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omórki macierzyste 
pobrane z tzw. galare-
ty Whartona (komór-
ka wypełniająca sznur 
pępowiny) posiada-

ją zdolność do przekształcania się  
w wiele typów komórek i tkanek, 
w tym komórki nerwowe, kostne 
lub chrzęstne. To właśnie te unika-
towe właściwości komórek mezen-
chymalnych wykorzystują polscy 
lekarze, podając je w ramach eks-
perymentu medycznego chorym ze 
schorzeniami neurologicznymi. 

Mezenchymalne komórki macie-
rzyste stosujemy w ramach ekspe-

KomórKi macierzysTe

Komórki macierzyste
szansą w leczeniu dziecięcych chorób neurologicznych

medyczny eksperyment leczniczy wykorzystujący mezenchymalne ko-
mórki macierzyste pobrane z galarety Whartona, może być ratunkiem w 
leczeniu dzieci z chorobami neurologicznymi, w których nie ma zastoso-

wania leczenie przyczynowe oraz w których zastosowane leczenie przyczynowe 
nie przyniosło poprawy stanu klinicznego. W Polsce wykonanie zabiegu możliwe 
jest między innymi w szpitalu Żagiel med w Lublinie.

rymentu medycznego, czyli wpro-
wadzamy daną terapię, ponieważ 
wszystkie inne dostępne metody 
leczenia nie przyniosły rezultatów 
lub ich skutki były niezadowalające 
– mówi dr hab. n. med. Magdalena 
Chrościńska-Krawczyk, specjalista 
neurolog dziecięcy z Kliniki Neuro-
logii Dziecięcej UsD w Lublinie.  

W przypadku autyzmu dziecięce-
go dysponujemy badaniami, które 
potwierdzają, że dzięki komórkom 
macierzystym poprawiają się funk-
cje poznawcze u pacjentów, ich 
funkcjonowanie, koncentracja uwa-
gi, zapamiętywanie czy interakcje 

Dr hab. n. med. 
magdalena chrościńska-Krawczyk

specjalista pediatrii, 
specjalista neurologii dziecięcej

szpital Żagiel med
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społeczne. Komórki macierzyste 
nie wyleczą z autyzmu, ale pomogą 
w funkcjonowaniu dzieci. Drugim 
obszarem, w którym wykorzystu-
jemy mezenchymalne komórki ma-
cierzyste, jest mózgowe porażenie 
dziecięce, gdzie widzimy pozytywne 
efekty polegające m.in. na poprawie 
w zakresie motoryki małej i dużej – 
dodaje dr hab. n. med. Magdalena 
Chrościńska-Krawczyk.

celem terapii jest sprawdzenie, 
czy podanie komórek mezenchy-
malnych pacjentom z wrodzonymi 
chorobami neurologicznymi będzie 
leczeniem przyczynowym. spodzie-
wane korzyści lecznicze przed tera-
pią są trudne do oceny, ale dzisiaj, 
ze względu na brak innych metod 
leczenia, powyższa terapia ekspe-
rymentalna jest jedyną możliwą do 
przeprowadzenia.

Pierwszym krokiem do wzięcia 
udziału w eksperymencie medycz-
nym jest wizyta kwalifikacyjna  
u dr hab. n. med. Magdaleny Chro-
ścińskiej-Krawczyk, następnie przy-
gotowywana jest dokumentacja 
medyczna, która jest przedstawiana 
w Komisji Bioetycznej – tłumaczy 
Dorota Karczewska, prezes zarzą-
du i dyrektor szpitala Żagiel med  
w Lublinie.

Szczegółowych informacji na temat zakwalifikowania 
dziecka do udziału w medycznym eksperymencie 
leczniczym udziela Szpital Żagiel Med w Lublinie 

 (www.zagielmed.pl), tel. 81 44 10 888.

Komisja kwalifikuje dziecko do 
udziału w eksperymencie, a rodzi-
ce podpisują zgodę. Następnie ko-
mórki przygotowywane są w labo-
ratorium Polskiego Banku Komórek 
macierzystych, skąd przywożo-
ne są do szpitala w dniu podania,  
w specjalnych warunkach. 

W ramach eksperymentu medycz-
nego dziecko otrzymuje komórki 
mezenchymalne drogą dożylną  
lub/i do kanału kręgowego w wa-
runkach szpitalnych. 

W zależności od efektu klinicznego 
przewidzianych jest od pięciu do 
dziesięciu podań komórek mezen-
chymalnych. infuzje przeprowadza 
lekarz szpitala Żagiel med – mówi 
Dorota Karczewska. – Neurologicz-
na ocena kliniczna jest dokonywa-
na każdorazowo po infuzji, nato-

miast efekt terapeutyczny oceniany 
jest neurologicznie po 5 miesiącach 
od ostatniej iniekcji.

Terapia komórkami macierzystymi to 
temat, który ma swoich zwolenników 
i przeciwników. Niemożliwe jest za-
gwarantowanie wszystkim pacjentom 
poprawy stanu zdrowia oraz stopnia, 
w jakim ona nastąpi. medyczny eks-
peryment leczniczy może jednak skut-
kować polepszeniem zakresu ruchów, 
koordynacji, wzroku i innych.

osobiście widzę pozytywne efekty 
terapii. Wiem, że efekt działania nale-
ży potwierdzić, ale widzę realne rezul-
taty, które są potwierdzone opiniami 
i badaniami fizjoterapeutów, psycho-
logów czy lekarzy opiekujących się na 
co dzień pacjentami zakwalifikowany-
mi do terapii – mówi dr hab. n. med. 
Magdalena Chrościńska-Krawczyk.

autor: zm
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Liftingwampirzy
–groźnanazwa.Asamzabieg?

