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Od kilku lat, podpatrzony w amerykańskich szpitalach polowych, zespołowy 
model postępowania z pacjentami urazowymi działa w Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym Wojskowego Instytutu Medycznego. Przygotowanie zespołów 
urazowych, złożonych ze specjalistów z różnych dziedzin medycyny, pozwoli-
ło skrócić o około 10% czas leczenia chorych po ciężkich urazach w części 
resuscytacyjno-zabiegowej SOR WIM. To zaś skutkuje zmniejszającą się 
– wczesną i odległą – śmiertelnością pourazową. Warto, żeby sektor cywil-
ny w zdecydowanie większym stopniu korzystał ze sprzętu sprawdzonego 
na polu walki: od opasek uciskowych po pompy do szybkich przetoczeń.

Do wymiany doświadczeń już od kilku lat namawiają specjaliści ze szpita-
la przy ulicy Szaserów. Mając unikatowe umiejętności opanowane podczas 
służby w Afganistanie oraz leczenia w WIM-ie kilkuset żołnierzy najciężej 
rannych w czasie misji w Iraku i Afganistanie, medycy kładą nacisk na 
wprowadzanie wojskowych doświadczeń do środowiska cywilnego.

Miejscem ich wymiany są Międzynarodowe Targi MilMed EXPO 2016 
oraz konferencja medycyny wojskowej i ratunkowej. Tematyka poruszana 
na niej obejmie pełne spektrum zagadnień związanych z niesieniem pomo-
cy ciężko poszkodowanym pacjentom: od postępowania przedszpitalnego, 
przez diagnostykę i leczenie, po rehabilitację chorego.

Jeżeli czytacie Państwo ten tekst, to znaczy, że skorzystaliście z oferty 
Zarządu Targów Warszawskich SA oraz Wojskowego Instytutu Medycznego. 
ZTW ma ponad 25-letnie doświadczenie w organizowaniu takich wydarzeń, 
jak konferencje czy targi. WIM zaś od ponad 50 lat jest wiodącym szpita-
lem wojskowym. Właśnie z połączenia doświadczeń tych dwóch instytucji 
powstała koncepcja MilMed EXPO.

Mamy nadzieję, że udział w sesjach i warsztatach, rozmowy na stoiskach 
wystawienniczych oraz w kuluarach będą dla Państwa źródłem inspiracji. 
A MilMed EXPO na stałe wpisze się w kalendarz wiodących imprez medycz-
nych w kraju.

JAROSŁAW RYBAK jest kierownikiem Biura Dyrektora
Wojskowego Instytutu Medycznego.

JAROSŁAW 
RYBAK

Chirurgia estetyczna w prostej linii wywodzi 
się z medycyny wojskowej. Rozwinęła się jako 
odpowiedź na potrzebę udzielenia pomocy ty-
siącom żołnierzy poparzonych gazami bojowy-
mi w czasie I wojny światowej. To stary, ale 
chyba najlepszy przykład, jak medycyna cywil-
na wykorzystała technologie wojskowe.
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Za sprawą dynamicznego rozwoju nowych technologii 
współczesna medycyna sięga coraz chętniej po inno-

wacyjne narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne. Szcze-
gólnie interesujące wdrożenia zostały poczynione w neu-
rologii i jej pochodnych oraz psychiatrii. Wystarczy wspo-
mnieć funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI), 
traktografię (DTI) czy spektroskopię bliskiej podczerwieni 
(NIRS), aby docenić ten postęp. Za ich pomocą, w spo-
sób nieinwazyjny, możemy ocenić funkcjonowanie ośrod-
kowego układu nerwowego czy określić anatomię funk-
cjonalną mózgu, co jeszcze kilkanaście lat temu nie było 
w zasadzie możliwe. Niektóre z tych metod znajdują już 
nawet zastosowanie na bloku operacyjnym (IMRIS). 
Obecnie wirtualna rzeczywistość (VR) jest już dostępna 
w takim stopniu, że pozwala na szereg praktycznych za-
stosowań, które jeszcze do niedawna wydawały się fik-
cją, np. w terapiach i rehabilitacji. W medycynie wojsko-
wej wykorzystuje się ją np. do bezpiecznego odtwarzania 
wspomnień z traumatycznych wydarzeń wojennych u żoł-
nierzy, którzy cierpią na PTSD. W pełni kontrolowane wir-
tualne środowisko pozwala na leczenie fobii czy bólu. 
Żołnierzom z rozległymi poparzeniami podczas zmiany 
opatrunków wyświetla się obrazy, które odwracają „uwa-
gę mózgu” w kierunku antagonistycznych wspomnień 
związanych z chłodem (lodowa kraina), co istotnie 
zmniejsza odczuwany przez nich ból. Rozwój współcze-
snej medycyny to również sięganie na nowo do metod 
opracowanych w XX wieku, ale w zupełnie nowy sposób, 

dzięki informatycznemu i technologicznemu postępowi. 
Wśród takich metod można wymienić EEG i jego zasto-
sowanie w interfejsach mózg–komputer, które pozwalają 
np. na poruszanie neuroprotezami bez angażowania ru-
chu (proteza sterowana myślami). Technika bazująca na 
sygnale EEG jest również stosowana do oceny głęboko-
ści śpiączki u pacjentów (mindBEAGLE). Jest to o tyle 
ważne, że jak wynika z badań naukowych, wśród osób 
diagnozowanych jako będące w stanie wegetatywnym aż 
43% jest jednak później klasyfikowanych jako osoby sły-
szące, czujące, rozumiejące, ale niebędące w stanie nic 
zakomunikować swojemu otoczeniu. System mindBE-
AGLE daje możliwość nie tylko diagnozy takich osób, ale 
nawet pozwala na prostą komunikację z nimi tylko za 
pomocą myśli pacjenta. Podobnie jak w przypadku EEG, 
ponownie sięga się do metod stymulacji mózgu, takich 
jak TMS (stymulacja polem magnetycznym) czy tDCS 
(stymulacja prądem). Wraz z miniaturyzacją i upo-
wszechnieniem tych narzędzi znajdują one coraz szer-
sze zastosowanie w medycynie. Okolica mózgu, na którą 
oddziałujemy, może być stymulowana bądź hamowana, 
a to powoduje poprawę efektywności rehabilitacji i tera-
pii. Na koniec warto wspomnieć również o okulografii 
(eyetrackingu), która jest wykorzystywana nie tylko przy 
ocenie i podnoszeniu kwalifikacji personelu medyczne-
go, treningach żołnierzy i pilotów, lecz także w samej dia-
gnostyce medycznej (np. wczesnego wykrywania chorób 
neurodegeneracyjnych).

Innowacje 
w neurologii 
i psychiatrii
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Powiedział Pan, że rok 2016 będzie dla Wojskowego 
Instytutu Medycznego trzy razy NAJ pod względem fi-
nansowym. Czy także pod względem inwestycyjnym?

W tym roku mamy największy w historii WIM-u bu-
dżet. Przekroczyliśmy magiczny poziom 100 mln euro. 
W tym budżecie znaczne środki zostały przeznaczone 
właśnie na inwestycje, m.in. na budowę nowoczesnego 
Ośrodka Radioterapii, który ma być oddany do użytku 
wiosną 2017 roku. Prace ruszyły w październiku ubie-
głego roku, a ich koszt wyniesie około 130 mln zł. To 
nie tylko najdroższa inicjatywa w historii WIM-u, lecz 
także sztandarowa inwestycja w całej wojskowej służ-
bie zdrowia. 

Co będzie unikatowego w Ośrodku Radioterapii WIM?
Oczywiście jak przystało na WIM, wszystko musi być 

NAJ. Przy czym nie chodzi tu o kupowanie najnowocze-
śniejszego czy najdroższego sprzętu, jaki jest dostępny 
na rynku. Postawiliśmy sobie za cel zapewnienie przede 
wszystkim najlepszej usługi medycznej, czyli stworzenie 
zintegrowanego, kompleksowego systemu leczenia pa-
cjentów. Zresztą przygotowania do tej inwestycji rozpo-
częliśmy od analizy danych medycznych z ostatnich kil-
ku lat. Sprawdziliśmy między innymi rodzaje nowotwo-
rów, z jakimi trafiali do nas chorzy, jakiej wymagali 

Rozmowa z gen. bryg. prof. dr. hab. n. med. 
Grzegorzem Gielerakiem, dyrektorem Wojskowego 

Instytutu Medycznego w Warszawie
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terapii oraz jakich pacjentów moglibyśmy leczyć, którzy 
dziś nie znajdują pomocy specjalistycznej w innych 
ośrodkach w naszym regionie. Dopasowaliśmy zakres 
inwestycji do potrzeb pacjentów, opinii specjalistów 
i analizy rynku usług medycznych. 

Oprócz klasycznych urządzeń do radioterapii, takich 
jak akceleratory, na pewno będziemy stosować brachy-
terapię oraz nowoczesną, niestandardową metodę na-
promieniania całego ciała, którą dziś proponuje niewie-
le ośrodków w Polsce. Ośrodek Radioterapii WIM będzie 
dysponował najlepszą technologicznie, celowaną, dopa-
sowaną do potrzeb pacjentów, ofertą terapeutyczną.

Nie kusiło Was, żeby w Ośrodku znalazł się sprzęt, 
o którym można powiedzieć „jedyny w Polsce, unika-
towy na świecie”? 

Nie. Proszę pamiętać, że za takimi rozwiązaniami 
często kryją się niepowodzenia. Nierzadko się okazuje, 
że kupowany sprzęt jest bardzo drogi i super nowocze-
sny, ale po dwóch, trzech latach przekonujemy się, że 
tak naprawdę korzyści z niego są niewielkie, a koszty 
utrzymania ogromne. Nas na to nie stać. Dlatego szuka-
my sprawdzonych technologii. Takich, które, wziąwszy 
pod uwagę koszty i efekty leczenia, będą gwarantować 
największą skuteczność naszych działań. 
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Jakie inwestycje WIM będzie realizował jeszcze w tym 
roku?

Podobnie jak w latach poprzednich, modernizujemy po-
szczególne kliniki szpitala. W tym roku skończył się re-
mont klinik: pulmonologii, kardiologii i reumatologii, a nie-
długo oddamy do użytku nowoczesną stację dializ. Przy-
stępując do remontu każdej z nich, zawsze stawiamy 
sobie pytanie, jak chcemy, aby wyglądała za 5 czy 15 lat. 
Podejmowane prace mają wynikać z analizy, w jakim kie-
runku, w perspektywie kilkunastu lat, klinika będzie się 
rozwijać i to zarówno pod względem usług medycznych, 
jak i działalności naukowo-badawczej. 

Podam taki przykład. Gdy na początku lat dziewięćdzie-
siątych zaczynałem pracę w WIM-ie, w klinice kardiologii 
mieliśmy pacjentów głównie w wieku 45–65 lat. Dziś to 
osoby powyżej 70.–80. roku życia. Te młodsze najczęściej 
nie korzystają z hospitalizacji, one rozwiązują problemy 
zdrowotne w systemie ambulatoryjnej opieki specjalistycz-
nej. Szpitale muszą więc być przygotowane do świadcze-
nia zarówno usług chorym w stanie zagrożenia życia, jak 
i specyficznej grupie pacjentów starszych, którzy zazwy-
czaj wymagają opieki interdyscyplinarnej, wielospecjali-
stycznej. Musimy być przygotowani na to infrastruktural-
nie i sprzętowo. 

Kiedy zakończą się remonty w klinikach Instytutu?
Chcemy, by do 2018 roku placówka dysponowała 

w pełni zmodernizowaną bazą kliniczną. Warto też pod-
kreślić, że po zakończeniu remontów nasz szpital będzie 
liderem, jeśli chodzi o liczbę łóżek intensywnej terapii. Nie 
tylko przekroczymy średnią krajową, lecz także zachodnio-
europejską, gdzie łóżka intensywnej terapii stanowią 14% 
ogólnej sumy łóżek szpitalnych. U nas będzie to 17%, co 
w przeliczeniu na liczby daje ponad 150 łóżek. Przyjęliśmy 
zasadę, że w każdej klinice będzie ich nie mniej niż sześć. 
Pokazuje to, że myślimy o rozwoju Instytutu w dłuższej 
perspektywie. Do tego konieczna jest analiza rynku. Za-
stanawiamy się, jakie potrzeby pacjentów nie są dziś za-
spokajane, dostępność do jakich specjalistów jest bardzo 
ograniczona. Nie ukrywam też, że w ostatnich latach sami 
wykreowaliśmy zapotrzebowanie rynku medycznego na 
niektóre usługi. 

To znaczy?
Jeszcze kilkanaście lat temu na Mazowszu nikt nie 

prowadził przyczynowego leczenia wrodzonych zabu-
rzeń odporności u dorosłych. Problem wrodzonych nie-
doborów immunologicznych dotyczył dzieci, które z tym 
schorzeniem nie miały szans dożyć wieku dorosłego. 
Dzięki postępowi medycyny sytuacja się zmieniła, ale 
pojawiła się inna trudność. Gdy pacjent kończył 18 lat, 
tracił możliwość leczenia w Centrum Zdrowia Dziecka, 
który jako jedyny ośrodek w regionie zajmował się tego 
rodzaju terapią. W efekcie dorośli pacjenci nie mieli 
gdzie kontynuować leczenia. Dlatego stworzyliśmy no-
wy rynek usług – immunoterapię osób dorosłych z wro-
dzonymi niedoborami odporności. To tylko jeden przy-
kład. Chcemy zatem oferować usługi nie tylko na naj-
wyższym poziomie, lecz również szukać tych sfer, 
w których potrzeby pacjentów nie są jeszcze dostatecz-
nie zaspokajane albo leczenie nie odbywa się nowocze-
snymi metodami. 

Myślicie o kolejnej inwestycji?
Planujemy prowadzenie w większym niż dotychczas 

stopniu terapii hiperbarycznej. Z literatury medycznej 
wynika, że jest to dziedzina medycyny, która będzie się 
rozwijać w najbliższych latach. A my, jako największy 
szpital wielospecjalistyczny w Warszawie, mamy też naj-
większą liczbę pacjentów, którzy potrzebowaliby takiej 
terapii. Chodzi tu o chorych z klinik: neurologicznej, oku-
listycznej, traumatologii, laryngologii, chirurgii szczęko-
wej czy oparzeniowej. Do leczenia terapią hiperbaryczną 
w ponad 90% kwalifikują się również pacjenci naszej kli-
niki zakażeń narządów ruchu. Hiperbarię stosujemy tak-
że w psychiatrii, na przykład w leczeniu PTSD. Dziś pa-
cjenci muszą korzystać z jedynego na Mazowszu ośrod-
ka, który dysponuje komorami hiperbarycznymi. 
Problemy związane z transportem i wykonaniem samej 
usługi powodują, że dla wielu jest ona niedostępna. 

Na jakim jesteście etapie?
Zaczęliśmy od dokładnego sprawdzenia potrzeb ryn-

kowych, teraz przeprowadzamy analizy ekonomiczne 
i opracowujemy plany budowlane. Jesteśmy w stanie 
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w ciągu roku zamknąć taką inwe-
stycję, ale wszystko zależy od moż-
liwości stworzenia dobrego modelu 
finansowania inwestycji. 

Skąd zatem będą pochodziły na 
nią pieniądze? 

W znacznej mierze liczymy na 
wsparcie MON-u. Widzimy tu dużą 
współzależność między źródłem fi-
nansowania a tym, kto głównie od-
niesie korzyść z inwestycji. Proszę 
zauważyć, że terapia hiperbaryczna 
wspomaga leczenie wszystkich ran 
odnoszonych na polu walki: po-
strzałowych, urazów akustycznych 
na skutek wybuchów, PTSD. Mając 
komory hiperbaryczne, będziemy 
mogli także wzbogacić ofertę usług o badania wykony-
wane na rzecz marynarki wojennej. 

W WIM-ie działa system Clininet. Co to jest i jakie ma 
z niego korzyści szpital? 

Jeżeli w systemie ochrony zdrowia jest cokolwiek do-
brego, to będzie to zauważalne między innymi dzięki 
systemowi informatycznemu. Tak jak łączność jest ner-
wem armii, tak system informatyczny jest nerwem służ-
by zdrowia. Jeśli nie mamy sprawnej sieci przesyłu infor-
macji o pacjencie, nie jesteśmy w stanie efektywnie za-
rządzać procesem leczenia i jego kosztami. System 
Clininet w naszym ujęciu służy nie tylko do prostej reje-
stracji pacjentów, lecz przede wszystkim do gromadze-
nia informacji medycznej i zarządzania nią. To ogromna 
baza danych, która pozwala efektywnie sterować lecze-
niem i sposobem udzielania świadczeń oraz budować 
nowe, wynikające z własnego doświadczenia i praktyki, 
modele terapeutyczne. 

