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Ważne numery
telefonów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
06-500 Mława, ul. Dr Anny Dobrskiej 1

Numer na centralę szpitala: 23/ 654-32-35
www.szpitalmlawa.pl, email: sekretariat@szpitalmlawa.pl
Numery wewnętrzne:
- Punkt Obsługi Pacjenta - wew. 271
- Medyczne Laboratorium Bakteriologiczne
(pobrania 7:15-18:00) – wew. 290
- Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
(pobrania 7:15-10:00) – wew. 220
- Pracownia Serologii z Bankiem Krwi
(pobrania 7:15-10:00) – wew. 269
- Pracownia Cytologii – wew. 282
- Pracownia diagnostyki obrazowej, RTG, USG, TK
– wew. 291
Rejestracja:
- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza – wew. 281
- Poradnia Chirurgii Ogólnej – wew. 212
- Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – wew. 212
- Poradnia Chirurgii Onkologicznej, Poradnia
Onkologiczna – wew. 212
- Poradnie Specjalistyczne – wew. 289, 299
(rejestracja codziennie 7:00-14:30)
		 a)
Poradnia Dermatologiczna (lekarz przyjmuje
			
w poniedziałki od 16:00)
		 b)
Poradnia Laryngologiczna (poniedziałek,
			
wtorek, czwartek 9:00-14:00)
		 c)
Poradnia Okulistyczna (poniedziałek 9:00
			
- 14:00, środa 9:00-12:00)
		 d)
Poradnia Kardiologiczna (wtorek od 10:00,
			
środa od 15:30, czwartek od 12:00)
		 e)
Poradnia Neurologiczna (poniedziałek, środa,
			
piątek 9:00-12:00, wtorek od 14:00)
		 f)
Poradnia Urologiczna (poniedziałek od 13:00,
			
wtorek od 11:00, 1x w miesiącu czwartek od
			
11:00 lub 13:00)

Oddziały szpitalne
- O. Chirurgiczny Ogólny
		 a)
dyżurka lekarska – wew. 261
		 b)
dyżurka pielęgniarska – wew. 260
		 c)
sekretarka medyczna – wew. 263
- O. Pediatryczny
		 a)
dyżurka lekarska – wew. 256
		 b)
dyżurka pielęgniarska – wew. 255
		 c)
sekretarka medyczna – wew. 259
- O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii
		 a)
dyżurka lekarska – wew. 214
		 b)
dyżurka pielęgniarska – wew. 213
- O. Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
		 a)
dyżurka lekarska – wew. 353
		 b)
dyżurka pielęgniarska – wew. 352
- O. Ginekologiczno – Położniczy
		 a)
dyżurka lekarska – wew. 249
		 b)
dyżurka pielęgniarska – wew. 247
		 c)
sekretarka medyczna – wew. 248
- O. Rehabilitacyjny
		 a)
dyżurka lekarska – wew. 363
		 b)
dyżurka pielęgniarska – wew. 365
- O. Internistyczno-Kardiologiczny z Odcinkiem
		 Udarowym
		 a)
dyżurka lekarska – wew. 223
		 b)
dyżurka pielęgniarska – wew. 222
		 c)
sekretarka medyczna – wew. 225
- Szpitalny Oddział Ratunkowy – wew. 200
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Szanowni Państwo,
Oddaję w Państwa ręce magazyn w całości poświęcony tematyce naszego mławskiego szpitala. Został wydany z myślą
o Was i dla Was. Wiemy, jak ważne jest zdrowie dla każdego z nas. Za nami bardzo trudny czas, którego doświadczył
chyba każdy. Pandemia koronawirusa przeorganizowała pracę naszej służby zdrowia. Musieliśmy stawić czoła bardzo
trudnym wyzwaniom, którym – jak myślę – daliśmy radę. Staraliśmy się z całym personelem szpitala pracować tak, aby
każdy pacjent miał poczucie bezpieczeństwa. Dziś można powiedzieć, że pracujemy w miarę normalnie, chociaż jesteśmy
wszyscy przygotowani na przyjęcie kolejnej fali koronawirusa, która – mam nadzieję – nie nadejdzie lub będzie zdecydowanie słabsza.
W tym wydaniu postaramy się Państwu przybliżyć pracę naszego szpitala,
zapoznać z oferowanymi usługami oraz wprowadzić w tajniki pracy niektórych
oddziałów. Powiemy, dlaczego trzeba się szczepić i gdzie można to zrobić; jak
przeciwdziałać zachorowaniom na COVID-19 oraz sezonową grypę; jak daliśmy
sobie radę z pierwszą falą covida i czy witamina D w nadmiarze szkodzi.
Te i wiele innych ciekawych tematów znajdą Państwo w pierwszym numerze
naszego magazynu.
Mam nadzieję, że będzie to nie tylko przyjemna i ciekawa, ale także pożyteczna lektura.
Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami
Waldemar Rybak, dyrektor SPZOZ w Mławie

Nikomu nie było łatwo
Dodatkowy zbiornik tlenu
Dlaczego artroskopia?
Rehabilitacja poudarowa
Co robić, jak się chronić przed jesiennymi chorobami?
Na pierwszej linii frontu
Przygotuj się do porodu w szkole rodzenia
Adres redakcji:
06-500 Mława
ul. Dr Anny Dobrskiej 1
tel. 23 654 -32 -35 wew. 313
www.szpitalmlawa.pl
e-mail: redaktor.naczelny@szpitalmlawa.pl
Koordynator projektu - Marta Pietrzak, ProMat Agency
Redaktor Naczelny - Anna Tarnowska
Wydawca: SPZOZ w Mławie
ul. Dr Anny Dobrskiej 1, 06-500 Mława
Skład i opracowanie graficzne:
Michał Nowakowski
Druk: Drukarnia Chroma
Nakład : 3000 egz.
UWAGA:
Kwartalnik bezpłatny „Nasze Zdrowie” nie zastępuje
indywidualnego kontaktu z lekarzem. Przed skorzystaniem
z porad należy się skonsultować z lekarzem.

str. 4, 5, 6
str. 7
str. 8, 9
str. 13
str. 10, 11
str.16, 17
str. 18
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Nikomu nie było łatwo

Pandemia nie daje o sobie zapomnieć,
miejmy jednak nadzieję, że szpital
w Mławie najgorsze ma już za sobą.
Ale lekarze, pielęgniarki, cały personel
szpitala nadal robią wszystko, by nie
dopuścić do dalszego rozprzestrzeniania
się choroby. Nie bacząc, że sami także mogą zachorować, a nawet umrzeć.
O sytuacji w mławskim szpitalu Wanda
Cymerman rozmawia z Agatą Stolarską,
pielęgniarką epidemiologiczną, zastępcą
dyrektora ds. pielęgniarstwa.

Agata Stolarska, pielęgniarka
epidemiologiczna, zastępca
dyrektora ds. pielęgniarstwa.

- Może najpierw wyjaśnijmy, co oznacza tytuł „pielęgniarka epidemiologiczna”.
- Głównym zadaniem pielęgniarki epidemiologicznej jest zapobieganie zakażeniom szpitalnym, czyli sytuacjom, w których
pacjenci i personel mogą zarazić się chorobą od osób przebywających na terenie szpitala. Trzeba przy tym wiedzieć, że
pielęgniarka epidemiologiczna pracuje nie tylko w szpitalach
zakaźnych oraz nie jedynie w czasie występowania epidemii. Do
jej obowiązków należą m.in. organizowanie i planowanie pracy
personelu, monitorowanie zakażeń szpitalnych, nadzorowanie
stanu sanitarno-higienicznego oddziałów i innych komórek organizacyjnych placówki.
- Czyli jak największa dbałość o wysoką jakość leczenia
i pobytu pacjenta w ośrodku leczniczym, w zakresie
profilaktyki zakażeń szpitalnych?
- Pielęgniarka epidemiologiczna musi posiadać wiedzę z wielu
dziedzin, nie tylko medycznych. Zakres jej działania jest bardzo
szeroki. Poprzez odpowiednie działania i procedury, stosowanie środków ochrony osobistej i zalecenia, w tej pracy łączy się
wiedzę merytoryczną z umiejętnościami społecznymi, zaangażowaniem i odpowiedzialnością. Razem z lekarzem, specjalistą
chorób wewnętrznych i mikrobiologiem tworzą pierwszą linię
frontu w walce z rozprzestrzeniającą się chorobą. Innymi słowy,
pielęgniarka epidemiologiczna musi nieustannie dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.
- Jak szpital w Mławie poradził sobie z obecną epidemią, zwaną potocznie covidem?
- Wydaje mi się, że poradziliśmy sobie całkiem nieźle. Musieliśmy, zgodnie z decyzjami wojewody mazowieckiego, wyznaczyć
kilka oddziałów, na których czasowo leczeni byli pacjenci zakażeni Sars Cov-2. Zorganizowaliśmy punkt konsultacyjny, który
znajduje się w izbie przyjęć, i cały czas ten punkt jest aktywny,