Wampiry kojarzą nam się z krwią  i śmiertelnym zagrożeniem. Tymczasem ta kon-
trowersyjnie nazywana mezoterapia jest naturalnym, nowoczesnym i jednym   

z najbardziej bezpiecznych zabiegów medycyny estetycznej. o liftingu wampirzym 
opowiada dr n. med. Katarzyna Błaszkiewicz, specjalista w dziedzinie transfuzjologii kli-
nicznej z prywatnego szpitala Żagiel med w Lublinie, rozwiewając niektóre wątpliwości.

kąd ten wampir?
Lifting wampirzy to za-
bieg niechirurgiczny, 
który polega na wstrzy-
kiwaniu w skórę pa-

cjentki jej własnej krwi, a właści-
wie preparatu krwiopodobnego 
zwanego osoczem bogatopłytko-
wym. osocze jest jak koktajl bo-
gaty w komórki, czynniki wzrostu  
i peptydy, który w naturalny spo-
sób stymuluje odbudowę skóry, 
przyczyniając się tym samym do 
produkcji nowych komórek i two-
rzenia niewidocznych nowych 
naczyń krwionośnych pełniących 
funkcje odżywcze. szczególnie 
stymuluje fibroblasty – komórki 
skóry właściwej odpowiedzialne za 
tworzenie kolagenu i elastyny. Ża-
den koktajl podawany zewnętrznie 
w mezoterapii nie zapewnia takiej 
regeneracji, rewitalizacji i odżywie-
nia – mówi dr n. med. Katarzyna 
Błaszkiewicz.

Cel i przebieg zabiegu
Wzorcowy zabieg trwa około go-
dziny i dzieli się na trzy etapy. za-
czyna się od pobrania około 8 ml 
krwi pacjenta do certyfikowanego, 
jednorazowego zestawu z pro-
bówką, którą następnie poddaje 
się wirowaniu. W jego wyniku uzy-
skiwane jest osocze bogatopłytko-
we. Następnie wprowadzane jest 
ono w systemie zamkniętym (ja-

łowym) do strzykawki. Podaje się 
je małą igiełką w te miejsca skóry, 
na których nam najbardziej zależy. 
mogą to być okolice twarzy, oczu 
czy ust, a także dłonie, szyja czy 
dekolt. co ciekawe, ten rodzaj li-
ftingu sprawdza się również przy 
leczeniu łysienia androgenowego, 
ponieważ stymuluje tworzenie 
nowych cebulek włosowych oraz 
odbudowę włosów szczątkowych. 
W celu stworzenia pełnego kom-
fortu dla pacjentki skóra poddawa-

Dr n. med. Katarzyna Błaszkiewicz
lekarz medycyny estetycznej, specjalista  

w dziedzinie transfuzjologii klinicznej
szpital Żagiel med
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Lifting wampirzy 
cieszy się ostat-

nio dużą popularnością 
w gabinetach medycyny 
estetycznej. Jak widzi-
my, ze światem wampi-
rów łączy go jedynie – a 
może aż – przekonanie, 
że krew działa jak eliksir 
młodości.

Jeśli chcesz wiedzieć jeszcze 
więcej o przebiegu liftingu 
wampirzego zajrzyj do akademii 
zdrowia Żagiel med na naszym 
kanale YouTube

Kiedy zdecydować się na za-
bieg? odpowiedź znajdziecie  
w akademii zdrowia Żagiel med 
na naszym kanale YouTube

na zabiegowi jest wcześniej znie-
czulana maścią emla, sprawiając, 
że zabieg jest całkowicie bezbo-
lesny. Należy pamiętać, że zabieg 
będzie bezpieczny i przyniesie 
oczekiwany efekt tylko wtedy, gdy 
przeprowadzony będzie przez wy-
kwalifikowanego lekarza medycy-
ny estetycznej przy użyciu certy-
fikowanego zestawu – podkreśla  
dr Błaszkiewicz.

Wiek pacjentek… i pacjentów
Jeśli mamy dwadzieścia parę lat, 
zauważamy suchość skóry i pierw-
sze zmarszczki mimiczne, możemy 
zdecydować się na przykład na 
jeden zabieg w roku – to w zupeł-
ności wystarczy. im wcześniej bę-
dziemy stymulować regenerację tą 
metodą, tym skóra bardziej będzie 
przypominała skórę młodą. Wska-
zaniem do liftingu wampirzego są 
oczywiście duże bruzdy w wieku 
nieco starszym i utrata jędrności 
skóry. Uwaga! zabieg przezna-
czony jest również dla mężczyzn. 
oni, tak samo jak kobiety, pod-
dają się upływowi czasu. skóra 
mężczyzn jest twardsza i może się 
wydawać, że jest trwalsza, ale an-
dropauza niestety zawsze wpływa 
niekorzystnie na stan skóry – rów-
nież na stan skóry męskiej – mówi  
dr Błaszkiewicz i dodaje, że nie 
ma nic złego w tym, żeby panowie 
odwiedzili specjalistę i poddali się 
liftingowi wampirzemu.

Efekty tu i teraz?
im młodsza pacjentka, tym mniej 
zabiegów jej skóra będzie wyma-
gała. Do uzyskania zadowalają-
cych efektów potrzeba minimum 
trzech zabiegów w miesięcznych 
odstępach. Potem możemy zasto-

sować dawkę przypominającą, czyli  
jeden zabieg na rok. W przypad-
ku osób pięćdziesięcioparoletnich 
należy wykonać więcej zabiegów, 
które mają doprowadzić do akcep-
towalnego spłycenia zmarszczek. 
Na efekty mogą wpłynąć też ewen-
tualne stosowanie używek, wizyty 
w solarium i niewłaściwa pielęgna-
cja. co ciekawe, do odbudowy skó-
ry dochodzi stopniowo – jej stan 
poprawia się dzień po dniu, zanika-
ją zmarszczki i cieszymy się coraz 
większą jej jędrnością. Nasza twarz 
nie zdradza, że korzystamy z usług 
gabinetu medycyny estetycznej – 
opowiada dr Błaszkiewicz. 