Czy sukces naukowy w dziedzinie medycznych wyna-
lazków można przekuć w sukces komercyjny?

Oczywiście. Już formułując plany badawcze, zakłada-
my, że ich efekt będziemy komercjalizować. Zresztą 

trudno, aby produkty medyczne nie 
znajdowały zastosowania w prakty-
ce, jeśli warunkiem uzyskania fi-
nansowania badań jest udział 
w konsorcjum badawczym podmio-
tu biznesowego, którego zadaniem 
jest wdrożenie produktu czy usługi 
na rynku. Takim przykładem jest 
program „Afgan”, w którym biorą 
udział producenci transporterów 
opancerzonych. Do niedawna okre-
ślaliśmy wymagania dotyczące od-
porności na wybuchy stawiane po-
jazdom, korzystając z doświadczeń 
innych armii. Teraz zbieramy wła-
sne, wyniesione z Afganistanu. Od-
noszą się one zarówno do informa-
cji technicznych o zniszczeniach ro-

somaków czy MRAP-ów spowodowanych 
improwizowanymi ładunkami wybuchowymi, jak i do da-
nych medycznych uzyskanych od ponad 220 zranionych 
na skutek wybuchów żołnierzy. Korzystając z tej bazy 
danych, producenci będą konstruować bezpieczniejsze 
pojazdy. My natomiast będziemy znać odległe skutki ob-
rażeń odnoszonych przez żołnierzy na polu walki. Czyli 
będziemy mogli im skuteczniej pomagać.

Jakie prowadzone przez WIM prace badawcze i wyna-
lazki mają szanse na sukces rynkowy?

Jednym z nich jest implant soczewki oka, którym zain-
teresowane są różne przedsiębiorstwa. Mnoży się też 
liczba możliwych zastosowań tego wynalazku, bo soczew-
ka, która została stworzona dla ludzkiego oka, może być 
też użyta na przykład w celownikach optycznych czy go-
glach noktowizyjnych. Z kolei opatrunkami srebrowymi 
jest zainteresowany jeden z krajowych producentów.

WIM planuje kolejne programy badawcze adresowa-
ne do wojska?

Przede wszystkim chcemy rozwijać działalność na-
ukową oraz programy profilaktyczne ukierunkowane na 
zaspokajanie potrzeb jak największej grupy żołnierzy. 

Żołnierze  

stanowią 3–5% 

pacjentów  

leczonych 

na Szaserów. 

Chcemy,  

aby było ich 

więcej
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Cieszymy się, że znajdują one uznanie decydentów. Dla-
tego, skoro najczęstszym zabójcą w Polsce są choroby 
układu sercowo-naczyniowego, realizujemy od kilku lat 
profilaktyczny program kardiologiczny. Ma on zresztą 
ogromną wartość poznawczą. Wynika z niego, że rozpo-
wszechnienie czynników ryzyka zawału i udaru mózgu 
jest w środowisku wojskowym nieco inne niż w populacji 
cywilnej. Szykujemy też kolejny program o wartości ro-
kowniczej zaburzeń rytmu serca i związanych z tym za-
grożeń nagłym zgonem sercowym. Teraz, gdy musimy 
opiniować wnioski o stanie zdrowia żołnierzy, korzysta-
my z ekstrapolacji wyników badań na przykład sportow-
ców, co jest daleko idącym uproszczeniem. Chcieliby-
śmy dysponować pełnymi informacjami medycznymi, 
aby mieć kompleksową wiedzę o stanie zdrowia żołnie-
rzy i dzięki temu zapewniać im maksymalne bezpie-
czeństwo zdrowotne.

Czy program ruszy w tym roku?
Tak, już go zgłosiliśmy do resortu obrony.
Mówił Pan o informacjach medycznych. Czy wojsko ma 

bazę danych dotyczącą zdrowia wszystkich żołnierzy?
Niestety nie. Wraz z rozwojem systemu informatycz-

nego w armii oprócz zakładek kadrowych czy finanso-
wych musi się też pojawić zakładka „zdrowie”. Ponadto 
uważam, że wojskowi pełniący służbę powinni pozosta-
wać pod opieką wojskowej służby zdrowia. Umożliwiamy 
im dostęp do informacji szczególnie wrażliwych, a jed-
nocześnie z problemami zdrowotnymi – niekiedy intym-
nymi – udają się do lekarza, od którego nie jest wyma-
gana ponadstandardowa ochrona szeroko rozumianej 
informacji medycznej, jaka powinna obowiązywać w tej 
grupie pacjentów. Mogą z tego wyniknąć różne proble-
my. Dlatego, skoro zdrowie żołnierza jest nie tylko jego 
indywidualną sprawą, wojskowa służba zdrowia powin-
na przejąć opiekę nad nimi w czasie pełnienia służby. 
Uważam, że przy niewielkich zmianach organizacyjnych 
jest to możliwe.

Wymaga to jednak sporych nakładów finansowych.
Pierwsze, co można zmienić bez wielkich inwestycji, 

to system udzielania pomocy żołnierzom w sytuacjach 

nagłych. Teraz armia szuka pomocy w najbliższym 
szpitalu, co jest dobrym rozwiązaniem, ale tylko 
z punktu widzenia możliwości udzielenia kwalifikowa-
nej pierwszej pomocy. Docelowo żołnierz powinien jed-
nak jak najszybciej trafić do szpitala wojskowego o jak 
najwyższym poziomie referencyjności – tak jak w przy-
padku ewakuacji z pola walki. Tam możemy mu udzie-
lić pomocy interdyscyplinarnej, czyli na przykład nie 
tylko zaopatrzyć złamanie, lecz także zrekonstruować 
uszkodzony nerw i naczynia krwionośne, aby po wyle-
czeniu był całkowicie sprawny i mógł wrócić do służby. 
Podam przykład. W 2010 roku trafił do nas żołnierz, 
który postrzelił się na poligonie. Dzięki determinacji 
dowódcy został z Nowej Dęby przewieziony śmigłow-
cem prosto na Szaserów. Podczas jednego zabiegu 
operowali go ortopeda, chirurg naczyniowy, chirurg 
plastyczny i neurochirurg. Dzięki kompleksowej i na-
tychmiastowej pomocy pacjent wrócił do pełnego zdro-
wia i do służby.

Czy żołnierze w szpitalu mają jakieś przywileje, na przy-
kład nie muszą czekać w kolejce do lekarza?

Niestety nie. Regulują to przepisy o równym dostępie 
do służby zdrowia. Powoduje to, na przykład, że żołnierz 
z kontuzją kolana musi czekać nawet rok na zabieg na-
prawczy. W tym czasie jednak, zgodnie z przepisami, zo-
stanie wobec niego orzeczona niezdolność do służby 
i będzie musiał odejść z armii. Może to zmienić noweli-
zacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych. Zgodnie z nią samo-
rządy będą miały możliwość wykupywania świadczeń 
medycznych w nadzorowanych szpitalach. Wówczas 
mieszkańcy objęci tymi świadczeniami będą mogli ko-
rzystać z nich poza kolejką. Zabiegamy, aby takie same 
uprawnienia otrzymał minister obrony w stosunku do 
żołnierzy. To jedyna szansa na korektę systemu kolejko-
wego, opierającego się dziś, moim zdaniem, na fałszy-
wie pojmowanym egalitaryzmie. Dziś żołnierze stanowią 
3–5% pacjentów leczonych na Szaserów. Chcemy, aby 
było ich więcej. Chcemy, aby nasz szpital był jeszcze 
bardziej „wojskowy” i otwarty na żołnierzy. 

Rozmawiały: Anna Dąbrowska, Joanna Tańska
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Szpital na Szaserów to unikatowa placówka na me-
dycznej mapie Polski. Służy wszystkim, ale dla woj-

ska jest szczególnie ważna. Taką opinię często można 
było usłyszeć podczas niedawnych uroczystości zorga-
nizowanych z okazji 50-lecia Wojskowego Instytutu Me-
dycznego. Jest ona powodem do satysfakcji, ale jedno-
cześnie pretekstem, aby sprawdzić, jaką rolę w pań-
stwach NATO odgrywają duże, wieloprofilowe szpitale 
wojskowe. Takie jak WIM.

AMERYKAŃSKIE STANDARDY
Sojusz północnoatlantycki nie narzuca szczegóło-

wych zasad dotyczących struktury i wielkości wojsko-
wych służb medycznych. To odpowiedzialność narodo-
wa. NATO jest zainteresowane wyłącznie tym, aby po-
szczególne kraje były w stanie zapewnić opiekę 

Jaką rolę w państwach NATO odgrywają duże, 
wieloprofilowe szpitale wojskowe?

     skulap 
w mundurze

medyczną nad swoimi żołnierzami. Podstawowym do-
kumentem w tej dziedzinie jest dyrektywa AJP-4.10 (A), 
opisująca zasady zabezpieczenia medycznego operacji 
sojuszu. Wśród wielu innych definicji znajdziemy tam 
informacje o szpitalach takich jak WIM: „Placówki me-
dyczne poziomu 4 zabezpieczają pełne spektrum opie-
ki medycznej, które nie może być rozwinięte na teatrze 
działań lub jest zbyt czasochłonne, aby było realizowa-
ne w warunkach operacji. Poziom 4 obejmuje procedu-
ry ostatecznego specjalistycznego leczenia chirurgicz-
nego, jak i zachowawczego, chirurgię odtwórczą i reha-
bilitację. Opieka ta jest wysoce specjalistyczna 
i zapewniana w kraju pochodzenia poszkodowanego 
lub w państwie sojuszniczym”.

Nasi sojusznicy w różny sposób rozwiązali problem 
stacjonarnego leczenia swoich żołnierzy. W USA funk-
cjonuje odrębny wojskowy system ochrony zdrowia  
(Military Health System), którego główną częścią jest 
TRICARE – program ubezpieczeń zdrowotnych dla woj-
skowych i ich rodzin. Szpitale w większości podlegają 
poszczególnym rodzajom sił zbrojnych, a najwięcej jest 

E
GRZEGORZ 
GIELERAK
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Eich w wojskach lądowych (US  

Army). Warto przy okazji zwrócić 
uwagę na wzrost nakładów na 
opiekę zdrowotną. W 2001 roku 
wydano na nią 19 mld dolarów, 
a dekadę później – już 53 mld 
dolarów. Od kilku lat Amerykanie 
myślą też o integracji służb me-
dycznych. Napotyka to jednak 
spory opór w poszczególnych ro-
dzajach sił zbrojnych.

Najważniejszy szpital wojskowy 
Amerykanów to Walter Reed Na-
tional Military Medical Center (Narodowe Centrum Me-
dyczne). Wcześniej był to wiodący podmiot leczniczy 
US Army, a niedawno został połączony ze szpitalem 
marynarki wojennej. Po integracji placówkę przeniesio-
no w pobliże Uniwersytetu Medycznego Połączonych Sił 
(głównej uczelni wojskowo-medycznej USA). W ten spo-
sób, zatrudniające 7,5 tys. ludzi, Narodowe Centrum 
Medyczne stało się ośrodkiem wykonującym pełne 
spektrum zadań leczniczych, miejscem kształcenia ka-
dry medycznej oraz ośrodkiem naukowo-badawczym 
i profilaktycznym. Szczególne wrażenie robi tam naj-
nowszy obiekt, zaprojektowany do rehabilitacji psycho-
logicznej poszkodowanych w misjach.

Pacjenci Walter Reed to nie tylko żołnierze i ich ro-
dziny. To również chorzy z innych służb mundurowych, 
agend rządu federalnego USA. Tamtejsi specjaliści 
opiekują się także amerykańskimi VIP-ami. Tam leczą 
się na przykład prezydenci Stanów Zjednoczonych.

 SYSTEM NIEMIECKI
Połączona Służba Medyczno-Sanitarna Bundeswehry 

jest odrębnym rodzajem sił zbrojnych. Dysponuje mię-
dzy innymi pięcioma szpitalami stacjonarnymi, Akade-
mią Medyczno-Sanitarną wraz z kilkoma instytutami 
badawczymi. Wiodącą placówką jest wieloprofilowy, 
500-łóżkowy Centralny Szpital Wojskowy w Koblencji. 
800 z jego 1500 pracowników to wojskowi.

W niemieckich szpitalach wojskowych większość, bo 
około 70%, pacjentów to cywile. Koszty ich leczenia 

pokrywają władze lokalne po-
szczególnych landów oraz kasy 
chorych. Od kilku lat część 
środków pozyskanych dzięki 
świadczeniu usług dla cywilów 
pozostaje w szpitalach. To był 
postulat Dowództwa Połączonej 
Służby Medyczno-Sanitarnej, 
który miał motywować do opty-
malnego zarządzania placów-
kami medycznymi. Co ciekawe, 
ta zasada została wprowadzo-
na na podstawie analizy funk-

cjonowania podmiotów leczniczych polskiego Minister-
stwa Obrony Narodowej. Jednocześnie w Niemczech 
uznano, że obowiązująca w naszym wojsku formuła sa-
modzielnych podmiotów opieki zdrowotnej to rozwiąza-
nie zbyt daleko idące, które nie służy integracji stacjo-
narnego i polowego potencjału służby zdrowia.

FRANCUSKIE OGNIWO
W odróżnieniu od Niemiec, służba medyczno-sanitar-

na francuskiej armii nie jest rodzajem sił zbrojnych, ale 
ma status odrębnego rodzaju służby. Medycy mają  
własne umundurowanie i stopnie wojskowe. Nad Se-
kwaną już od dawna na wojskową służbę zdrowia pa-
trzy się w sposób ponadresortowy. Z powodu przekazy-
wania wiedzy i umiejętności związanych z olbrzymimi 
doświadczeniami z niesienia pomocy ofiarom strefy 
wojny, francuscy medycy-żołnierze tworzą ważne ogni-
wo w systemie bezpieczeństwa państwa.

Najważniejszym z dziewięciu szpitali resortu obrony 
jest paryski Val de Grace, będący jednocześnie miej-
scem kształcenia lekarzy wojskowych oraz prowadze-
nia prac naukowo-badawczych. Większość pacjentów 
placówek wojskowych stanowią cywile, dlatego znacz-
na część budżetu tych szpitali pochodzi z kontraktów 
z instytucjami ubezpieczenia zdrowotnego. Pozostała 
– ze środków przeznaczonych na obronność. Warto za-
znaczyć, że w Val de Grace, oprócz krajowych, leczeni 
są także pacjenci o statusie VIP-ów z państw, z którymi 
Francję łączą kluczowe interesy. >

Najważniejszy 

szpital wojskowy 

Amerykanów to 

Walter Reed 

National Military 

Medical Center
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Zaspokojenie potrzeb 25-ty-
sięcznej armii Czech gwarantują 
trzy szpitale wojskowe. Ich finanso-
wanie odbywa się w systemie mie-
szanym. Około 70% budżetu po-
chodzi z kontraktów z instytucjami 
ubezpieczenia zdrowotnego, a po-
zostałą część zapewnia minister-
stwo obrony. Najważniejszym szpi-
talem jest 700-łóżkowy Centralny 
Wojskowy Szpital Kliniczny w Pra-
dze. Ma status uniwersytetu, 
kształci się tam kadrę oraz prowa-
dzi działalność naukowo-badaw-
czą. Do ważnych zadań tego szpi-
tala należy opieka nad weterana-
mi wojennymi oraz – co jest 
standardem u naszych sojuszni-
ków – nad najważniejszymi osoba-
mi w państwie.

Liczące 30 tys. siły zbrojne Węgier mają z kolei kilka 
własnych szpitali. W Budapeszcie postanowiono peł-
niej wykorzystać potencjał wojskowej służby zdrowia na 
potrzeby bezpieczeństwa zdrowotnego kraju. To po-
nadresortowe spojrzenie stało się podstawą decyzji 
o połączeniu Centralnego Szpitala Wojskowego z jego 
odpowiednikiem w resorcie spraw wewnętrznych oraz 
wiodącym szpitalem kolei państwowych. W ten sposób 
utworzono Centrum Medyczne Sił Zbrojnych Węgier – 
Narodowe Centrum Zdrowia. Placówka podlega bezpo-
średnio ministerstwu obrony. Zadania tego szpitala to 
leczenie między innymi żołnierzy i funkcjonariuszy oraz 
węgierskich VIP-ów. Szpital pełni też funkcję centrum 
urazowego regionu Peszt, prowadzi się w nim prace ba-
dawcze i rozwojowe oraz kształci medyków.