więc pacjent z podejrzanymi objawami trafia do punktu konsultacyjnego, po czym jest dalsza diagnostyka. Obecnie, również
zgodnie z decyzją wojewody, mamy dwa łóżka obserwacyjne.
O weryfikacji, czy chory wymaga wykonania testu PCR, czy
specjalistycznego badania tomografii komputerowej, decyduje lekarz, który podejmuje decyzję co dalej, ocenia czy pacjent
wymaga hospitalizacji – jeżeli tak, to kierowany jest do szpitala
zakaźnego.
- Łatwo nie było?
- Nie powiem, że było łatwo, bo było dużo trudności. Było dużo
pacjentów, z którymi tak naprawdę nie mieliśmy co zrobić,
nie było dla nich miejsc w szpitalach zakaźnych, musieliśmy
wykonywać wiele telefonów, a potem ostatecznie organizować
oddziały.
- To było duże wyzwanie dla szpitala? Trzeba było mocno się przeorganizować?
- O, tak. To było duże wyzwanie, choć trzeba przyznać, że byliśmy
w lepszej sytuacji od innych szpitali, bo mieliśmy hospicjum. Jest
to budynek niezależny, oddzielony od szpitala. Umieszczenie tam
oddziału z chorymi covidowymi było bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ chorzy ci nie mieszali się z innymi pacjentami,
co zapewniało względne bezpieczeństwo. Co prawda, na krótko,
gdyż było wiele ognisk epidemicznych. W ich efekcie trafiali do
nas pacjenci, którzy pierwsze badania PCR mieli ujemne, a po
dwóch, trzech dobach okazywało się, że wyniki były pozytywne.
Z tego powodu było wiele problemów. Musieliśmy zamykać
i czyścić oddziały, przeprowadzać ich generalną, bardzo dokładną dezynfekcję. Początkowo wystarczało 14 łóżek, ale szybko
było tak dużo przypadków, i nie było co z nimi zrobić, nie było
gdzie ich położyć, nie było możliwości hospitalizacji w innych
szpitalach, że zdecydowaliśmy, zgodnie z decyzją wojewody
mazowieckiego, o zwiększeniu liczby do 42 łóżek. Właściwie cały
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oddział wewnętrzny był wydzielony do opieki nad tymi pacjentami. W związku z tym musieliśmy także pobudować śluzę, która
zapewniała bezpieczeństwo zarówno personelowi, jak i pacjentom. Było potrzebnych wiele organizacyjnych zmian, a przede
wszystkim szkolenie personelu w zakresie ubierania i rozbierania
w kombinezony, właściwego zastosowania środków ochrony
osobistej.
- Wszystkiego trzeba było się uczyć...
- Nie mieliśmy gotowych rozwiązań. Musieliśmy sami radzić
sobie z problemem, który był i jest przecież problemem ogólnopolskim (światowym). Oddziały zostały dostosowane do sytuacji.
Mieliśmy pacjentów w różnym stanie zdrowia, takich którym
potrzebny był tlen do oddychania, takich którzy byli włączeni
w respiratory i takich, którzy potrzebowali wysokoprzepływowej
terapii tlenem i opieki anestezjologicznej. I taką opiekę też zorganizowaliśmy. Uważam, że ostatecznie chyba nie wypadliśmy tak
źle, że poradziliśmy sobie z problemem. Choć to był naprawdę
bardzo duży problem. Tamta jesień, później wiosna…
- Sami nie baliście się zachorowania na covid?
- Na początku był ogromny strach wśród personelu Bali się lekarze, pielęgniarski, wszyscy się baliśmy, bo tylko głupi mógł się nie
bać. Nie wiedzieliśmy, z czym mamy tak naprawdę do czynienia.
A im więcej było wiedzy, tym było więcej strachu. Potem jakoś
ten strach opanowaliśmy. Pierwszy przypadek, który mieliśmy,
był w nocy. Lekarz, który wtedy był na dyżurze, zadzwonił z izby
przyjęć i powiedział, że ma problem, bo żaden szpital nie chce
tego pacjenta przyjąć. Zadzwoniłam szybko do pana dyrektora,
przyjechałam do szpitala, przyjechał pan dyrektor naczelny i pan
dyrektor ds. medycznych, to było około drugiej w nocy. Wykonanych zostało kilka telefonów, ostatecznie pacjent ten trafił do
szpitala zakaźnego, ale dla wszystkich było to nowe zjawisko,
i musieliśmy się z nim tak naprawdę zapoznać. Szybko zaczął
chorować również personel. I to był kolejny
problem organizacyjny.
- Na szczęście nie wszyscy chorowali...
- Chory personel trafiał na kwarantannę,
na izolację domową. To były bardzo duże
liczby zachorowań personelu, konieczne były
przesunięcia z różnych oddziałów, żeby zapewnić opiekę pacjentom hospitalizowanym.
Sytuacja ta utrudniała pracę całego szpitala.
Ale opieka dla pacjenta była zapewniona.
Ja też często przebywałam na covidowym
oddziale, ale na szczęście nie zachorowałam.
I mój mąż też nie zachorował.
- Służba zdrowia pracowała na innych
zasadach. Dostęp do lekarza rodzinnego był ograniczony w wielu przypadkach niemożliwy. A zapalenie płuc
u pacjentów z Covid-19 rozwijało się
w ekspresowym tempie...
- Przed naszym szpitalem też były kolejki
karetek. Wiele nauczyliśmy się na swoich
błędach. Musieliśmy sami do wszystkiego
dochodzić, na zasadzie prób i błędów. Po
omacku. Dobra współpraca z Państwową Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,
na zasadzie burzy mózgów, a w szczególności z działem epidemiologii. Pracujące
tam osoby były i są dużym wsparciem...
dzwoniliśmy w nocy, o północy, bo trzeba
było problem rozwiązać. Mieliśmy dużo spotkań wewnętrznych. Opracowaliśmy wiele
wewnętrznych zaleceń, które były wprowadzone zarządzeniem dyrektora, między
innymi wykonanie u pacjenta podejrzanego
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o zakażenie tomografii komputerowej. Badanie to było bardzo
pomocne. Pacjent przychodzi do szpitala z objawami sugerującymi zakażenie Sars-Cov-2, potwierdzeniem w każdym przypadku było wykonanie badania genetycznego PCR. W początkach
pandemii na wynik PCR musieliśmy czekać 48 do 72h. Pacjent
w oczekiwaniu na wynik przebywał w punkcie konsultacyjnym
pod opieką personelu. Wynik tomografii komputerowej i dodatkowo określenie miana przeciwciał w klasie IgM i IgG było dla
personelu cenną informacją.
- Jak w tym trudnym czasie zachowywał się personel?
Czy nie bał się panicznie zarażenia?
- Były osoby, które chciały pracować, ale też były takie, które po
prostu wzięły zwolnienie i takie, które bały się o zdrowie i życie
swoich bliskich. Covid pokazał podejście osób do pracy, szacunek
do pracy, zweryfikował bardzo nasze szeregi. Wśród personelu
bardzo było to zauważalne. Niemniej, wszyscy byli zmęczeni...
Ale co by było, gdyby każdy powiedział, ja idę na zwolnienie, ja
nie pracuję, ja się boję, ja do ciebie się nie dotykam, bo możesz
być chory. To kto pomoże pacjentom? Taka nasza praca, taki
wybraliśmy zawód…
- Taki zawód, taka praca, pewnego rodzaju misja... Chorowali lekarze, pielęgniarki, personel pomocniczy. Ale
do większych tragedii nie doszło?
- Nie znam dokładnych danych, ale w Polsce zakażonych zostało
kilkanaście tysięcy pielęgniarek. Wśród zmarłych są lekarze,
pielęgniarki. Na ryzyko zakażenia narażeni są często także ci
pracujący na innych odcinkach ochrony zdrowia. Zwłaszcza tam,
gdzie nie są odpowiednio zabezpieczeni. Wciąż bywa tak, że pacjent przed przyjęciem do szpitala ma wynik testu ujemny, a po
dwóch, trzech dniach okazuje się, że jest jest jednak zakażony.
Dlatego tak ważne są masowe szczepienia. Ten, kto się nie szczepi, jest nieodpowiedzialny. Nikt nie wie, kiedy zachoruje. Wielu
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nie wierzyło w istnienie choroby, a uwierzyło dopiero wtedy,
kiedy stracili najbliższe osoby. Wiele takich osób jest, zachorowała matka, ojciec, dziadek, babcia i nie udało się im pomóc.

trochę sprzętu dla pacjentów, respiratorów, monitorów, środków
ochrony które były bardzo potrzebne, i urządzenia do wysokoprzepływowej terapii tlenem…

- Jak już mówimy o szczepieniach, to dużo zostało zaszczepionych osób w naszym powiecie?
- Zaszczepiliśmy 195 strażaków, 105 policjantów, 734 nauczycieli,
43 przewlekle chorych, 35 niepełnosprawnych, 904 medyków,
pozostałych, w tym dzieci od 12. roku życia, seniorów, młodzież
2306 osób. Ogólnie zaszczepiliśmy 4322 osoby, razy dwa, ponieważ dwie dawki szczepionki to daje nam 8644.

- A jakaś rehabilitacja po przebytym covidzie?
- Mamy łóżka rehabilitacyjne. Jest nimi duże zainteresowanie.
Gdybyśmy mieli większą bazę lokalową, to moglibyśmy więcej
tych łóżek mieć, są naprawdę potrzebne, możemy mieć ich tyle,
na ile nasza baza lokalowa pozwala. Ale największą bolączką były
problemy z personelem tzw. białym.