Jak świat będzie Cię widzieć zaraz 
po zabiegu?
Jednym z częstszych pytań jest 
to, po jakim czasie można pokazać 
się światu bez prezentowania śla-
dów ingerencji. Lifting wampirzy 
to seria zastrzyków, wobec tego 
w miejscach, w których będziemy 

podawać osocze, mogą wystąpić 
pęcherzyki. zazwyczaj ustępują 
one w ciągu doby. Bardzo rzadko 
pojawiają się z kolei małe krwiaki  
i siniaki. Jeśli jednak do tego doj-
dzie, nie ma po nich śladu już 2-3 
dni po zabiegu – mówi dr Błasz-
kiewicz i raz jeszcze podkreśla, że 
w  dniu zabiegu trzeba się liczyć  
z niewielkim obrzękiem skóry. Na 
szczęście następnego dnia skóra 
jest już rozpromieniona i nawod-
niona, na co zwracają uwagę wszy-
scy pacjenci. 

autor: zm
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ANESTEZJOLOG
– niewidzialny opiekun chorego

nestezjolog  jako anioł
stróż
Powszechnie lekarz ane-
stezjolog kojarzony jest  
z salą operacyjną i znie-

czuleniem. To dobre skojarzenie, 
lecz niepełne – zauważa dr n. med. 
Stanisława Barham, specjalista ane-
stezjologii i intensywnej terapii ze 
szpitala Żagiel med w Lublinie. fak-
tem jest, że anestezjolog jest po-
trzebny przede wszystkim podczas 
operacji, a żaden zabieg medyczny 
powodujący ból nie może się od-
być  bez jego obecności. To właśnie 
anestezjolog znieczula pacjenta do 
zabiegu, dba o jego bezpieczeństwo  
w trakcie i pozwala zabiegowcom 
koncentrować się na polu operacyj-
nym. Jest to jednak tylko wierzcho-
łek góry obowiązków – dodaje.
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Rzetelna informacja i wsparcie
Pierwszy kontakt z anestezjolo-
giem następuje przed planowa-
nym zabiegiem, podczas wywiadu  
z chorym. anestezjolog musi zna-
leźć czas na wyczerpującą rozmo-
wę z pacjentem, który przekazuje 
informacje na temat przebytych 
chorób, chorób przewlekłych, do-
tychczasowego leczenia, uczuleń, 
przyjmowanych leków itp. Następ-
nie anestezjolog omawia z chorym 
rodzaj znieczulenia, przygotowanie 
do zabiegu i kolejne etapy postę-
powania. Doktor Barham zauważa, 
że informowanie to równie ważna 
część pracy anestezjologa, co sama 
opieka nad pacjentem podczas ope-
racji. Dbamy o komfort psychiczny 
chorego i jego rodziny. rozmawia-
my o jego obawach, dostarczamy 
wszelkich informacji, które te oba-
wy mają niwelować, tak by czuł się 
bezpiecznie – opowiada dr Barham. 
Na względzie mamy poszanowanie 

Dla większości z nas 
anestezjolodzy są 
anonimowymi leka-

rzami, których wyłącznym 
zadaniem jest podanie pa-
cjentowi znieczulenia przed 
zabiegiem. Nic bardziej myl-
nego. anestezjolog to ktoś 
znacznie bardziej istotny. 
Wśród personelu medycz-
nego często określany jest 
on jako zastępca anioła 
stróża, sprawującego pieczę 
nad życiem chorego. o szpi-
talnych aniołach stróżach, 
ich pracy i kompetencjach 
opowiada dr n. med. Stani-
sława Barham, specjalista 
anestezjologii i intensyw-
nej terapii ze szpitala Żagiel 
med w Lublinie.

godności pacjenta na każdym eta-
pie jego leczenia, niezależnie od 
stanu zdrowia. Nawet w trudnych 
chwilach choroby i leczenia poma-
gamy mu budować zdrowe poczu-
cie własnej wartości – dodaje.

Jak wygląda przygotowanie do 
znieczulenia i operacji?
szczegóły w akademii zdrowia Ża-
giel med na naszym kanale YouTube

Jak anestezjolog dobiera znie-
czulenie?
szczegóły w akademii zdrowia 
Żagiel med na naszym kanale 
YouTube 

Dr n. med. stanisława Barham
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

szpital Żagiel med
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W Akademii Zdrowia Żagiel Med na naszym ka-
nale YouTube dowiesz się także o tym, CZY TIP-

SY I MAKIJAŻ PRZESZKADZAJĄ W PRZYGOTOWANIU 
DO ZNIECZULENIA oraz CO DZIEJE SIĘ Z PACJENTEM 
PODCZAS ZNIECZULENIA OGÓLNEGO

Empatia i zrozumienie
anestezjolog towarzyszy choremu na 
każdym etapie leczenia szpitalnego. 
Także po samej operacji jest jednym 
z tych lekarzy, których najczęściej 
spotkamy w sali pooperacyjnej. Pra-
ca anestezjologa polega tu na po-
mocy pacjentowi w dochodzeniu do 
siebie po zabiegu. głównym celem 
jest zwalczanie bólu pooperacyjne-
go – tłumaczy dr Barham i dodaje, że  
w tym przypadku niezwykle istotne 
są empatia i zrozumienie pacjenta 
mierzącego się z bólem po zabiegu.

Uśmierzanie bólu i dodawanie otuchy
Praca anestezjologa często wykracza 
poza oddziały zabiegowe. metody 
niwelowania bólu znane anestezjo-
logom wykorzystywane są nie tylko  
w okresie okołooperacyjnym, ale rów-
nież u chorych cierpiących z powodu 
bólu przewlekłego. zwykle są to pa-
cjenci z chorobami nowotworowymi. 
Nieustannie dokładamy wszelkich 
starań, by jak najbardziej zmniejszyć 
dolegliwości bólowe u takich osób. 
Pomagamy im przetrwać najgorsze 
etapy choroby, wspieramy i rozma-
wiamy, dodajemy otuchy...  – mówi  
dr Barham.  

