
Laboratorium Biologii Molekularnej USK działa od 14 lat i zajmuje się badaniem wiru-
sów, głównie u pacjentów USK. Epidemia koronawirusa zmieniła jego pracę o 180 stopni. 
Zdominował ją SARS-CoV-2. Przedtem w laboratorium wykonywano ok. 2 tysiące badań 
miesięcznie, teraz jest ich 10,5 tysiąca. Spora cześć z nich to zlecenia sanepidu lub innych 
ośrodków medycznych z Dolnego Śląska, ale też wiele badań robi się na potrzeby samego 
szpitala. Dzięki temu, że USK ma własne laboratorium, może sprawniej przebadać swoich 
pracowników i pacjentów, a przez to ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Jak 
obecnie wygląda praca tej jednostki, jakie testy są najbardziej wiarygodne, dlaczego na wynik 
trzeba czekać czasem kilkanaście godzin - rozmawiamy o tym z kierownikiem laboratorium 
dr Danutą Wendycz-Domalewską.

„Zastosowanie osocza ozdro-
wieńców w terapii chorych na CO-
VID-19 wraz z metabolomiczną 
i laboratoryjną oceną postępu te-
rapii osoczem” – to tytuł projektu, 
realizowanego przez wrocław-
skich naukowców Uniwersytetu 
Medycznego, pod kierownictwem 
prof. Grzegorza Mazura, szefa 
Kliniki Chorób Wewnętrznych, 
Zawodowych, Nadciśnienia Tętni-
czego i Onkologii Klinicznej USK, 
we współpracy z RCKiK i WSS 
im. J. Gromkowskiego. 

Koronawirus nie jest, na 
szczęście, tak bardzo groźny 
dla najmłodszych, jednak to 
nie oznacza, że epidemia nie 
odciśnie piętna na ich zdrowiu, 
choćby pośrednio. Jakie konse-
kwencje może mieć wielogo-
dzinne ślęczenie przed ekranami 
w przymusowej pozycji podczas 
lekcji on-line; czy ograniczona 
aktywność fizyczna przez wie-
le tygodni będzie miała kiedyś 
swoje skutki? Zapytaliśmy o to 
okulistkę dziecięcą i ortopedę. 

Kwitnące drzewa i  pylące 
trawy, budzące się do życia szer-
szenie – wiosna nigdy nie jest 
dobrym okresem dla alergików. 
W tym roku dodatkowo epide-
mia ograniczyła dostęp do spe-
cjalistów. Astmatycy mogą mieć 
dylematy, czy nosić maseczkę, 
czy też może im to zaszkodzić, 
więc lepiej zostać w domu. Naj-
poważniejszy problem mają oso-
by w trakcie wieloletnich terapii, 
których przerwanie mogłoby za-
burzyć efekty leczenia. 
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Szybkie badanie, szybki powrót do pracy

Własny mobilny zespół wymazowy to pomysł USK na przyspieszenie 
powrotu do pracy personelu medycznego, objętego izolacją z powodu 
zakażenia koronawirusem. Pracownicy USK nie muszą długo czekać na 
testy, potwierdzające, że są już zdrowi. Zespół dociera do ich domów, 
robi wymaz, a próbki trafiają natychmiast do laboratorium USK. Wyniki 
są znane jeszcze tego samego dnia. Jeśli są ujemne, można we współ-
pracy z sanepidem zdjąć nakaz izolacji. 

Zespół zaczął działać pod koniec kwietnia. Karetkę udostępniło USK 
wrocławskie Pogotowie Ratunkowe, obsada to pracownicy USK: pielę-
gniarka lub ratownik medyczny ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
oraz kierowca.
– Zależy nam, aby nasi pracownicy zostali jak najszybciej zbadani. Każda 
osoba, po dwóch tygodniach od potwierdzonego wyniku w kierunku 
COVID-19, będzie miała robione dwa takie wymazy – mówi dr Janusz 
Sokołowski, kierujący Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym USK. – Ten 
pomysł realizujemy w porozumieniu z sanepidem, który zgodził się na 
taką szybszą ścieżkę dla naszych pracowników

W USK pracuje ponad 5 tys. osób. 
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Pododdział wyposażony jest 
w 8 stanowisk intensywnej terapii, 
z możliwością rozszerzenia do 14 
łóżek. Wszyscy mają nadzieję, że 
nie będzie to konieczne, ale trzeba 
być przygotowanym na najgorsze 
scenariusze. 
– Jako uczelnia medyczna i szpital 
kliniczny mamy obowiązek wspie-
rać region w walce z wirusem – 

mówi prof. Piotr Ponikowski, p.o. 
rektora Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu i kierownik Cen-
trum Chorób Serca USK. – Dzięki 
utworzeniu kolejnych na Dolnym 
Śląsku stanowisk do intensywnej 
terapii dla osób zarażonych wi-
rusem SARS-CoV-2, będziemy 
mogli leczyć pacjentów w stanie 
ostrej niewydolności oddechowej, 

kiedy łóżka w szpitalach jedno-
imiennych się zapełnią. 

Dyrektor USK dr Piotr Po-
brotyn podkreśla, że szpital dys-
ponuje wyspecjalizowaną kadrą, 
która będzie delegowana do pracy 
w pododdziale. Ponadto w ramach 
swoich możliwości szpital prze-
kazał na użytek nowej jednostki 
część sprzętu z innych oddziałów. 
Remont i przystosowanie budynku 
realizował Uniwersytet Medyczny 
we Wrocławiu. 1, 5 mln w formie 
dotacji celowej zobowiązał się 
przekazać na ten cel wojewoda 
dolnośląski.
– To jest bardzo ważna i potrzeb-
na inicjatywa, ponieważ stanowisk 
intensywnej terapii do leczenia 
pacjentów z  zakażeniem SAR-
S-CoV-2 jest mało – mówi prof. 
Waldemar Goździk, kierownik 
Kliniki Anestezjologii   i Inten-
sywnej Terapii USK. – Będzie-
my leczyć najcięższe przypadki 

COVID-19, również takie, które 
będą wymagały stosowania apa-
ratu ECMO do pozaustrojowego 
utlenowania krwi. Obiekt ten ma 
dodatkowo dla nas wszystkich 
znaczenie symboliczne, tutaj bo-
wiem powstawała nowoczesna in-
tensywna terapia, zapoczątkowana 
przez prof. Antoniego Arońskiego 
i kontynuowana z powodzeniem 
przez prof. Andrzeja Küblera.

Część wyposażenia poddziału 
pochodzi od darczyńców. Firma 
AB w ramach akcji #AByrazem 
ufundowała dwa respiratory, naj-
nowocześniejsze urządzenia tego 
typu na rynku. Fundacja San-
tander Bank Polska zakupiła trzy 
respiratory, a kolejne dwa prze-
kazała Polpharma. Zakup łóżek 
sfinansował Santander Consumer 
Bank, natomiast Fundacja Uni-
wersytetu Medycznego ufundo-
wała siedem kardiomonitorów.

AKTUALNOŚCI

Liczba chorych zgłaszających 
się po pomoc do Centrum Chorób 
Serca USK podczas epidemii spadła 
trzykrotnie. A przecież ludzie nie 
przestali chorować. Eksperci pod-
kreślają, że im później pacjent trafi 
pod właściwą opiekę, tym gorsze 
rokowania i większe ryzyko powi-
kłań oraz zgonów. Lekarze apelują, 
by w razie niepokojących objawów 

pacjenci nie obawiali się kontakto-
wać ze szpitalem. 

Konsultujący lekarz oceni pod-
czas rozmowy telefonicznej wska-
zania do diagnostyki i  leczenia, 
określi pilność ewentualnej hospi-
talizacji i ustali termin przyjęcia do 
szpitala.
– W obecnym czasie większość sił 
i środków ochrony zdrowia skie-

rowana została do walki z trwa-
jącą epidemią COVID-19 – mówi 
prof. Piotr Ponikowski, kierownik 
Centrum Chorób Serca USK, p.o. 
rektora Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu. – Należy jednak 
pamiętać, że choroby układu serco-
wo-naczyniowego pozostają głów-
ną przyczyną zgonów w Polsce. Co 
więcej, pacjenci z chorobami ukła-
du krążenia, szczególnie nieleczo-
nymi, należą do grupy zwiększone-
go ryzyka zarówno zarażenia, jak 
i niepomyślnego przebiegu infekcji 
COVID-19. Niestety, w związku 
z trwającą epidemią obserwujemy 
dramatyczny spadek ilości wykony-
wanych procedur kardiologicznych, 
w tym ratujących życie. Podejrze-
wamy, że jest to związane z oba-
wą pacjentów przed zakażeniem 
w szpitalu.

Kto może skorzystać?

– Biorąc pod uwagę ograniczenia 
wynikające z  braku możliwości 
pełnego badania i  diagnostyki 
w  czasie rozmowy telefonicz-

nej, o kontakt w sprawie ustale-
nia terminu, prosimy pacjentów 
z już rozpoznaną chorobą układu 
krążenia, którzy zostali wcześniej 
zakwalifikowani do procedur in-
wazyjnych, a u których zabiegi te 
zostały odwołane lub przełożone – 
wyjaśnia prof. Krzysztof Reczuch, 
kierownik Kliniki Chorób Serca. 
– Zachęcamy do kontaktu również 
chorych, którzy przebyli w prze-
szłości jakikolwiek zabieg kardiolo-
giczny lub kardiochirurgiczny i od-
czuwają nawrót dolegliwości, jak 
przed zabiegiem. Prosimy również 
o wsparcie ze strony lekarzy POZ, 
którzy dysponują najlepszą wiedzą 
o pacjentach pozostających pod ich 
opieką, a wymagających pilnej lub 
przyspieszonej interwencji kardio-
logicznej, którzy nie mają w chwili 
obecnej możliwości przyjęcia do 
szpitala.

Jak się skontaktować?

