i Chorób Wewnętrznych lub Oddziale
Intensywnej Terapii.
Czy pacjent z urazem będzie przyjęty w szpitalu?
Zgodnie ze schematem postępowania Zespoły Ratownictwa Medycznego transportują ofiary ciężkich urazów głównie do szpitali

pełnoprofilowych (posiadających dyżurujące “na ostro” zespoły chirurgiczne, ortopedyczne i neurochirurgiczne). W pewnych wypadkach
(np. izolowany uraz brzucha z podejrzeniem krwawienia do otrzewnej
i wstrząsem krwotocznym) ZRM transportuje pacjenta do najbliższego
szpitala. W takim wypadku po wstępnym zaopatrzeniu urazu, opanowanu krwotoku i stabilizacji funkcji życiowych chory na dalsze leczenie zabiegowe przekazywany będzie do innego ośrodka dysponującego
możliwościami odpowiedniego leczenia zabiegowego – np. do pozostałych Klinik WIM przy ul. Szaserów.
W przypadku ran, skręceń, złamań, stłuczeń, kiedy pacjenci zgłaszają
się na Izbę Przyjęć samodzielnie, należy pamiętać o tym, że w strukturze
szpitala w Legionowie nie ma Oddziału Traumatologii Narządu Ruchu.
Zatem niektóre urazy mogą zostać definitywnie zaopatrzone w Legionowie (np. płukanie rany, szycie, podanie antybiotyku, podanie anatoksyny tężcowej, opatrunek), a osoby z pewnymi urazami, nawet z wykonaną kompletną diagnostyką obrazową (rtg, tomografia), po wstępnym
zaopatrzeniu, będą musiały zostać odesłane do innych jednostek, w tym
do Klinik WIM przy ulicy Szaserów.
Czemu nie będzie Oddziału Nefrologii w legionowskim szpitalu?
Przewlekłe choroby nerek (niewydolność nerek, kamica, glomerulopatie, nefropatia cukrzycowa itp.) mogą być diagnozowane w Oddziale
Chorób Wewnętrznych, ponieważ szpital w Legionowie ma do tego zaplecze diagnostyczne i kadrowe. Konsultacja specjalisty nefrologa może być zapewniona w systemie ambulatoryjnym lub zdalnym. W takim
wypadku nefrolog może zapoznać się z badaniami wykonanymi w szpitalu. Na wysokospecjalistyczne procedury, np. na biopsję nerki, pacjenci kierowani będą w trybie planowym do odpwiednich jednostek, w tym
do pozostałych Klinik WIM przy ulicy Szaserów.
W przypadkach zagrożenia życia związanego z chorobami nerek (wysoki poziom potasu, przewodnienie) pacjenci w trybie pilnym mogą być
leczeni w szpitalu w Legionowie. Oddział Intensywnej Terapii ma na
swoim wyposażeniu aparaty do terapii nerkozastępczej, które mogą być
wykorzystywane do leczenia najpilniejszych przypadków zachorowań.
Opracowanie: Wojskowy Instytut Medyczny
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– Szpital w Legionowie będzie jednostką niemającą swojego odpowiednika w Polsce. Żaden bowiem szpital
powiatowy, czy nawet wojewódzki nie jest filią szpitala klinicznego – mówi gen. Grzegorz Gielerak,
dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie o nowo powstającym szpitalu w Legionowie.
Otwarcie nastąpi już 21 stycznia 2022 r.

Gen. Grzegorz Gielerak
Jakie czynniki zdecydowały o powstaniu szpitala w Legionowie w jego dzisiejszym kształcie?
Do dzisiejszego etapu doprowadził nas proces decyzyjny poprzedzony analizami dotyczącymi m.in. rynku
ochrony zdrowia w powiecie legionowskim, potrzeb zdrowotnych mieszkańców oraz otoczenia
konkurencyjnego. Mówiąc w skrócie były to 4 miesiące intensywnych prac zespołu kierowniczego WIM
zakończone przygotowaniem projektu doradczego szczegółowo określającego harmonogram jego realizacji.
Podstawowym założeniem przyjętym podczas wyboru zakresów działalności nowej placówki były działania
zmierzające do zabezpieczenia najpilniejszych potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu poprzez utrzymanie
publicznego charakteru szpitala, integrację działalności w zakresie medycyny stanów nagłych oraz gwarancję
wsparcia WIM w Warszawie dla udzielania najbardziej zaawansowanych świadczeń medycznych.
Od ponad dekady WIM prowadzi intensywne prace rozwojowe i modernizacyjne w swojej siedzibie przy ul.
Szaserów. W tym czasie wyremontowano niemal wszystkie kliniki, a także wybudowano od podstaw
nowoczesne bloki – nowe miejsca udzielania świadczeń medycznych, że wspomnę największe inwestycje:
onkologia i radioterapia, intensywna terapia i kardiologia interwencyjna, poradnie specjalistyczne, okulistyka.
Zdobyta wiedza, najlepsze wieloletnie doświadczenia inwestycyjne stanowiły nieocenioną pomoc
w przygotowaniu projektu budowlanego oraz potrzeb sprzętowych, jakie ostatecznie znalazły zastosowanie
w naszej filii – szpitalu w Legionowie.
Inwestycja pochłonęła na pewno niemałe środki finansowe. Jaka to suma oraz czy coś wiadomo na temat
spodziewanych kosztów bieżącej działalności szpitala?
Łączny koszt inwestycji, w całości finansowanej ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, to 160 mln zł.
Szacowane roczne koszty działalności szpitala to ok. 34 mln zł – w całości będą rozliczane w rachunku
przychodów i kosztów WIM. Oznacza to, że miasto i powiat Legionowo nie będą obciążane finansowym
ryzykiem działalności szpitala, co jak wiadomo jest dziś istotnym problemem większości samorządów w Polsce.
Tym samym, korzyści z dostępu mieszkańców powiatu do szpitala nie będą oznaczać dla lokalnych władz
groźby cięć w budżecie – wprowadzania ograniczeń w zakresie wydatków na inwestycje, transport, łączność,
oświatę i kulturę. Oczywiście liczę na to, że wzorem innych samorządów podejmowane będą wobec szpitala
lokalne inicjatywy wspierające jego działalność poprzez np. finansowanie populacyjnych programów
profilaktycznych, transportu medycznego czy darowizny sprzętowe. Niemniej jednak, co jeszcze raz warto
podkreślić, utrzymanie bieżącej działalności szpitala będzie wyłącznie elementem działalności gospodarczej
WIM bez jakiegokolwiek ryzyka finansowego ze strony miasta i powiatu, co z punktu widzenia finansów
samorządu i mieszkańców jest bardzo dobrą, wręcz wymarzoną okolicznością.
Przy okazji otwarcia szpitala sporo mówi się o opiece kompleksowej i skoordynowanej. Co w praktyce
będzie to oznaczać dla pacjentów szpitala w Legionowie?
Dla mieszkańców powiatu oznacza to nową jakość w sposobie i warunkach praktycznego stosowania opieki
medycznej. Wielokrotnie w swoich wypowiedziach podkreślałem, że szpital w Legionowie – w kontekście
sposobu prowadzenia opieki nad chorymi – będzie jednostką niemającą swojego odpowiednika w Polsce. Żaden
bowiem szpital powiatowy, czy nawet wojewódzki nie jest filią szpitala klinicznego. W obecnych ramach
organizacyjnych systemu ochrony zdrowia gwarantuje to pełny dostęp pacjentów do diagnostyki i terapii na