Wsparcie w krytycznych momentach
Pod szczególną opieką anestezjolo-
ga są pacjenci w stanie krytycznym. 
gros naszego czasu spędzamy w od-
działach intensywnej terapii, które 
znacząco różnią się od pozostałych 
oddziałów szpitalnych. Trafiają tu cho-
rzy wymagający skomplikowanych, in-
wazyjnych technik leczenia i monito-
rowania funkcji życiowych – wyjaśnia  
dr Barham. od anestezjologa wyma-
ga się profesjonalizmu, wszechstron-
nej wiedzy i umiejętności z zakresu ra-

towania życia pacjentów. W każdym 
z tych przypadków anestezjolog jest 
niczym dobry duch otaczający chore-
go troską i opieką. z jednej strony to 
duża odpowiedzialność i fachowość, 
z drugiej zaś ogromna empatia i chęć 
niesienia wsparcia i pomocy  – mówi 
dr Barham i dodaje, że lekarze tej spe-
cjalności istotną rolę odgrywają też 
w procesie transplantacji narządów.  
W tym przypadku naszym zadaniem 
jest m.in. identyfikacja danego pacjen-
ta jako dawcy – wyjaśnia dr Barham.

Anestezjologia to niezwykła od-
powiedzialność wobec ludzkiego 
życia – tym istotniejsza, że często 
obarczona ogromnym stresem i wy-
mogiem podejmowania szybkich 

decyzji, mogących zaważyć o dalszym 
losie chorego. Niemniej, życie i zdro-
wie pacjenta, jego komfort psychiczny  
i poszanowanie jego godności powin-
ny być dla lekarzy priorytetem.

Pamiętaj!

Dr n. med. stanisława Barham
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

szpital Żagiel med autor: zm



Kamica NerKoWa

oczątkowo kamienie  
w nerkach nie dają  
o sobie znać. Ból poja-
wia się dopiero wtedy, 
kiedy złóg przemieści 

się do moczowodu. Jakie sygnały 
powinny nas zaniepokoić? Kamica 
nerkowa faktycznie przez wiele lat 
nie daje żadnych objawów, chociaż 
można ją wykryć wcześniej w trak-
cie badań okresowych, np. pod-
czas badania usg jamy brzusznej. 
Jednak zazwyczaj chory dowiadu-
je się, że ma problem wtedy, kie-
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dy dopada go atak kolki nerkowej  
– mówi dr n. med. Jacek Kiś, spe-
cjalista urologii ze szpitala Żagiel 
med. – zaniepokoić powinien 
ostry ból w okolicy lędźwiowej, 
któremu towarzyszą krwinkomocz, 
gorączka lub nudności. Każdy 
atak kolki nerkowej wymaga na-
tychmiastowej konsultacji urolo-
gicznej. czasem nawet małe złogi 
dają dokuczliwe objawy, których 
nie można się pozbyć samodziel-
nie stosując leki przeciwbólowe  
i rozkurczowe. 

cierpisz na kamicę nerkową i boisz się operacji? Niepotrzebnie! obecnie 
kamienie można usunąć małoinwazyjnie. Doświadczeni urolodzy kruszą 
je laserem na pył w szpitalu Żagiel med w Lublinie.

Kamica nerkowa?
To już nie problem!

Dr n. med. Jacek Kiś
specjalista urologii
szpital Żagiel med



Kamica NerKoWa

9

Jak przebiega zabieg? 
W szpitalu Żagiel med w Lubli-
nie wykonujemy małoinwazyjny 
zabieg leczenia kamicy układu 
moczowego, oparty o najnowszą 
technologię światowej urologii – 
zabieg rirs z użyciem endosko-
pów giętkich i lasera. W trakcie 
jego wykonywania nie dokonuje 
się nacięć skóry i miąższu nerki. 
Jest to zabieg całkowicie niebo-
lesny – mówi dr Emil Zwoliński, 
urolog z zespołu Uroris clinic. – 
Dzięki wykorzystaniu giętkich ure-
teroskopów możliwe jest dotarcie 
do praktycznie każdego miejsca 
układu kielichowo-miedniczkowe-
go nerki. rirs najlepiej sprawdza 
się w przypadku kamieni o średnicy 
do 3 cm, ale można usuwać nawet 
większe kamienie w odpowiednich 
odstępach czasu. Twardość złogu 
nie ma znaczenia. 

Kto może poddać się zabiegowi?
zabieg rirs przeznaczony jest 
zarówno dla kobiet, jak i dla męż-
czyzn, w każdym wieku, u których 
stwierdzono kamicę układu mo-
czowego. Trwa on od 30 minut 
do 2 godzin i wykonywany jest  
w trybie hospitalizacji jednego 
dnia. Pobyt w szpitalu Żagiel med 
trwa najczęściej kilka godzin, co 
jest ważne w przypadku osób ak-
tywnych zawodowo.

Jak się przygotować?
Wystarczy zgłosić się z całą posia-
daną dokumentacją medyczną oraz 
posiewem moczu na konsultację 
urologiczną do jednego z naszych 
lekarzy. Podczas wizyty urolog wy-
jaśni szczegóły zabiegu oraz ewen-
tualnie zleci tomografię kompute-
rową jamy brzusznej – tłumaczy  
dr n. med. Jacek Kiś. 

zabiegi rirs należą do jednych  
z najbezpieczniejszych proce-
dur służących kruszeniu kamie-
ni układu moczowego. Umoż-
liwiają jednoczesne usunięcie 
złogów z obu nerek. zabiegi 
rirs mogą być wykonywane 
zamiast innych powszechnie 
dostępnych metod rozbijania 
kamieni, takich jak kruszenie 
falą uderzeniową (esWL) czy 
operacyjne przezskórne krusze-
nie kamieni nerkowych (PcNL). 
czasami wykonujemy nasze za-
biegi u pacjentów po procedu-
rach esWL, PcNL i operacjach 
chirurgicznych, podczas któ-
rych nie udało się doszczętnie 
usunąć złogów – dodaje z entu-
zjazmem dr Emil Zwoliński.