Pacjenci powinni pobrać ze 
strony internetowej szpitala an-
kietę (www.usk.wroc.pl) i przesłać 

ją wraz z aktualną dokumentacją 
medyczną w formie elektronicznej 
(skan karty informacyjnej, wyni-
ków badań dodatkowych itp.) na 
adres email: cchs-pacjent@usk.
wroc.pl.
– W najkrótszym możliwym ter-
minie (do kilku dni) w godzinach 
10-14 z  pacjentem skontaktuje 
lekarz Centrum Chorób Serca 
USK i przeprowadzi krótki wy-
wiad umożliwiający potwierdze-
nie wskazań do zabiegu oraz ustali 
termin ewentualnej hospitalizacji – 
mówi dr Wojciech Zimoch z Cen-
trum Chorób Serca USK. 

Lekarz POZ, który ma pacjen-
ta wymagającego pilnej interwencji 
kardiologicznej, powinien przesłać 
streszczenie dokumentacji pacjenta 
wraz z numerem kontaktowym te-
lefonu (lekarza i pacjenta) na adres 
email: cchs-poz@usk.wroc.pl

Decyzja o wykonaniu plano-
wego zabiegu będzie podejmowa-
na indywidualnie po konsultacji 
z lekarzem.

 ► W otwarciu pododziału uczestniczyli: prof. Piotr 
Ponikowski p.o. rektora, wojewoda Jarosław Obremski, 

prof. Waldemar Goździk i dyrektor USK dr Piotr Pobrotyn. 

Przy ul. T. Chałubińskiego 1A otwarty został pododdział w ramach Oddziału Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii USK. Pododdział stanowić będzie zabezpieczenie dla regionu w leczeniu pa-
cjentów z ostrą niewydolnością oddechową, spowodowaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. To 
wspólny projekt Wojewody Dolnośląskiego, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz USK. 
Do pracy w obiekcie oddelegowani zostali lekarze anestezjolodzy, pielęgniarki i ratownicy z innych 
oddziałów szpitala. Decyzję w sprawie utworzenia pododdziału podjął wojewoda dolnośląski.

Centrum Chorób Serca USK w trakcie trwającej epidemii udo-
stępniło pacjentom i lekarzom POZ platformę umożliwiającą 
bezpieczny, zdalny kontakt z kardiologiem, dzięki której możliwa 
będzie kwalifikacja do hospitalizacji i leczenia interwencyjnego. 
To pierwsze takie w Polsce telemedyczne rozwiązanie w kardio-
logii interwencyjnej.

Choroby sercowo-naczyniowe  i nowotworowe są najczęstszą przyczyną śmierci w Polsce i na świecie. 
Epidemia tego nie zmieniła. W Polsce przed pojawieniem się koronawirusa odnotowywano ponad 400 tys. 
zgonów w ciągu roku (czyli ponad 1000 dziennie), z czego około 400 osób umiera każdego dnia z powodu 
chorób układu krążenia, a około 300 z powodu chorób nowotworowych. Dla porównania: najwyższa liczba 
osób zmarłych z powodu koronawirusa w ciągu jednego dnia wyniosła 40 osób).

Kardiologiczna telemedycynaKardiologiczna telemedycyna

Gotowi na przyjęcie pacjentów z COVID-19Gotowi na przyjęcie pacjentów z COVID-19
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Pododdział wyposażony jest 
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łóżek. Wszyscy mają nadzieję, że 
nie będzie to konieczne, ale trzeba 
być przygotowanym na najgorsze 
scenariusze. 
– Jako uczelnia medyczna i szpital 
kliniczny mamy obowiązek wspie-
rać region w walce z wirusem – 
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rektora Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu i kierownik Cen-
trum Chorób Serca USK. – Dzięki 
utworzeniu kolejnych na Dolnym 
Śląsku stanowisk do intensywnej 
terapii dla osób zarażonych wi-
rusem SARS-CoV-2, będziemy 
mogli leczyć pacjentów w stanie 
ostrej niewydolności oddechowej, 

kiedy łóżka w szpitalach jedno-
imiennych się zapełnią. 

Dyrektor USK dr Piotr Po-
brotyn podkreśla, że szpital dys-
ponuje wyspecjalizowaną kadrą, 
która będzie delegowana do pracy 
w pododdziale. Ponadto w ramach 
swoich możliwości szpital prze-
kazał na użytek nowej jednostki 
część sprzętu z innych oddziałów. 
Remont i przystosowanie budynku 
realizował Uniwersytet Medyczny 
we Wrocławiu. 1, 5 mln w formie 
dotacji celowej zobowiązał się 
przekazać na ten cel wojewoda 
dolnośląski.
– To jest bardzo ważna i potrzeb-
na inicjatywa, ponieważ stanowisk 
intensywnej terapii do leczenia 
pacjentów z  zakażeniem SAR-
S-CoV-2 jest mało – mówi prof. 
Waldemar Goździk, kierownik 
Kliniki Anestezjologii   i Inten-
sywnej Terapii USK. – Będzie-
my leczyć najcięższe przypadki 

COVID-19, również takie, które 
będą wymagały stosowania apa-
ratu ECMO do pozaustrojowego 
utlenowania krwi. Obiekt ten ma 
dodatkowo dla nas wszystkich 
znaczenie symboliczne, tutaj bo-
wiem powstawała nowoczesna in-
tensywna terapia, zapoczątkowana 
przez prof. Antoniego Arońskiego 
i kontynuowana z powodzeniem 
przez prof. Andrzeja Küblera.

Część wyposażenia poddziału 
pochodzi od darczyńców. Firma 
AB w ramach akcji #AByrazem 
ufundowała dwa respiratory, naj-
nowocześniejsze urządzenia tego 
typu na rynku. Fundacja San-
tander Bank Polska zakupiła trzy 
respiratory, a kolejne dwa prze-
kazała Polpharma. Zakup łóżek 
sfinansował Santander Consumer 
Bank, natomiast Fundacja Uni-
wersytetu Medycznego ufundo-
wała siedem kardiomonitorów.
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trzykrotnie. A przecież ludzie nie 
przestali chorować. Eksperci pod-
kreślają, że im później pacjent trafi 
pod właściwą opiekę, tym gorsze 
rokowania i większe ryzyko powi-
kłań oraz zgonów. Lekarze apelują, 
by w razie niepokojących objawów 

pacjenci nie obawiali się kontakto-
wać ze szpitalem. 

Konsultujący lekarz oceni pod-
czas rozmowy telefonicznej wska-
zania do diagnostyki i  leczenia, 
określi pilność ewentualnej hospi-
talizacji i ustali termin przyjęcia do 
szpitala.
– W obecnym czasie większość sił 
i środków ochrony zdrowia skie-

rowana została do walki z trwa-
jącą epidemią COVID-19 – mówi 
prof. Piotr Ponikowski, kierownik 
Centrum Chorób Serca USK, p.o. 
rektora Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu. – Należy jednak 
pamiętać, że choroby układu serco-
wo-naczyniowego pozostają głów-
ną przyczyną zgonów w Polsce. Co 
więcej, pacjenci z chorobami ukła-
du krążenia, szczególnie nieleczo-
nymi, należą do grupy zwiększone-
go ryzyka zarówno zarażenia, jak 
i niepomyślnego przebiegu infekcji 
COVID-19. Niestety, w związku 
z trwającą epidemią obserwujemy 
dramatyczny spadek ilości wykony-
wanych procedur kardiologicznych, 
w tym ratujących życie. Podejrze-
wamy, że jest to związane z oba-
wą pacjentów przed zakażeniem 
w szpitalu.

Kto może skorzystać?

– Biorąc pod uwagę ograniczenia 
wynikające z  braku możliwości 
pełnego badania i  diagnostyki 
w  czasie rozmowy telefonicz-

nej, o kontakt w sprawie ustale-
nia terminu, prosimy pacjentów 
z już rozpoznaną chorobą układu 
krążenia, którzy zostali wcześniej 
zakwalifikowani do procedur in-
wazyjnych, a u których zabiegi te 
zostały odwołane lub przełożone – 
wyjaśnia prof. Krzysztof Reczuch, 
kierownik Kliniki Chorób Serca. 
– Zachęcamy do kontaktu również 
chorych, którzy przebyli w prze-
szłości jakikolwiek zabieg kardiolo-
giczny lub kardiochirurgiczny i od-
czuwają nawrót dolegliwości, jak 
przed zabiegiem. Prosimy również 
o wsparcie ze strony lekarzy POZ, 
którzy dysponują najlepszą wiedzą 
o pacjentach pozostających pod ich 
opieką, a wymagających pilnej lub 
przyspieszonej interwencji kardio-
logicznej, którzy nie mają w chwili 
obecnej możliwości przyjęcia do 
szpitala.

Jak się skontaktować?

Pacjenci powinni pobrać ze 
strony internetowej szpitala an-
kietę (www.usk.wroc.pl) i przesłać 

ją wraz z aktualną dokumentacją 
medyczną w formie elektronicznej 
(skan karty informacyjnej, wyni-
ków badań dodatkowych itp.) na 
adres email: cchs-pacjent@usk.
wroc.pl.
– W najkrótszym możliwym ter-
minie (do kilku dni) w godzinach 
10-14 z  pacjentem skontaktuje 
lekarz Centrum Chorób Serca 
USK i przeprowadzi krótki wy-
wiad umożliwiający potwierdze-
nie wskazań do zabiegu oraz ustali 
termin ewentualnej hospitalizacji – 
mówi dr Wojciech Zimoch z Cen-
trum Chorób Serca USK. 

Lekarz POZ, który ma pacjen-
ta wymagającego pilnej interwencji 
kardiologicznej, powinien przesłać 
streszczenie dokumentacji pacjenta 
wraz z numerem kontaktowym te-
lefonu (lekarza i pacjenta) na adres 
email: cchs-poz@usk.wroc.pl

Decyzja o wykonaniu plano-
wego zabiegu będzie podejmowa-
na indywidualnie po konsultacji 
z lekarzem.

 ► W otwarciu pododziału uczestniczyli: prof. Piotr 
Ponikowski p.o. rektora, wojewoda Jarosław Obremski, 

prof. Waldemar Goździk i dyrektor USK dr Piotr Pobrotyn. 

Przy ul. T. Chałubińskiego 1A otwarty został pododdział w ramach Oddziału Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii USK. Pododdział stanowić będzie zabezpieczenie dla regionu w leczeniu pa-
cjentów z ostrą niewydolnością oddechową, spowodowaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. To 
wspólny projekt Wojewody Dolnośląskiego, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz USK. 
Do pracy w obiekcie oddelegowani zostali lekarze anestezjolodzy, pielęgniarki i ratownicy z innych 
oddziałów szpitala. Decyzję w sprawie utworzenia pododdziału podjął wojewoda dolnośląski.