- W pani odczuciu jest to dużo czy mało?
- Uważam, że mało. Podczas rozmów z pacjentami na jednym
z naszych oddziałów, okazało się, że na 16 pacjentów zaszczepionych było 2. A są już dwa nowe przypadki w naszym powiecie.
- Problemy z chorującym personelem nie były jedynymi, z którymi musieliście się zmierzyć?
- Baliśmy się, że może zabraknąć tlenu, było bardzo duże zużycie,
ale nie było takiej sytuacji żeby go zabrakło. Aktualnie jest realizowana inwestycja – będzie drugi zbiornik tlenu. Otrzymaliśmy

- W większości szpitali chyba jest problem z personelem? Począwszy od personelu lekarskiego, pielęgniarskiego?
- Jest nas po prostu za mało. Są przepisy, które określają normy
zatrudnienia pielęgniarek. Na szczęście w naszym szpitalu już
teraz, powolutku to się zaczyna układać. W tym roku przyjęliśmy
kilka młodych pielęgniarek do pracy i mam nadzieję, że jeszcze
uda się przyjąć kilka osób. Przez wiele lat nie było w ogóle przyjęć do pracy, no może pojedyncze osoby. Nie było możliwości
pracy dla pielęgniarek/pielęgniarzy/położnych w kontrakcie, na
umowę zlecenie. Nie wiem, czym to było spowodowane. A teraz
mamy pielęgniarki/pielęgniarzy,
położne i ratowników pracujących
na kontrakcie i umowę zlecenie. To
bardzo ułatwia pracę.
- Pralnia...
- Szpitalna pralnia została zlikwidowana, gdyż nie spełniała wymagań
pod względem epidemiologicznym
i nie tylko. Stwarzała niebezpieczeństwo dla personelu i duże zagrożenie dla pacjentów. Musieliśmy tak
zrobić, żeby zapewnić to bezpieczeństwo. Mamy dużo nowej pościeli,
a przedtem jej brakowało. Jest przy
tym przywożona na czas, czysta, biała, w oddziale dziecięcym kolorowa.
Personel medyczny zabezpieczony
został w odzież ochronną.
- Na koniec... Czwarta fala?
- Na tę chwilę wydaje mi się, że
jesteśmy dobrze przygotowani na
czwartą falę. W zasobach magazynowych mamy znaczne ilości środków
ochronny indywidualnej, środków
do dezynfekcji. Myślę, że w czasie
czwartej fali nie będzie tak wzmożonej liczby zachorowań. Śledzę liczbę
zakażeń, są kolejne ich wzrosty...
Mam jednak nadzieję, że tym razem
łagodniej to przejdzie. Mamy już
opracowane procedury, mniej się
boimy, zdążyliśmy się oswoić z całą
sytuacją. I chyba społeczeństwo już
inaczej reaguje. Miejmy nadzieję, że
taki koszmar jak z filmu już się nigdy
nie powtórzy.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Wanda Cymerman
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Prawie 5 mln na nowoczesny sprzęt
dla naszego szpitala
Dobra wiadomość dla pacjentów mławskiego szpitala. Szpital w Mławie być
może jeszcze w tym roku wzbogaci się
o nowy, nowoczesny sprzęt. Decyzje w tej
sprawie już zapadły, pozostaje tylko kwestia przygotowania pomieszczeń, co również zostanie sfinansowane z dotacji. Jak
mówi Waldemar Rybak, dyrektor SPZOZ
w Mławie – ciągle staramy się pozyskiwać
nowe fundusze, zarówno na zakup nowego sprzętu jak i na adaptacje pomieszczeń. Teraz udało nam się pozyskać środki
na zakup nowoczesnego tomografu
komputerowego 64-rzędowego. Jest
to supernowoczesny tomograf, który bardzo przysłuży nam się w diagnozowaniu.
Następnym sprzętem, o który wnioskowaliśmy, jest aparat do USG z głowicą
umożliwiającą badanie klatki piersiowej, co zdecydowanie przyspieszy
diagnozowanie pacjentów chorych na CO-

VID-19. Kolejnym sprzętem,
który mławski szpital otrzymał, jest stacjonarny aparat
RTG. Dodatkowo do szpitala
trafi również nowy, nowoczesny ambulans typu „S”
(specjalistyczny). Łączna wartość inwestycji to
ponad 4 mln 700 tys. zł.
Kolejne nasze wnioski
inwestycyjne – m.in. na rozbudowę SOR
oraz kompleksową modernizację budynku
poradni specjalistycznych, czekają na rozpatrzenie – dodaje dyrektor szpitala.
Należy także dodać, że sprzęt (TK, RTG
i USG) zostanie zakupiony w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego na
podstawie udzielonego Dyrektorowi przez
Zarząd Województwa Mazowieckiego pełnomocnictwa i będzie własnością Urzędu
Marszałkowskiego. Szpital w Mławie bę-
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dzie korzystał z ww. aparatów w ramach
umowy użyczenia, natomiast po całkowitym zamortyzowaniu wartości zostaną one
przekazane Szpitalowi na podstawie umowy darowizny. Postępowanie na zakup
ambulansu dla SPZOZ w Mławie zostanie
przeprowadzone przez warszawski MEDITRANS i ambulans zostanie przekazany
na podstawie umowy darowizny.
Projekt finansowany ze środków unijnych.

DODATKOWY SPRZĘT DO WALKI Z COVID-19
5 ssaków elektrycznych, 2 defibrylatory oraz kardiomonitor to kolejne sprzęty, które nasz szpital
otrzymał do walki z koronawirusem w ramach projektu
„Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronowirusa
SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
Zakup sprzętu finansowany ze środków unijnych.
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Dlaczego
artroskopia?

Coraz większy odsetek kontuzji, z jakimi pacjenci
zgłaszają się do lekarza ortopedy, stanowią uszkodzenia stawów. Przyczyn, dla których stawy mogą
odmówić posłuszeństwa, jest wiele. Należą do nich
otyłość, sporty wyczynowe, ale także siedzący tryb
życia oraz inne zwykłe czynności dnia codziennego.
Część uszkodzeń można wyleczyć poprzez unieruchomienie stawu, fizjoterapię i stosowanie leków
przeciwbólowych oraz przeciwzapalnych. Są jednak
takie uszkodzenia, które mogą wymagać leczenia
operacyjnego. O tym, jak ważne są stawy, nie trzeba
chyba nikogo przekonywać. O najlepszej małoinwazyjnej metodzie leczenia określanej mianem artroskopii operacyjnej mówi Sławomir Osiński, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
Rozmawiała Marta Pietrzak

– Przyjechałem do mławskiego szpitala, by zająć się przede
wszystkim pacjentem operacyjnym o profilu artroskopowym, czyli
takim chorym, u którego można wykorzystać wspomnianą technikę małoinwazyjną – mówi ortopeda Sławomir Osiński. – Metoda
ta polega na wprowadzeniu kamery do małej przestrzeni, jaką jest
staw, co da możliwość reperacji różnych uszkodzonych elementów
znajdujących się w jego wnętrzu. Tą techniką można zoperować
takie stawy jak staw kolanowy, łokciowy, skokowo-goleniowy czy
też bark, którym się szczególnie pasjonuję.
I na tym polega artroskopia?
Artroskopia to badanie małoinwazyjne, a zarazem metoda lecznicza, która daje możliwość dokładnego zdiagnozowania i dokładnej
reperacji uszkodzonej struktury. Wykonuje się ją poprzez nacięcie
skóry w kilku miejscach, co pozwala na wprowadzenie kamery
(2-4 mm) i narzędzi o podobnej średnicy. Dzięki właśnie artroskopii możemy dotrzeć do miejsc trudnych do spenetrowania przez
techniki z zastosowaniem klasycznych szerokich dojść operacyjnych. Dzięki artroskopii i punktowym ranom w różnych miejscach
można leczyć stawy ze wszystkich stron na raz (wszystkie składowe choroby lub kilka chorób jednocześnie), gdzie przy klasycznych
metodach otwartych rana ogranicza nas do jednej okolicy. Ponad
to stosując artroskopię, widzimy obraz na monitorze w powiększeniu, co daje możliwość bardziej precyzyjnego i mniej traumatycznego zaopatrywania uszkodzonych tkanek. Podczas zabiegu operacyjnego działamy zwykle w polu bezkrwawym albo z niewielkim
krwawieniem, nad którym panujemy, a pacjent szybciej dochodzi
do sprawności fizycznej. Artroskopia trwa od kilkudziesięciu
minut do 2 godzin (np. urazy wielowięzadłowe). Wykonuje się ją
w salach operacyjnych. W zależności od potrzeby stosowane są
różne typy znieczulenia. W przypadku artroskopii barku zazwyczaj
jest to znieczulenie ogólne. Przy artroskopii stawów kończyny dolnej najczęściej stosujemy znieczulenie przewodowe podpajęcze.