Na tych kilku przykładach widać tendencje dotyczą-
ce najważniejszych szpitali wojskowych w różnych pań-
stwach NATO. To zawsze duże, wieloprofilowe palcówki 
medyczne, prowadzące kształcenie i prace badawczo-
-naukowe. Coraz większą wagę przykłada się u sojusz-
ników do ponadresortowości, która pozwala lecznictwu 
cywilnemu skorzystać ze specyficznych doświadczeń 

wojskowej służby zdrowia. Co niezwykle prestiżowe dla 
medyków w mundurach – pod opieką specjalistów 
z centralnych szpitali zwykle pozostają najważniejsze 
osoby w państwie.

Jak w tę układankę wpasowuje się Wojskowy Instytut 
Medyczny? Podobnie jak w innych państwach, jesteśmy 
wiodącą placówką wojskowej służby zdrowia, mającą 
największy w Wojsku Polskim potencjał kliniczny i na-
ukowo-dydaktyczny. Jesteśmy jedyną jednostką, która 
w ostatnich latach wykształciła samodzielnych pracow-
ników nauki w mundurach.

Podobnie jak w wypadku Węgier, stworzyliśmy Cen-
trum Urazowe, do tego największe w Polsce. Jesteśmy 
finansowani w systemie mieszanym, czyli podobnie jak 
placówki w innych państwach. Od kilku lat mamy też 
pozycję lidera w służbie zdrowia Wojska Polskiego, jeśli 
chodzi o działania związane z przekazywaniem do-
świadczeń wojskowych do cywilnej służby zdrowia.

Gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak 
jest dyrektorem Wojskowego Instytutu Medycznego.
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Wojskowy Instytut Medyczny, podobnie jak w innych państwach, jest wiodącą placówką 
służby zdrowia, która w ostatnich latach wykształciła samodzielnych pracowników nauki 
w mundurach.
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Gdy do Wojskowego Instytutu Medycznego zaczęli 
trafiać pierwsi żołnierze ranni w Iraku, placówka nie 

była przygotowana na takie wyzwanie. W misjach zagra-
nicznych uczestniczyliśmy od 1953 roku, do 2003 roku 
życie straciło w nich kilkudziesięciu ludzi. Jednak więk-
szość w wyniku kolizji drogowych, zawału serca czy wyle-
wu. Niewiele było ofiar działań wojennych. Wcześniej ża-
den lekarz z kliniki nie zetknął się na przykład z pacjen-
tem, który został przyjęty na oddział bez trzech kończyn.

Udział polskich żołnierzy w operacjach w Iraku i Afga-
nistanie wymusił zmiany w leczeniu i podejściu do pa-
cjentów. Do WIM-u trafiali ranni żołnierze, w większości 
najciężej poszkodowani. Różne były obrażenia, jakich 
doznali: urazy wielonarządowe, rany postrzałowe, 

uszkodzenia słuchu, oparzenia, a także zaburzenia psy-
chiczne wywołane stresem wojennym (zespół stresu po-
urazowego – PTSD). Niektórzy wielokrotnie byli pacjen-
tami Instytutu.

O zmianach, jakie zaszły w ciągu ostatnich lat w woj-
skowej służbie zdrowia, opowiada jeden z pacjentów 
WIM-u, saper kpr. Michał Ożóg, pierwszy Polak ciężko 
ranny w 2007 roku podczas misji ISAF. „Patrol wracał 
do bazy, gdy na trasie przejazdu wybuchła mina pułap-
ka”. Trzech żołnierzy zostało rannych, najciężej Michał. 
Przebieg wypadku zna z opowiadań, bo w wyniku wybu-
chu stracił przytomność i z płonącego hummera wycią-
gnęli go koledzy.

Z obrażeniami głowy oraz oparzeniami (trzeciego 
stopnia) rąk, nóg i pleców trafił do szpitala w Land-
stuhl, w amerykańskiej bazie Ramstein w Niemczech. 
Tam przeszedł operację przeszczepienia skóry. „Gdy zo-
stałem przewieziony do WIM-u do Warszawy, miałem 
wrażenie, że znalazłem się w innym świecie. Personel 
nie wykazywał zainteresowania pacjentami, brakowało 
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Choć pierwsze lata były trudne, to dziś poszkodowani 
weterani chwalą system opieki zdrowotnej nad 

żołnierzami służącymi w misjach.

          spólna 
nauka
W

MAŁGORZATA 
SCHWARZGRUBER
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nie tylko przepisów prawnych, 
lecz także empatii. Gdy poprosi-
łem o konsultację stomatologicz-
ną, bo podczas wypadku popęka-
ły mi zęby i powypadały plomby, 
usłyszałem, że jak wyjadę ze szpi-
tala, to pójdę sobie do dentysty”, 
wspomina.

WYMUSZONE ZMIANY
„Podczas gdy nasi żołnierze 

zdobywali na misjach doświadcze-
nie bojowe, my uczyliśmy się, jak 
ich leczyć i opracowywaliśmy no-
we techniki operacyjne”, mówi 
gen. bryg. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego In-
stytutu Medycznego.

Ciężko ranni żołnierze z polskiego kontyngentu w Ira-
ku i Afganistanie najpierw trafiali do niemieckiego szpi-
tala w Landstuhl, a stamtąd dopiero do Instytutu  
w Warszawie. Warunki, jakie panowały w tych dwóch 
placówkach, różniły się od siebie niczym noc i dzień. 
Tam ranni żołnierze byli umieszczani w jednoosobowych 
pokojach wyposażonych w telewizję kablową i odtwa-
rzacz DVD, łóżkiem można było sterować za pomocą pi-
lota, w budynku nie było schodów, co pozwalało na swo-
bodne przemieszczanie się na wózku. Medycy koncen-
trowali się na pacjencie.

„Podpatrywaliśmy, jak funkcjonuje system opieki 
w niemieckim szpitalu, i staraliśmy się przenieść część 
doświadczeń do naszej kliniki. Wprowadziliśmy wiele 
procedur i norm postępowania, które diametralnie 
zmieniły sposób opieki nad rannymi i weteranami”, 
przyznaje dyrektor Gierelak.

Symboliczną datą tych przemian było powołanie 
w 2011 roku (jeszcze zanim weszła w życie ustawa 
o weteranach) pełnomocnika dyrektora WIM-u ds. wete-
ranów. Została nim Urszula Marszałkowicz-Flis, dziś na-
zywana przez poszkodowanych weteranów złotą dziew-
czyną. To ona jest dobrym duchem rannych żołnierzy 
w trakcie ich pobytu w szpitalu. W WIM-ie pracuje około 
3 tys. osób, łatwo się więc zgubić, przemierzając 14 km 

szpitalnych korytarzy. Pani Ur-
szula pokazuje nowo przyby-
łemu pacjentowi, jak funkcjo-
nuje oddział. Ustala terminy 
badań i specjalistycznych 
konsultacji, pomaga w złoże-
eniu dokumentów do sanato-
rium. Sama podkreśla, że jest 
tylko częścią, liczącego 
70 osób, zespołu do opieki 
nad żołnierzami.

DOŚWIADCZENIA Z MISJI
Dzięki temu, że w WIM-ie 

powstał oddział ratunkowy 
i centrum urazowe dla województwa mazowieckiego, 
z doświadczeń medycyny pola walki może korzystać cy-
wilna medycyna ratunkowa. O nowych metodach opa-
trywania ofiar wypadków komunikacyjnych (które odnio-
sły wielonarządowe obrażenia), rozwiązaniach dotyczą-
cych leczenia rannych po postrzałach (myśliwych, 
policjantów i żołnierzy) oraz procedurach postępowania 
personelu medycznego w razie aktów terroru pisaliśmy 
w numerze czerwcowym ubiegłorocznej „Polski Zbroj-
nej” (6/2015).

Warto jednak podkreślić, jak ważne jest korzystanie 
przez lekarzy w WIM-ie z szybkich infuzorów, czyli apara-
tów do przetaczania płynów oraz krwi (jedno z afgań-
skich doświadczeń). Podgrzewają one krew do tempera-
tury 40oC oraz bardzo szybko wtłaczają. To ratunek dla 
pacjentów w stanie wstrząsu krwotocznego, którzy za-
zwyczaj umierają.

„Wprowadziliśmy także krótkie protokoły ultrasono-
graficzne. Zamiast wozić pacjenta na tomografię kom-
puterową, robimy USG przy noszach i na tej podstawie 
kwalifikujemy do operacji”, tłumaczy dr n. med. ppłk Ro-
bert Brzozowski, kierownik Zakładu Medycyny Pola Wal-
ki w WIM. „Uczymy naszych lekarzy i ratowników stoso-
wania takich protokołów. Badanie e-FAST może wyko-
nać każdy lekarz, niekoniecznie radiolog”, mówi.

Afgańskie doświadczenia nie tylko przyspieszyły dia-
gnostykę, lecz także zwróciły uwagę na priorytety, które 
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ukierunkowały leczenie obrażeń. Zatamowanie krwoto-
ków jest ważniejsze niż zapewnienie drożności dróg od-
dechowych, bo – jak tłumaczy dr Brzozowski – przez 
dwie minuty możemy wstrzymać oddech, ale tyle czasu 
wystarczy, aby się wykrwawić. Kolejna zasada: pacjenci 
z obrażeniami tułowia mają z reguły pierwszeństwo 
przed tymi z obrażeniami kończyn.

Nie ze wszystkich misyjnych doświadczeń można 
w Polsce skorzystać. Przydatny mógłby być np. system 
awaryjnego zaopatrywania szpitala w krew, opierający 
się na tzw. chodzących bankach krwi. Polega on na tym, 
że przebadani ochotnicy (w Afganistanie byli to żołnie-
rze) oddają krew określonej grupy, której brakuje. Na ta-
kie rozwiązanie nie pozwala jednak polskie prawo.

WŁASNE METODY
O ile w medycynie ratowniczej sporo korzystaliśmy 

z doświadczeń amerykańskich, o tyle w leczeniu urazów 
psychicznych trzeba było wypracować własne metody. 
Żołnierze powracający z Iraku i Afganistanu skarżyli się 

na tego typu problemy. „PTSD może się objawić u każ-
dego, nawet najlepiej przygotowanego do misji żołnie-
rza”, podkreśla ppłk dr Radosław Tworus, kierownik Kli-
niki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii 
w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. 
W latach 2006–2015 statystyki odnotowały w klinice 
(otwartej w lipcu 2005 roku) 350 pacjentów oraz 
570 hospitalizacji.

WIM realizuje kilka projektów badawczych, co jest 
możliwe dzięki zastosowaniu nowych technik diagno-
stycznych, np. wykorzystaniu w leczeniu chorych na ze-
spół stresu pourazowego komory hiperbarycznej, która 
pomaga m.in. w leczeniu udarów, oparzeń i trudno goją-
cych się ran. Dr Tworus uważa, że może być wykorzysty-
wana w eksperymentalnym leczeniu zmian powstają-
cych w ośrodkowym układzie nerwowym.

Ranny w 2007 roku kpr. Michał Ożóg wrócił do służby 
w 2008 roku. Trzy lata później ponownie wyjechał na 
misję do Afganistanu. Niestety znów doszło do wypadku 
– podczas patrolu, w wyniku wybuchu ajdika, został 
ranny w rękę. Kość łokciowa była złamana w czterech 
miejscach. Pierwszą operację przeszedł w szpitalu 
w Ghazni, kolejną już w Warszawie. „Miałem wrażenie, 
że trafiłem do innego szpitala. Powitała mnie pielę-

gniarka, która wiedziała, co mi dolega, 
ustalała terminy wizyt u specjalistów, 

nie czekałem w kolejkach. Nastąpił 
zwrot o 180 stopni. W klinice obo-
wiązują dziś takie same standardy 
jak na Zachodzie”, mówi Michał.

Obecnie kpr. Michał Ożóg służy 
w 1 Brzeskiej Brygadzie Saperów 
im. T. Kościuszki. Ostatnio był 
w WIM-ie, gdy brał udział w progra-
mie „Afgan”, w którego ramach 

badani są żołnierze – ofiary wy-
buchów min pułapek. 

„Wziąłem udział w tym 
programie i widzę, 

że nasz los kogoś 
obchodzi”.
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Żołnierze współczesnego pola walki są wyposażani 
w nowoczesny sprzęt, który zwiększa ich szansę przeży-
cia. Czy do takich nowinek należy osobisty czujnik reje-
strujący falę wybuchu?

Nazywa się on Blast Gauge System i służy do rejestracji 
siły eksplozji i powietrznej fali uderzeniowej po wybuchu 
oraz jego wpływu na organizm człowieka. To urządzenie 
mierzy i zapisuje dziesięć ostatnich wybuchów, a jego czuj-
niki są podłączone do specjalnego programu komputero-
wego, który analizuje informacje o potencjalnych przecią-
żeniach i urazach spowodowanych przez falę uderzeniową 
i ciśnienie powstające przy eksplozji, np. min czy improwi-
zowanych ładunków wybuchowych. To bardzo ważna 

informacja dla ratowników medycznych, bo często się zda-
rza, że żołnierz nie ma widocznych urazów, lecz poważne 
obrażenia wewnętrzne. Blast Gauge System pozwala oce-
nić jego stan i na podstawie przeanalizowanych danych 
wyciągnąć wnioski dotyczące dalszego leczenia czy ewaku-
acji. Umożliwia więc działania profilaktyczne. 

System składa się z czterech czujników rozmieszczo-
nych na ciele żołnierza. Pierwszy znajduje się na klatce 
piersiowej, drugi z tyłu hełmu i po jednym umieszczono na 
obu ramionach. Ratownik może za pomocą przycisku wy-
zwolić zapalenie się lampki. W zależności od siły zareje-
strowanej fali uderzeniowej może ona świecić na zielono, 
żółto lub czerwono. 

Rozmowa z ppłk. dr. n. med. Robertem 
Brzozowskim, kierownikiem Zakładu Medycyny 
Pola Walki Wojskowego Instytutu Medycznego

          szystko 
dla ratowania 
życiaM
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Czy żołnierz sam może uruchomić tę lampkę?
Tak, ale sprawdzi jedynie, jaki kolor się zapali. Nie ma 

bowiem dostępu do programu komputerowego, do któ-
rego są podłączone czujki. Te informacje otrzymuje tyl-
ko medyk. 

Kilka lat temu system ten był testowany przez armię 
amerykańską, sprawdził się i został wprowadzony do 
wyposażenia żołnierzy. Czy w polskim wojsku też jest już 
używany? 

Niestety nie, ale dążymy do tego, żeby chociaż wojska 
specjalne dysponowały takim sprzętem. Dwa lata temu te-
stowaliśmy podobny zestaw. Mam nadzieję, że siły zbrojne 
zainteresują się tym systemem, bo nie jest kosztowny, 
a przynosi realne korzyści. Może być stosowany przez żoł-
nierzy biorących udział w walkach, a także tych, którzy de-
tonują ładunki, ułatwiając przejście innym, czy wysadzają 
drzwi szturmowanych budynków. Ratownicy używają go 
w ramach tzw. triażu, czyli segregacji rannych. 

Jaki nowoczesny sprzęt ratujący życie przydałby się jesz-
cze medykom na polu walki? 

Na pewno na etapie pomocy przedszpitalnej byłyby 
przydatne przenośne ultrasonografy. Pozwalają one 
w bardzo krótkim czasie ustalić, czy doszło do wewnętrz-
nych obrażeń zagrażających życiu, np. krwotoków. Ra-
townicy na polu walki powinni mieć je przynajmniej 
w wozach ewakuacji medycznej. W Afganistanie testowa-
liśmy te urządzenia i później, od XI zmiany PKW, mobilne 

ultrasonografy były w wozach ewakuacji medycznych. In-
ne urządzenia, które na pewno warto mieć, to szybkie in-
fuzory do przetaczania płynów oraz krwi u pacjentów 
ciężko rannych. Jeden taki aparat potrafi przetoczyć od 
750 ml do 1,5 l krwi w ciągu minuty. W dodatku ta krew 
jest ogrzana, co jest bardzo ważne w przypadku pacjen-
tów ciężko rannych, u których walczymy dodatkowo z za-
grażającą życiu hipotermią.

Czy aparaty do szybkich przetoczeń krwi są już stosowa-
ne w polskich szpitalach cywilnych?

Ma je tylko kilka placówek w Polsce. Infuzory do szyb-
kich przetoczeń na pewno są w WIM-ie i szpitalu MSW. 
Jednak nawet jeśli na oddziałach ratunkowych innych 
szpitali znajdują się, to podejrzewam, że i tak rzadko się 
z nich korzysta. Po pierwsze, aby przetaczać pacjentowi 
tak dużą ilość krwi, trzeba ją mieć przygotowaną. Tym-
czasem mało który szpital ma procedury przetaczania 
pakietów krwi. Po drugie, jest to sprzęt stosunkowo nowy 
i nigdy wcześniej nie był używany. Lekarze nauczyli się 
przetaczać krew zwykłymi sposobami, np. przez mankiety 
ciśnieniowe, uważając, że to wystarczy. Niestety, w nie-
których przypadkach to za mało.