Centrum Chorób Serca USK w trakcie trwającej epidemii udo-
stępniło pacjentom i lekarzom POZ platformę umożliwiającą 
bezpieczny, zdalny kontakt z kardiologiem, dzięki której możliwa 
będzie kwalifikacja do hospitalizacji i leczenia interwencyjnego. 
To pierwsze takie w Polsce telemedyczne rozwiązanie w kardio-
logii interwencyjnej.

Choroby sercowo-naczyniowe  i nowotworowe są najczęstszą przyczyną śmierci w Polsce i na świecie. 
Epidemia tego nie zmieniła. W Polsce przed pojawieniem się koronawirusa odnotowywano ponad 400 tys. 
zgonów w ciągu roku (czyli ponad 1000 dziennie), z czego około 400 osób umiera każdego dnia z powodu 
chorób układu krążenia, a około 300 z powodu chorób nowotworowych. Dla porównania: najwyższa liczba 
osób zmarłych z powodu koronawirusa w ciągu jednego dnia wyniosła 40 osób).

Kardiologiczna telemedycynaKardiologiczna telemedycyna
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Wciąż nie ma specyficznego 
leku przeciwwirusowego ani szcze-
pionki przeciwko COVID-19. Na-
ukowcy na całym świecie poszukują 
metody skutecznego leczenia zaka-
żonych koronawirusem, zwłaszcza 
w przypadku ciężkiego przebiegu 
choroby. Jedną ze ścieżek jest poda-
wanie chorym osocza z krwi osób, 
które już przeszły COVID-19, a ich 
organizm wytworzył przeciwciała. 
W opinii kierownika projektu, prof. 
Grzegorza Mazura, jest to najbar-
dziej obiecująca z obecnie badanych 
metoda leczenia.
– Jej skuteczność potwierdzają ob-
serwacje z  przeszłych pandemii, 
w których była wykorzystywana, 
a  także aktualne doniesienia na-
ukowe z Chin – mówi kierownik 
Kliniki Chorób Wewnętrznych, 
Zawodowych, Nadciśnienia Tętni-
czego i Onkologii Klinicznej USK. 
– Metodę tę stosowano w leczeniu 
m.in grypy hiszpańskiej w 1918 r., 
pandemicznej infekcji grypowej 
AH1N1 w 2009 r., krwotocznej 
gorączki wywołanej przez wirusa 
Eboli oraz zakażeń wywołanych 
przez koronawirusy MERS oraz 
SARS. Osocze ozdrowieńców 
przyczyniło się do ocalenia ogrom-
nej ilości ludzkich istnień. Liczymy 
na udokumentowanie działanie tej 
metody także w Polsce.  Wyko-
rzystanie biernej immunoterapii 
podczas leczenia COVID-19 zo-
stało ostatnio zatwierdzone przez 
FDA, a 11 kwietnia 2020 r. także 
przez Ministerstwo Zdrowia. 

Jak to działa?

Osocze jest płyną częścią krwi, 
które stanowi około 55 proc. jej ob-
jętości. Zawiera wodę, elektrolity, 
białka, czynniki krzepnięcia oraz 

przeciwciała, wytworzone jako od-
powiedź organizmu na zakażenie. 
To dzięki nim udaje się zwalczyć 
chorobę, wywołaną zakażeniem. 
W osoczu osób, które mają za sobą 
COVID-19, znajdują się specyficz-
ne przeciwciała anty-SARS-CoV-2. 
Kiedy takie osocze zostaje podane 
chorym, obecne w nim przeciwcia-
ła wspierają walkę z wirusem, dając 
szansę na zahamowanie dramatycz-
nych skutków zakażenia, zwłaszcza 
ze strony układu oddechowego. 
– Dochodzi do tzw. uodpornienia 
biernego – tłumaczy lekarz koordy-
nujący projekt, dr Jarosław Dybko 
z Kliniki Chorób Wewnętrznych, 
Zawodowych, Nadciśnienia Tęt-
niczego i  Onkologii Klinicznej 
USK. – Mechanizm jego działania 
jest inny niż w przypadku szczepie-
nia, które stymuluje własny układ 
odpornościowy. W  tej metodzie 
przeciwciała ozdrowieńców nieja-
ko zastępują własne, których jest 
za mało albo nie zdążyły się jeszcze 
wytworzyć. 

Dr Dybko dodaje, że nie jest to 
metoda do powszechnego stosowa-
nia, nie zastąpi też szczepienia. Pro-
blem w tym, że nie ma szczepion-
ki przeciwko COVID-19 ani też 
ukierunkowanego leku, więc w tej 
sytuacji może być skuteczną alter-
natywą wobec stosowania różnych 
kombinacji znanych leków. 

Naukowa strona projektu 

Osocze z przeciwciałami an-
ty-SARS-CoV-2 posłuży do rato-
wania życia najciężej chorych, ale 
projekt ma także kolosalną wartość 
naukową. Jego autorzy podkreślają, 
że brakuje danych z badań klinicz-
nych dokumentujących skuteczność 
stosowania biernej immunoterapii 

u pacjentów z COVID-19 w po-
pulacji europejskiej. Obiecujący jest 
fakt, że podczas testów skuteczności 
i bezpieczeństwa tej metody lecze-
nia nie zaobserwowano niebezpiecz-
nych powikłań, ponadto dowiedzio-
no jego skuteczności. Wykazano 
m.in. zmniejszenie ilości wiruso-
wego RNA w surowicy, poprawę 
w  zakresie objawów klinicznych 
i laboratoryjnych. Pozostaje jednak 
wiele pytań, na które wrocławscy 
naukowcy chcą znaleźć odpowiedzi 
jako pierwsi na świecie.

Wśród celów projektu znajduje 
się ocena różnicy w odpowiedzi se-
rologicznej u ozdrowieńców, którzy 
przebyli zakażenie SARS-CoV-2 
bezobjawowo, a  tych z  objawa-
mi klinicznymi COVID-19. Na-
ukowcy chcą także ocenić wpływ 
poziomu przeciwciał przeciwko 
SARS-CoV-2 u ozdrowieńców na 
skuteczność terapii w COVID-19. 
Kolejny cel to określenie nowych 
markerów metabolomicznych we 
krwi dawców oraz biorców, które 
mogę pełnić rolę czynników pro-
gnostycznych czy predykcyjnych 
w chorobie wywołanej zakażaniem 
koronawirusem. Wrocławskie ba-
danie pozwoli także ocenić bez-
pieczeństwo i skuteczność terapii 
w COVID-19 w populacji polskiej.

Wnioski z wrocławskich ba-
dań powinny być opracowane do 
końca przyszłego roku. Naukowcy 
liczą, że będą przydatne nie tylko 
w  związku z  obecną pandemią, 
ale także w przypadku pojawienia 
się kolejnych, co jest tylko kwestią 
czasu.

Trwa nabór dawców 

Transfuzja osocza ludzkiego 
jest rutynową procedurą medycz-

ną w specjalistycznych ośrodkach 
opieki medycznej. Kwalif ikacja 
dawców do projektu odbywa się 
na podstawie kryteriów zdefinio-
wanych w przepisach dotyczących 
krwiodawstwa, te same kryteria 
kwalif ikacyjne dotyczą dawców 
osocza. Sama procedura jest bez-
pieczna dla dawców, nie różni się 
niczym od procedury oddawania 
krwi. Ilość pobranego od jednej 
osoby osocza pozwoli na przy-
gotowanie 2-3 porcji, które mogą 
zostać podane 2-3 chorym lub też 
zastosowane w odstępstwie kilku 
dni u jednego pacjenta.

Osoby, które przebyły obja-
wową lub bezobjawową infekcję 
wirusem COVID-19, mogą od-
dawać osocze w ramach projektu 
w Regionalnym Centrum Krwio-
dawstwa i  Krwiolecznictwa we 
Wrocławiu. Dawcą może zostać 
każda pełnoletnia osoba, u której 
zakażenie wirusem SARS-CoV-2 
zostało potwierdzone pozytywnym 
wynikiem wymazu z nosogardła, 
a obecnie nie ma objawów infekcji 
i posiada dwukrotnie negatywny 
wynik wymazu. Chętni proszeni są 
o kontakt z Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobi-
sza we Wrocławiu (ul. Czerwonego 
Krzyża 5/9, 50-345 Wrocław). Re-
jestracja: tel. 71 371 58 24, od po-
niedziałku do piątku w godzinach 
od 08:00-17:00 

Zaproszenie dla szpitali

Poza USK i wrocławskim szpi-
talem zakaźnym przy ul. Kamień-

skiego, udział w projekcie zade-
klarowały szpitale w Bolesławcu, 
Legnicy i Wałbrzychu. Realizato-
rzy projektu zapraszają do badania 
klinicznego wszystkie jednostki le-
czące, które hospitalizują pacjentów 
zakażonych SARS-CoV-2. Każda 
jednostka włączona do programu 
leczenia osoczem ozdrowieńców 
otrzyma szczegółowy protokół opi-
sujący sposób: kwalifikacji biorcy, 
zamówienia osocza oraz leczenia 
i oceny jego następstw. Kryteria 
kwalifikacyjne biorców są ściśle 
określone i opierają się na parame-
trach medycznych. Skrócony sche-
mat postępowania rozpoczyna się 
od oznaczenia grupy krwi biorcy 
i zgłoszenia zapotrzebowania na 
osocze ozdrowieńca w RCKiK we 
Wrocławiu. Następnie, po ocenie 
stanu pacjenta i badaniach labo-
ratoryjnych podaje się mu 200 ml 
osocza ozdrowieńców i wykonuje 
kolejne badania w określonych se-
kwencjach czasowych. Projekt do-
puszcza podanie kolejnych porcji 
osocza w razie konieczności.