lek. Sławomir Osiński – specjalista ortopedii
i traumatologii narządu ruchu

Artroskopia to więc diagnozowanie czy już zabieg operacyjny?
Artroskopia to też diagnozowanie. Oprócz wstępnej diagnozy,
jesteśmy w stanie jeszcze wiele uszkodzeń naprawić, co jest
związane z rozwojem technologii, narzędzi, które są dedykowane,
jak choćby do barku. Oczywiście, wszystko zależy od tego z jakimi
uszkodzeniami pacjent zgłasza się po pomoc, jaki jest jego stan
ogólny, jakimi chorobami dodatkowymi jest obciążony, jak był
wcześniej prowadzony – to często dyktuje nam nasze dalsze
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postępowanie. Przede wszystkim pacjenta trzeba możliwymi
sposobami dobrze zdiagnozować przed zabiegiem poprzez ogólnodostępne badanie RTG, TK czy też bardziej szczegółowym dla
tkanek miękkich badaniem rezonansu magnetycznego. Artroskopia daje możliwość zdiagnozowania, co skrupulatnie na początku
zabiegu wykorzystuję, zwykle potwierdzając wcześniej postawione
rozpoznanie, po czym przystępuję do działań naprawczych i w tym
sensie należy te działania rozumieć jako zabieg operacyjny.
Kto powinien zgłosić się na taki zabieg?
Na zabieg operacyjny artroskopii pacjenci powinni być kierowani
przez odpowiednio przeszkolonego lekarza specjalistę, którym
zwykle jest ortopeda. To on stwierdza nieprawidłowości w obrębie
chorego stawu, spowodowane przez urazy czy zmiany zwyrodnieniowe i decyduje, czy są one wskazaniem do wykonania artroskopii. Każdy pacjent, którego operuję jest przeze mnie konsultowany
i ostatecznie kwalifikowany do zabiegu. Co do wskazań w obrębie
barku są to najczęściej osoby z uszkodzeniem stożka rotatorów
z niestabilnościami stawo-ramienno-łopatkowymi, a w obrębie
kolana z uszkodzeniami łąkotkowymi, więzadłowymi, chrząstkowymi. Innymi wskazaniami do zabiegu są nawracające obrzęki czy
dolegliwości bólowe śródstawowe o niejasnej przyczynie, złamania
śródstawowe, obecność ciał obcych w stawie, choroby ogólnoustrojowe niszczące stawy, jak reumatoidalne zapalenie stawów
czy torbiele okołostawowe. W zakres działań artroskopowych
wchodzą zmiany zwyrodnieniowe na tyle mało zaawansowane, że
po zastosowaniu artroskopii, dochodzi do zmniejszenia dolegliwości i przedłużenia choremu funkcjonowania w komforcie, bez
użycia ostatecznej techniki jaką jest założenie protezy stawu.
Jak długo dochodzimy do pełnej sprawności?
To wszystko zależy od rozległości uszkodzeń, które należy zaopatrzyć, kondycji tkanek, które operujemy jak i indywidualnych
predyspozycji pacjenta. Od jego progu bólowego, stosowania się
do zaleceń, jego motywacji do wyzdrowienia. Jedni pacjenci mogą
być w pracy już następnego dnia, inni zaś za kilka dni lub nawet
tygodni. To wszystko zależy też od charakteru pracy. Jeśli będzie
to praca siedząca, która nie obciąża stawów, to zdecydowanie
wrócimy do niej szybciej, niż do pracy wymagającej aktywności
fizycznej. Długość rehabilitacji zależy oczywiście też od rodzaju
wykonywanego zabiegu. Inny czas powrotu do zdrowia będzie
miał pacjent, u którego pobrano tkanki do przeszczepu, potem po
uformułowaniu tuneli kostnych przeciągnięto przez nie opracowany przeszczep, ufiksowano śrubami kostnymi i zamknięto
staw. Inne zaś będą kryteria, jeśli pacjent ma zabieg z niewielkim
uszkodzeniem łękotki nadającej się do szycia lub resekcji. Ci pacjenci, gdzie zabiegi są mniej obszerne, mniej inwazyjne, szybciej
dochodzą do pełnego zdrowia. Są tacy pacjenci, którzy mają silną
motywację powrotu do pracy, a są tacy, którzy takiej motywacji nie
mają. Drugą kwestią jest organizm. Każdy ma inny. U niektórych,
jak się ich mocniej dotknie, mają siniaka, a są tacy, którzy go mieć
nie będą nawet przy większym stłuczeniu. Rehabilitacji potrzebuje każdy pacjent, tylko każdy w innym zakresie. Inaczej będzie
ona przebiegać u sportowca wyczynowego, a inaczej u osoby bez
aspiracji sportowych, chcącej spokojnie korzystać z życia bez
nadmiernego wysiłku fizycznego. Pacjenci z duża nadwagą oraz
chorzy na cukrzycę, reumatoidalne zapalenie i tym podobne jednostki chorobowe będą zdecydowanie wolniej wracać do fizycznej
sprawności.
Ryzyko…
Ryzyko powikłań po zabiegu artroskopii jest stosunkowo małe
w porównaniu do innych operacyjnych klasycznych technik. Przed
zabiegiem każdy pacjent jest informowany o przebiegu zabiegu,
na czym on będzie polegał i o różnych powikłaniach, które mogą
wystąpić, bo zawsze jest ryzyko powikłań, także i przy artroskopii.
W moim wieloletnim doświadczeniu nie spotkałem się jeszcze
z poważnym powikłaniem, które byłoby bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia i życia pacjenta. Wykonywanie zabiegów artroskopowych pozwala zmniejszyć ryzyko powikłań, dając większą
szansę na osiągnięcie sukcesu, jakim jest wyeliminownie bólu czy
powrót do zadawalającej sprawności.
Dziękuję za rozmowę.
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Zaczęły się sezon grypowy i czwarta fala covida.
Co robić, jak się chronić
przed jesiennymi chorobami?
Każdego roku wraz z nadchodzącą jesienią wzrasta
liczba zachorowań na grypę. Dodatkowo czeka nas
czwarta fala zachorowań na COVID-19, która już
przybiera na sile. Czy możemy się uchronić przed
wirusami? Na te pytania i inne bardzo ważne zagadnienia związane z profilaktyką odpowiada Tomasz
Leyko, kardiolog, internista, psychoterapeuta.
Rozmawiała Marta Pietrzak

Czym jest profilaktyka ?
- To bardzo ważne pytanie, bo z profilaktyką jest duży problem.
Polega na tym, że rozmawiamy o rzeczach, które już nadchodzą,
a nie wtedy, kiedy jeszcze do tego niebezpieczeństwa mamy
jakiś czas. Największą słabością wszystkich programów preferencyjnych jest to, że mówi się o nich akcyjnie. Na przykład
profilaktyka badania piersi. Mówi się o niej tylko przez określony czas w roku, a powinniśmy o tym mówić na co dzień. Jeśli
chcemy jakiekolwiek prewencyjne czy profilaktyczne zachowania wytworzyć w społeczeństwie, to musimy przestać podejmować działania na zasadzie akcyjności, tylko stworzyć racjonalny
program, powtarzany systematycznie.
Czy istnieje profilaktyka, która pozwoli nam uchronić
się przed zachorowaniem na COVID-19?
Nie ma innego lepszego sposobu na ochronę przed zarażeniem
się, jak właśnie trzymanie się określonych zasad, które każdy
z nas chyba dziś zna, ale nie każdy przestrzega. Co więcej, osoby,
które zachowują się niezgodnie z zasadami profilaktyki, są zupełnie odporne na wszelkie uwagi, nakłaniające je do właściwej
postawy, bezpiecznej dla nich samych i innych osób. Dotykamy
bardzo trudnego problemu, zwłaszcza że służby, które powinny
pilnować tych zachowań, nie robią tego w sposób wystarczający.
Dopiero wtedy, kiedy ktoś nam bliski odejdzie z tego świata,
zaczynamy rozumieć, że robimy źle.
Czy szczepienie jest formą zabezpieczenia?
- Często słuchamy osób z pierwszych stron gazet czy też popularnych kanałów telewizyjnych, które nie mają elementarnej
wiedzy na temat szczepień. Jeśli nasze zachowania OPIERAJĄ
SIĘ NA OPINIACH CELEBRYTOW, a mówimy o zachowaniach
chroniących nasze zdrowie i nasze życie, to czy to jest racjonalne
podejście? Nie. Rola mediów ma tutaj ogromne znaczenie. Powinna w sposób systematyczny i rzeczowy edukować społeczeństwo, a w moim odczuciu tego nie robi. Treści, które wymagają
analizy, zastanowienia się, przetworzenia informacji, często
napotykają opór. Oprócz podstawowych zasad epidemiologicznych takich jak dystans, maseczka, dezynfekcja, dochodzimy