 
Zarówno mobilne ultrasonografy, jak i pompy do szyb-
kich przetoczeń płynów podpatrzyliśmy u Ameryka-
nów. Czego jeszcze nauczyliśmy się od nich?

Dzięki Amerykanom wdrożyliśmy system „chodzących 
banków krwi” (Walking Blood Bank). To sposób 
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pozyskiwania krwi od personelu ba-
zy wojskowej. Był on aktywowany 
w sytuacji, gdy pacjent wymagał jej 
więcej, niż mieliśmy w zapasie. 
Wzywaliśmy wówczas żołnierzy, któ-
rzy byli wcześniej przebadani i mieli zidentyfikowaną 
grupę krwi. Przez megafony był podawany komunikat, 
że polski szpital potrzebuje krwi o danej grupie. I na ten 
apel zgłaszali się żołnierze zarówno polscy, jak i amery-
kańscy. To świetne rozwiązanie, bo czasem baza była 
odcięta od transportu i zapasy krwi mogły się w każdej 
chwili skończyć. Walking Blood Bank ratował życie. 

Szpitale cywilne od lat borykają się z brakiem krwi. 
Czy więc „chodzące banki krwi” można by wprowa-
dzić również do nich? 

W medycynie cywilnej nie ma przepisów, które regulo-
wałyby istnienie „chodzących banków krwi”. Zresztą pro-
blem tkwi nie tylko w paragrafach. Baza wojskowa jest za-
mknięta, żołnierze są przebadani, zdrowi i ich historia jest 
znana. Natomiast w strefie cywilnej trudno byłoby prowa-
dzić kontrolę i mieć pewność, że człowiek przebadany ja-
kiś czas temu nadal może być krwiodawcą. Prawdopodo-
bieństwo przeniesienia jakiejś choroby przez krew byłoby 
zbyt duże. Takich problemów nie było w szpitalu polowym, 
gdy przetaczaliśmy krew pobieraną od żołnierzy i persone-
lu bazy. Innym rozwiązaniem są gotowe pakiety krwi uni-
wersalnej, składające się z czterech, pięciu jednostek 
koncentratu krwinek czerwonych grupy 0 Rh minus oraz 
świeżo mrożonego osocza grupy AB. Są one używane 
u pacjentów ciężko rannych, jeszcze zanim zostanie ozna-
czona ich własna grupa krwi. Pakiety ratunkowe prepara-
tów krwi mają tę zaletę, że można je przetaczać przy każ-
dej grupie krwi. W WIM-ie udało się je wprowadzić kilka 
lat temu i jest to właśnie pokłosie misji w Afganistanie. 

A wracając do tego, co zaadaptowaliśmy od Ameryka-
nów, wymieniłbym jeszcze jedną rzecz. Nauczyliśmy się 
profesjonalnej, usystematyzowanej pracy zespołowej. 
Rola każdego członka zespołu jest ściśle określona. Tu 
są stosowane procedury zaawansowanych zabiegów ra-
tujących życie (Advanced Trauma Life Support – ATLS). 
Chociaż ten system funkcjonuje na świecie od dawna, 

w Polsce nigdy w pełni nie zaistniał. 
Głównie z powodu braku personelu 
medycznego. Tymczasem ATLS za-
kłada, że do jednego pacjenta przy-
pisuje się cały zespół medyczny, 

zwykle sześć lub więcej osób. Skorzystaliśmy także 
z ustalonych priorytetów leczenia ciężko rannych. Do-
skonaliliśmy również wspomniany już triaż, czyli segre-
gację pacjentów na wczesnym etapie.

Amerykanie sugerowali nam utworzenie mobilnego 
zespołu chirurgicznego na wzór tych, które funkcjonu-
ją w ich armii. Czy taki zespół już działa? 

Tak, mamy dwa zespoły mobilnego wsparcia medycz-
nego. Pierwszy to Special Operation Surgical Team, dru-
gi – Special Operation Critical Care Team. To są stosun-
kowo niewielkie, kilkuosobowe zespoły do zaopatrzenia 
medycznego działań wojsk specjalnych. W ich składzie 
są chirurdzy, anestezjolodzy i ratownicy medyczni, któ-
rych zadaniem jest prowadzenie operacji oraz innych 
zabiegów ratujących życie w bezpośredniej bliskości 
działań wojsk specjalnych. Zespoły są wysoce mobilne, 
gotowe do działania właściwie w każdym miejscu świa-
ta, a czas ich aktywacji jest bardzo krótki. Salę opera-
cyjną rozwija się już na pokładzie samolotu. Pracownicy 
WIM-u należą do tych zespołów i stanowią ich trzon. 

Czy zespół ubezpieczał już jakąś akcję komandosów? 
Prawdziwej akcji jeszcze nie było, lecz przeszliśmy wiele 

ćwiczeń i jesteśmy dobrze przygotowani. Największą trud-
nością nie jest to, że podczas lotu samolot się przechyla. 
Doskwiera raczej ciasnota i zgranie w takich warunkach 
całego zespołu. Nie jest łatwo udzielać pomocy kilku ran-
nym we wnętrzu samolotu wojskowego. 

Przed misjami w Iraku i Afganistanie żołnierze narzeka-
li, że ich pakiet medyczny to właściwie opatrunek w wo-
doodpornym opakowaniu. Resztę miał przynosić ratow-
nik. Jak to wygląda dziś? 

Rzeczywiście przed wyjazdami na misję nie było indywi-
dualnego wyposażenia medycznego. Został wprowadzony 
stosunkowo niedawno, bo mniej więcej trzy lata temu. Dziś >

Afgańczycy  

byli naszymi  

najczęstszymi 

pacjentami
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żołnierze są bardzo dobrze wyposażeni w środki ratujące 
życie. W ich indywidualnych pakietach medycznych  
(IPMed) znajdują się m.in. staza taktyczna, opatrunki he-
mostatyczne, rurka nosowo-gardłowa, bandaże i igła do 
odbarczania odmy. Dodatkowym wyposażeniem jest auto-
strzykawka z morfiną. To co jest w IPMedach wynika z cha-
rakterystyki współczesnego pola walki. Pamiętajmy też, że 
ekwipunek żołnierza jest już wystarczająco ciężki, dlatego 
nie ma sensu obarczać go nadmiarem środków medycz-
nych. Od tego są ratownicy medyczni. 

Podobno pierwszą rzeczą, którą robią żołnierze wyjeż-
dżający na misję, jest kupno dodatkowej stazy. Jedno-
cześnie medycy cywilni niechętnie ich używają. Dla-
czego?

To dlatego, że stosowane wcześniej opaski uciskowe 
były bardzo traumatogenne. Było to spowodowane, na 
przykład, nieprawidłową szerokością taśmy. Gdy była zbyt 
wąska, załóżmy szerokości sznurka, powodowała silny 
ból, martwicę i demarkację kończyny. Najlepsze stazy to 
takie, które mają szeroki mankiet i są podobne do man-
kietu ciśnieniowego. Ale to jest kłopotliwe. Na potrzeby 
taktyczne udało się znaleźć kompromis i teraz są reko-
mendowane dwa typy staz: CAT i SOFTT-W. Różnica mię-
dzy nimi polega na tym, że pierwsza jest zapinana na 
rzep, druga ma metalową klamerkę. Dla mnie łatwiejsza 
w użyciu jest ta pierwsza. 

Ratownicy cywilni rzadko też sięgają po opatrunki he-
mostatyczne, które są powszechne w medycynie tak-
tycznej. Skoro są one lepsze od środków tradycyjnych, 
to dlaczego nie są wykorzystywane w cywilnej służbie 
zdrowia? 

Tu barierą jest cena. W polskich szpitalach liczy się każ-
da złotówka, a opatrunki hemostatyczne są droższe od 
zwykłych. Są one nasączone specjalną substancją, która 
powoduje wytworzenie skrzepu hamującego krwawienie. 
Dzięki temu są skuteczniejsze od tradycyjnych środków. 
Czasem ratownik kupuje opatrunek hemostatyczny na 
własny użytek, ale żal mu go otworzyć, by się przekonać, 
jaką ma strukturę, lub aby go użyć go w konkretnej sytu-
acji. Zresztą stosowanie tych opatrunków wymaga 

szkolenia. Na rynku są różne środki hemostatyczne – mo-
gą to być opatrunki lub proszek hemostatyczny. Ostatnio 
modna jest gąbka hemostatyczna w postaci aplikatorów. 
Każdy z tych środków jest przeznaczony do innych obra-
żeń. Proszku albo gazy z hemostatykiem używa się w przy-
padku ran ziejących, a jeśli otwór jest niewielki, to stosuje 
się hemostatyk w aplikatorze. Opatrunki hemostatyczne 
są rekomendowane przez armię amerykańską i Komitet 
Taktyczno-Ratowniczej Opieki nad Poszkodowanym (Tacti-
cal Combat Casualty Care – TCCC). 

Jest Pan w elitarnym gronie lekarzy, którzy wyjeżdżali na 
misje kilkakrotnie. W sumie spędził Pan w Afganistanie 
dwa lata. To były dwa lata ostrego dyżuru?

Kiedy po raz pierwszy przyjechałem do Afganistanu, nie 
było jeszcze polskiego szpitala w Ghazni, dlatego pracowa-
łem w amerykańskim. Dyżurowaliśmy na zmianę – raz 
Amerykanie, raz Polacy. Ale nasze wolne dni często były ta-
kie tylko z nazwy, bo przyjęliśmy zasadę, że jeśli na dyżurze 
Amerykanów doszło do zranienia polskiego żołnierza, to był 
on leczony przez nas. I na odwrót – amerykańscy lekarze 
zajmowali się swoimi rannymi. Chcieliśmy od początku za-
opatrywać rodaków, żeby wiedzieli, że jesteśmy przy nich. 
Zresztą w trauma room nad pierwszym stanowiskiem po-
wiesiliśmy polską flagę, aby żołnierze mieli poczucie, że Pol-
ska, dla której walczą, teraz walczy o ich życie i zdrowie. 

Polscy lekarze zajmowali się też Afgańczykami. Czy to 
było normą? 

Afgańczycy byli naszymi najczęstszymi pacjentami. Le-
czyliśmy zarówno mundurowych, jak i cywilów: dorosłych 
i dzieci. 

Nie bali się korzystać z pomocy lekarzy koalicji? W Pol-
sce opinią publiczną wstrząsnęła historia Zarki, dziew-
czynki, która była leczona najpierw w polskim szpitalu 
w Ghazni, później u nas w kraju. Jakiś czas później 
w mediach pojawiła się informacja, że talibowie uznali 
ją za zdrajczynię i zabili. 

Afgańczycy często mieli obawy. Talibowie uważają, że 
jeśli zachodni lekarz dotknie kobiety czy dziecka, to są 
one nieczyste. Poza tym talibowie mieli wiedzę, kto 
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korzystał z pomocy koalicjantów, dla-
tego ten fakt był utrzymywany w ta-
jemnicy. Przypuszczam, że rodzina 
ukryła Zarkę dla jej bezpieczeństwa. 
Ale widziałem ją żywą, a teraz to już 
duża dziewczynka. W Afganistanie 
służba zdrowia jest na dramatycznie 
niskim poziomie. Lekarze cywilni ro-
bią, co mogą, ale mogą niewiele. Nie 
ma oddziałów intensywnej opieki me-
dycznej, a pacjenci w najcięższym 
stanie są pozostawiani sami sobie. 
Ci ludzie po prostu umierają. Lekarze 
starają się tylko uśmierzyć ból. Na-
wet operacje są wykonywane w po-
mieszczeniach ogrzewanych przez zwykłe piecyki, typu 
„kozy”. Kiedyś wykonaliśmy trudną operację u afgań-
skiego policjanta. Uratowaliśmy mu życie, lecz dalsze le-
czenie musiał odbyć w Kabulu. Miejscowy szpital obie-
cał nam, że przewiezie go karetką, ale nie wywiązał się 
z tego i rodzina opłaciła taksówkę. Pacjent w bardzo 
ciężkim stanie, z drenami, opatrunkami, musiał prze-
trwać kilkusetkilometrową podróż. Dla nas takie sytu-
acje były wyjątkowo trudne, bo mieliśmy świadomość, 
że nasze wysiłki, aby kogoś uratować, mogą zostać póź-
niej zmarnowane właśnie przez brak właściwej opieki 
medycznej. W Afganistanie jest zresztą bardzo mało le-
karzy. Część z nich wyemigrowała na Zachód, część wy-
jechała do Pakistanu. 

Co będzie z lekarzami współpracującymi z koalicją po 
zakończeniu misji?

Lekarze są zawsze cenni. Talibowie pewno będą ich 
straszyć, ale myślę, że zachowają przy życiu, bo przecież 
sami też muszą się u kogoś leczyć.

Na misji był Pan pięć razy. Co Pana tam ciągnęło?
Misje dają możliwość zdobycia ogromnego doświad-

czenia. Bardzo wiele nauczyłem się od Amerykanów i od 
pracujących w Afganistanie polskich zespołów medycz-
nych ze szpitali w Bydgoszczy i we Wrocławiu. Moim naj-
większym zaskoczeniem i wyzwaniem było otwarcie klatki 

piersiowej u pacjentów w stanie 
skrajnie ciężkim, ale wykazują-
cych jeszcze objawy życia, w celu 
kontroli krwawienia wewnętrznego 
oraz prowadzenia bezpośredniego 
masażu serca. Torakotomia to za-
bieg brutalny, wykonywany na no-
szach, bo tu liczy się każda sekun-
da. Ale jest dość skuteczny w przy-
padku obrażeń przenikających, 
czyli na przykład ran postrzało-
wych klatki piersiowej, obrażeń 
serca, tamponady serca.

Ale w Afganistanie cenne było 
nie tylko doświadczenie zawodowe. 

Tam panowała specyficzna atmosfera, czuło się ofiarność, 
przyjaźń i duch patriotyzmu. W kraju może trudno zrozu-
mieć, jakie to są emocje i wzruszenia, gdy tam, w wojsko-
wej bazie, patrzyliśmy na polską flagę czy słuchaliśmy Ma-
zurka Dąbrowskiego. Mieliśmy poczucie wspólnoty i brater-
stwa. Tu brakuje takiego pełnego zgrania zespołu 
i świadomości, że pomaga się najciężej rannym, ratuje ich 
życie. To największa wartość i ogromna satysfakcja, gdy 
wiemy, że się udało. Nie musieliśmy też borykać się z sys-
temem – administracja była minimalna, nie było żadnych 
recept. Wszystko było ukierunkowane na ratowanie życia. 
Ale mam świadomość, że to już nie wróci. Przekazaliśmy 
odpowiedzialność za prowincję Ghazni, nie ma już polskie-
go szpitala. Zresztą z Ghazni wyjeżdżałem jako ostatni pol-
ski medyk. 

Ma Pan kontakt z żołnierzami, których Pan uratował?
Oczywiście. Wielu z moich pacjentów widziałem niedaw-

no, przy okazji programu „Afgan”. To ogromna radość, gdy 
spotyka się kogoś, kogo jeszcze niedawno widziało się 
w bardzo ciężkim stanie. Żołnierze często przychodzą i dzię-
kują. Ale trzeba się też nauczyć przyjmować to podziękowa-
nie. Bo to trochę krępujące sytuacje. Z jednej strony, wyko-
nujemy swój zawód najlepiej jak umiemy, ale z drugiej, to 
miłe usłyszeć płynące prosto z serca słowa: „Pamiętam, że 
pan mnie leczył. Dziękuję, że mnie pan uratował”.

Rozmawiała: Joanna Tańska 

Dzięki Amery-

kanom wdroży-

liśmy system 

„chodzących 

banków krwi” 
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Jak wygląda śmigłowiec ratunkowy, co dzieje się z pacjentem  
w czerwonej strefie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i jak 

lekarze ratują tam życie najciężej poszkodowanych?

      ałą dobę 
w pogotowiu
C

ANNA
DĄBROWSKA

Motocyklista wpada w poślizg i uderza w rosnące 
przy drodze drzewo. Kierowca jest nieprzytomny 

i mocno krwawi. Świadkowie wezwali pogotowie i po 
20 min pojawia się śmigłowiec ratowniczy, który zabie-
ra ofiarę wypadku do szpitala.

ZŁOTA GODZINA
Jak wygląda transport do szpitala i ratowanie życia 

w pierwszych minutach od przyjęcia pacjenta do strefy 
czerwonej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przezna-
czonej dla chorych w najcięższym stanie? Tego mogli 
dowiedzieć się dziennikarze na warsztatach „Śmigłow-
cem do szpitala”, poświęconych współpracy Centrum 
Urazowego Wojskowego Instytutu Medycznego z Lotni-
czym Pogotowiem Ratunkowym.