autor: zm



ak przekonuje dr n. med. 
Ryszard Wierzbicki, stoso-
wanie systemu NanoKni-
fe® – urządzenia opartego  
o technologię tzw. nieodwra-

calnej elektroporacji (ire) – to innowa-
cyjne rozwiązanie, które pozwala na 
leczenie pacjentów z nieoperacyjnymi 
nowotworami.
„Nieodwracalna elektroporacja (ire) jest 
stosunkowo nową, nietermiczną meto-
dą ablacji zaprojektowaną na potrzeby 
precyzyjnego i efektywnego niszczenia 
komórek nowotworowych. system Na-
noKnife® ire jest pierwszym i jedynym 
urządzeniem opartym na tej technologii, 
otwierającym nową generację sprzętu 
do miejscowej ablacji” – wyjaśnia dr n. 
med. Ryszard Wierzbicki.
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NaNoKNife® ire

NanoKnife® IRE już w Lublinie
Rewolucyjna metoda leczenia nowotworów

W październiku 2017 roku zespół lekarzy ze szpitala Żagiel 
med w Lublinie, pod kierownictwem dr. n. med. Ryszarda 
Wierzbickiego,  przeprowadził dwie pionierskie operacje raka 

trzustki metodą NanoKnife®. 
Takie były początki. od tamtego czasu operacje NanoKnife® są stale 
realizowane w Żagiel med, jako jedyna perspektywa terapii w miej-
scach trudnych do leczenia.

Jak to działa?
operacja polega na wprowadzeniu  
w obręb guza nowotworowego elek-
trod, które w mikrosekundowych od-
stępach czasu emitują precyzyjnie 
nakierowane na komórki rakowe im-
pulsy elektryczne o bardzo wysokim 
napięciu (do 3000V). Prowadzi to do 
zniszczenia błon komórek rakowych, 
przy czym sąsiadujące z nimi komórki  
i tkanki innych narządów są całkowicie 
bezpieczne. cały zabieg przeprowadza-
ny jest w znieczuleniu ogólnym i prak-
tycznie nie obciąża pacjenta, który już 
po kilku dniach może opuścić oddział 
chirurgiczny.
„NanoKnife® jest niezwykle precy-
zyjny. Użycie procedury ire pozwa-
la na zniszczenie miejscowe guzów 

Dr n. med. ryszard Wierzbicki
specjalista chirurgii onkologicznej, 

specjalista chirurgii ogólnej
szpital Żagiel med
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NaNoKNife® ire

metoda „przezskórna” znajduje za-
stosowanie wtedy, kiedy proces 
nowotworowy nie jest rozsiany.  
W przypadku synchronicznych zmian 
przerzutowych w wątrobie lub innych 
narządach jamy brzusznej stosuje się 
procedurę ira równocześnie z ter-
moablacją mikrofalową „przez otwar-
ty brzuch” i inne metody chirurgiczne 

Co dalej?
Po zabiegu operacyjnym jego efekty 
oraz stan pacjenta poddawane są oce-
nie przy pomocy techniki NanoKnife®. 
W zależności od rodzaju nowotworu, 

„Bezwzględnym przeciwwskazaniem do zastosowania metody NanoK-
nife® jest posiadanie przez pacjenta rozrusznika serca. Kwalifikacja do 
zabiegu opiera się na analizie dostarczonej dokumentacji medycznej  
i badaniu chorego” – tłumaczy dr n. med. Ryszard Wierzbicki.

Wskazania do zastosowania NanoKnife®
nowotworowych pierwotnie niere-
sekcyjnych. Następnie zastosowanie 
chemioterapii zwiększa szansę na 
przedłużenie życia u chorych na tzw. 
nieuleczalne nowotwory – wyjaśnia  
dr n. med. Ryszard Wierzbicki.

Dlaczego warto?
metoda NanoKnife® jest jedyną per-
spektywą terapii w miejscach trudnych 
do leczenia. Jednocześnie nie niesie za 
sobą skutków ubocznych, a ryzyko wy-
stąpienia powikłań jest minimalne.

oczywistą zaletą techniki NanoKnife®, 
w porównaniu np. z radioterapią, jest 
możliwość powtarzania zabiegów w 
przypadku, kiedy taka potrzeba wystę-
puje. Kolejnymi zaletami są szybkość i 
precyzja oraz minimalne dolegliwości 
bólowe dla pacjenta. Kolejną zaletą Na-
noKnife®  jest brak oddziaływania ter-
micznego na leczone tkanki, co zmniej-
sza ryzyko niepożądanych uszkodzeń 
– dodaje dr n. med. Ryszard Wierzbicki.

Dla kogo ta metoda?
W obu przypadkach zabiegów przepro-
wadzonych w Żagiel med, obszarem 
operowanym była trzustka oraz jedno-
czasowo wątroba. Jednym z pacjentów 
była chora operowana 1,5 roku temu 
przeze mnie metodą NanoKnife® przy 
znacznym stopniu zaawansowania no-
wotworu trzustki, obecnie możliwe było 
powtórne przeprowadzenie zabiegu. Dla 
wielu pacjentów z nowotworem trzustki 
ta metoda jest jedynym wyjściem. Na-
noKnife® daje szansę na zmniejszenie 
guza nowotworowego do rozmiarów 
umożliwiających niekiedy przeprowa-
dzenie operacji chirurgicznej – wyjaśnia 
dr n. med. Ryszard Wierzbicki.
metodą tą są również operowane zmia-
ny nowotworowe dotyczące wątroby, 
nerek oraz płuc. NanoKnife® jest rów-
nież szczególnie mało inwazyjną i bez-
pieczną metodą leczenia raka prostaty. 
możliwe jest również leczenie wznów 
nowotworów w obrębie węzłów chłon-
nych i wznów miejscowych po leczeniu 
operacyjnym raka jelita grubego, raka 
żołądka czy raka dróg żółciowych.