Lek. Tomasz Leyko jest specjalistą pierwszego i drugiego stopnia
w zakresie chorób wewnętrznych (specjalizacje uzyskał odpowiednio w 1983 i 1987 roku), a ponadto posiada specjalizację
w dziedzinie kardiologii, którą zdobył w 1991 roku. W swojej
praktyce medycznej zajmuje się różnego typu chorobami serca
i układu sercowo-naczyniowego.
do najważniejszego punktu – czyli szczepień. Szczepienia są
z punktu widzenia medycznego najsilniejszym orężem w walce
z epidemiami. Dzięki sczepieniom nie mamy dzisiaj epidemii
ospy, durów brzusznych, radykalnie zmniejszona została liczba
zachorowań na gruźlicę. W momencie kiedy przestaliśmy się
szczepić, nagle okazało się, że znowu gruźlica zaczyna się pojawiać częściej.
Szczepienie jak każde inne działanie medyczne jest związane
z jakimś ryzkiem… Nie ma szczepionki, która byłaby w 100%
bezpieczna. Nawet gdybyśmy szczepili wodą, mogłoby się okazać, że jeden na iluś tam zaszczepionych mógłby z tego powodu
mieć problemy zdrowotne. W związku z tym nie ma takiego
dowodu medycznego, który mówi, że szczepienia robią więcej
złego niż dobrego. Oczywiście, tryb powstawania szczepionki,
dopuszczenia szczepionki do użycia teraz był inny niż przyjęty
w warunkach normalnych, ale też mamy sytuację nienormalną.
Epidemia, która wybuchła w sposób gwałtowny i pandemiczny,
spowodowała, że trzeba było złamać pewne procesy w dopuszczaniu środków do użycia. W efekcie to spowodowało w nas
wewnętrzny niepokój, bo mamy świadomość, że może do końca
nie wszystko było bardzo dobrze przebadane. Jednak w obliczu
przekształcania szpitali na szpitale covidowe, gdzie nagle znajduje się kilkaset osób ciężko chorych, z czego duża część tych
osób umiera, powoduje, że inaczej do tego podchodzimy. Szczepienie jest dużo bezpieczniejsze niż choroba. Często zapominamy, że w covidzie jest troszkę inny rodzaj infekcji. Powoduje
zaburzenia nie tylko w momencie, który trwa, ale w przyszłości
może dawać także kalectwo oddechowe lub też inne problemy
kardiologiczne czy neurologiczne, i wiele innych o których dowiemy się dopiero po jakimś czasie. Musimy być świadomi, że
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jeśli mamy kontakt z kimś, kto ma COVID-19,
mamy obowiązek to zgłaszać, nawet jeśli sami
nie chorujemy. I pamiętajmy, że możemy
przekazać drobnoustrój komuś, kto w sposób
tak łagodnie nie będzie przechodził choroby.
W związku z tym musimy bardzo poważnie
traktować wszystkie zalecenia. Są one dostępne wszędzie, w Internecie, telewizji, radiu,
prasie…
Czy powinniśmy dodatkowo suplementować się witaminami typu D, C
i innymi?
- We wszystkim musimy znać umiar. Najważniejsze są profilaktyka i zdrowy tryb życia.
Wszystko musi być zachowane w normie.
Najwięcej witamin powinno się znaleźć
w naszej codziennej diecie. Ta natomiast
powinna być wzbogacana o dużą ilość
warzyw i owoców, bo to one dostarczają ich
nam najwięcej. Jeśli chodzi o witaminę D,
to przed dodatkową suplementacją polecałbym wykonać badanie na jej stężenie, i na tej
podstawie podjąć decyzję o dodatkowej suplementacji. Musimy
pamiętać, że zbyt duża ilość witamin jest szkodliwa dla zdrowia.
Często przyjmujemy zbyt duże ilość witaminy D, która potrzebna jest tylko w przypadku choroby, czyli jej braku. Wszystko, co
jest wprowadzane do organizmu, powinno być skonsultowane
z kimś, kto się na tym zna, najlepiej lekarzem. W tej chwili każdy
kto idzie do apteki, kupując witaminę D, pyta o dawkę i wybiera
tą największą.
Co z grypą? Czy można powiedzieć, że dziś jej nie ma,
a jej miejsce zajął COVID-19?
Jest taka tendencja, żeby mówić: nie ma teraz grypy, to się mówi
o covidzie, a przecież grypy jest tyle samo. Nie do końca jest to
prawdą, ponieważ infekcje wirusowe rządzą się swoimi prawami. Zainfekowane komórki wytwarzają pewne substancje, które
powodują mniejsze ryzyko zakażenia drugim wirusem. Czyli

jedna infekcja powoduje zmniejszenie prawdopodobieństwa zarażeniem drugim wirusem. Z powodu jednej infekcji wytwarzane
są interferony, które działają przeciwwirusowo również na inne
wirusy. Wirus, chciałoby się powiedzieć, jest niegłupi i jak już
zaatakuje ludzką komórkę, to ten obszar traktuje jako jego terytorium i nie chce obcego na niego wpuścić. Jeśli więc ktoś powie,
że teraz nie ma grypy, to będzie miał rację, bo liczba zachorowań
na grypę może być mniejsza ze względu na liczbę zachorowań na
COVID-19.

nasze zdrowie

12 listopad 2021

Dodatkowy zbiornik tlenu
dla potrzebujących pacjentów
Podczas III fali pandemii Szpital SP ZOZ w Mławie zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zapewniał 42 łóżka dla pacjentów
zakażonych SARS-CoV-2 oraz 6 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem Sars-CoV-2. Obłożenie łóżek wynosiło niemal 100%, hospitalizowani pacjenci potrzebują terapii tlenem. Ponadto Szpital
SP ZOZ w Mławie prowadził działalność szpitalną w pozostałych
zakresach, które również wymagają zabezpieczenia stanowisk dla
pacjentów niezakażonych Sars-CoV-2, ale wymagających podania tlenu. Obecnie Szpital SP ZOZ w Mławie posiada 3-tonowy
zbiornik tlenu. W czasie wzrostu zapotrzebowania na leczenie tlenem codzienne zużycie kształtowało się na poziomie ok. 1 tony na
dobę. Zbiornik wymagał częstego uzupełnienia. Ponadto z uwagi
na duży pobór tlenu, parownia szybko ulega oblodzeniu, nasze
służby techniczne nieustannie czuwają i prowadzą prace z usuwaniem lodu, gdyż taka sytuacja stwarza zagrożenie awarią i niewydolnością zbiornika i instalacji tlenowej.
– W celu zapewnienia bezpieczeństwa zasilania w tlen, stwierdziliśmy, że konieczna jest instalacja dodatkowego zbiornika z tlenem na ok 3 tony wraz z modernizacją instalacji. Ponadto część
sal w poszczególnych oddziałach szpitalnych wymaga uzupełnienia w punkty odbioru tlenu, z uwagi na nagłą konieczność udzielenia świadczenia z poszczególnych dziedzin medycyny dla pacjenta
chorego na COVID-19, np. Oddziały Ginekologiczno-Położniczy
z Neonatologią, Chirurgiczny, Pediatryczny.
Dzięki inwestycji zwiększy się dostępność do terapii tlenowej o ok.
14 łóżek, drugi rezerwowy zbiornik tlenu zapobiegnie ryzyku przerwy w dostawie tlenu.
– Zapewnienie dostępu do terapii tlenowej dla hospitalizowanych
pacjentów z powodu COVID-19 jest warunkiem niezbędnym
w udzieleniu im potrzebnej pomocy medycznej. Na realizację tej
inwestycji uzyskaliśmy pozytywną opinię Wojewody Mazowieckiego i pozyskaliśmy środki z Ministerstwa Zdrowia ze środków
na walkę z COVID-19 – mówi Agnieszka Malinowska, Koordynator Zakładu Logistyki w SPZOZ w Mławie.
Wg opinii medycznych ciężki przebieg COVID-19 najczęściej powoduje, że u chorych rozwija się wirusowe zapalenie płuc. Jego

konsekwencją jest ostra, hipoksemiczna niewydolność oddychania. Wobec braku przyczynowego leczenia COVID-19, podstawowym zadaniem terapeutycznym jest postępowanie objawowe,
które polega na zapewnieniu odpowiedniego utlenowania krwi.
Uznaje się, że optymalną wartością wysycenia hemoglobiny tlenem (SpO2), która powinna być utrzymywana, jest 92-96%.
Pierwszym krokiem w leczeniu hipoksemicznej niewydolności
oddychania jest tlenoterapia bierna. W przypadku ciężkiej hipoksemii konieczne jest stałe monitorowanie parametrów życiowych,
w tym przede wszystkim SpO2 i częstości.
Przewidywana wartość inwestycji: 254.682,00 zł.
Inwestycja jest finansowana w 100% z dotacji Ministra Zdrowia ze
środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa
w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych
chorób
zakaźnych oraz
wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych
ustaw.

Agnieszka Malinowska,
koordynator Zakładu Logistyki w SPZOZ Mława

ODDAJ KREW I URATUJ ŻYCIE

Jeśli jesteś zdrowy, to nie zastanawiaj się długo. Weź przykład z personelu mławskiego szpitala i też oddaj
krew, ratując życie i zdrowie drugiego człowieka.
Teraz, kiedy już zostały zdjęte obostrzenia w związku z epidemią
COVID-19, w szpitalach zostały wznowione różnego rodzaju zabiegi oraz operacje. Te często nie mogą się obyć bez dodatkowej
krwi. Ciągle jest zapotrzebowanie na krew i jej składniki, bowiem
jest to bezcenny i niezastąpiony lek, który przywraca zdrowie,
a często bezpośrednio ratuje życie drugiemu człowiekowi.
Kto może oddać krew?
Osoby, które mają od 18 do 65 lat i cieszą się dobrym zdrowiem,
a także:
które ważą co najmniej 50 kilogramów,
u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała,
które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miały wykonanych żadnych zabiegów operacyjnych, endoskopowych i innych diagnostycznych badań (np. gastroskopii, panendoskopii, artroskopii,
laparoskopii),
które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie były leczone krwią i preparatami krwiopochodnymi.

W dniu oddania krwi należy być wyspanym i wypoczętym oraz zdrowym.
Po oddaniu krwi przysługują Ci dwa dni wolne od pracy
na odpoczynek i zregenerowanie organizmu.
Punkt krwiodawstwa przy ul. Dr Anny Dobrskiej 1 w Mławie (budynek przy szpitalu) czynny jest od poniedziałku
do piątku od 7.00 do 13.00.