Kontakt: 
• Klinika Chorób Wewnętrznych, 

Zawodowych, Nadciśnienia 
Tętniczego i Onkologii Klinicz-
nej USK, lekarz koordynujący – 
dr Jarosław Dybko, tel: 71 736 
40 05, 736 40 00 

• Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i  Krwiolecznictwa 
(RCKiK) we Wrocławiu lekarz 
koordynujący – dr Małgorzata 
Szymczyk-Nużka, Dział Eks-
pedycji RCKiK, tel: 71 371 58 
47, 71 371 58 26, 606 814 020.

Projektem kieruje prof. Grzegorz Mazur. Ponadto w skład zespołu ba-
dawczego wchodzą: dr hab. Aleksandra Butrym, dr Siddarth Agrawal, dr 
Jarosław Dybko, dr Katarzyna Skowrońska Dzierzba przy współpracy 
z RCKiK we Wrocławiu (dyrektor Krzysztof Dworak, dr Małgorzata Szym-
czyk-Nużka z-ca dyrektora RCKiK ds medycznych), oraz jednoimiennymi 
oddziałami chorób zakaźnych na Dolnym Śląsku, w tym oddziałem Kli-
nicznym Chorób Zakaźnych Szpitala im. Gromkowskiego we Wrocławiu, 
kierowanym przez prof. Krzysztofa Simona oraz Kliniką Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii USK kierowaną przez dr hab. Waldemara Goździka.

„Zastosowanie osocza ozdrowieńców w terapii chorych na COVID-19 wraz z metabolomiczną 
i laboratoryjną oceną postępu terapii osoczem” – to tytuł projektu, realizowanego przez naukowców 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, pod kierownictwem prof. Grzegorza Mazura, szefa 
Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej 
USK, we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Wojewódz-
kim Szpitalem Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Projekt, finansowany ze 
środków Agencji Badań Medycznych, ruszył pod koniec kwietnia. Zabezpieczono już osocze dla 
wszystkich grup krwi, a na początku maja podano je pierwszym kilku chorym, hospitalizowanym 
w dolnośląskich szpitalach. Do projektu zakwalifikowanych zostanie 300 osób.

NAUKA
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– Epidemia nie zwolniła nas z le-
czenia innych chorób, w  tym 
alergicznych – mówi dr hab. Ma-
rita Nittner-Marszalska z Kliniki 
Chorób Wewnętrznych, Pneumo-
nologii i Alergologii USK. – Dla-
tego mimo wprowadzonych ogra-
niczeń przyjęć planowych w USK 
i zamrożenia wizyt w poradniach, 
nie przerwaliśmy tych terapii, które 
stosujemy ze wskazań życiowych. 
Dotyczy to m.in. osób uczulonych 
na jad owadów błonkoskrzydłych, 
u których może dojść do najbar-
dziej niebezpiecznej, zagrażającej 
życiu reakcji, czyli wstrząsu ana-
filaktycznego. Najskuteczniejszą 
metodą uchronienia pacjenta przed 
ponowną anafilaksją po użądleniu 
jest immunoterapia jadem owadów, 
na który pacjent jest nadwrażliwy. 
Najczęściej jest to jad os i szerszeni, 
rzadziej pszczół. Immunoterapia 
jadem ogranicza ryzyko pojawienia 
się wstrząsu do minimum. Jednak 
trwa 3-5 lat i wymaga regularnych 
iniekcji w określonym cyklu, zwy-
kle co miesiąc lub dwa. Tej terapii 
nie można przerwać, nie da się tak-
że zrobić zastrzyku w ramach po-
rady telefonicznej, dlatego cały czas 
przyjmowaliśmy tych pacjentów, 
zachowując wszelkie zasady bez-
pieczeństwa epidemiologicznego. 

Gdy przerwanie terapii 
zagraża życiu

Klinika Chorób Wewnętrz-
nych, Pneumonologii i Alergologii 
USK ma pod opieką kilkuset pa-
cjentów poddawanych tej metodzie 
leczenia nazywanej popularnie „od-
czulaniem”. Pod tym względem 
jest jednym z wiodących ośrodków 
w  kraju. Zapewnienie ciągłości 
leczenia tak dużej grupie chorych 
w warunkach reżimu sanitarnego 
nie jest proste. Trzeba stosować 
nadzwyczajne środki bezpieczeń-
stwa, co wiąże się z wdrożeniem 
nowych procedur. Szczególnie 
ważne jest opracowanie precyzyj-
nego harmonogramu wizyt, tak by 
umożliwić pacjentom zachowanie 
bezpiecznej odległości od siebie. 
Terapia działa na zasadzie regu-
larnych „szczepień” jadem, po-
wtarzanych co 4-8 tygodni przez 
3-5 lat. Każda iniekcja jadu wiąże 
się z ryzykiem wystąpienia reakcji 
alergicznej. Dlatego po zastrzyku 
pacjent musi pozostać przynajmniej 
pół godziny pod obserwacją. Gdy-
by zaczęło się dziać coś niepoko-
jącego, natychmiast udzielono by 
mu pomocy. To jeden z powodów, 
dla których te szczepionki podaje 
się tylko w wyspecjalizowanych 

ośrodkach medycznych, dyspo-
nujących odpowiednim zabezpie-
czeniem. Przed epidemią jeden 
pacjent wchodził do gabinetu, do-
stawał zastrzyk, wychodził i cze-
kał, a w tym czasie przyjmowany 
był kolejny. Teraz nie mogą się tak 
po prostu mijać i spotykać na ko-
rytarzu. Logistycznie jest trudniej, 
ale wszystko da się zorganizować. 
Sami pacjenci także nie rezygnu-
ją z terapii, mając świadomość, że 
użądlenie owada może być dla nich 
bardziej niebezpieczne niż zakaże-
nie koronawirusem. 
– Szczepieniami alergenem, czyli 
immunoterapią iniekcyjną, objęta 
jest też grupa pacjentów z alergiami 
oddechowymi wywołanymi przez 
uczulenie na pyłki roślin czy roz-
tocze kurzu domowego – dodaje dr 
hab. Marita Nittner-Marszalska. – 
Ten rodzaj alergii jest bardzo uciąż-
liwy dla pacjentów, co więcej może 
się z czasem nasilać. Jeżeli u takich 
pacjentów zastosujemy immunote-
rapię, możemy złagodzić jej objawy 
i zapobiec ich nasileniu się w przy-
szłości. W tej grupie pacjentów sta-
ramy się kontynuować leczenie, ale 
sytuacja epidemiologiczna zmusza 
nas czasem do przerwania go na ja-
kiś czas, albo do wydłużenia okresu 
pomiędzy kolejnymi szczepionka-

mi tak, aby pacjent jak najrzadziej 
pojawiał się w przychodni, gdzie 
spotyka się z  innymi pacjentami 
przed wizytą i po zastrzyku szcze-
pionki, gdy przez 30 minut jest 
obserwowany pod katem objawów 
ubocznych. 

W czasie epidemii bardzo do-
brym rozwiązaniem jest stosowanie 
nowego wariantu immunoterapii, 
„szczepionek” podjęzykowych, 
w formie kropli lub tabletek. Takie 
leczenie pacjent może bezpiecznie 
stosować w domu. Pacjenci otrzy-
mujący immunoterapię podjęzyko-
wą, kontynuują leczenie bez przerw 
wywołanych epidemią. Po otrzy-
maniu e-recepty i kupieniu szcze-
pionki pacjent może bezpiecznie ją 
przyjmować sam w domu. Niestety, 
w Polsce nie jest to terapia refundo-
wana, a jej comiesięczny koszt dla 
wielu osób jest barierą.

Kolejna grupa pacjentów kli-
niki, która wymaga zabezpiecze-
nia niezależnie od epidemii, to 
chorzy z najcięższą postacią ast-
my, tzw. „astmą ciężką”, leczeni 
biologicznie.
– Do terapii biologicznej kwalifi-
kuje się 5-7 proc. astmatyków, tych 
z najcięższymi postaciami astmy 
– tłumaczy dr hab. Marita Nitt-
ner-Marszalska. – Stosujemy trzy 
różne leki biologiczne, skutecznie 
stabilizujące chorobę. W tym przy-
padku także konieczny jest rygor, 
leki muszą być podawane systema-
tycznie, 1-2 razy w miesiącu. I tutaj 
stosujemy środki ostrożności, które 
mają zapobiegać kontaktowi po-

między pacjentami zgłaszającymi 
się na zastrzyk leku biologicznego. 

Wrócą starzy, przyjdą nowi 

Immunoterapią jadem owa-
dów błonkoskrzydłych objęci są 
pacjenci, którzy mają już za sobą 
niebezpieczny dla życia epizod. Dr 
hab. Marita Nittner-Marszalska 
przewiduje, że wkrótce pomocy 
będą szukać osoby, u których ostre 
reakcje alergiczne po użądleniu 
pojawią się po raz pierwszy. Robi 
się coraz cieplej, osy, pszczoły 
i szerszenie zaczynają być bardziej 
aktywne, w  powietrzu widzimy 
ich coraz więcej. Nie trzeba nawet 
wyjeżdżać w plener, w mieście też 
ich nie brakuje. Zwłaszcza mięso-
żernych os, dla których miejskie 
śmietniki są doskonałą stołówką. 
Sezon na „nowych” nadwrażliwych 
na jad owadów właśnie się zaczyna, 
więc zapewne będą się zgłaszać do 
kliniki.

Końca epidemii nie widać, 
a chorych wymagających specja-
listycznego leczenia nie ubywa. 
Klinika Chorób Wewnętrznych 
i Alergologii, podobnie jak inne 
kliniki USK, powoli przygotowuje 
się do wznowienia zawieszonych 
świadczeń, w takim zakresie, w ja-
kim będzie to bezpieczne. Jedno-
cześnie jest sporo do nadrobienia. 
Na kilka tygodni przerwano prze-
cież leczenie stałych pacjentów, 
wobec których można było to zro-
bić bez zagrożenia życia. 

Kwitnące drzewa, pylące trawy, budzące się do życia osy i szerszenie – wiosna nigdy nie jest 
dobrym okresem dla alergików. Tegoroczna jest szczególnie trudna. Epidemia ograniczyła 
dostęp do specjalistów, nie jest łatwo uzyskać pomoc. Astmatycy mogą mieć dylematy, czy 
nosić maseczkę, czy też jej używanie może im zaszkodzić, więc lepiej zostać w domu. Do 
tego dochodzi często strach, czy pojawiający się nagle katar nie jest przypadkiem objawem 
zakażenia koronawirusem. Najpoważniejszy problem mają osoby w trakcie wieloletnich 
terapii, których przerwanie mogłoby zaburzyć efekty leczenia. 