(takie operacje dr Ryszard Wierzbicki 
przeprowadza od 2015 roku). W obu 
przypadkach konieczne jest znieczule-
nie ogólne. chorzy bez ww. operacji nie 
mogą być poddani chemio- lub radiote-
rapii, ani innej interwencji chirurgicznej, 
np. z powodu nowotworu zlokalizowa-
nego w pobliżu dużych naczyń krwiono-
śnych.

decyduje się o typach badań – ocenie 
poziomu markerów nowotworowych 
lub procedurach dotyczących technik 
radiologicznych pozwalających na okre-
ślenie wielkości guza czy jego redukcji.

Nowotwory są jedną z najczęstszych przyczyn śmierci. 
Mimo wielkich możliwości technologicznych, co roku na 
złośliwe odmiany nowotworów umiera ponad 8 mln osób 

na całym świecie. Liczba ta będzie stale wzrastać. Specjaliści wciąż 
poszukują sposobów walki z tą chorobą, a jednym z nich jest me-
toda leczenia techniką NanoKnife®. To bez wątpienia rewolucyj-
na metoda w leczeniu raka i ogromna, często jedyna szansa dla 
wielu osób cierpiących na tę bezwzględną chorobę.

autor: zm
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Kiedy rozmiar ud 
staje się problemem

da to jedne z tych części 
ciała, które niechętnie 
wybaczają brak ruchu  
i nieodpowiednią dietę. 
Nawet jeśli poświęca-

my im czas, trudno wymodelować 
je tak, jak byśmy sobie tego życzy-
ły. Dzięki zabiegowi plastyki ud już  
w jeden dzień można osiągnąć to, 
co nie udawało się latami.

Plastyka ud – dla kogo?
operacja plastyczna jest niekiedy je-
dynym sposobem na jędrne i smukłe 
uda u osób, które mają tendencję do 
gromadzenia tkanki tłuszczowej wła-
śnie w tym miejscu. zdarza się rów-
nież, że uda rozrastają się w wyniku 
uwarunkowań genetycznych i regu-

12

Nie ma kobiety, 
która nie pragnie 

mieć szczupłych i zgrab-
nych nóg. Niestety, mimo 
stosowania odpowiedniej 
diety, kremów, ćwiczeń 
czy masaży, nie zawsze 
jest to możliwe. W takiej 
sytuacji rozwiązaniem jest 
zabieg chirurgiczny. o tym, 
jak wygląda i kto może mu 
się poddać, opowiada dr 
n. med. Ryszard Mądry 
ze szpitala Żagiel med  
w Lublinie.

larne ćwiczenia niewiele tu pomogą 
– mówi dr n. med. Ryszard Mądry. – 
Do operacji kwalifikują się również te 
osoby, których figura zniekształcona 
została przez nagły spadek wagi,  

Dr n. med. ryszard mądry
specjalista chirurgii ogólnej, 

specjalista chirurgii plastycznej 
szpital Żagiel med

a także pacjenci, u których doszło do 
zwiotczenia skóry i tkanki podskór-
nej w wyniku naturalnego procesu 
starzenia się. Kandydat do operacji 
musi być w dobrej formie. Nie może 
być obciążony ciężkimi ani przewle-
kłymi chorobami – dodaje dr n. med. 
Ryszard Mądry.

Jak wygląda zabieg?
zabieg poprzedza konsultacja le-
karska, podczas której pacjent 
otrzymuje informacje o przebiegu 
operacji, znieczuleniu, ewentual-
nych powikłaniach oraz spodzie-
wanych efektach.
zabieg przeprowadzany jest  
w znieczuleniu ogólnym i trwa ok. 
2-3 godzin. Podczas operacji usu-
wa się nadmiar skóry i/lub odsysa 
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tkankę tłuszczową. cięcie pozosta-
wia bliznę po wewnętrznej stronie 
uda i w okolicy pachwiny – tłuma-
czy dr n. med. Ryszard Mądry. – Po 
nacięciu usuwa się nadmiar tkanki 
tłuszczowej i skórnej, następnie 
modeluje kształt ud. 

Po założeniu szwów nakładana 
jest specjalna bielizna uciskowa, 
która powinna być noszona przez 
ok. 4 tygodnie w ciągu dnia i w 
nocy oraz przez kolejne 2 tygodnie 
w ciągu dnia. Pacjentka pozostaje 
w szpitalu około 1-2 dób, a pełną 
sprawność odzyskuje w ciągu 6-8 
tygodni – dodaje dr n. med. Ry-
szard Mądry.

Przez kilka pierwszych dni po za-
biegu pacjentka może odczuwać 
dolegliwości bólowe, które uśmie-
rzane są lekami przeciwbólowymi. 
efekt zabiegu jest natychmiasto-
wy. Pacjentka może zaobserwo-
wać zmiany natychmiast po prze-
budzeniu się z narkozy.

Zalecenia po operacji
W tym czasie występują większy 
obrzęk, a także zasinienia, które 
ustępują po ok. 21 dniach. mniej-
sze obrzęki mogą się utrzymywać 
nawet przez 3 miesiące. W ciągu 
pierwszych dni zaleca się odpoczy-
nek i oszczędzający tryb życia. Do 
codziennej, niezbyt forsującej ak-
tywności fizycznej można wrócić 
już po 7 dniach – mówi dr n. med. 
Ryszard Mądry.

rezultatem zabiegu są wyraźnie 
smuklejsze uda, z ujędrnioną i na-
piętą skórą po ich stronie przy-
środkowej. Wysmuklenie popra-
wia proporcje całej sylwetki, co ma 
niebagatelny wpływ na samoocenę 
i samopoczucie pacjentki. 