Nina Cieślak – inspektor Sekcji
Analiz i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych w SPZOZ w Mławie

nasze zdrowie
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Rehabilitacja po udarze

Udar – pojawia się nagle i potrafi zostawić ślady na całe życie. Rocznie dotyka 15 milionów osób, w tym ponad 60 tysięcy Polaków. Udar jest trzecią po chorobach serca i nowotworach najczęstszą przyczyną zgonów.
Rehabilitacja po udarze jest niezwykle istotną częścią leczenia. Powinna być rozpoczęta tak szybko, jak to
tylko możliwe, od niej zależy bowiem, kiedy i w jakim stopniu pacjent powróci do dawnej sprawności.
O sposobach rehabilitacji opowiada Katarzyna Żmijewska, Pielęgniarka Oddziałowa oddziału rehabilitacyjnego
w Mławie.

Rehabilitację poudarową stosujemy w przypadkach, kiedy na
skutek udaru pozostają deficyty. Bywa tak, że wszystkie objawy
u pacjentów cofają się, jeśli udar nie był zbyt rozległy lub głęboki.
Jeżeli deficyty takie jak: opadający kącik ust, bełkotliwa mowa
lub jej brak, opadająca stopa lub bezwładna ręka cofnęły się podczas pobytu pacjenta na oddziale neurologicznym, to taki pacjent
nie wymaga dalszej rehabilitacji w oddziale specjalistycznym
i zostaje wypisany do domu. Oczywiście po powtórnych badaniach. Warunkiem oczywiście jest brak zmian patologicznych
w diagnostyce obrazowej i pozostałych badaniach. Jeżeli natomiast udar był rozległy i wystąpiło np. porażenie połowicze, to
pacjent trafia w późniejszym okresie leczenia na oddział
rehabilitacyjny. Jak wiadomo, ruch jest atrybutem
życia. Im wcześniej zaczniemy rehabilitację, tym
większe są rokowania i postępy. Celem rehabilitacji jest
przede wszystkim umożliwienie pacjentowi bycia w jak
największym stopniu samodzielnym w codziennym
funkcjonowaniu. Daje to bowiem poczucie niezależności i znacząco przyczynia się do podniesienia jakości
życia. W przypadku udarów kluczowa jest kinezyterapia
– terapia ruchem, nauczanie motoryczne.
W zależności od stopnia niepełnosprawności, w trakcie
zajęć rehabilitacyjnych nasi pacjenci uczą się samodzielnego funkcjonowania poprzez naukę: obrotów na
łóżku, samodzielnego siadania na łóżku, wstawania,
pionizacji, prawidłowego chodu, samodzielności w zakresie samoobsługi.
Uzupełnieniem terapii są zabiegi z zakresu fizykoterapii
i masażu leczniczego.
Rehabilitacja w oddziale prowadzona jest przez zespół
rehabilitacyjny, w skład którego wchodzą: lekarze,
fizjoterapeuci, psycholodzy, neurologopeda, terapeuta
zajęciowy, pielęgniarki.

W programie rehabilitacji istotną rolę odgrywa edukacja pacjenta oraz rodziny lub opiekunów. Instrukcje dotyczą profilaktyki
wtórnej udaru, na przykład kontroli ciśnienia tętniczego, stosowania diety, rezygnacji z nałogów, unikania stresów oraz dalszej
rehabilitacji w warunkach domowych.
W ramach rehabilitacji neurologicznej realizowanej w oddziale
oferujemy zarówno rehabilitację poszpitalną (tzw. wczesną), jak
również rehabilitację późną. Zajmujemy się nie tylko pacjentami dotkniętymi udarem, ale też urazem czaszkowo-mózgowym
i innymi schorzeniami neurologicznymi, takimi jak stwardnienie
rozsiane czy choroba Parkinsona.

nasze zdrowie
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PODODDZIAŁ CHIRURGII
URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
Pododdział chirurgii urazowo-ortopedycznej w Mławie oferuje szeroki zakres świadczeń w leczeniu chorób oraz urazów narządu ruchu. Posiada ambitną kadrę, która ciągle podnosi swoje
kompetencje oraz zawsze służy pomocą.

W leczeniu wszelkich urazów szkieletu ludzkiego wykorzystuje najlepsze
i najnowocześniejsze techniki.
Świadczy usługi z zakresu:
- leczenie operacyjne złamań kończyn górnych i dolnych
- artroskopia kolana i barku oraz innych stawów
- endoprotetyka stawów biodrowych (urazowe zespolenia biodra gwóźdź-gamma)
- zespolenie podudzia (gwóźdź podudziowy)
- zespolenie bioder DSH/urazowe
- paluchy koślawe
- cieśni nadgarstka
- plastyka nerwu łokciowego
- osocze bogatopłytkowe PRP
Kierownik pododdziału – lek. Andrzej Tomasz Siwko,
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
Pielęgniarka oddziałowa – mgr Jolanta Markowska
Kontakt:
Dyżurka lekarska – 23 654-32-35 wew. 353
Dyżurka pielęgniarska – 23 654-32-53 wew. 352

ZAJRZYJ NA STRONĘ www.szpitalmlawa.pl

Z myślą o naszych pacjentach oraz dostępie do informacji, uruchomiliśmy nową stronę internetową
bogatą w bieżące wiadomości. Nowoczesna i przestronna strona została stworzona z myślą o Was
i dla Was. Znajdziecie tam szereg przydatnych treści związanych z funkcjonowaniem placówki
oraz wiele ciekawych artykułów poświęconych tematyce zdrowotnej.

nasze zdrowie
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WYKONAJ TEST NA PRZECIWCIAŁA
W KLASIE IgM I IgG
Dla kogo?
- Dla tych, którzy podejrzewali, że przeszli chorobę bezobjawowo
- Dla tak tzw. ozdrowieńców którzy przebyli zachorowanie na
COVID-19
- Dla osób zaszczepionych
Przeciwciała IgM mogą zostać wykryte po upływie co najmniej
7-10 dni (średnio w 8. dniu) od wystąpienia objawów choroby.

Laboratorium w SPZOZ Mława ul. Dr Anny Dobrskiej 1.

Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko COVID-19?
- Bo uchronisz siebie przed niebezpieczeństwem.
- Z bardzo dużym prawdopodobieństwem – sięgającym nawet 95% – szczepienie uchroni Cię przed zakażeniem
COVID-19.
- Bo uratujesz komuś życie.
- Im więcej będzie zaszczepionych osób, tym szybciej osiągniemy odporność populacyjną.
- Bo możesz!
- Szczepionki na koronawirusa są dobrowolne, bezpłatne i skuteczne.
- Bo pomożesz zwalczyć pandemię na świecie.
- Od wybuchu epidemii na COVID-19 zmarło już ponad 1,5 mln ludzi na całym świecie. Każdy zaszczepiony
to potencjalnie od kilku do kilkunastu osób uchronionych przed zarażeniem. Już 50% zaszczepionej populacji 		
istotnie wpłynie na zmniejszenie ryzyka szerzenia się w niej koronawirusa.
- Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny spokój, wynikający z bezpieczeństwa własnego i najbliższych.
- Bo szczepionki są bezpieczne.
- Szczepionki są badane przez najlepszych naukowców z całej UE. Ich dopuszczenie do użytku jest zależne od decyzji
Europejskiej Agencji Leków.
- Przed szczepieniem zostaniesz przebadany przez lekarza. Dzięki temu sprawdzisz swój aktualny stan zdrowia.
- Szczepiąc się, przyczyniasz się do szybszego znoszenia ograniczeń i powrotu nas wszystkich do normalnego życia.
- Powrót do normalności oznacza:
odejście od maseczek,
swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi,
powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompetencji społecznych,
dalszy rozwój gospodarki,
ochronę miejsc pracy oraz szansę na nowe zatrudnienia,
swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin i teatrów,
Szczepionki są najbardziej skuteczną metodą chroniącą przed
wakacje bez ograniczeń,
zarażeniem różnymi chorobami. Ludzkość z powodzeniem
poprawę jakości życia nas wszystkich.
korzysta z tej zdobyczy cywilizacji od kilkuset lat.
(źródło: gov.pl)

Zaszczep się z nami w przychodni
zdrowia znajdującej się przy
ul. 18 Stycznia po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu terminu,
tel. 23 654-34-06.
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Na pierwszej linii