„Uraz jest najczęstszą przyczyną śmierci osób poni-
żej 44. roku życia. W Polsce zdarza się 3,5 mln urazów 
rocznie”, wylicza dr Krzysztof Karwan, zastępca kie-
rownika SOR-u. Podkreśla, że w takich wypadkach 
obowiązuje zasada złotej godziny. To czas, który powi-
nien upłynąć od momentu zaistnienia urazu do prze-
kazania rannego na blok operacyjny. W tym czasie pa-
cjent powinien dostać pierwszą pomoc i zostać prze-
transportowany na odział ratowniczy. „Dlatego tak 
ważne jest szybkie przewiezienie poszkodowanego do 
szpitala”, powiedział Robert Gałązkowski, dyrektor Lot-
niczego Pogotowia Ratunkowego. Dodał, że w Polsce 
funkcjonuje 17 stałych baz LPR, które dysponują 
23 śmigłowcami EC-135 i dwoma samolotami Piaggio 
P/180. „Na miejsce wypadku oddalone do 60 km od 
bazy jesteśmy w stanie dotrzeć w 20 min. Na odle-
głość 130 km w pół godziny”, wyjaśnił.

Na pokładzie śmigłowca, wyposażonego tak samo 
jak karetka ratunkowa, leci pilot, lekarz i ratownik 
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medyczny. „Zabezpieczamy funkcje życiowe pacjenta, 
podłączamy go do aparatury monitorującej i leci-
my”, opowiadał Jakub Pawlak, ratownik medyczny.

Na SOR-ze czeka już na poszkodowanego zespół  
lekarzy, ratowników i pielęgniarek. „Takich oddziałów 
w Polsce jest ponad 300, z czego 14, w tym ten  
na WIM-ie, przeznaczonych dla najcięższych przypad-
ków”, powiedział dr Włodzimierz Janda, kierownik 
SOR-u Wojskowego Instytutu Medycznego  
w Warszawie.

Oddział ten musi być gotowy 24 godziny na dobę na 
przyjęcie ciężko rannych. „Dlatego zatrudniamy ponad 
130 lekarzy, pielęgniarek i ratowników, którzy dyżurują 
na zmiany”, tłumaczył dr Janda.

CO Z MOTOCYKLISTĄ?
Ranny w wypadku motocyklista trafia od razu na sa-

lę resuscytacyjno-zabiegową SOR-u. „Dla pacjenta 
z ciężkim urazem wielu narządów kluczowy jest czas”, 

mówi dr Maciej Błaszczyszyn, lekarz SOR-u. Tłumaczy, 
że ciężkie obrażenia wymagają szybkiej oceny obja-
wów, określenia priorytetów leczenia i precyzyjnej dia-
gnozy. Do tego potrzebne jest zespołowe działanie, 
dlatego osobami w ciężkim stanie zajmuje się grupa 
składająca się z kilku lekarzy, ratowników i pielęgnia-
rek. Każdy z nich ma inne zadanie – jeden udrażnia 
drogi oddechowe, inny podłącza pacjenta do aparatury 
monitorującej.

„Najważniejsze czynności, jakie musimy wykonać, to 
sprawdzenie drożności dróg oddechowych, stabilizacja 
kręgosłupa, sprawdzenie, czy pacjent oddycha, moni-
torowanie wydolności krążeniowej i stanu świadomo-
ści”, opowiada dr Błaszczyszyn. Potem przychodzi czas 
na zatamowanie krwawienia, USG i badanie urazowe 
oraz ewentualne inne badania.

Na koniec warsztatów dziennikarze mieli okazję sa-
mi spróbować czynności ratowniczych – masażu serca 
czy udrożniania dróg oddechowych.
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Wojskowy Instytut Medyczny prowadzi program 
„Afgan”, polegający na tym, że bada się stan zdro-
wia rannych żołnierzy, którzy przeżyli wybuch miny 
pułapki pod rosomakiem. Jednocześnie badania 
mają posłużyć naukowcom do wprowadzenia zmian 
w konstrukcji pojazdów opancerzonych. Czy brał 
Pan udział w tym programie? 

Nie tylko brałem udział w badaniach, lecz także 
przygotowywałem założenia programu. Wszystko za-
częło się w 2011 roku, gdy koledzy, naukowcy  
z WAT-u, mając pomysł na nowoczesny materiał ener-
gochłonny, absorbujący siłę wybuchu, zgłosili się do 
dyrektora WIM-u z propozycją ustanowienia interdy-
scyplinarnego, wielospecjalistycznego projektu na-
ukowego. Zostałem zaproszony do zespołu i reprezen-
towałem WIM w pracach przygotowawczych. Zawiąza-
no konsorcjum naukowe z wybitnymi specjalistami 
i naukowcami, którego liderem został WIM. Do jego 
zadań należy przeprowadzenie badań medycznych 
określających wpływ eksplozji na stan zdrowia żołnie-
rzy. Wyniki mają się przełożyć na konkretne rozwiąza-
nia dotyczące bezpieczniejszych konstrukcji 

Rozmowa z ppłk. lek. Marcinem Wojtkowskim, 
ortopedą traumatologiem Kliniki Ortopedii WIM 

      ekarze 
czasu wojny
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pojazdów. Po dwóch latach prac przygotowawczych po-
wstał duży projekt, na którego realizację przeznaczono 
prawie 30 mln zł. 

Jak więc ortopedzi mogą wpłynąć na budowę roso-
maka?

Podczas misji w Afganistanie zostało poszkodowa-
nych 869 osób. Poważnie rannych, ewakuowanych 
medycznie do kraju było 384. Zaproponowałem prze-
badanie żołnierzy, którzy byli w pojeździe opancerzo-
nym w chwili eksplozji ładunku wybuchowego. Chodzi-
ło m.in. o dokładne ustalenie miejsca w rosomaku czy 
MRAP-ie, w którym żołnierz akurat był i jakich doznał 
obrażeń. Interesowały nas urazy w obrębie narządów 
ruchu, równowagi, słuchu oraz wpływ zdarzenia na 
psychikę. W program byli zaangażowani więc ortope-
dzi, psychologowie, laryngolodzy, chirurdzy, psychia-
trzy i dermatolodzy. Udział żołnierzy w badaniach był 
dobrowolny. 

Był Pan na VII, X, XIV zmianach w Afganistanie, w su-
mie spędził Pan na misji dziesięć miesięcy. Pracował 
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m.in. w Polskim Szpitalu Polowym w Ghazni. Dlaczego 
placówka powstała dopiero w 2010 roku? 

Polska przejęła odpowiedzialność za prowincję Ghazni 
dopiero pod koniec 2008 roku. Zanim wybudowaliśmy 
i zabezpieczyliśmy bazę wojskową, był już rok 2009. 
Wtedy zdecydowano, że powinniśmy mieć swój własny 
szpital, a nie – jak do tej pory – korzystać z amerykań-
skiego. Budowa szpitala polowego w Afganistanie nie by-
ła sprawą prostą. Najpierw należało przetransportować 
ogromne kontenery, a kiedy już zostały dostarczone do 
bazy w Ghazni, panowały tak silne mrozy, że dalsze pra-
ce były niemożliwe. Wiosną 2010 roku mieliśmy już 
wszystkie pomieszczenia gotowe, przeszliśmy szkolenia 
zgrywające, uzupełniono braki i niedociągnięcia w za-
opatrzeniu. Później zapadły decyzje administracyjne, 
które włączyły naszą placówkę w system leczniczo-ewa-
kuacyjny Afganistanu. Ostatecznie szpital zaczął działać 
latem 2010 roku. Do tego momentu pracowaliśmy 
w amerykańskiej czołówce chirurgicznej drugiego pozio-
mu zabezpieczenia medycznego razem z lekarzami 
amerykańskimi. Gdy 6 czerwca zostałem ranny, musia-
łem wrócić do Polski. 

Jak to się stało? 
Było jeszcze wcześnie, około siódmej rano. Dopiero 

wstawałem. Nagle, niecały metr od moich nóg, eksplo-
dowała rakieta kalibru 107 mm. Widziałem, jak wybu-
cha. Zdążyłem jeszcze siarczyście zakląć i to chyba ura-
towało mi słuch. Laryngolodzy nie mogli się nadziwić, jak 
to możliwe, aby podczas takiej eksplozji i wytworzonemu 
ogromnemu ciśnieniu, można było zachować słuch. Po-
nieważ wybuchła rakieta burząco-zapalająca, wszystko 
natychmiast stanęło w ogniu. W pierwszym odruchu 
chciałem wyjść drzwiami, ale metalowe ściany pomiesz-
czenia sczepiły się, tarasując wyjście. Odwróciłem się 
i zobaczyłem, że wybuch, na moje szczęście, zmiótł jed-
ną ze ścian z tyłu. Droga była wolna. Wybiegłem, jak sta-
łem – w bieliźnie. Biała koszulka, którą miałem na sobie, 
szybko zmieniała kolor na czerwony. Gdy spojrzałem 
z pewnej odległości na miejsce wybuchu, nie mogłem 
się zorientować, gdzie stał mój camp. Obok mieszkały 
dwie panie – ratownik medyczny i „prasowiec”. Jedna 

z nich odniosła liczne obrażenia, właściwie straciła obie 
pięty. Ranna została także pani doktor, która mieszkała 
po drugiej stronie. Czasem o życiu decydują przypadki. 
Tak było wtedy. Zawsze o tej porze porucznik, który 
mieszkał naprzeciw mnie, mył zęby przed campem. Gdy-
by robił to tego dnia, prawdopodobnie by zginął. Ja zwy-
kle o tej porze piłem kawę, dokładnie w miejscu, gdzie 
spadła i wybuchła rakieta. Ale tego dnia akurat spałem. 

W jednej sekundzie z lekarza stał się Pan pacjentem. 
Ten atak na bazę wywołał ogromne poruszenie, rów-

nież dlatego, że ranni zostali medycy. A na misji zawsze 
brakuje lekarzy. Byłem wtedy szefem zespołu chirurgicz-
nego. I nagle zostałem ranny. Gdy w szpitalu odwiedził 
mnie dowódca, był przezroczysty z nerwów.

Trafił Pan do polskiego szpitala w Ghazni? 
Tak. Leżałem na łóżku nr 1, czyli dla najciężej rannych. 

Czułem przeszywający ból w nodze, ale martwiłem się 
o dwie inne rzeczy. Przede wszystkim zależało mi, aby 
w mediach nie ukazała się informacja o tym, że zosta-
łem ranny. Niestety, przez chwilę jedna ze stacji emito-
wała „żółty pasek” z wiadomością, że w Afganistanie zo-
stali ranni polscy medycy. I choć szybko tę informację 
usunięto, moi rodzice i tak ją zobaczyli. Martwiła mnie 
jeszcze jedna rzecz. W czasie wybuchu zostałem ranny 
w rękę. Prosiłem amerykańskiego lekarza, który miał 
mnie operować, żeby przede wszystkim uratował mi pa-
lec. Nie myślałem już nawet o tym, że mam pokiereszo-
wane nogi, wręcz powyrywane dziury w piętach, lecz 
o tym, że z niesprawną ręką nie będę mógł wykonywać 
zawodu chirurga ortopedy. Zanim straciłem przytom-
ność, powtarzałem lekarzowi: nogą się nie przejmuj, ra-
tuj palec. I uratował. Rok temu robiłem badania i zaczą-
łem liczyć odłamki, które utkwiły mi w kończynach. Prze-
stałem na siedemnastym. Po operacji w szpitalu 
w Ghazni trafiłem do Bagram. Jakieś dwa tygodnie wcze-
śniej byłem z oficjalną wizytą w tamtejszym szpitalu. Gdy 
jeden z amerykańskich chirurgów dowiedział się, że wró-
ciłem do nich, tyle że w charakterze pacjenta, zajął się 
mną. W Bagram miałem zabieg. A później przyjechałem 
do Polski, gdzie w WIM-ie przeszedłem kolejną operację. 
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Kilkanaście miesięcy później, w paź-
dzierniku 2011 roku, byłem z powro-
tem w Afganistanie. 

  
Polski szpital w Ghazni był zorgani-
zowany na wzór amerykański. Jak 
funkcjonował? 

W terminologii wojskowej nasz szpi-
tal polowy nazywał się Grupą Zabez-
pieczenia Medycznego. W szpitalu pra-
cowało kilka zespołów: chirurgiczny, 
szpitalny, przyjęć i segregacji. Pacjen-
tem najpierw zajmował się zespół przy-
jęć i segregacji, w którego składzie był, 
m.in. lekarz o specjalizacji ratownictwo 
medyczne. Gdy lądował śmigłowiec 
z rannymi, najbardziej doświadczony 
lekarz lub lekarz dyżurny szedł na tzw. 
triaże, by ocenić stan rannych i zdecy-
dować, który z nich trafi na dany stół. 
W trauma room były cztery stoły, każdy 
miał numer. Zasada była taka, że stół 
nr 1 był przeznaczony dla najcięższego przypadku, a stół 
nr 4 – dla najlżejszego. Do każdego stołu był przypisany 
jeden trauma team. W jego skład wchodził: team leader, 
air, left, right, recorder. Każdy z nich miał ustalone miej-
sce przy pacjencie. Przy jego głowie była zazwyczaj pielę-
gniarka anestezjologiczna (air), która zajmowała się m.in. 
drogami oddechowymi. Po dwóch stronach stołu znajdo-
wali się ratownicy medyczni „prawy” i „lewy”, którzy zaj-
mowali się prawą lub lewą częścią ciała pacjenta. W ze-
spole był także tzw. recorder, czyli osoba, która zapisywała 
wszystkie wykonywane czynności. Dzięki temu nie było 
później problemu z odtworzeniem tych, które wykonywano 
podczas zabiegu. Nad całym zespołem czuwał team le-
ader. Ponadto w GZM byli także laborant, dentysta, tech-
nik RTG, radiolog, farmaceuta i inni. Działało ambulato-
rium, laboratorium i apteka.

Jak wygląda trauma room?
Są w nim cztery stoły. To właściwie stojaki, których 

konstrukcja jest bardzo dokładnie przemyślana. Zostały 

tak zaprojektowane, by zachować 
zasadę „jednych noszy”. Żołnierz, 
który trafia na polu walki na no-
sze, pozostaje na nich aż do mo-
mentu, gdy znajdzie się na sali 
operacyjnej. Jak dostajemy sy-
gnał MEDEVAC, sprawdzamy po-
nownie trauma room ze stanowi-
skami i stojakami, następnie 
w pełnej gotowości oczekujemy 
na pacjentów. Ranny jest przeno-
szony ze śmigłowca na noszach, 
które później ustawiamy na stoja-
kach w trauma room. Pod nosza-
mi jest rozpięta płachta, do której 
spływają wszystkie płyny. Dzięki 
temu rozwiązaniu przestaliśmy 
– co się zdarzało wcześniej – bro-
dzić w nich po podłodze. Co naj-
istotniejsze, przy każdym łóżku są 
gotowe do użycia wszystkie urzą-
dzenia, m.in. do monitoringu pra-

cy serca, oddechu, znieczulenia, szybkiego USG diagno-
stycznego, pompy infuzyjne, lampa, defibrylator. Przy 
stanowiskach znajdują się także przygotowane wszyst-
kie zestawy do przetoczeń, kroplówki. W trauma room 
jest mobilny aparat RTG umożliwiający szybkie prze-
świetlenia. Aby ułatwić pracę, pod noszami jest miejsce 
na kasetę RTG, a stojak tak zaprojektowano, żeby po-
sługiwanie się aparatem było płynne. Dzięki temu nie 
trzeba podnosić pacjenta. Zespół dyżurny, przejmując 
rano dyżur, sprawdza, czy wszystko jest na miejscu, czy 
na przykład gaziki i preparaty leżą tam, gdzie powinny. 
Sięganie po te rzeczy powinno być odruchowe, automa-
tyczne. Amerykanie rozwinęli to do tego stopnia, że wy-
posażenie i organizacja trauma room są wszędzie takie 
same. Lekarz czy pielęgniarka, gdy przyjeżdżają do no-
wego szpitala, dokładnie wiedzą, gdzie i co leży, nie mu-
szą się już tego uczyć. Co więcej, Amerykanie mają 
wszędzie nawet takie same materiały, w tej samej for-
mie i kształcie gaziki, bandaże itd., bo wszędzie pocho-
dzą one od tego samego dostawcy. 
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Jak szybko ranny żołnierz może trafić z trauma room 
na salę operacyjną?