Plastyka ud nie powinna być uważana wyłącznie za zabieg czysto ko-
smetyczny. Warto docenić również pozostałe korzyści wynikające z le-
czenia tego rodzaju.

autor: zm



HaLUKsy

ydawałoby się, że wy-
bierając przewiewne  
i wygodne japonki, nie 
wyrządzamy szkody 
naszym stopom. Nic 

bardziej mylnego. co prawda, no-
szenie japonek raz na jakiś czas nie 
wpływa negatywnie, ale w dłuższej 
perspektywie może się przyczy-
nić do poważnych deformacji stóp, 
a nawet skutecznie uniemożliwić 
normalne poruszanie się. Japonki 
ustawiają nasze stopy w nienatural-
ny sposób, a nasze palce cierpią na 
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tym najbardziej. Podczas chodzenia 
przykurczamy je, by utrzymać nie-
stabilne buty na stopie. Prowadzi 
to do przykurczy ścięgien, a w kon-
sekwencji powstawania deformacji, 
m.in. haluksa (tzw. palucha koślawe-
go). cienki pasek zlokalizowany po-
między palcami stóp wymusza pracę 
mięśni, które przybliżają duży pa-
luch w kierunku pozostałych palców  
i pogłębiając powstawanie tzw.  
Haluks Valgus – wyjaśnia dr n. med. 
Alina Blacha za szpitala Żagiel med 
w Lublinie.

Wraz z nadejściem lata i upałów na ulicach pojawiają się popularne wśród 
Polek klapki tzw. japonki. Niestety, to co modne, nie zawsze jest dla nas 
dobre. Dr n. med. Alina Blacha, specjalista ortopedii i traumatologii ze 

szpitala Żagiel med, alarmuje: japonki nie są zdrowe dla naszych stóp!

JAPONKI NIEBEZPIECZNE DLA STÓP

Dr n. med. alina Blacha
specjalista ortopedii i traumatologii

szpital Żagiel med



Wyjeżdżając na upragniony 
urlop, warto pomyśleć o zabra-
niu także innego obuwia, np. 
sandałów. W przeciwieństwie 
do japonek, pięta w sandałach 
ma zapewnioną stabilizację, po-
deszwa jest wyprofilowana, a na-
sze palce nie są angażowane do 
dodatkowego wysiłku. możemy 

Japonki pod lupą 
Po japonki sięgamy z kilku powo-
dów – szybko się je zakłada i zdej-
muje, a latem można w nich cho-
dzić niemal wszędzie. Poza tym 
utrzymanie ich w czystości jest 
bardzo proste, możemy je schować 
do torebki, są dostępne w wielu 
sklepach i to w różnych kolorach. 
zalet jest wiele, ale lekarze zwra-
cają uwagę na medyczne aspekty 
noszenia japonek. Jak podkreśla 
doktor Blacha: – Ten fason obuwia 
trudno nazwać zdrowym, ponie-
waż stopa pracuje w nim zupełnie 
inaczej niż w pełnych butach.

 
Palce stóp bez właściwej stabiliza-
cji są zmuszone do wykonywania 
dodatkowych ruchów, aby pod-
trzymać buty. To przeciąża mię-
śnie, a także naraża pięty na urazy. 
zawsze z niepokojem patrzę na 
ludzi, którzy biegną do autobu-
su w japonkach. od razu myślę  

Warto pamiętać o tym, że nasze stopy to fundament podtrzymujący całe ciało. 
często od problemów stóp zaczynają się kłopoty z kolanami, biodrami lub krę-
gosłupem. zatem warto o nie dbać i nie wystawiać na próbę, zakładając stylowe 
i wydawałoby się komfortowe, ale niezbyt zdrowe obuwie.

HaLUKsy
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Urlop pod kontrolą

w nich spacerować po różnych po-
wierzchniach bez obawy o urazy. 
To nie oznacza, że japonki należy 
schować do szafy i o nich zapo-
mnieć, ale przede wszystkim nosić 
je z głową i umiarem, by w pełni 
korzystać z zasłużonego urlopu – 
radzi doktor Blacha. 

o tym, na jakie narażają się kon-
tuzje. oczywiście korzystając z ja-
ponek od czasu do czasu, np. na 
basenie, pod prysznicem, przecha-
dzając się na plaży, nie musimy się 
bać poważnych konsekwencji. Tyl-
ko długotrwałe noszenie japonek 
szkodzi stopom – dodaje.

autor: zm



rzyczyn opadania i wiot-
czenia powiek znamy 
kilka - winne mogą być 
osłabienie mięśni w oko-
licach powiek czy, też 

uszkodzenie nerwu. Najczęściej cho-
dzi jednak po prostu o upływ cza-
su, czyli o proces starzenia się skóry. 
Wraz z nim traci ona coraz więcej 
elastyczności i sprężystości - głównie 
poprzez utratę kolagenu i sprężystych 
włókien elastynowych. szacuje się, że 
około 26. roku życia produkcja kola-
genu w naszym ciele stopniowo ma-
leje. Pierwsze tego efekty to delikatne 
zmarszczki, a zaraz później wiotczenie 
skóry, w tym właśnie powiek. Niestety 
dodaje to twarzy powagi, charaktery-
stycznego smutnego wyrazu, a przede 
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By odzyskać blask spojrzenia

mówi się, że oczy to zwierciadło duszy, dlatego tak bardzo 
chcemy, by właśnie one długo wyglądały młodo. Niestety 

wraz z upływem czasu skóra na naszych powiekach staje się mniej 
elastyczna i bardziej wiotka, twarz zyskuje smutny, zmęczony wyraz. 
Jak możemy sobie z tym poradzić? między innymi o plastyce powiek 
opowiada dr n. med. Ryszard Mądry, chirurg ze szpitala Żagiel med. 

wszystkim lat. Najczęściej problem 
ten nasila się u osób po 40. roku życia, 
ale zdarza się, że spotyka także osoby 
młodsze. 