Trudny czas dla alergikówTrudny czas dla alergików Koronawirus – dylematy 

Czy chorzy na astmę mogą nie nosić maseczek? 

Z obowiązku noszenia maseczek w miejscach publicznych zwolnione są 
m.in. osoby z astmą. Jednak alergolog radzi, by także pacjenci cierpiący na 
tę chorobę korzystali z tego zabezpieczenia. 
– Osłanianie nosa i ust jest niewskazane tylko w fazie zaostrzenia choroby, 
kiedy pojawiają się duszności – uważa dr hab. Marita Nittner-Marszalska. 
– Na ogół w takiej sytuacji pacjenci i tak pozostają w domu. W większości 
przypadków, gdy choroba jest ustabilizowana lub w fazie reemisji, masecz-
ka nie tylko w nie przeszkadza, ale wręcz pomaga. Stanowi bowiem me-
chaniczną barierę, chroniącą przed transmisją drobnoustrojów, chociaż nie 
wirusa odpowiedzialnego za COVID-19. Zmniejsza zasięg areozolu, który 
dostaje się do otoczenia poprzez kichanie czy odkrztuszanie. Gdy mamy 
kontakt z osobą także noszącą maseczkę, osłona jest podwójna. Ponadto 
zasłanianie nosa i ust zmusza nas do większego dystansu, więc jak najbar-
dziej ma sens i w czasie epidemii astmatycy powinni zabezpieczać siebie 
i innych, bo oni także emitują aerozol z florą z górnych dróg oddechowych. 

Jak odróżnić alergię od COVID-19? 

Katar i kaszel mogą być zarówno symptomami alergii, jak i zakażenia ko-
ronawirusem. U osób, które wcześniej nie doświadczyły reakcji alergicz-
nych, pojawiające się nagle objawy mogą wywołać niepokój. A może to już 
COVID-19? Dr hab. Marita Nittner-Marszalska uspokaja: zwykle trudno 
się pomylić. 
– Wprawdzie objawy COVID-19 są różnorodne i mogą imitować wiele 
chorób, to w przypadku alergii dość łatwo je odróżnić – wyjaśnia alergo-
log. – Katar alergiczny jest charakterystyczny, ma charakter gwałtowny 
i napadowy. W COVID-19 nie wiąże się on z kichaniem i świądem typo-
wymi dla alergii, a raczej poczuciem zatkania nosa i utratą węchu. Kaszel 
u alergika także jest napadowy, ze świszczącym oddechem, pojawia się od 
czasu do czasu. Choroba wywołana przez koronawirusa manifestuje się 
suchym, stałym, uporczywym kaszlem, połączonym często z dusznością. 
Warto zmierzyć temperaturę. Alergicy zwykle nie gorączkują, a chorzy na 
COVID-19 mają najczęściej podwyższoną temperaturę ciała. 
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– Epidemia nie zwolniła nas z le-
czenia innych chorób, w  tym 
alergicznych – mówi dr hab. Ma-
rita Nittner-Marszalska z Kliniki 
Chorób Wewnętrznych, Pneumo-
nologii i Alergologii USK. – Dla-
tego mimo wprowadzonych ogra-
niczeń przyjęć planowych w USK 
i zamrożenia wizyt w poradniach, 
nie przerwaliśmy tych terapii, które 
stosujemy ze wskazań życiowych. 
Dotyczy to m.in. osób uczulonych 
na jad owadów błonkoskrzydłych, 
u których może dojść do najbar-
dziej niebezpiecznej, zagrażającej 
życiu reakcji, czyli wstrząsu ana-
filaktycznego. Najskuteczniejszą 
metodą uchronienia pacjenta przed 
ponowną anafilaksją po użądleniu 
jest immunoterapia jadem owadów, 
na który pacjent jest nadwrażliwy. 
Najczęściej jest to jad os i szerszeni, 
rzadziej pszczół. Immunoterapia 
jadem ogranicza ryzyko pojawienia 
się wstrząsu do minimum. Jednak 
trwa 3-5 lat i wymaga regularnych 
iniekcji w określonym cyklu, zwy-
kle co miesiąc lub dwa. Tej terapii 
nie można przerwać, nie da się tak-
że zrobić zastrzyku w ramach po-
rady telefonicznej, dlatego cały czas 
przyjmowaliśmy tych pacjentów, 
zachowując wszelkie zasady bez-
pieczeństwa epidemiologicznego. 

Gdy przerwanie terapii 
zagraża życiu

Klinika Chorób Wewnętrz-
nych, Pneumonologii i Alergologii 
USK ma pod opieką kilkuset pa-
cjentów poddawanych tej metodzie 
leczenia nazywanej popularnie „od-
czulaniem”. Pod tym względem 
jest jednym z wiodących ośrodków 
w  kraju. Zapewnienie ciągłości 
leczenia tak dużej grupie chorych 
w warunkach reżimu sanitarnego 
nie jest proste. Trzeba stosować 
nadzwyczajne środki bezpieczeń-
stwa, co wiąże się z wdrożeniem 
nowych procedur. Szczególnie 
ważne jest opracowanie precyzyj-
nego harmonogramu wizyt, tak by 
umożliwić pacjentom zachowanie 
bezpiecznej odległości od siebie. 
Terapia działa na zasadzie regu-
larnych „szczepień” jadem, po-
wtarzanych co 4-8 tygodni przez 
3-5 lat. Każda iniekcja jadu wiąże 
się z ryzykiem wystąpienia reakcji 
alergicznej. Dlatego po zastrzyku 
pacjent musi pozostać przynajmniej 
pół godziny pod obserwacją. Gdy-
by zaczęło się dziać coś niepoko-
jącego, natychmiast udzielono by 
mu pomocy. To jeden z powodów, 
dla których te szczepionki podaje 
się tylko w wyspecjalizowanych 

ośrodkach medycznych, dyspo-
nujących odpowiednim zabezpie-
czeniem. Przed epidemią jeden 
pacjent wchodził do gabinetu, do-
stawał zastrzyk, wychodził i cze-
kał, a w tym czasie przyjmowany 
był kolejny. Teraz nie mogą się tak 
po prostu mijać i spotykać na ko-
rytarzu. Logistycznie jest trudniej, 
ale wszystko da się zorganizować. 
Sami pacjenci także nie rezygnu-
ją z terapii, mając świadomość, że 
użądlenie owada może być dla nich 
bardziej niebezpieczne niż zakaże-
nie koronawirusem. 
– Szczepieniami alergenem, czyli 
immunoterapią iniekcyjną, objęta 
jest też grupa pacjentów z alergiami 
oddechowymi wywołanymi przez 
uczulenie na pyłki roślin czy roz-
tocze kurzu domowego – dodaje dr 
hab. Marita Nittner-Marszalska. – 
Ten rodzaj alergii jest bardzo uciąż-
liwy dla pacjentów, co więcej może 
się z czasem nasilać. Jeżeli u takich 
pacjentów zastosujemy immunote-
rapię, możemy złagodzić jej objawy 
i zapobiec ich nasileniu się w przy-
szłości. W tej grupie pacjentów sta-
ramy się kontynuować leczenie, ale 
sytuacja epidemiologiczna zmusza 
nas czasem do przerwania go na ja-
kiś czas, albo do wydłużenia okresu 
pomiędzy kolejnymi szczepionka-

mi tak, aby pacjent jak najrzadziej 
pojawiał się w przychodni, gdzie 
spotyka się z  innymi pacjentami 
przed wizytą i po zastrzyku szcze-
pionki, gdy przez 30 minut jest 
obserwowany pod katem objawów 
ubocznych. 

W czasie epidemii bardzo do-
brym rozwiązaniem jest stosowanie 
nowego wariantu immunoterapii, 
„szczepionek” podjęzykowych, 
w formie kropli lub tabletek. Takie 
leczenie pacjent może bezpiecznie 
stosować w domu. Pacjenci otrzy-
mujący immunoterapię podjęzyko-
wą, kontynuują leczenie bez przerw 
wywołanych epidemią. Po otrzy-
maniu e-recepty i kupieniu szcze-
pionki pacjent może bezpiecznie ją 
przyjmować sam w domu. Niestety, 
w Polsce nie jest to terapia refundo-
wana, a jej comiesięczny koszt dla 
wielu osób jest barierą.

Kolejna grupa pacjentów kli-
niki, która wymaga zabezpiecze-
nia niezależnie od epidemii, to 
chorzy z najcięższą postacią ast-
my, tzw. „astmą ciężką”, leczeni 
biologicznie.
– Do terapii biologicznej kwalifi-
kuje się 5-7 proc. astmatyków, tych 
z najcięższymi postaciami astmy 
– tłumaczy dr hab. Marita Nitt-
ner-Marszalska. – Stosujemy trzy 
różne leki biologiczne, skutecznie 
stabilizujące chorobę. W tym przy-
padku także konieczny jest rygor, 
leki muszą być podawane systema-
tycznie, 1-2 razy w miesiącu. I tutaj 
stosujemy środki ostrożności, które 
mają zapobiegać kontaktowi po-

między pacjentami zgłaszającymi 
się na zastrzyk leku biologicznego. 

Wrócą starzy, przyjdą nowi 

Immunoterapią jadem owa-
dów błonkoskrzydłych objęci są 
pacjenci, którzy mają już za sobą 
niebezpieczny dla życia epizod. Dr 
hab. Marita Nittner-Marszalska 
przewiduje, że wkrótce pomocy 
będą szukać osoby, u których ostre 
reakcje alergiczne po użądleniu 
pojawią się po raz pierwszy. Robi 
się coraz cieplej, osy, pszczoły 
i szerszenie zaczynają być bardziej 
aktywne, w  powietrzu widzimy 
ich coraz więcej. Nie trzeba nawet 
wyjeżdżać w plener, w mieście też 
ich nie brakuje. Zwłaszcza mięso-
żernych os, dla których miejskie 
śmietniki są doskonałą stołówką. 
Sezon na „nowych” nadwrażliwych 
na jad owadów właśnie się zaczyna, 
więc zapewne będą się zgłaszać do 
kliniki.