najwyższym poziomie. Siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę główna siedziba WIM przy ul. Szaserów
w Warszawie stanowić będzie zaplecze dla wymagających zaawansowanych metod opieki chorych. Co więcej,
w porozumieniu z NFZ nasz model opieki będzie stale udoskonalany, aby wynikające z niego korzyści tak dla
pacjentów, jak i szpitala mogły zostać w całości skonsumowane. Ministerstwo Obrony Narodowej – za
pośrednictwem WIM – zainicjuje więc w ten sposób realizację sprawdzonego w niektórych krajach Europy
Zachodniej modelu organizacji placówek ochrony zdrowia pozwalającego na większą integrację usług
zdrowotnych, a to z kolei może skutkować większym zadowoleniem społecznym i obniżeniem kosztów systemu.
Czy, a jeśli tak, to jakie widzi Pan zagrożenia dla działalności szpitala?
Na pewno podobne do tych, jakie dotyczą wszystkich świadczeniodawców. Niska wycena procedur medycznych
i jednocześnie szybko rosnące koszty działalności to dziś najważniejsze czynniki ryzyka decydujące o być albo
nie być podmiotów leczniczych. W przypadku naszego szpitala dodatkowym wyzwaniem będzie spodziewane
duże zainteresowanie pacjentów skorzystaniem z usług nowego szpitala. W jakim stopniu czynnik ten zaznaczy
swój wpływ zależeć będzie m.in. od dostępności okolicznych szpitali oraz praktyki działalności jednostek
państwowego ratownictwa medycznego. W tej kwestii również prowadzimy już odpowiednie rozmowy,
przygotowania.
W publicznej dyskusji o kierunkach zmian rynku ochrony zdrowia w Polsce często pada argument
o konieczności likwidacji łóżek szpitalnych. Jak wobec tego widzi Pan przyszłość szpitala w Legionowie?
Nie ma najmniejszym wątpliwości, że nasz szpital, podobnie jak cały system ochrony zdrowia w Polsce będzie
się zmieniał. Już na etapie projektowania placówki zakładaliśmy, że z biegiem czasu będzie ona ewoluować
w stronę jednostki pozwalającej maksymalnie elastycznie reagować na potrzeby zdrowotne mieszkańców.
Powiązanie szpitala z WIM, a przez to możliwość wzajemnego uzupełniania się funkcji obu jednostek znacznie
ten proces usprawni. Projektowane aktualnie w Ministerstwie Zdrowia zmiany organizacji szpitalnictwa
w Polsce będą wymagały wobec każdej placówki w kraju daleko idącej reorganizacji w dotychczasowej praktyce
przyjęć pacjentów. Mówiąc wprost: ograniczenia liczby łóżek długoterminowych na rzecz krótkoterminowych,
w tym leczenia jednodniowego. Nie ma więc przypadku w tym, że aż 30 procent łóżek szpitala w Legionowie
ma status miejsc intensywnej terapii – profesjonalnie przygotowanych, oprzyrządowanych do ratowania zdrowia
i życia pacjentów. Pozostałe obszary wraz z zapleczem, jakim jest ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz
podstawowa opieka zdrowotna – przejęte od Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej – będą tworzyć
rodzaj konsorcjum szpitalno-przychodnianego oferującego pacjentom kompletną usługę medyczną w pełnej skali
(od opieki ambulatoryjnej po szpitalną). To właśnie ten model działalności w perspektywie najbliższych lat
stanie się osią, wokół której będzie organizowana i rozwijana opieka medyczna w ramach nowego podmiotu
leczniczego, jaki w najbliższym miesiącu rozpocznie działalność w lokalizacji Zegrzyńska 8. Stąd wynika, że
wyzwań związanych z działalnością szpitala, dochowaniem dbałości o jego rozwój, na pewno nie będzie nam
brakować.
red.