- Jest to najczęściej tylko problem 
kosmetyczny, bywa jednak, że skóra 
tak mocno zasłania źrenice i prze-
szkadza we właściwym widzeniu, 
np. podczas pracy, czytania czy pro-
wadzenia pojazdów, że lekarze kie-
rują pacjenta na zabieg chirurgiczny 
ze względów leczniczych – tłuma-
czy dr Ryszard Mądry. 

Dr n. med. ryszard mądry
specjalista chirurgii ogólnej, 

specjalista chirurgii plastycznej 
szpital Żagiel med



Pacjent może powrócić do normal-
nego trybu życia po upływie około 
10 dni. efekty zazwyczaj są bardzo 
dobre. znika z twarzy wrażenie 
smutnych oczu, twarz wygląda mło-
dziej i weselej, a pacjenci czują się 
przez to bardziej pewni siebie. 

Na zabieg plastyki powiek zdecydowała się pani Urszula Kamyk, która 
jest bardzo zadowolona z efektu operacji. 

Zyskać pewność siebie
operacja plastyki powiek górnych 
trwa około godziny, jest przepro-
wadzana w znieczuleniu miejsco-
wym. Najpierw specjalista rysuje na 
powiece linie, czyli punkty orienta-
cyjne w trakcie operacji, które od-
wzorowują nadmiar skóry. Następ-
nie, tuż po przemyciu preparatem 
antyseptycznym, wykonuje cięcia 
w wyznaczonych miejscach na po-
wiece górnej. zaraz potem lekarz 
usuwa nadmiar skóry i tkanek mięk-
kich. ranę zszywa bardzo cienką 
nitką, tak że blizna jest praktycznie 
niewidoczna. Na koniec nakłada 
opatrunek, którego nie powinniśmy 
zdejmować przed upływem dwóch 
dni. Pacjenci opuszczają szpital kilka 
godzin po zakończeniu zabiegu. 

17

PLasTyKa PoWieK

Jednak nie tylko pomoc chirur-
ga może nam się przydać. czasem 

- gdy zauważymy początki tego 
problemu u siebie, warto zacząć 
ćwiczyć mięśnie oka, np. poprzez 
szerokie otwieranie na kilka sekund 
oczu (nie marszcząc przy tym czoła), 

Tuż po operacji mogą się po-
jawić zaczerwienienia, siniaki  
i obrzęki. Dobrze wtedy skorzy-
stać z kojących, zimnych okła-
dów. szwy ściągamy po około 
tygodniu, czasem nawet po pię-
ciu dniach. Widoczna opuchlizna 
zwykle całkowicie ustępuje po 
około trzech tygodniach – opo-
wiada dr Mądry. – W trakcie 
rekonwalescencji pacjent powi-
nien zrezygnować ze szkieł kon-
taktowych i makijażu, a także in-
tensywnego wysiłku fizycznego. 
Nie powinien wtedy korzystać  
z solarium czy sauny. Warto uni-
kać także ostrego słońca, nakła-
dać okulary przeciwsłoneczne,  
a w nocy spać na wysokiej po-
duszce.

Odmładzający trening

albo mocno spoglądając na przemian 
– w górę, w dół i na boki, nie porusza-
jąc głową. Powtarzajmy je kilkanaście 
razy dziennie przez kilka minut – zaleca  
dr Mądry. 

-  Jestem pielęgniarką, czasem pracu-
ję nawet 12 godzin bez przerwy. oczy 
mi się szybciej męczyły, powieki swę-
działy, cały czas musiałam je pocierać  
i zdejmować rękawiczki, a ręce od nowa 
dezynfekować. Problem maskowałam 
grzywką, okularami, odpowiednim ma-
kijażem... Po operacji zniknął całkowicie, 
teraz mam szersze pole widzenia, lżejsze 
powieki, cieszę się, że zdecydowałam 
się na ten krok, to była dobra decyzja   
– mówi pani Urszula. – sam zabieg, jak  
i proces gojenia były dla mnie praktycz-
nie bezbolesne.

mogą nas wesprzeć odpowiednie 
ćwiczenia.

autor: zm
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Lek. med. 
Borowiecka-Dąbrowska anna

Lek. med. 
Kolasińska-Tyluś agnieszka
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Dr n. med. radomański Tomasz

Lek. med. marciniak Urszula

Dr n. med. szymczyk Halina

Dr n. med. Janusz Witold
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Lek. med. 
Sempka-Komorzycka Jolanta

Dr n. med. szklener sebastian

Dr n. med. stoma filip

Dr n. med.
Brzozowska-Jaśkiewicz anna

Dr n. med. Jaworski Tomasz

Dr hab. n. med. gogacz marek

Prof. dr hab. n. med. 
rechberger Tomasz

Dr n. med. Wierzbicki ryszard

Dr n. med. Jesipowicz Jacek

Lek. med. gontarz Nina

Dr n. med. marta monist

Dr n. med. mądry ryszard
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Prof. dr hab. n. med.
Tomaszewski Tomasz
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Lek. med. czyż Jerzy

Dr n. med. 
Błaszkiewicz Katarzyna

Dr n. med.
Brzozowska-Jaśkiewicz anna

Dr n. med. 
maciejczyk-Pencuła monika

Lek. med. rybak Janusz



Dr n. med. 
gruszecka-gerkowicz renata

Lek. med. Bielecka  emilia

Lek. med.
michałojć-Derkacz magdalena

Lek. med. mika Joanna

Dr n. med. szenk Jana

Lek. med.
Wójcikowska-Karska Jolanta

Lek. med. łoś-Dudziak Jolanta

Lek. med. członka adam

Lek. med. Prażmo Bartosz

Dr hab. n. med. 
szymański marcin

Dr n. med. Kleczkowski Tomasz

Dr n. med. Kusa Wanda

Dr n. med. Walawski Jacek
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Lek. med. gawęda roman

Dr n. med. raganowicz Tomasz

Dr n. med. Konaszczuk Tomasz
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Lek. med. Broda Tomasz

Lek. med. Jaworska Urszula
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