Końca epidemii nie widać, 
a chorych wymagających specja-
listycznego leczenia nie ubywa. 
Klinika Chorób Wewnętrznych 
i Alergologii, podobnie jak inne 
kliniki USK, powoli przygotowuje 
się do wznowienia zawieszonych 
świadczeń, w takim zakresie, w ja-
kim będzie to bezpieczne. Jedno-
cześnie jest sporo do nadrobienia. 
Na kilka tygodni przerwano prze-
cież leczenie stałych pacjentów, 
wobec których można było to zro-
bić bez zagrożenia życia. 

Kwitnące drzewa, pylące trawy, budzące się do życia osy i szerszenie – wiosna nigdy nie jest 
dobrym okresem dla alergików. Tegoroczna jest szczególnie trudna. Epidemia ograniczyła 
dostęp do specjalistów, nie jest łatwo uzyskać pomoc. Astmatycy mogą mieć dylematy, czy 
nosić maseczkę, czy też jej używanie może im zaszkodzić, więc lepiej zostać w domu. Do 
tego dochodzi często strach, czy pojawiający się nagle katar nie jest przypadkiem objawem 
zakażenia koronawirusem. Najpoważniejszy problem mają osoby w trakcie wieloletnich 
terapii, których przerwanie mogłoby zaburzyć efekty leczenia. 

Trudny czas dla alergikówTrudny czas dla alergików Koronawirus – dylematy 

Czy chorzy na astmę mogą nie nosić maseczek? 

Z obowiązku noszenia maseczek w miejscach publicznych zwolnione są 
m.in. osoby z astmą. Jednak alergolog radzi, by także pacjenci cierpiący na 
tę chorobę korzystali z tego zabezpieczenia. 
– Osłanianie nosa i ust jest niewskazane tylko w fazie zaostrzenia choroby, 
kiedy pojawiają się duszności – uważa dr hab. Marita Nittner-Marszalska. 
– Na ogół w takiej sytuacji pacjenci i tak pozostają w domu. W większości 
przypadków, gdy choroba jest ustabilizowana lub w fazie reemisji, masecz-
ka nie tylko w nie przeszkadza, ale wręcz pomaga. Stanowi bowiem me-
chaniczną barierę, chroniącą przed transmisją drobnoustrojów, chociaż nie 
wirusa odpowiedzialnego za COVID-19. Zmniejsza zasięg areozolu, który 
dostaje się do otoczenia poprzez kichanie czy odkrztuszanie. Gdy mamy 
kontakt z osobą także noszącą maseczkę, osłona jest podwójna. Ponadto 
zasłanianie nosa i ust zmusza nas do większego dystansu, więc jak najbar-
dziej ma sens i w czasie epidemii astmatycy powinni zabezpieczać siebie 
i innych, bo oni także emitują aerozol z florą z górnych dróg oddechowych. 

Jak odróżnić alergię od COVID-19? 

Katar i kaszel mogą być zarówno symptomami alergii, jak i zakażenia ko-
ronawirusem. U osób, które wcześniej nie doświadczyły reakcji alergicz-
nych, pojawiające się nagle objawy mogą wywołać niepokój. A może to już 
COVID-19? Dr hab. Marita Nittner-Marszalska uspokaja: zwykle trudno 
się pomylić. 
– Wprawdzie objawy COVID-19 są różnorodne i mogą imitować wiele 
chorób, to w przypadku alergii dość łatwo je odróżnić – wyjaśnia alergo-
log. – Katar alergiczny jest charakterystyczny, ma charakter gwałtowny 
i napadowy. W COVID-19 nie wiąże się on z kichaniem i świądem typo-
wymi dla alergii, a raczej poczuciem zatkania nosa i utratą węchu. Kaszel 
u alergika także jest napadowy, ze świszczącym oddechem, pojawia się od 
czasu do czasu. Choroba wywołana przez koronawirusa manifestuje się 
suchym, stałym, uporczywym kaszlem, połączonym często z dusznością. 
Warto zmierzyć temperaturę. Alergicy zwykle nie gorączkują, a chorzy na 
COVID-19 mają najczęściej podwyższoną temperaturę ciała. 
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W USK stosuje się dwugenowe 
testy na koronawirusa. Co to zna-
czy i czy ich wyniki dają pewność, 
że doszło do zakażenia?

Danuta Wendycz-Domalewska: 
W metodzie „real-time RT-PCR” 
wykrywamy materiał genetyczny 
wirusa w próbkach pobranych od 
pacjentów. W testach, którymi dys-
ponujemy, identyfikuje się gen cha-
rakterystyczny dla SARS-CoV-2, 
którym jest specyficzną dla niego 
sekwencją kwasu nukleinowego 
(RNA) – ORF1AB. Drugi gen 
to kodujący białka nukleokapsydu 
gen N specyficzny dla całej rodziny 
betakoronawirusów, do której nale-
ży SARS-CoV-2. Jeśli badanie po-
twierdzi obecność obu tych genów, 
wynik jest stuprocentowo pew-
ny. Gdyby test potwierdził tylko 
obecność genu N, oznaczałoby to 
zakażenie innym koronawirusem. 
W LBM wykonywany jest również 
rutynowo test wykrywający 21 pa-
togenów oddechowych, w tym  ko-
ronawirusy, wśród których najbar-
dziej rozpowszechnione i znane od 
lat są cztery: HKU1, 229E, NL63, 
OC43. Są one przyczyną schorzeń 
górnych i  dolnych dróg odde-
chowych o najczęściej łagodnym 
przebiegu, w przeciwieństwie do 
SARS-CoV-2.

Na wynik trzeba czekać co 
najmniej 8 godzin. Dlaczego to 

musi tak długo trwać, skoro la-
boratorium USK jest w  pełni 
zautomatyzowane?

Danuta Wendycz-Domalewska: 
Cały proces jest skomplikowany, 
ale najwęższym gardłem jest izo-
lacja wirusa, która trwa ok. dwóch 
godzin. Tu nie da się niczego przy-
spieszyć, mimo tego, że odbywa się 
ona u nas automatycznie. Do ma-
szyny izolującej trafia naraz 96 pró-
bek. Gdyby taką liczbę trzeba było 
poddawać ręcznej obróbce, trwało-
by to o wiele dłużej, pomijając fakt 
niebezpieczeństwa zakażenia pra-
cowników laboratorium. Właściwa 
izolacja z próbek wykonywana jest 
w maszynie, jednak wcześniej to 
człowiek musi je tam wprowadzić.

Jak to wygląda w praktyce?

Danuta Wendycz-Domalewska: 
Zabezpieczone próbki trafiają do 
nas w zamkniętych probówkach. 
Każdą z nich trzeba otworzyć, po-
brać materiał do badań i nakropić 
go na płytkę reakcyjną. Mamy tu 
do czynienia z żywym wirusem, 
więc ten etap jest krytycznym 
punktem naszej pracy. Odbywa się 
on w „czerwonej” strefie, pracow-
nicy są zabezpieczeni w kombine-
zony, rękawice, przyłbice i maski, 
a próbki otwierają w komorze la-
minarnej. W ten sposób nie ma 
możliwości zakażenia. Powietrze 

w komorze jest jałowe i przefiltro-
wane, a pracownik wkłada do niej 
przez niewielki otwór tylko ręce. 
Samo zakropienie jednej płytki 
zajmuje ok. godziny. Pamiętajmy, 
że te 96 próbki to 96 osób, czeka-
jących na wynik. Każda z nich ma 
swoje nazwisko i inne dane, które 
trzeba precyzyjnie wprowadzić. 
Pomyłka nie ma prawa się zdarzyć. 
Zakropiona płytka trafia do auto-
matycznej izolacji. W maszynie 
niszczona jest struktura komórki 
wirusa i denaturowane jego białko, 
po czym zostaje wyizolowany kwas 
nukleinowy - w przypadku wirusa 
SARS-CoV-2 to RNA. Tak przy-
gotowany materiał z próbki trafia 
do stacji pipetującej, która pomaga 
zautomatyzować etap składania 
reakcji PCR tzn: napippetowanie 
na płytkę reakcyjną odczynników 
i wyizolowanego materiału gene-
tycznego. Ostatni etap badania to 
detekcja która odbywa się w apara-
cie real-time PCR. W urządzeniu 
tym odbywa się amplifikacja (po-
wielanie materiału genetycznego) 
i  detekcja (odczyt odpowiednio 
w  trzech kanałach f luorescencji 
próbki - w jednym kanale gen OR-
F1ab,w drugim gen N i w trzecim 
IC-kontrola wewnętrzna-kontrola 
całego procesu). W LBM jest 5 ta-
kich urządzeń, w każdym można 
uzyskać wynik dla 96 próbek po 
90 minutach. Trzy są własnością 
USK, jeden w dzierżawie od Ro-

che i jeden użyczony przez Zakład 
Patomorfologii UM.

Jakie są jeszcze inne, poza mo-
lekularnymi, metody wykrywania 
SARS-CoV-2?

Danuta Wendycz-Domalewska: 
Wszystkie wirusy można wykry-
wać także za pomocą testów an-
tygenowych oraz serologicznych. 
W  przypadku tych pierwszych, 
bada się obecność białka wirusa 
we krwi, co jest śladem jego obec-
ności w ustroju. W testach serolo-
gicznych oznacza się przeciwciała, 
czyli odpowiedź organizmu na wi-
rusa. W przypadku SARS-CoV-2 
identyfikuje się przeciwciała IgM, 
pojawiające się na wczesnym eta-
pie zakażenia (10-14 dni) oraz IgG, 
które świadczą o przebytym zaka-
żeniu. Należy jednak pamiętać, że 
takie testy nie są przydatne w nie-
których grupach pacjentów, np. 
transplantologicznych, u których 
nie ma odpowiedzi organizmu na 
patogeny albo jest niewielka i prze-
ciwciała w ogóle mogą się nie poja-
wić. W mojej ocenie najpewniejsze 
są testy wykazujące bezpośrednią 
obecność samego wirusa. Ważna 
jest także ich jakość, potwierdzo-
na odpowiednimi certyfikatami. 
Z medialnych doniesień wynika, 
że nie zawsze tak jest. Było wiele 
przypadków pojawiających się na 
ryku testów dających błędne wyni-

ki. W naszym laboratorium korzy-
stamy z pewnych źródeł. Minusem 
tej sytuacji jest fakt, że w czasie 
pandemii renomowane firmy do-
starczają testy i  odczynniki do 
wielu laboratoriów na całym świe-
cie, wiec czasem ich brakuje. Nikt 
nie spodziewał się wcześniej tak 
ogromnego popytu. Dysponujemy 
dobrym aparatem do izolacji firmy 
Roche, ale w tej chwili obsługuje 
ona wielu klientów w całej Europie, 
więc musimy czekać w kolejce na 
zamówione odczynniki. Stąd stara-
nia, by kupić jeszcze jedną maszynę 
innej firmy i nie być zależnym od 
jednego dostawcy. 