Potocznie słyszy się, że ratownik medyczny to nie
sanitariusz, ale też nie lekarz. Więc kto? Ratownicy
medyczni pracują w zespołach ratownictwa medycznego, karetkach, w szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR), czy Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym.
Są wyszkoleni w ratowaniu życia i zdrowia drugiego
człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem błyskawicznej reakcji w warunkach zagrożenia. W tym zawodzie ważna jest umiejętność szybkiej koncentracji,
odporność na stres i bardzo dobra kondycja fizyczna.
Wszystko po to, by w jak najkrótszym czasie, w trudnej sytuacji, w każdych okolicznościach, podjąć właściwą, jak najlepszą decyzję. Pierwszoplanowym zadaniem ratownika medycznego jest samodzielne lub
pod nadzorem lekarza wykonanie czynności ratunkowych, z podawaniem leków niezbędnych włącznie, do
niedawna zarezerwowane wyłącznie dla lekarzy specjalistów, jak na przykład defibrylacja, czy podawanie
leków pobudzających układ krążenia i serce.
W mławskiej służbie zdrowia na tę chwilę pracuje 49
ratowników (16 na podstawie umowy o pracę i 33 na
podstawie umowy kontraktowej). Tworzą oni zespół
ludzi młodych, starannie wykształconych z wielu specjalizacji, jak ratownictwo w chorobach wewnętrznych, zakaźnych, kardiologia, położnictwo, neurochirurgia czy też toksykologia.
Jaki jest dzień pracy ratownika?
– Nasz dzień pracy? Zaczynamy od kawy – śmieje się Łukasz
Piotrowski. – Jeśli zaczynamy na SOR-ze, z samego rana od poprzedniej zmiany dostajemy spis pacjentów, którzy są na oddziale, z zaleceniami, co zostało u pacjentów zrobione i co jeszcze jest
do zrobienia. Zawsze są jakieś zalecenia lekarskie. Pracujemy na
SOR-ze, w karetce, na wezwanie, na pogotowiu, przewozimy pacjentów na przykład z jednego szpitala do innego. Różnie.
Na SOR-ze praca jest stacjonarna, pacjenci sami przychodzą
z prośbą o pomoc w różnego typu nagłych przypadkach, jeśli ich
stan zdrowia na to pozwala. Karetka to wyjazdy na wezwanie.
Który moment wydaje się najtrudniejszy w pracy?
– Generalnie specyfika pracy jest różna – wyjaśnia Radosław
Oczyński. – Zupełnie inaczej nasza praca wygląda w transporcie,
inaczej w karetkach, na SOR-ze jest także zupełnie inna. Wszystko zależy od tego, na jaki przypadek trafimy. Różni pacjenci przychodzą, w różnym stanie, z różnymi schorzeniami. Z. Natomiast
jeśli chodzi o zmęczenie, to na pewno praca na SOR-ze jest bardzo
fizycznie i psychicznie wyczerpująca. Za to praca w karetce jest
szybka trzeba natychmiast podejmować decyzje. Bardziej wyczerpuje psychicznie. Jeździmy do wypadków, czasem trzeba kogoś
przenieść, a jego waga na przykład jest dwukrotnie wyższa niż
moja. Jest lekarz, dwóch ratowników, to musi wystarczyć.
W polskim ratownictwie od wielu lat, ze względu na funkcję
i przeznaczenie, istnieje podział karetek na specjalistyczne i podstawowe. Ta zwana „eska” – S – to ambulans reanimacyjny, wyposażony w sprzęt do ratowania życia w stanach zagrożenia. Jego
załoga jest minimum trzyosobowa, oprócz ratowników znajduje
się w niej lekarz. Załogę karetki podstawowej – P – stanowi dwóch
ratowników lub ratownik i pielęgniarka. Karetki transportowe
– T – używane są do przewozu chorych niewymagających specjalistycznego sprzętu, np. do przewozów między szpitalami. Są
również pojazdy z bardziej specjalistycznym wyposażeniem, np.
neonatologiczne, przeznaczone do przewozu noworodków i dzieci
do jednego roku życia, czy pracują w Nocnej Pomocy Lekarskiej
(NPL). Oznaczenia karetek pogotowia najczęściej są pochodną
nazwy, karetka kardiologiczna będzie miała literę K.

Ratownicy medyczni SPZOZ
w Mławie: Łukasz Piotrowski,
Radosław Oczyński

Najtrudniejsze wezwanie?
Nie ma łatwych wezwań. Łatwiej wskazać nieuzasadnione. Często zdarza się, że karetka jest wzywana przez osoby pod wpływem
alkoholu. – Miałem taki przypadek, że ktoś pijany usnął, a jego
kompan pomyślał, że on zmarł i wezwał pomoc medyczną. Za nieuzasadnione wezwanie karetki grozi kara aresztu, ograniczenia
wolności albo grzywny do 1500 zł (art. 66 Kodeksu wykroczeń).
Powodem, dla którego wzywa się pomoc medyczną, może być nagły silny ból w klatce piersiowej lub drętwienie kończyn po jednej
stronie, ale jeżeli ktoś skaleczył się w palec lub coś upadło mu na
nogę, może sam dotrzeć do szpitala... Decyzja o wezwaniu ambulansu zależy od wielu czynników. Może się zdarzyć przy złamaniu
mocne krwawienie. Wzywając karetkę do złamanego palca, trzeba
jednak pamiętać , że może być ona potrzebna do kogoś z zawałem
serca – mówi Łukasz Piotrowski.
Ratownictwo medyczne to bardzo ciekawa praca, przynosząca
wiele satysfakcji. Każdego dnia dzieje się coś innego. Czasami
człowiek nie zdąży wrócić z wyjazdu, a już jedzie na następny. Nie
ma dwóch jednakowych dyżurów, tak jak nie ma dwóch takich samych przypadków. Na oddziale jest się na miejscu, ale cały czas
w ruchu. Pracuje się bardziej fizycznie. W wezwaniach trafiają się
pacjenci agresywni, po alkoholu, dopalaczach, każdego tygodnia
są chorzy, nierzadko nieprzytomni, z drgawkami, po przedawkowaniu. Dobrze, jak wiadomo, co pacjent wziął, gorzej, jak nie wiadomo, co mu podać na odtrucie. Takie przypadki często kończą
się tragicznie.
Nie każdy nadaje się, by wykonywać zawód ratownika medycznego. Trudno odciąć się od emocji i nie przynosić ich do domu. Osoby, które mają chęć nim zostać, powinny zdawać sobie sprawę,
że praca w tym zawodzie nie wygląda tak jak w serialach czy na
filmach. Rzadko zdarzają się widowiskowe, spektakularne akcje,
a większość to zwykłe codzienne przypadki, od których może jednak zależeć ludzkie życie. Ratownik w czasie interwencji musi być
opanowany, nie może ulegać stresom, spowodowanym np. widokiem obrażeń w wyniku wypadku drogowego.
– Nie zawsze udaje się uciec od emocji – mówi Łukasz Piotrowski.
– Czasem jakieś zdarzenie siedzi w człowieku cały dzień. Bywa,
jedzie się do wypadku drogowego, a na miejscu okazuje się, że
poszkodowanym jest ktoś z bliskich... Wiele jest różnych tragicznych sytuacji. Najtrudniejszymi przypadkami są poszkodowane,
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chore dzieci. Kiedyś uczestniczyłem w takim przypadku, gdzie
sześć osób zginęło, w tym troje dzieci. Było to ogromne przeżycie. Trauma zostaje do końca życia. W takiej pracy jak nasza to
jest codzienność, umiera ktoś dorosły, to jest normalne, taka jest
kolej rzeczy, życie ma swój początek i koniec. Śmierć jest rzeczą
naturalną. Ale jak umiera dziecko... A jeszcze dwoje, troje... Na
szczęście zawsze możemy liczyć na pomoc psychologa. Najwięcej
jednak daje wsparcie zespołu, razem pracujących osób.
Praca ratownika medycznego daje także duże zadowolenie, przez
wiele osób widziana jest wręcz jako powołanie czy misja. Zwłaszcza gdy człowiek robi to, co lubi. – Każdy ratownik medyczny
ponosi odpowiedzialność za decyzje, które podejmuje. Jednoczenie, pracując w zespole, chcąc nie chcąc, ponosi również odpowiedzialność za decyzje i czynności podejmowane przez cały ten
zespół. Każde niedopatrzenie, zaniechanie lub zaniedbanie może
spowodować zagrożenie zdrowia i życia jego samego, któregoś
z członków zespołu i pacjentów. Czasem wystarczy drobny błąd,
jedna niewłaściwa decyzja, by stracić szansę na uratowanie czyjegoś życia. Zwłaszcza że praca ratownika medycznego niesie też
wiele zagrożeń, jak choćby przejazd ambulansem jako pojazdem
uprzywilejowanym na tzw. sygnale. Podczas udzielania pomocy
ratownik ma kontakt z krwią i wydzielinami chorego, a wówczas
niedostateczne stosowanie środków ochrony osobistej może doprowadzić do zarażenia ratownika. Niestety, bywają także agresywni pacjenci, a w wielu przypadkach przemocy fizycznej musiała interweniować policja – dodaje Radosław Oczyński.
W naszej okolicy jest kilka szpitali, gdzie funkcjonują oddziały ratunkowe na przykład, Działdowo, Ciechanów. W każdym z nich
pracują ratownicy medyczni. W Mławie zespół jest stosunkowo
młody. Zawód na pewno ma w Polsce ogromną przyszłość. Ratownicy pracują na coraz lepszym, nowocześniejszym sprzęcie.
Systematycznie też są szkoleni, podnoszą swoje kwalifikacje.
Większość z nich ma ukończone studia wyższe. Uczestniczą w rozmaitych kursach. Ratownika medycznego nie da się zastąpić... inteligentnym lecz sztucznym robotem.
Autor: Wanda Cymerman