W pierwszych minutach po wniesieniu pacjenta do 
trauma room są już postawione wstępne diagnozy. Po 
6–10 minutach jesteśmy już w stanie podejmować de-
cyzje operacyjne. Samo pobranie krwi i jej analiza trwa 
zaledwie kilka minut. Ale to w dużej mierze zasługa no-
woczesnego sprzętu, jakim dysponowaliśmy w szpitalu 
w Ghazni.

Nauczyliśmy się dużo od Amerykanów, a czy Ameryka-
nie nauczyli się czegoś od nas? 

Amerykanie postępują zgodnie z usankcjonowanym 
odgórnie standardem działania. Oni nie potrafią i nie 
mogą wyjść poza obowiązujący schemat. W Polsce tak 
nie jest, ale dzięki temu żaden lekarz nie straci głowy 
w trudnej sytuacji. Kiedyś mieliśmy bardzo ciężkie trzy 
dni i skończyły się nam prawie wszystkie środki i mate-
riały medyczne. Na domiar złego transport logistyczny, 
który miał uzupełnić braki, wyleciał w powietrze. I w ta-
kim momencie musieliśmy zaopatrzyć żołnierza ze zła-
manym, przemieszczonym palcem. Druty Kirschnera 
już się skończyły, nastawiłem więc i ustabilizowałem 
złamanie zwykłą igłą. Palec się wygoił. Amerykanie nie 
znali takiego rozwiązania i nie kryli zaskoczenia, że tak 
można. 

Organizację pracy szpitala wojskowego przejęliśmy od 
Amerykanów. Czy w ratownictwie cywilnym też to 
funkcjonuje?

Nie, dopiero próbujemy to zaadaptować. Organizację 
pracy szpitala polowego wzorowaliśmy na amerykańskim, 
dostosowując go do warunków i przepisów polskich. 
Wszystko jest uregulowane przepisami wojskowymi, me-
dycznymi i wojskowo-medycznymi. Jeśli chodzi o ratow-
nictwo cywilne na terenie kraju, wiele wzorców zostało 
już przejętych, na przykład wspomniane triaże. Pacjenci, 
którzy trafiają na oddział ratunkowy, są selekcjonowani 
ze względu na ich stan i skalę obrażeń. Jeśli pacjent zo-
staje oznaczony kolorem czerwonym, to dla wszystkich 
jest to sygnał, że wymaga natychmiastowej pomocy. Ko-
lor żółty informuje, że zajmujemy się nim po tym, jak za-
opatrzymy „czerwonych”. Na końcu są ci, którym przypi-
sano kolor zielony. Ale przyznam, że przenoszenie proce-
dur stosowanych w medycynie wojskowej do cywilnej 
służby zdrowia nie idzie łatwo.

Dlaczego? 
Trudno przenieść wzorce ze szpitala wojskowego, choć-

by dlatego, że na wojnie jest jeden chirurg, jeden aneste-
zjolog i jeden ortopeda. Na SOR-ze w WIM-ie jest kilkuna-
stu specjalistów, którzy zajmują się poszczególnymi czę-
ściami ciała pacjenta. Tylko głową zajmują się: okulista, 
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laryngolog, chirurg twarzowo-szczękowy, neurochirurg, 
neurolog i psychiatra. Nie dochodzi do takich sytuacji, że 
chirurg twarzowo-szczękowy zajmie się okiem, a ja na 
wojnie muszę robić niemal wszystko. Jestem ortopedą, 
ale jak potrzeba, to wykonuję operację trepanacji czasz-
ki, zajmuję się obrażeniami oka czy ultrasonograficzną 
oceną płynu w jamach ciała.  

Czyli z punktu widzenia lekarza warto jechać na wojnę, 
bo zdobywa się ogromne doświadczenie?

Już Hipokrates mówił: „Chcesz zostać chirurgiem, jedź 
na wojnę”. I to jest prawda.

Ale zawsze jest problem z lekarzami na misjach.
Dziwi się pani? Warunki polowe, warunki wojenne, cią-

głe zagrożenie, daleko od rodziny i od domu, stres… Le-
karz musi mieć silną motywację. Samo uposażenie, tak 
często podkreślane przez media, nie jest wcale wystar-
czającym i jedynym argumentem. W kraju też można za-
robić. A poziom stresu i odpowiedzialności jest nieporów-
nywalny. Proszę sobie wyobrazić operację, gdy trwa 
ostrzał bazy, a 60 m dalej wybucha rakieta. W szpitalu 
gaśnie światło, spadają sprzęty, panuje chaos, a na stole 
leży znieczulony pacjent. Dopiero po chwili włącza się 
awaryjne światło, zaczynają ożywać monitory. Wtedy naj-
pierw rozglądamy się po sobie, czy wszyscy jesteśmy cali. 
Trzeba podjąć błyskawiczną decyzję, kto zostaje, a kto 
biegnie do schronu. Zwykle zostawaliśmy. 

Z jakimi obrażeniami żołnierze najczęściej trafiali do 
szpitala? 

Zwykle przyczyną urazów były eksplozje improwizowa-
nych min, rany postrzałowe, ale zdarzały się też złamania, 
a nawet upadki z wysokości. Obrażenia odnoszone na mi-
sji są bardzo skomplikowane. Pamiętam chłopaka, „gune-
ra” w rosomaku, pod którym eksplodował „ajdik”, czyli im-
prowizowane urządzenie wybuchowe. Miał złamanych kil-
ka kręgów kręgosłupa, co więcej, doszło do zwichnięcia 
i przesunięcia o całą szerokość trzonu. Teoretycznie powi-
nien mieć sparaliżowane nogi. Ale miał bardzo dużo szczę-
ścia i dziś chodzi bez niedowładów. Ogromne znaczenie 
miało to, że otrzymał pomoc w bardzo krótkim czasie. 

Niemal natychmiast ewakuowano go do bazy w Bagram, 
następnie do odległego o 5 tys. km szpitala w Niemczech. 
Tam został poddany ostatecznej operacji repozycji i stabili-
zacji złamań. Później przeniesiono go do Wojskowego In-
stytutu Medycznego w Warszawie.

 
Czy na oddziale w Polsce też ma Pan pacjentów z tak 
ciężkimi obrażeniami? 

Tak. To najczęściej pacjenci po wpadkach komunika-
cyjnych, ale zdarza się, że do SOR-u trafi pacjent na przy-
kład po wybuchu pieca węglowego. 

A czy wiedza i doświadczenie, które zdobył Pan w Afga-
nistanie, przydają się teraz do leczenia w Polsce?

Oczywiście, szczególnie na dyżurach, kiedy trzeba podjąć 
decyzję. Jakiś czas temu trafił do nas 67-letni mężczyzna, 
który przechodził między wagonami, gdy ruszył pociąg 
– przejechał mu po nogach. Nie obciął ich, ale spowodował 
obustronną niedokonaną amputację (obraz niczym z dzia-
łań wojennych). Pacjent miał szczęście, bo bardzo szybko 
trafił do SOR-u. Tu, po wstępnej diagnostyce, podjęto na-
tychmiastową decyzję o operacji. Wykonaliśmy ją bezzwłocz-
nie – była to obustronna amputacja kończyn dolnych na po-
ziomie uda. Uratowaliśmy mu życie w ostatniej chwili, bo był 
bliski wykrwawienia. Na tym przykładzie widać, jak bardzo 
jest wskazane, by w ratownictwie cywilnym stosować niektó-
re rozwiązania z medycyny taktycznej. Chodzi mi o używanie 
opasek uciskowych. Ratownicy cywilni w większości podcho-
dzą do nich z rezerwą, a dla ratowników w Afganistanie są 
one podstawowym narzędziem. Medycy wojskowi zaczynają 
zajmowanie się rannym od założenia stazy taktycznej. Pa-
cjent, który przyjechał do nas, do WIM-u, był bliski wykrwa-
wienia. Gdyby miał założone opaski uciskowe, jego stan nie 
byłby tak dramatyczny. Ale miałem też pacjenta z wypadku 
samochodowego, którego najprawdopodobniej zaopatrywał 
ratownik z doświadczeniem wojskowym i założył opaskę uci-
skową. Stan poszkodowanego był bardzo ciężki. Noga była 
w całości uszkodzona, widać było wszystkie mięśnie, a skó-
ra porwana na strzępki. Nogi nie dało się uratować, lecz 
mężczyzna przeżył. I myślę, że w dużej mierze dzięki temu, 
że miał założoną opaskę uciskową. 

Rozmawiała: Joanna Tańska
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Żołnierze ranni na misjach, którzy najpierw trafiali do 
szpitala amerykańskiego czy niemieckiego w Ramstein, 
a później do WIM-u, mówią, że właściwie nie odczuwali 
różnicy w leczeniu pomiędzy tymi placówkami. Czy to 
oznacza, że mamy takie same standardy?

Mamy już podobne procedury, ale przede wszystkim 
jesteśmy kompatybilni pod względem posiadanego 
sprzętu. To niesłychanie ważne, bo gwarantuje ciągłość 
leczenia żołnierzy. Szczególnie dotyczy to tych, którzy 
podczas misji zostali ranni i pierwotnie byli zaopatrywani 
przez lekarzy amerykańskich. Możemy prowadzić dalszą 
terapię z użyciem takiego samego sprzętu, korzystając 
z tych samych metod operacyjnych i instrumentariów or-
topedycznych. 

Dziś nie ma już polskiego szpitala w Ghazni, jednak 
gdy działał, bardzo cenne było to, że mieliśmy możliwość 
prowadzenia telekonferencji z lekarzami znajdującymi się 
na misji. Dzięki temu, zanim dany pacjent został prze-
transportowany do WIM-u, na mój oddział, wiedziałem 
o nim już niemal wszystko – co się stało, w jakich okolicz-
nościach, jakiego doznał urazu, jak był operowany i jakie 
instrumentarium zastosowano przy zaopatrzeniu jego ob-
rażeń. Miałem taką wiedzę, jakbym brał udział w tym po-
czątkowym leczeniu.

      
WIM, aby dostosować się do poziomu szpitali wojsko-
wych NATO, musiał wiele zmienić. Jak wyglądały począt-
ki, gdy pierwsi ranni żołnierze trafiali do szpitala przy  
ulicy Szaserów? 

W pierwszych latach misji w Iraku czy Afganistanie żoł-
nierze przyjeżdżali do nas doskonale zaopatrzeni, ale 
sprzętem amerykańskim. Problem w tym, że my nie znali-
śmy tych instrumentariów, a co gorsza, nie mieliśmy do 
nich narzędzi. To trochę jak w motoryzacji – czy jedziesz 
maluchem, czy mercedesem, zasady prowadzenia samo-
chodu są takie same. Ale już narzędziami do malucha nie 
rozkręcisz sprawnie mercedesa. U nas było podobnie. Nasz 
sprzęt, np. stabilizatory zewnętrzne, różnił się od tego, któ-
rym dysponowali na misjach lekarze amerykańscy. Taki 
drobiazg, który utrudniał nam pracę: my mieliśmy narzę-
dzia w systemie metrycznym, a Amerykanie – calowym. Ni-
by różnice nie są duże, ale zawsze okazywało się, że były al-
bo ciut za małe, albo nieco za duże. Oczywiście gdy musie-
liśmy zdjąć stabilizator, zawsze dawaliśmy sobie jakoś radę, 
bo w dokumentach, które otrzymywaliśmy ze szpitala polo-
wego, było napisane, co dokładnie zostało zastosowane 
w leczeniu. Pamiętam, że mieliśmy żołnierza, którego mu-
sieliśmy zoperować, jednak aby zdjąć użyte przez lekarzy 
zespolenia, musiałem ściągnąć odpowiednie narzędzia aż 

Rozmowa z dr. n. med. Mariuszem Barańskim, 
specjalistą ortopedą traumatologiem, kierownikiem 

Oddziału Zakażeń Narządu Ruchu Kliniki 
Traumatologii i Ortopedii WIM

    otęga nadziei
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z Holandii. Skontaktowałem się z producentem i powie-
działem, że muszę koniecznie rozkręcić daną rzecz. Fir-
ma medyczna, która była ich dystrybutorem w Polsce, 
poprosiła mnie o zdjęcia RTG użytego stabilizatora we-
wnętrznego. Na podstawie katalogów określono, co to 
są za zespolenia, następnie wyszukano, gdzie jest od-
powiednie do nich instrumentarium. Akurat wtedy znaj-
dowało się ono w Holandii. Przywieziono mi ten sprzęt 
w ciągu tygodnia, bezpłatnie. Wykonałem operację i in-
strumentarium wróciło do Holandii. 

Dziś do takich sytuacji już nie dochodzi. I muszę po-
wiedzieć, że skoordynowanie i wypracowanie takich sa-
mych wzorców postępowania w szpitalach polowych 
i u nas nastąpiło bardzo szybko. 

WIM jest jednym z najlepiej wyposażonych szpitali 
w Polsce, ale czy jest sprzęt, który chciałby Pan mieć 
na oddziale?

Z dumą mogę powiedzieć, że nasz oddział jest wypo-
sażony bardzo dobrze. Naprawdę nie mamy czego za-
zdrościć kolegom z państw zachodnich, bo trafiają do 
nas wszystkie nowinki techniczne wykorzystywane do 
leczenia ran. To kwestia ostatnich kilku lat. Ale pamię-
tam, jak w połowie lat dziewięćdziesiątych byłem po raz 
pierwszy na stażu w Wiedniu, w ogromnym szpitalu pu-
blicznym z około 2 tys. łóżek. Gdy zobaczyłem sprzęt or-
topedyczny, nie mogłem się od niego oderwać. O czymś 
takim mogliśmy wtedy w Polsce tylko pomarzyć. Po po-
wrocie powiedziałem kolegom, że gdybyśmy mieli takie 
wyposażenie, nasza praca byłaby łatwa i przyjemna. Ale 
jeśli tamtejszym lekarzom przyszłoby działać w naszych 
warunkach, to straciliby głowę i nie potrafiliby zająć się 
chorym. 

Dziś jesteśmy tak samo dobrze zaopatrzeni jak oni. 
Na moim oddziale jest nowoczesny sprzęt, i to nie tylko 
ten podstawowy, używany do codziennych zabiegów, 
lecz także taki, z którego korzystamy okazjonalnie. Ktoś 
mógłby zapytać: po co ci ten stabilizator, skoro zdarza 
się, że nieużywany stoi przez rok? Ale często jest tak, że 
nagle przydaje się w trzech, czterech zabiegach wykony-
wanych jeden po drugim. I wiem, że bez tego rodzaju 
sprzętu nie dałbym sobie rady.  

Czy stosujecie też supernowoczesne opatrunki?   
Na oddziale zakażeń narządów ruchu nie zakładamy 

wysoce specjalistycznych opatrunków, skupiamy się na 
leczeniu zakażeń tkanek głębokich i kości. Dla nas naj-
lepszym opatrunkiem jest zdrowa tkanka. Musimy stwo-
rzyć najlepsze warunki do gojenia się rany poprzez jej 
oczyszczenie i ustabilizowanie złamanej kości. Matka 
natura robi za nas resztę. 

Gojenie ran postrzałowych, a z takimi mieliście głów-
nie do czynienia podczas misji, to proces bardzo długi. 
W niektórych przypadkach trwa nawet kilkanaście 
miesięcy. Dlaczego tak długo?

Rana postrzałowa ma wszystkie konsekwencje urazu 
wysokoenergetycznego. To znaczy, że dochodzi nie tylko 
do przerwania ciągłości skóry i tkanek, lecz także do po-
wstania kanału rany postrzałowej, wzdłuż którego prze-
mieszcza się energia idąca za pociskiem. Ta energia, 
oprócz strefy martwicy podstawowej, tworzy w kanale 
postrzałowym czasową ranę pulsującą. Wokół niej poja-
wiają się nowe obszary martwej tkanki, czyli ognisk mar-
twicy wtórnej. Ten proces może trwać nawet sześć tygo-
dni po postrzale. Początkowo możemy więc widzieć ranę 
o małych rozmiarach, ale z czasem, mimo chirurgiczne-
go opracowania, ona się powiększa. Powoli dochodzimy 
do takiego momentu, w którym energia już nie sięgnęła 
do naczyń, mięśni i innych tkanek, nie uszkodziła ich. 
Ale to trwa. Poza tym rany postrzałowe goją się znacznie 
dłużej niż inne ze względu na ich złożoność i możliwe po-
wikłania infekcyjne. 

Pacjenci pozostają u nas długo, ponieważ niejedno-
krotnie w trakcie leczenia musimy wykonać kilka zabie-
gów. Kiedyś trafił do nas żołnierz z wieloodłamowym zła-
maniem kości udowej. Stracił też pół kości ramiennej 
i trzy czwarte mięśni, zostały dwa, trzy naczynia i nerw. 
Walczyliśmy o to, by kończynę uratować. Przesuwaliśmy 
mięśnie, przeszczepialiśmy unaczynione fragmenty że-
ber tego żołnierza. To wszystko wymagało czasu, ale się 
udało. Do obrażenia dochodzi w ułamku sekundy, a le-
czenie niejednokrotnie trwa miesiącami. 