Robicie teraz ponad pięcio-
krotnie więcej badań niż przed epi-
demią. Jak w ogóle to jest możliwe? 

Danuta Wendycz-Domalewska: 
Pracujemy siedem dni w tygodniu 
przez 24 godziny na dobę. Przed-
tem w  zespole mieliśmy pięciu 
pracowników, teraz jest ich czter-
nastu - pomagają nam diagności 
laboratoryjni z laboratorium ana-
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LBM
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W najgorszej sytuacji znalazły 
się dzieci w wieku szkolnym, które 
z dnia na dzień zostały zmuszone 
do zdalnej nauki. Najpierw lekcje 
on-line, a potem jeszcze odrabianie 
zadań domowych, niejednokrot-
nie do późnego wieczora, bo nie 
dość, że dużo zadane, to jeszcze 
nie wszystko da się dobrze zro-
zumieć, gdy nauczyciel tłumaczy 
z ekranu. Jednak problem dotyczy 
także maluchów, które wcześniej 
nie miały do czynienia z kompute-
rem czy smartfonem. Im również 
wirtualny świat musiał zastąpić ten 
niedostępny prawdziwy, z gimna-
styką na placu zabaw, bieganiem 
po podwórku i kontaktem z rówie-
śnikami. Wideokonferencje z panią 
z przedszkola, odwiedziny babci 
przez Skype – to zupełnie nowa 
rzeczywistość. 
– Nie dla każdego, bo nie wszyscy 
rodzice i przed epidemią rozsąd-
nie podchodzili do korzystania 
z ekranów przez ich pociechy – za-
strzega dr Patrycja Krzyżanowka-
-Berkowska, ordynator Oddziału 
Okulistyki Dziecięcej Kliniki 
Okulistyki w USK. – Niedawno 
miałam 20-miesięcznego pacjenta, 

któremu po usunięciu z oka ciała 
obcego mama włączyła bajkę na 
smartfonie. Być może to skrajny 
przykład, ale na pewno nie od-
osobniony. Małe dzieci w ogóle 
nie powinny mieć kontaktu z tego 
typu urządzeniami, a  starsze 
w ograniczonym stopniu. Jednak 
te zalecenia z konieczności prze-
stały obowiązywać od czasu wybu-
chu epidemii koronawirusa i teraz 
dzieci bardziej niż kiedykolwiek 
wpatrują się w ekrany kompute-
rów. Obecna sytuacja zmusiła nas 
do organizacji zajęć szkolnych za 
pośrednictwem wideokonferencji, 
a codzienne logowanie się i spę-
dzanie kilku godzin przed kompu-
terem w przypadku dzieci naraża 
je na szkodliwe promieniowanie 
rentgenowskie – emitowane przez 
tylną część monitora, podczerwone 
i niskoczęstotliwościowe.

Co pół godziny przerwa 

Promieniowanie to niejedyne 
zagrożenie dla oczu wpatrzonych 
w ekrany. Kolejnym jest nadmierny 
wysiłek akomodacyjny, który jeśli 
jest długotrwały, prowadzi wprost 

do krótkowzroczności. 
– Praca przy komputerze powoduje, 
że wzrok dziecka przez długi czas 
skupiony jest do pracy z bliska, co 
stymuluje mięśnie oka odpowie-
dzialne za akomodację do stałego 
napięcia – wyjaśnia okulistka. – 
Napięte mięśnie w oku stymulują 
wzrost gałki ocznej na długość, 
przez co zaczyna się rozwijać krót-
kowzroczność. Ponadto podczas 
korzystania z  komputera przez 
długi czas oczy mrugają mniej niż 
normalnie. To powoduje, że oczy 
są mniej nawilżone, co prowadzi 
do uczucia ich zmęczenia lub nawet 
podrażnienia. Dla dziecka lekcja 
on-line jest zatem nie tylko szko-
dliwa dla wzroku, ale też na pewno 
bardziej męcząca niż nauka w kla-
sie. Po dłuższej pracy obraz może 
się zamazywać, mogą też wystąpić 
bóle głowy i rozdrażnienie.

Jeśli jednak nie można pójść 
do szkoły i trzeba się uczyć przez 
internet, pozostaje minimalizowa-
nie ryzyka. A to już rola dorosłych, 
którzy nawet w tej trudnej sytuacji 
mają pole do działania:
– Upewnij się, że dzieci robią sobie 
przerwy – radzi dr Patrycja Krzy-

żanowka-Berkowska. – Co 30 mi-
nut zrób im przerwę na co najmniej 
3 minuty. Same nie będą pilnowały 
czasu, są zbyt pochłonięte tym, co 
dzieje się w wirtualnym świecie. 
Niech w tym czasie popatrzą za 
okno, najlepiej na zielone drze-
wa, zrobią sobie małą gimnastykę, 
wstaną od biurka, wyprostują plecy, 
zrobią kilka skłonów albo poskaczą 
na skakance. Dodatkowo można im 
zalecić gimnastykę oczu. To pro-
sta czynność i można ją zamienić 
w  przypadku młodszych dzieci 
w zabawę: patrzymy prosto przed 
siebie. Poruszamy wyłącznie ocza-
mi. Popatrz w górę i w dół, w pra-
wo, w lewo oraz na ukos we wszyst-
kich kierunkach. A teraz zamknij 
oczy i pozwól im odpocząć. Ponie-
waż podczas pracy przy komputerze 
oczy mniej mrugają, trzeba zadbać 
o ich nawilżenie. W tym celu moż-
na stosować preparaty sztucznych 
łez. Nawilżają one powierzchnię 
rogówki i zmniejszają uczucie su-
chości i zmęczenia. Dzieci zwykle 
jednak nie lubią stosowania kropli. 
Zamiast tego można im zapropo-
nować zamknięcie oczu na dłuższą 
chwilę w przerwach między lekcja-
mi. Dodatkowo dbajmy o to, aby 
pomieszczenia, w którym przeby-
wa i pracuje dziecko, były często 
wietrzone.

Technologia w okularach

Sytuacja jest wprawdzie wyjąt-

kowa, ale przecież epidemia w koń-
cu minie, a dzieci wrócą do szkół 
i przedszkoli. Ważne, by za bardzo 
nie przywykły do ekranów i to, co 
obecnie jest koniecznością, nie sta-
ło się szkodliwym nawykiem, który 
przyspieszy rozwój wady wzroku. 
Jest wielce prawdopodobne, że po 
epidemii przybędzie dzieci uzależ-
nionych od komputerów, tabletów 
i smartfonów. A co za tym idzie – 
wad wzroku. O tym, że technolo-
giczne zaawansowanie przekłada 
się na rozwój krótkowzroczno-
ści, świadczą liczne badania oraz 
statystyki. 
– W Azji mamy do czynienia z epi-
demią krótkowzroczności – mówi 
ordynator Oddziału Okulistyki 
Dziecięcej. – Szacuje się, że 80-90 
proc. młodych dorosłych w Azji 
Wschodniej nosi okulary korygują-
ce tę wadę wzroku. W krajach Eu-
ropy Zachodniej na krótkowzrocz-
ność choruje 25–40 proc. dorosłej 
populacji. Na razie, bo problem na-
rasta z dekady na dekadę. Badania 
przeprowadzone w Polsce wykazu-
ją, że krótkowzroczność występuje 
statystycznie częściej wśród dzieci 
mieszkających w mieście niż na 
wsi, u uczniów czytających i piszą-
cych ponad dwie godziny na dobę, 
a także pracujących ponad godzi-
nę z monitorem komputerowym. 
Obecny styl życia (tablety, smart-
fony, komputery) i dodatkowo epi-
demia koronawirusa, która zmusi-
ła dzieci do pozostania w domach, 

Najmłodsi są na szczęście najmniej narażeni na poważne skutki zakażenia koronawirusem, 
zwykle przechodzą chorobę bezobjawowo lub w formie niegroźnego przeziębienia. Jednak 
to nie oznacza, że epidemia nie odciśnie piętna na ich zdrowiu, choćby pośrednio. Jakie 
konsekwencje może mieć wielogodzinne ślęczenie przed ekranami w przymusowej pozycji 
podczas lekcji on-line; czy ograniczona aktywność fizyczna przez wiele tygodni będzie miała 
swoje skutki w przyszłości? Zapytaliśmy o to okulistkę dziecięcą i ortopedę.
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pozwala przypuszczać, że odsetek 
takich dzieci jeszcze się powiększy. 
Czynnikiem ryzyka krótkowzrocz-
ności jest także pora roku. Krótko-
wzroczność stabilizuje się w mie-
siącach letnich, a narasta w trakcie 
zimy. Prawdopodobnie wynika to 
ze skrócenia czasu spędzanego na 
świeżym powietrzu, większej ilo-
ści pracy w szkole i zmniejszonego 
dostępu światła słonecznego.

Okulistka radzi też, by zachę-
cać dzieci do jakiejkolwiek aktyw-
ności na świeżym powietrzu. Do-
stęp do światła słonecznego jest dla 
dziecka niezwykle ważny i można 
go zapewnić nawet w sytuacjach 
ograniczeń. Jeśli place zabaw są za-
mknięte, zastąpi je wspólna zabawa 
na spacerze albo chociaż na balko-
nie czy przydomowym ogródku. 
– Wydłużenie czasu spędzonego 
na świeżym powietrzu jest pro-
stym sposobem na zmniejszenie 
ryzyka rozwoju krótkowzrocz-
ności – podsumowuje dr Patrycja 
Krzyżanowka-Berkowska. 