To już 8 lat
Czwartego września przed Miejskim Domem Kultury w Mławie
odbyło się huczne świętowanie 8. urodzin Mławskiej Szkoły
Rodzenia. Podczas tego eventu można było dowiedzieć się, jak
przygotować się do roli rodzica, zapoznać z prawidłową suplementacją, przejść przeszkolenie z pierwszej pomocy w razie
ewentualnego zakrztuszenia się niemowlaka i uzyskać wiele
innych praktycznych oraz teoretycznych porad. Osobiście można
było przywitać się z personelem oddziału położniczego w Mławie
z lekarzem na czele. Dla wszystkich fanów słodkości przygotowany był tort, którego można było skosztować.
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Zespół ratownictwa medycznego
SPZOZ w Mławie

nasze zdrowie
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PRZYGOTUJ SIĘ DO PORODU W SZKOLE RODZENIA

Kiedy rodzi się miłość, warto wiedzieć,
jak ją przyjąć. Szkoła Rodzenia to miejsce,
w którym kobieta ciężarna w najważniejszym momencie jej życia otrzymuje profesjonalną opiekę położnych w drugiej połowie ciąży. Podstawowym celem Edukacji
Przedporodowej jest przygotowanie przyszłych mam do porodu i podjęcia nowej
roli społecznej, jaką jest bycie rodzicem.
Na zajęciach położne Mariola Kucharska
i Wioletta Jerzewska mówią o idei porodu
aktywnego, w którym duże znaczenie odgrywają pozycje wertykalne. Ponadto uczą
technik oddychania, relaksacji, masażu.
Duża uwaga skupiana jest na metodach
łagodzenia bólu porodowego. Im kobieta
więcej wie o ciąży i porodzie, tym mniej
obawia się następstw z nim związanych.
Położne rozmawiają o karmieniu naturalnym jako optymalnym sposobie żywienia
niemowląt i problemach związanych
z laktacją. Przekazują mamom praktyczne
wskazówki dotyczące pielęgnacji noworodka. Zajęcia są prowadzone w formie
grupowej – uczestnicy korzystają na nich
z aktywnych metod pracy oraz ćwiczeń
praktycznych. Charakter tak prowadzonych zajęć wpływa korzystnie zarówno na
efekty nauczania i zapamiętywania, jak
i na atmosferę panującą w grupie.

Program obejmuje zakres tematyczny:

Mariola Kucharska
położna spec. pielęgniarstwa
położniczo-ginekologicznego

• Fizjologia w poszczególnych
trymestrach ciąży
• Zdrowy styl życia – zasady higieny
prawidłowego odżywiania
• Symptomy zbliżającego się porodu
i rola hormonów w porodzie
• Omówienie poszczególnych okresów
porodu – przygotowanie do porodu
aktywnego
• Techniki radzenia sobie z bólem
porodowym
• Rola przyszłego taty na Sali porodowej
• Poród drogą cięcia cesarskiego
• Fizjologia połogu – emocje po porodzie
• Karmienie naturalne
• Plan porodu
• Przygotowanie torby do porodu

,,Szkoła rodzenia w Mławie istnieje już od
8 lat. Możemy się pochwalić, że z naszej pomocy poprzez udział w zajęciach
skorzystało ponad 4000 kobiet. Zajęcia są
dedykowane dla pań, jednak na niektóre
zajęcia zapraszamy również panów. Ciąża
to piękny i ważny okres w życiu kobiety
i jej rodziny – pełen oczekiwań przemian
ale także niepewności i niepokoju związanego z tym co nieznane. Przyszła mama
często zadaje sobie pytanie, czy ciąża będzie przebiegać prawidłowo, jak to będzie
w czasie porodu, czy poradzi sobie w roli
rodzica. Na te wszystkie pytania staramy
się odpowiedzieć na naszych zajęciach’’–
mówi Mariola Kucharska położna spec.
pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego
Zapraszam wszystkich przyszłych rodziców do uczestnictwa w zajęciach Szkoły
Rodzenia, które odbywają się w szpitalu
w sali konferencyjnej przy ul. Dr Anny
Dobrskiej 1 w Mławie. Uczestnictwo
w zajęciach Szkoły Rodzenia jest bezpłatne. Zapisy przyjmowane są od 21 tygodnia
ciąży. Zajęcia w Szkole Rodzenia prowadzone są przez wykwalifikowane położne.

nasze zdrowie
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Nocna i świąteczna opieka zdrowotna (NPL)
Kiedy należy się po nią udać?

• Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest
po godzinie 18.00 do 8.00 rano w dni powszednie oraz
całodobowo w dni wolne od pracy.
• W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc
do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej (np. tam, gdzie ma najbliżej), niezależnie
od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył
swoją deklarację.
W jaki sposób sprawowana jest nocna i świąteczna opieka
zdrowotna?
Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, a w przypadkach medycznie uzasadnionych - w domu pacjenta.
W razie konieczności, w uzasadnionych medycznie przypadkach,
lekarz lub pielęgniarka realizują świadczenia nocnej i świątecznej
opieki zdrowotnej w domu chorego. Wezwania telefoniczne, w tym
dotyczące świadczeń udzielanych przez pielęgniarkę w ramach ciągłości leczenia, są realizowane – w celu sprawnego ich wykonania
– przez właściwy punkt nocnej i świątecznej pomocy POZ.
Każdy świadczeniodawca podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz
rodzinny) ma obowiązek umieścić wewnątrz przychodni (widoczne także z zewnątrz), adresy oraz numery telefonów podmiotów
udzielających świadczeń po godz. 18.00 oraz w dni ustawowo wolne
od pracy.

• zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może
znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

W jakich sytuacjach można skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?
Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej
i świątecznej pomocy POZ można skorzystać w przypadku nagłego
zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy:
• nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub
grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu
• zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie
przyniosły spodziewanej poprawy

Niezdolność do pracy
W punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjent ma
prawo do zaświadczenia, które związane jest z zakresem udzielanych w tym miejscu świadczeń, a wynika ze stanu zdrowia pacjenta
stwierdzonego przez lekarza w trakcie badania. SP ZOZ Mława
prowadzi swoj POZ (ul. Sądowa i 18 Stycznia) i zapraszamy do
składania tam deklaracji.
(źródło www.nfz.gov.pl)

Przykładowe sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świadczeń POZ
w nocy i w dni wolne od pracy:
• zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny
napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
• infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
• bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
• bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
• biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym
wieku
• nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.

Kiedy należy zgłosić się na SOR?
Na szpitalny oddział ratunkowy powinni zgłaszać się tylko
pacjenci w sytuacji stanu nagłego zagrożenia zdrowia
lub życia. Stan nagły polega na nagłym lub przewidywanym
w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia,
którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała czy też utrata życia. Takie
objawy to np.:
• napad drgawek,
• nagły silny ból brzucha,
• krwawienie z przewodu pokarmowego,
• silne krwawienie z dróg rodnych lub dróg moczowych,
• uraz lub zatrucie.
Stan ten wymaga podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych oraz leczenia. Ocena, czy w danej sytuacji
u pacjenta wystąpił stan nagły, należy wyłącznie do lekarza udzielającego świadczenia zdrowotnego.
Wizyta na SOR nie zastępuje świadczeń udzielanych przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej czy też lekarza poradni specjalistycznej. Udzielanie świadczeń zdrowotnych na SOR polega na
wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbęd-

nym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Po zdiagnozowaniu
pacjenta oraz ustabilizowaniu jego funkcji życiowych jest on
wypisywany lub – jeśli wymaga dalszego leczenia – przekazywany
do oddziału, który zajmuje się leczeniem danej jednostki chorobowej. Natomiast, gdy zachodzi potrzeba leczenia pacjenta w innej
specjalistycznej placówce medycznej, szpitalny oddział ratunkowy
powinien zapewnić pacjentowi transport sanitarny do tej placówki.
Podmiot leczniczy, w ramach którego funkcjonuje SOR,
nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowej pomocy medycznej ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.
SOR nie służy do leczenia chorób przewlekłych, więc nie
jest dobrym rozwiązaniem w takich sytuacjach. Na przyjęcie czeka
się niejednokrotnie kilka lub nawet kilkanaście godzin, zwłaszcza
w dobie COVID-19. Obowiązuje triaż, czyli segregacja medyczna
- pacjentom przydziela się kategorie stopnia pilności udzielenia
pomocy. Nie należy mylić SOR ze szpitalną Izbą Przyjęć (IP).
(źródło www.nfz.gov.pl)
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Dzieci urodzone w mławskim szpitalu
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Witajcie na Swiecie
I

Nikodem
ur. 23.08.2021 r.

Antosia
ur. 26.08.2021 r.

Kubuś
ur. 26.08.2021 r.

Jan
ur. 27.08.2021 r.

Marcel
ur. 28.08.2021 r.

Basia
ur. 30.08.2021 r.

córka Państwa P.
ur. 30.08.2021 r.

Bianka
ur. 05.09.2021 r.

Blanka
ur. 05.09.2021 r.

Auriela
ur. 06.09.2021 r.

Adam
ur. 13.09.2021 r.

Antoni
ur. 13.09.2021 r.

Lena
ur. 19.09.2021 r.

Łucja
ur. 06.10.2021 r.

Tymoteusz
ur. 12.10.2021 r.

Jakub
ur. 14.10.2021 r.

Marcelina
ur. 14.10.2021 r.

Tymon
ur. 14.10.2021 r.

Liliana
ur. 14.10.2021

Franek
ur. 20.10.2021 r.

Mikołaj
ur. 20.10. 2021 r.