Choć oczywiście w porównaniu z tym, co było jeszcze 
15 lat temu, przyspieszyliśmy proces gojenia ran. 
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Stosujemy coraz skuteczniejsze me-
tody i urządzenia wspomagające, 
np. systemy podciśnieniowe, które 
wymuszają przyspieszenie rozwoju 
unaczynienia i przyrost tkanek 
miękkich. 

Jedną z takich nowinek medycz-
nych są ultradźwięki. Czy wykorzy-
stujecie je do oczyszczania ran?

Metoda rozbijania tkanek martwi-
czych ultradźwiękami jest stosowa-
na od dawna, ale nie do końca zdała egzamin. Teraz do 
oczyszczania rozległych zainfekowanych ran używamy 
systemu hydrochirurgicznego, gdzie częścią tnącą jest 
bardzo silny strumień cieczy. Jednocześnie dochodzi do 
odsysania treści martwiczych. Dzięki temu od razu widzi-
my efekt działania. Nie ma zamazanego pola jak w tera-
pii ultradźwiękami.

Żołnierze, którzy leżeli na Pana oddziale, podkreślają, 
że zawsze do końca walczy Pan o to, by uniknąć am-
putacji kończyny pacjenta. Nie poddaje się Pan nawet 
w przypadkach beznadziejnych? 

Wskazania do amputacji są bezwzględne i względne. 
Bezwzględne są wtedy, gdy kończyna jest już martwa. 
Względne natomiast – gdy jest jeszcze jakieś światło 
w tunelu, ale uszkodzenia są na tyle poważne, że z czy-
stym sumieniem można kończynę amputować. Podejmu-
jąc decyzję o amputacji, kieruję się tylko wskazaniami 
bezwzględnymi. Jeśli widzę choć cień nadziei, to walczę 
o uratowanie kończyny pacjenta. Własna, nawet jeśli nie 
w pełni sprawna, i tak jest lepsza od najlepszej protezy. 
Tym bardziej że kikuty poamputacyjne nie są wieczne, po 
pewnym czasie będą wymagały zabiegów wtórnych. 

Trudno mi też nie myśleć o tym, co dzieje się w głowie 
młodego człowieka, którego czeka utrata kończyny. To 
przecież kalectwo widoczne i wiem, jaka jest samoocena 
osób z tak dużymi ubytkami. A przecież to są wspaniali 
ludzie, którzy często przez zwykły przypadek znaleźli się 
na wózku. Zdarzało się, że przyjeżdżali do mnie pacjenci, 
którym powiedziano, że jadą do WIM-u na amputację, 

a ja mówiłem im, że jednak podej-
mę się leczenia. Nigdy nie zapomnę 
reakcji tych chłopców. Takie lecze-
nie może trwać nawet dziewięć czy 
dziesięć miesięcy, ale jest zdecydo-
wanie lepszym rozwiązaniem, niż 
uczynienie z kogoś osoby niepełno-
sprawnej. Bo taki człowiek będzie 
musiał przez resztę życia borykać 
się ze społecznym odrzuceniem. 
Mieliśmy na oddziale chłopaka, któ-
ry chciał popełnić samobójstwo, gdy 

uznał, że jego świat legł w gruzach. Wielu traciło dziew-
czyny, które nie umiały pogodzić się z ich kalectwem. Ale 
mamy też pacjenta, którego medycyna w pierwszych opi-
niach skazała na wózek, a on niedługo zacznie chodzić.  
 
Gdy w 2013 roku organizowano obchody Dnia Wetera-
na, żołnierze, którzy przebywali na pańskim oddziale, 
napisali o Panu: „wysokiej klasy specjalista, przyczynił 
się do uratowania niejednej kończyny powracających 
z misji żołnierzy. To człowiek o wyjątkowej empatii 
i ciepłym sercu”. Utrzymuje Pan kontakty z żołnierza-
mi, których Pan leczył?

Tak, często są one okazjonalne, przed świętami, ale to 
bardzo miłe, że oni o mnie pamiętają. Miałem również 
zaszczyt dostać zaproszenie na obchody Dnia Weterana 
w 2013 roku. 

Ale muszę też podkreślić, że spotkałem wspaniałych 
żołnierzy. Ujął mnie kiedyś jeden z pacjentów, który do-
piero co przyjechał ze szpitala w Ramstein. Był po ampu-
tacji nogi. Leżał na sali razem z kolegami, którzy zostali 
ranni w tym samym zdarzeniu. Dobę czy półtorej po po-
ważnym zabiegu, jaki u nas przeszedł, do żołnierzy przy-
jechała delegacja składająca się z dowódców wojsko-
wych i polityków z Ministerstwa Obrony Narodowej. Gdy 
weszli na salę, ten żołnierz poderwał się na jednej no-
dze, podał swoje nazwisko, stopień wojskowy i zameldo-
wał się: „w trakcie odnawiania zdolności bojowej”. Aż 
oparłem się o ścianę. Takich sytuacji nie zapomina się 
do końca życia. 

Rozmawiała: Joanna Tańska
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Podczas pracy w WIM-ie jako lekarz, a jednocześnie 
oficer spotyka się Pan z wojskową specyfiką me-
dyczną?

Jestem żołnierzem, ale ponieważ szpital jest otwarty 
dla cywilów, którzy stanowią zdecydowaną większość 
naszych pacjentów, z żołnierzami na co dzień mam ma-
ło do czynienia. Jestem anestezjologiem i pracuję w Kli-
nice Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Wykonuję znie-
czulenia pacjentów do operacji oraz zajmuję się prowa-
dzeniem chorych na oddziale intensywnej terapii. 
Konsultuję też chorych na innych oddziałach, kiedy do-
chodzi do nagłego pogorszenia zdrowia i zagrożenia ży-
cia. Dyżuruję także w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, 
gdzie ratujemy ciężko poszkodowane ofiary, m.in. wy-
padków komunikacyjnych.

Brakuje Panu kontaktu z armią?
Nie, bo od paru miesięcy współpracujemy z jednostką 

sił specjalnych nad utworzeniem mobilnego zespołu chi-
rurgicznego, zabezpieczającego działania tego rodzaju 
wojsk.

Na czym miałaby polegać praca takiego zespołu?
W czasie misji naszym żołnierzom towarzyszyli ratownicy 

medyczni, którzy na polu walki wstępnie zaopatrywali ran-
nych. Potem poszkodowanych dostarczano jak najszybciej 
do szpitala polowego. Jednak specyfiką sił specjalnych jest 
zwykle działanie szybko, skrycie i w niewielkim zespole, 
dlatego nie mają one możliwości rozwinięcia szpitala polo-
wego. Stąd pomysł wzorowany na doświadczeniach armii 
USA, aby razem ze specjalsami wyjeżdżał na akcje mobilny 
zespół chirurgiczny, zapewniający fachową pomoc lekar-
ską w każdych warunkach. Zespół zabierałby stół operacyj-
ny, leki, narzędzia i w ciągu kilkunastu minut mógłby rozło-
żyć stanowisko do operacji w samolocie, na statku czy 
w wiejskiej chacie. Lekarze wykonywaliby zabiegi ratujące 
życie, tak aby udało się dowieźć rannego do szpitala w Pol-
sce lub innym zaprzyjaźnionym kraju. Zespół mógłby też 
pomagać cywilom, np. po ataku terrorystycznym. 

Czy takie zespoły już funkcjonują?
To nowość w naszej armii. Zespoły dopiero powstają 

dzięki współpracy lekarzy specjalistów z WIM-u i wojsk 

Rozmowa z mjr. lek. Adamem Machowiczem, starszym 
asystentem w Klinice Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii Wojskowego Instytutu Medycznego

       liżej żołnierzy 
na polu walki
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specjalnych. Na razie jesteśmy na etapie ćwiczeń. Ich 
celem jest wzajemne poznanie się, zgranie, przygotowa-
nie do działań w warunkach bojowych, wypracowanie 
sposobów komunikacji, aby w trudnych warunkach móc 
działać automatycznie. 

Praca w zespole bardzo będzie się różnić od Pana zwy-
kłych obowiązków?

Tak. Podczas operacji w szpitalu moim zadaniem 
jest podanie pacjentowi leków znieczulających, nadzo-
rowanie i monitorowanie jego stanu w czasie zabiegu, 
a potem wybudzenie. W trudniejszych przypadkach 

jest konieczna intensywna terapia na stole operacyj-
nym  (np. podawanie dodatkowych środków wspoma-
gających układ krążenia, przetaczanie krwi czy reani-
macja). Często po operacji takiego pacjenta niezbęd-
na będzie dalsza opieka na OIOM-ie. W mobilnym 
zespole dojdzie do tego jeszcze specyfika działania 
w warunkach polowych.

Co to znaczy?
Przede wszystkim będziemy operować w niesprzyjają-

cych warunkach: możemy być pod ostrzałem, mieć ograni-
czony dostęp do wody czy prądu, może być ciemno, zimno, 

Szpital wieloprofilowy, jakim jest WIM, pozwala lekarzom poznać od strony medycznej wiele przypadków.
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gorąco lub głośno. Musimy nauczyć 
się pracować przy lampie czołowej, 
jeśli zabraknie prądu, wentylować 
pacjenta ręcznie, kiedy przestanie 
pracować respirator, podawać leki 
strzykawką, gdy nie będzie działać 
pompa infuzyjna. Nie będę miał rent-
gena, laboratorium, pełnego zespołu 
operacyjnego. Nie będzie też możli-
wości skonsultowania przypadku 
z innym lekarzem tej samej specjal-
ności czy poproszenia go o pomoc. 
Każdy z nas będzie sam i to od nas 
będzie zależało, czy pomożemy żoł-
nierzowi. Dlatego członkami takich 
zespołów muszą zostawać specjali-
ści, którzy całe lata spędzili na sa-
lach operacyjnych i wiedzą, jak rato-
wać pacjenta w dramatycznej sytu-
acji. Do tego jest potrzebna praktyka. Na szczęście szpital 
wieloprofilowy, jakim jest WIM, pozwala lekarzom poznać 
od strony medycznej wiele przypadków.

Ponadto w działaniach w warunkach bojowych będzie-
my mieć do czynienia głównie z ranami postrzałowymi czy 
urazami wielonarządowymi spowodowanymi wybuchami. 
Dawniej tacy ranni na polu walki ginęli, bo nikt nie mógł im 
pomóc. Teraz w trakcie wykonywania rozległych operacji 
będziemy mogli w krótkim czasie opanować krytyczne ob-
rażenia, zatrzymać krwotok, odbarczyć odmę opłucną, 
umożliwić oddychanie, przeprowadzić niezbędne amputa-
cje, utrzymać krążenie i dowieźć rannego do szpitala. 

Mówił Pan, że zespół będzie mniejszy niż zwykle. Ile 
osób będzie liczył?

Zasadniczo pięć: anestezjolog, chirurg, ortopeda 
i dwóch ratowników medycznych. To dużo mniej niż nor-
malnie bierze udział w operacji. Zwykle na sali są aneste-
zjolog z pielęgniarką anestezjologiczną, chirurg, ewentual-
nie drugi chirurg asystujący, dwie instrumentariuszki, salo-
wa. W polowych warunkach to ratownicy będą wykonywać 
zadania pielęgniarek i muszą się tego nauczyć. Nie jest to 
wbrew pozorom łatwe zadanie, bo instrumentariuszka to 

pielęgniarka po specjalizacji, która 
z operującym lekarzem współpracuje 
prawie bez słów. Wie, które narzędzie 
mu podać, a które będzie potrzebne 
za chwilę. Jest właściwie jego prawą 
ręką. Mimo to w zespole powinni być 
ratownicy, bo jako mężczyźni są 
w stanie więcej dźwigać, a jako żoł-
nierze sił specjalnych mają pełne 
przeszkolenie wojskowe i doświad-
czenie z ratowania rannych w warun-
kach bojowych. A do tego mogą w ra-
zie potrzeby chwycić za broń. 

Wszyscy w zespole będą żołnie-
rzami?

Tak i każdy będzie miał broń. 

Ile takich zespołów powstanie?
Optymalnie powinny być co najmniej cztery składy, czyli 

po czterech specjalistów z każdej dziedziny. Wtedy łatwiej 
można ustalić dyżury. Trzeba pamiętać, że siły specjalne 
są w stanie wyruszyć na misję w ciągu kilku godzin i zespół 
medyczny też musi być na to gotowy. Lekarz, który dyżuro-
wałby w zespole, nie miałby dyżurów w szpitalu, chodziłby 
do pracy, ale byłby w pełni dyspozycyjny. W każdej chwili, 
na rozkaz, mógłby wyjechać. Trzeba na to przygotować 
sprzęt, życie i rodzinę. Dlatego chętnych do takiej służby 
nie ma wielu. 

Dlaczego Pan się zdecydował?
Wychowałem się w rodzinie wojskowej i gdy w 1997 ro-

ku rozpoczynałem studia w Wojskowej Akademii Medycznej, 
byłem przekonany, że lekarz wojskowy powinien być dosko-
nale wyszkolony i działać wraz z żołnierzami tam, gdzie go 
potrzebują. W zeszłym roku minęło 18 lat mojej służby, a ja 
miałem okazję pracować co najwyżej jako lekarz w jednost-
ce. Jednak od paru miesięcy, kiedy powstała koncepcja mo-
bilnych zespołów medycznych, czuję, że może się spełnić to, 
o czym marzyłem i będę mógł wykorzystać wiedzę medycz-
ną w realnych działaniach wojskowych.  

Rozmawiała: Anna Dąbrowska
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Prowadził Pan badania pod kątem oceny zagrożeń epi-
demiologicznych oraz problemów zdrowotnych żołnie-
rzy polskich kontyngentów wojskowych. Opracował 
również i zrealizował „Program profilaktyki chorób pa-
sożytniczych układu pokarmowego uczestników opera-
cji wojskowych poza granicami państwa”. Co to były za 
badania? 

Wszystko zaczęło się od misji w Czadzie. Stwierdzili-
śmy wówczas u polskich żołnierzy wysoki wskaźnik zara-
żeń pasożytami jelitowymi. Dwukrotnie brałem udział 
w tej operacji wojskowej. Dzięki przeprowadzonym bada-
niom mikrobiologicznym wody, które wykazały obecność 
bakterii kałowych, mieliśmy dowód na to, że korzystali-
śmy z zanieczyszczonych ujęć. Rozwiązaliśmy kwestię do-
staw wody, ale nadal występowało dużo przypadków za-
rażeń wśród wojskowych. Wiedziałem, że trzeba objąć ich 
stałym nadzorem epidemiologicznym. Dlatego pod ko-
niec 2009 roku opracowałem koncepcję „Programu profi-
laktyki chorób pasożytniczych układu pokarmowego 
uczestników operacji wojskowych poza granicami 

państwa”. Jego realizację rozpoczęliśmy w 2010 roku. Do 
2014 zbadaliśmy ponad 24 tys. polskich żołnierzy peł-
niących służbę w Azji i Afryce. 

Na 24 tys. żołnierzy 1700 było zarażonych. Jakie scho-
rzenia były największym problemem? 

Najczęściej wykrywaliśmy helmintozy przewodu po-
karmowego, głównie glistnicę, węgorczycę i tasiemczy-
ce, oraz choroby pierwotniakowe, takie jak giardioza 
i ameboza, zwana też pełzakowicą. Szczególnie łatwo 
zarazić się pierwotniakami, ponieważ ich cysty są od-
porne na działanie chloru, którym odkaża się wodę. 
Mogą więc długo przetrwać na surowych warzywach 
i owocach. 

Kiedy w 2010 roku zaczynał Pan badania, ponad 
15% żołnierzy było zarażonych pasożytami jelitowymi. 
Cztery lata później, gdy program dobiegał końca, ten 
odsetek zmniejszył się do 0,8%. Jak udało się tak szyb-
ko uzyskać lepsze wyniki? 