Mniej siedzenia 

Na spacerze odpoczną nie tyl-
ko oczy, ale i dziecięce kręgosłu-
py, którym zbyt długa praca przy 
komputerze z pewnością nie słu-
ży. Zwłaszcza, gdy dziecko siedzi 
w złej pozycji i na nieodpowiednim 
krześle. 
– Jeśli już dzieci muszą siedzieć, 
to rodzice powinni zadbać chociaż 
o to, by krzesło miało podłokietni-
ki i zapewniało wyprostowaną po-
zycję – mówi ortopeda dr Wiktor 
Urbański z Kliniki Neurochirurgii 
USK, specjalizujący się w zabiegach 
korygujących deformacje kręgosłu-
pa u dzieci. – Oparcie powinno też 
być wyposażone w niewielki wałek 
w odcinku lędźwiowym. Najważ-
niejsze jest jednak to, by lekcje 

on-line i ograniczenie kontaktów 
z rówieśnikami nie stały się pre-
tekstem do nieustannego siedzenia. 
Codzienna dawka ruchu jest ko-
nieczna dla prawidłowego rozwoju. 
Po dwóch godzinach pracy przed 
komputerem konieczna jest co naj-
mniej 15-minutowa przerwa – ale 
nie po to, by pograć na smartfonie, 
tylko pobiegać, poskakać, pojeździć 
rowerem. Cokolwiek, byle robić to 
regularnie i bez dużych obciążeń.

Dr Urbański należy do tych 
lekarzy, którzy z zasady nie wysta-
wiają swoim pacjentom zwolnień 
z  lekcji wychowania fizycznego. 
Uważa bowiem, że nawet dzieci ze 
znacznymi deformacjami kręgosłu-
pa nie tylko mogą, ale i powinny 
ćwiczyć, na ile pozwala im schorze-
nie. Jednocześnie uspokaja: tygo-
dnie spędzone w domowej izolacji 
i przymusowe przykucie do krzesła 
lub kanapy nie muszą doprowadzić 
natychmiast do poważnych pro-
blemów, wymagających leczenia 
ortopedycznego. 

Winne geny 

– Tryb życia ma niewielki wpływ 
na powstanie dużych skrzywień 
kręgosłupa u  dzieci i  młodych 
dorosłych – zapewnia ortopeda. – 
W tej grupie pacjentów najczęstsza 
jest skolioza idiopatyczna, uwa-
runkowana genetycznie. Opisano 
wiele genów, odpowiadających za 
podatność na skoliozę. Można też 
wykonywać badania genetyczne, 
by ustalić ryzyko jej powstania 
w  przyszłości. Jednak na całym 
świecie odchodzi się od takich ba-
dań. Nie dość, że są one kosztowne, 
to ich wyniki nie mają praktyczne-
go zastosowania. Dowiadujemy się 
tylko tyle, że dziecko najprawdopo-
dobniej będzie miało skoliozę, ale 
nie potrafimy temu zapobiec. Nie 

pomogą żadne ćwiczenia ani leki, 
nie zrobi się także zabiegu czegoś, 
czego nie ma – jeśli skolioza idiopa-
tyczna ma się pojawić, to się pojawi. 
Rodzice często się obwiniają z po-
wodu zniekształcenia kręgosłupa 
swoich dzieci. Pytają, co robili nie 
tak, jakie błędy popełnili, czego 
zaniechali, itp. Tymczasem jeśli 
w tej sytuacji kogokolwiek obar-
czać winą, to można mieć jedynie 
pretensje do przodków. 

Dr Urbański dodaje, że część 
dolegliwości bólowych ze strony 
kręgosłupa u dzieci ma charakter 
niesomatyczny. Nie ma żadnego 
schorzenia ani urazu, a jednak boli. 
Może być to objaw przeżywanego 
stresu, np. związanego ze zmianą 
szkoły czy nieporozumień rodzin-
nych i nieradzenia sobie z trudną 
sytuacją. Dotyczy to zwykle pa-
cjentów poniżej 10. r. ż., ból krę-
gosłupa u starszych dzieci na czę-
ściej bywa sygnałem pojawiającej 
się patologii i wymaga konsultacji. 
– W diagnostyce posługujemy się 
tzw. systemem czerwonych flag, 
czyli objawów, które powinny za-
niepokoić rodziców i lekarza pierw-
szego kontaktu – wyjaśnia ortope-
da. – Są to: ciągły ból spoczynkowy 
kręgosłupa, utrata masy ciała, go-
rączki niewiadomego pochodzenia, 
nadmierne pocenie, objawy neuro-
logiczne, np. słabsza jedna noga czy 
trudności z oddawaniem moczu 
i stolca. Kiedy pojawia się choćby 
jedna z  tych „czerwonych f lag”, 
trzeba skonsultować się ze specja-
listą. Łagodne bóle przeciążeniowe 
zwykle mijają po kilku dniach i nie 
wymagają leczenia. 

Czym skorupka za 
młodu…. 

Uwarunkowanie genetyczne 
większości skolioz nie może być 

wymówką do zaniechania fizycz-
nej aktywności i dbania o prawi-
dłową postawę dzieci. Brak ruchu, 
nadmierna masa ciała, siedzenie 
w wymuszonej pozycji to prosta 
droga nie tylko do drobniejszych 
skrzywień (takich, które da się 
skorygować bez skomplikowanych 
zabiegów operacyjnych), ale tak-
że do szybszego powstania zmian 
zwyrodnieniowych prowadzących 
do dysfunkcji. Tego typu dolegli-
wości u dzisiejszych 50-latków to 
prawdziwa epidemia. Pojawiają się 
w zbyt wczesnym wieku, często 

wymagają interwencji chirurgicz-
nych, ale sami na to pracujemy od 
dzieciństwa. 

Sam dr Urbański regularnie 
biega i jeździ na rowerze. Poradził 
sobie nawet w ciągu tych tygodni, 
by obowiązywał zakaz wycho-
dzenia z domu, poza określonymi 
sytuacjami. Można było m.in. wy-
chodzić do pracy, więc ortopeda po 
prostu do niej biegał, pokonując 6 
kilometrów z domu do szpitala i ze 
szpitala do domu. 

epidemii epidemii 

 ► Dr Wiktor Urbański podczas zabiegu wydłużania 
implantów kręgosłupa u dziecka po operacji. 

 ► Dr Patrycja Krzyżanowka-Berkowska przestrzega przed długotrwałym korzystaniem z urządzeń elektronicznych przez dzieci.
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STRONA OPTYMISTYCZNA

Krzyżówka panoramiczna
Krzyżówkowiczów przepraszamy – ze 
względów bezpieczeństwa w czasie 
epidemii zawieszamy nagrody. 
Wrócimy do nich najszybciej, jak to 
możliwe. 

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru:

„Chciwy dwa razy traci.”

► Cieszymy się z każdego wsparcia! To zdjęcie po wizycie uczestników 
akcji #PomagamyJakMożemy, którzy przekazali USK dwie lodówki i kuchenkę 
mikrofalową od Radcowie Razem Wrocław, obiady od Dariusza Radlickiego 
i Świat Jedzenia, wodę mineralną, płyny do dezynfekcji i czajniki elektryczne od 
pomysłodawczyni zbiórki, Krystyny Wróblewska Business Event oraz sztabu akcji 
Pomoc Coronavirus Wrocław. To jedni z wielu darczyńców, którzy nie zapominają 
o zapracowanych lekarzach i pielęgniarkach USK. 

► Maskotki Hydropolis  – Ośmiornica, Rekin i Szalony Naukowiec ćwiczyli pod 
oknami Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej „Przylądek 
Nadziei”, sprawiając wiele radości dzieciom w tym trudnym czasie.
– To piękny gest ze strony pracowników Hydropolis i grupy artystycznej Bagienne 
Świetliki. W pokonaniu ciężkiej choroby równie ważne jak medycyna i opieka 
lekarska, są pozytywne nastawienie i dobra kondycja psychiczna – mówi prof. 
Alicja Chybicka, kierownik kliniki.

► Nuda z powodu odwołanych spektakli? Ależ skąd! W pracowniach mo-
dystycznej i szewskiej Opery Wrocławskiej praca idzie pełną parą. Tylko zamiast 
kosti umów dla artystów pracownicy szyją maseczki do szpitali. Pierwsza parti a 
1300 sztuk trafi ła do USK na początku maja. Teraz służą pracownikom admini-
stracyjnym i personelowi pomocniczemu. Są bardzo profesjonalnie wykonane, 
z certyfi kowanych tkanin. Specjalnie na Święto Flagi (2 maja) w pracowniach 
Opery powstały maseczki w barwach narodowych.

► Pobyt w szpitalu jest teraz dla chorych jeszcze trudniejszy niż zwykle. 
Bezwzględny zakaz odwiedzin to brak możliwości spotkania z najbliższymi. Z myślą 
o pacjentach hospitalizowanych w tym okresie ruszyła akcja „List”, polegająca 
na przekazywaniu do szpitali przez wolontariuszy korespondencji od rodziny 
i przyjaciół. Pacjenci mogą także na takie listy odpisywać. Wszystko odbywa się 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego. Zainicjowana na 
Śląsku, akcja dotarła do USK.

Opera Wrocławska działa!Opera Wrocławska działa!

Gimnastyka pod oknamiGimnastyka pod oknami

Napisz list do choregoNapisz list do chorego

Wsparcie cieszyWsparcie cieszy

Zadzwoń do kapelana
Kapelan USK ks. Kazimierz Sroka, pro-
boszcz parafi i Św. Franciszka z Asyżu, 
pełni posługę duszpasterską w szpitalu 
od wielu lat. W czasie epidemii zaprasza 
pacjentów do kontaktu telefonicznego. 
Jeśli potrzebujesz duchowego wsparcia, 
zadzwoń do kapelana: 

tel. 603 651 214 lub 668 324 130 

fot: Archiw
um

 U
SK

fot: Archiw
um

 U
SK

fot: Archiw
um

 U
SK

fot: Archiw
um

 U
SK