Rozmowa z płk. dr. hab. n. med. Krzysztofem 
Korzeniewskim, kierownikiem Zakładu 

Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej WIM

      ołnierz
w tropikach
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Przede wszystkim dzięki większej świadomości zagro-
żeń. Jednocześnie żołnierze przekonali się, że przestrze-
ganie higieny przynosi efekty. Początkowo było z tym róż-
nie, nie każdy mył i odkażał ręce po wyjściu z toalety czy 
przed posiłkami. Nie każdy miał przy sobie środek odka-
żający do rąk, a nawet jeśli miał, to nie zawsze go używał, 
np. po kontakcie z miejscową ludnością. Liczba zarażeń 
się zmniejszyła, gdy żołnierze dowiedzieli się o wynikach 
swoich poprzedników. To było ostrzeżenie, że jednak trze-
ba przestrzegać zasad higieny. Później z ogromną przy-
jemnością patrzyłem, jak wszyscy przed wejściem na sto-
łówkę grzecznie ustawiali się w kolejce, by umyć ręce. Pa-
miętam przypadek żołnierza, który nie przystąpił do 
prowadzonych przeze mnie badań, bo uznał, że nic mu 
przecież nie dolega, a przebada się po powrocie z misji. 
Dwa miesiące po wylądowaniu w kraju trafił w ciężkim 
stanie do kliniki chorób tropikalnych w Poznaniu. Rozpo-
znano u niego kilkunastocentymetrowy ropień pełzakowy. 
Jego stan był na tyle poważny, a choroba tak zaawanso-
wana, że konieczne było wycięcie jednej trzeciej wątroby. 
Takie historie przemawiały innym do wyobraźni i przy ko-
lejnych wyjazdach żołnierze wiedzieli, że warto stosować 
działania profilaktyczne i unikać czynników ryzyka. To tak-
że wpłynęło na zmniejszenie liczby zarażonych. 

Wcześniej choroby przewodu pokarmowego były pro-
blemem polskich żołnierzy służących w misji w Demo-
kratycznej Republice Konga.

Tak, z wywiadów epidemiologicznych, prowadzonych 
przeze mnie z żołnierzami podczas kwarantanny, którą 
zorganizowałem w 2006 roku po ich powrocie z Afryki, 
wynikało, że 80% żołnierzy miało problemy żołądkowo-je-
litowe. Głównie były to ostre biegunki. Szukaliśmy ich 
przyczyn i okazało się, że firma, która dostarczała żyw-
ność dla bazy wojskowej w Kinszasie, nie odkażała kupo-
wanych na lokalnym bazarze owoców i warzyw, z których 
robiła sałatki. Z kolei Niemcy odkryli, że dostarczana żoł-
nierzom butelkowana woda, a więc teoretycznie bez-
pieczna, była zanieczyszczona bakteriologicznie. Udało 
się ustalić, że jej producentem była firma afrykańska, ale 
już źródła, z którego czerpano wodę, nie określono. Kon-
tyngenty narodowe uczestniczące w operacjach 

wojskowych stosują różną politykę, jeśli chodzi o dostawy 
wody i żywności, ale generalnie obowiązuje zasada, że 
produkty spożywcze pochodzą spoza rejonu operacji. Do-
dam, że byłem niedawno na misji w Republice Środkowej 
Afryki, za którą odpowiadali Francuzi. Różnica między 
tym, co tam zobaczyłem, a tym, co działo się dziesięć lat 
temu w Kongu, była kolosalna. 

Przebadaliście ponad 24 tys. polskich żołnierzy oraz 
7 tys. obcokrajowców. To chyba jeden z największych 
programów realizowanych przez WIM? 

Żaden ośrodek w Polsce nie przeprowadził tak dużych 
badań przesiewowych dotyczących występowania zara-
żeń pasożytami jelitowymi. Zresztą nasz program jest 
ewenementem także na tle innych państw NATO. Nie 
chodzi tu tylko o liczbę przebadanych żołnierzy, lecz rów-
nież o to, że objęto ich badaniami przed wystąpieniem 
objawów chorobowych. Polska armia pierwsza prowadzi-
ła takie prewencyjne działania. Dla przykładu, Ameryka-
nie odnotowują bardzo dużo przypadków zarażeń pasoży-
tami jelitowymi, ale zajmują się tym problemem post fac-
tum, czyli dopiero wówczas, gdy ktoś zgłosi się 
z objawami choroby. Warto wszakże pamiętać, że zaraże-
nia pasożytami w zdecydowanej większości przechodzą 
bezobjawowo, ale gdy jest się już nosicielem, można za-
rażać innych. Stosujemy zatem klasyczną prewencję. Gdy 
przedstawiłem wyniki moich badań na światowym kon-
gresie medycyny wojskowej, specjaliści nie kryli zaskocze-
nia, że przeprowadzili je Polacy. 

WIM chce w tym roku zrealizować drugi etap progra-
mu. Dlaczego zdecydowaliście się na jego kontynu-
ację? 

Nadzór epidemiologiczny wymaga ciągłości. Jeśli prze-
staniemy go roztaczać nad żołnierzami, dość szybko mo-
że się okazać, że nasza wcześniejsza praca pójdzie na 
marne. Dlatego w 2015 roku prowadziłem badania profi-
laktyczne wśród żołnierzy przebywających na misjach 
w Afganistanie i Republice Środkowoafrykańskiej. 
W kwietniu byłem też w Kosowie, a w maju w Afganista-
nie. Oficjalnie jednak drugi etap programu jeszcze się nie 
rozpoczął. 
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Świat stał się 

globalną wioską 

i mamy niepo-

równanie więk-

szą łatwość 

przenoszenia 

chorób niż jesz-

cze 30 lat temu

Wcześniejsze badania objęły nie 
tylko polskich żołnierzy, lecz także 
Afgańczyków, żołnierzy współpra-
cujących z wojskami koalicji oraz 
cywilów. Dlaczego?

To była wyjątkowa inicjatywa 
WIM-u i Dowództwa Operacyjnego, 
ponieważ w Afganistanie nie prowa-
dzi się takich badań. W ciągu ostat-
nich 30 lat tylko raz, w 2003 roku, 
Światowa Organizacja Zdrowia prze-
badała tysiąc afgańskich dzieci. Oka-
zało się wtedy, że 47% było zarażo-
nych pasożytami układu pokarmowe-
go. Kolejne badania w tym kierunku 
zostały przeprowadzone właśnie 
przez nas. Na początku, w 2011 ro-
ku, zbadaliśmy 110 żołnierzy Afghan National Army stacjo-
nujących w Ghazni. Okazało się, że 44,5% z nich było zara-
żonych. To była bardzo ważna informacja, bo przecież 
Afgańczycy współpracowali z naszymi żołnierzami i mogli 
ich zarażać. Podjęliśmy więc działania edukacyjne nie tyl-
ko wśród Polaków, lecz także objęliśmy nimi Afgańczyków. 
Dwukrotnie w siedzibie gubernatora prowincji Ghazni zor-
ganizowaliśmy dla personelu medycznego konferencję na 
temat zagrożeń zdrowotnych występujących w Afganista-
nie. W ramach pomocy humanitarnej w latach 2012–
2014 wykonaliśmy badania parazytologiczne wśród ponad 
3 tys. mieszkańców prowincji Ghazni. Objęliśmy nimi m.in. 
pacjentów Ghazni Provincial Hospital oraz uczniów Jahan 
Malika, Share Kona oraz Khuja Ali High School. Wykryli-
śmy zarażenia u ponad 30% dorosłych i u ponad 40% 
dzieci. Najbardziej spektakularne wyniki uzyskaliśmy po 
zbadaniu dzieci z sierocińca – aż trzy czwarte z nich (76%) 
było zarażonych. 

Słyszałam, że często zdarzało się wam kupować 
w Afganistanie leki przeciwpasożytnicze za własne 
pieniądze. Leczył Pan nimi teraz dzieci w Kosowie.

Leki, które kupiłem w Afganistanie, były dwadzieścia 
razy tańsze niż w Polsce. Wyprodukowano je 

w Pakistanie. Oczywiście sprawdzi-
łem ich skład chemiczny w Narodo-
wym Instytucie Leków w Warszawie 
i okazało się, że jest taki sam jak 
tych, które są sprzedawane u nas. 
Kupiłem je, ponieważ wiedziałem, 
że będą mi potrzebne właśnie 
w Kosowie. A że nabyłem je za wła-
sne pieniądze? Cóż, nie chciałbym 
o tym mówić. Liczy się cel, a cel 
jest słuszny – przyjść ludziom z po-
mocą.

Zaproponował Pan, by objąć kwa-
rantanną żołnierzy wracających 
z rejonów o dużym zagrożeniu epi-
demiologicznym. Czy takie działa-
nia ochronne nie powinny być po-

dejmowane od dawna? 
Oczywiście, tak. Dziś wygląda to inaczej. Po wylądo-

waniu w Polsce żołnierze są od razu przewożeni do jed-
nostki, która wystawiła główny komponent zmiany. Tam 
odbywają się ich oficjalne powitania, spotkania z genera-
licją i politykami. Następnie żołnierze zdają broń i zała-
twiają różne formalności, po czym rozjeżdżają się do do-
mów. Jednak, moim zdaniem, najpierw powinni przejść 
tygodniową kwarantannę w specjalnie do tego przezna-
czonym ośrodku. Najlepiej, gdyby znajdował się on nieda-
leko dużej placówki medycznej. Żołnierze wracający z mi-
sji byliby przewożeni bezpośrednio z lotniska do takiego 
ośrodka. Tu także dojeżdżaliby lekarze specjaliści i pobie-
rano by materiał biologiczny do badań. Ponadto można 
byłoby dokonywać oceny stanu zdrowia na potrzeby 
orzecznictwa wojskowej komisji lekarskiej. Dzięki temu 
żołnierze nie musieliby czekać w kolejkach do lekarzy 
w przychodniach i stykać się z innymi pacjentami ze śro-
dowiska cywilnego. 

Byłby to ośrodek zamknięty?
Ze względu na bezpieczeństwo żołnierzy i otoczenia 

powinien on mieć taki właśnie charakter. Gdy mamy do 
czynienia z grupą, która przyjeżdża z regionu, w którym >
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występują choroby zakaźne i pasożytnicze, nie powinni-
śmy sobie pozwolić na rozjeżdżanie się żołnierzy do do-
mów, bo to oznacza kontakt osób potencjalnie zakażo-
nych z lokalnym środowiskiem. W 2006 roku w brygadzie 
logistycznej w Opolu zorganizowałem kwarantannę dla 
wojskowych powracających z Demokratycznej Republiki 
Konga. Niestety, żołnierze opuszczali jednostkę wieczora-
mi, wychodzili do miasta czy na spotkania z rodziną. Za-
chowywali się jak dzieci. 

Czy ten pomysł uda się wprowadzić w życie? 
Mam nadzieję, że tak, bo warto działać z wyprzedze-

niem i zapobiegać ewentualnym zakażeniom w kraju. 
Musimy też edukować społeczeństwo, które nie rozumie, 
co oznacza zagrożenie epidemiologiczne związane ze 
służbą żołnierzy poza granicami państwa. Sami wojskowi 
powinni też mieć świadomość, że wylatując w rejon ope-
racji, gdzie występują choroby zakaźne i pasożytnicze, 
stają się potencjalnym zagrożeniem. I to nie tylko dla 
swoich najbliższych, lecz także dla całego otoczenia. 

A czy wojsko, przed wysłaniem żołnierzy na misję, pro-
wadzi wywiad medyczny na temat warunków, w jakich 
będą oni służyć? Czy był Pan kiedyś takim konsultan-
tem medycznym?

Często proszono mnie o prowadzenie szkolenia dla 
żołnierzy wyjeżdżających na misję. Mówiłem o zagroże-
niach i o tym, jak powinny wyglądać działania prewen-
cyjne. Niestety, szkolenia w kraju to nie to samo, co wy-
wiad medyczny w rejonie planowanej operacji, który jest 
stosowany przez większość dużych armii państw NATO: 
USA, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii. Uważam, że 
wśród wojskowych, którzy wyjeżdżają na rekonesans 
w rejon przyszłej operacji, powinien być także oficer me-
dyczny. Nie może być tak, że wiedzę o warunkach panu-
jących na danym obszarze czerpiemy z Internetu. To 
musi być ocena na podstawie materiału zebranego na 
miejscu.

Największe armie państw NATO, w przeciwieństwie do 
nas, dysponują dokładnymi informacjami, na co choru-
ją żołnierze. Wprawdzie WIM realizuje od kilku lat 

programy profilaktyczne sprawdzające stan zdrowia 
naszych wojskowych, ale wciąż nie ma bazy danych, 
która pokazywałaby, jak pod względem medycznym 
wygląda kondycja całej armii. Co polskie wojsko wie 
o zdrowiu swoich żołnierzy? 

O stanie zdrowotnym polskiej armii wiemy niewiele. 
Dla przykładu, Amerykanie mają 1,5 mln żołnierzy i o ich 
zdrowiu wiedzą wszystko. Nie tylko realizują programy 
profilaktyczne, lecz także dzielą się wiedzą na temat pro-
blemów zdrowotnych swoich żołnierzy, upubliczniając sta-
tystykę wyników w Internecie. Nie robią z tego żadnej ta-
jemnicy. Każdy może dowiedzieć się, ilu wojskowych za-
chorowało w danym momencie na malarię, dengę czy 
kiłę. Dane dotyczą także chorób nieinfekcyjnych, takich 
jak otyłość, choroby układu krążenia czy oddechowego. 
Są one podane z podziałem na wiek, płeć, rasę czy sto-
pień wojskowy. 

Dlaczego u nas tego się nie robi? 
Głównie dlatego, że mamy za mało lekarzy wojskowych. 

Jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych mieliśmy ich 
około 4 tys. W 2001 roku, czyli na rok przed zamknięciem 
Wojskowej Akademii Medycznej, było ich około 3 tys. 
W ubiegłym roku lekarzy w mundurach pozostało mniej 
więcej 700, z czego ponad 400 jest zatrudnionych w pla-
cówkach służby zdrowia znajdujących się poza jednostka-
mi wojskowymi. A w szpitalach zajmują się oni głównie pa-
cjentami cywilnymi, na przykład w WIM-ie odsetek wojsko-
wych to zaledwie 4–5% wszystkich pacjentów. Dla 
zabezpieczenia stutysięcznej armii pozostaje więc około 
300 lekarzy, z których część siedzi za biurkiem i wykonuje 
prace administracyjne. Zdarza się, że ponaddwutysięczna 
brygada nie ma na etacie żadnego lekarza. Jeśli żołnierz 
zachoruje, idzie do cywilnej placówki zdrowia, a dane o je-
go stanie zdrowia nie trafiają do wojskowych rejestrów. 
A przecież, jeśli chcemy oceniać zdolność bojową naszych 
sił zbrojnych, powinniśmy wiedzieć, ilu mamy żołnierzy 
z otyłością, nadciśnieniem tętniczym, chorobami kręgo-
słupa czy chorobami infekcyjnymi.

Zagrożenia związane z chorobami tropikalnymi doty-
czą nie tylko żołnierzy, lecz także całej rzeszy Polaków, 
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którzy coraz częściej spędzają urlop w krajach o ni-
skich standardach sanitarnych. Tymczasem wiedza 
o środkach ostrożności, jakie trzeba stosować, jest 
dość skąpa. Pan jest autorem chyba jedynej w Pol-
sce książki o medycynie podróży?

Świat stał się globalną wioską i mamy nieporówna-
nie większą łatwość przenoszenia chorób niż jeszcze 
30 lat temu. Problemem jest to, że medycyna podróży 
jest u nas w powijakach. Mamy niewielu doświadczo-
nych lekarzy potrafiących właściwie pokierować proce-
sem diagnostycznym i terapeutycznym w przypadku 
podróżnych wracających z problemami zdrowotnymi 
do kraju. 

Często zamiast się szczepić, wolimy wierzyć, że pijąc 
alkohol, uchronimy się na przykład przed pasożytami. 
To rzeczywiście skuteczny sposób?

Wręcz przeciwnie. Alkohol, zwłaszcza w dużych ilo-
ściach, może nam zaszkodzić, ponieważ spowalnia pe-
rystaltykę jelit. Jest więc o tyle ryzykowny, że jeżeli ma-
my do czynienia z zakażeniami bądź zarażeniami prze-
wodu pokarmowego, to w momencie, gdy go wypijemy, 
zamiast usunąć bakterie, wirusy lub pasożyty, blokuje-
my pasaż jelitowy. Na wszelki wypadek ostrzegam żoł-
nierzy, by przed badaniem nie zaglądali do kieliszka. 
Analiza kału może nie wykryć żadnego patogenu, ale 
nie dlatego, że nie doszło do zarażenia, lecz z powodu 
spowolnionej perystaltyki, co sprawi, że wynik badania 
będzie fałszywie ujemny.

Turyści najczęściej cierpią na biegunki. Według 
amerykańskich badań dopada ona co drugą osobę 
podróżującą po egzotycznych rejonach świata. Czy 
ratunkiem są leki przeciwbiegunkowe? 

Nie zawsze. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, co 
może być przyczyną biegunki, bo bezrefleksyjne sięga-
nie po tabletki przeciwbiegunkowe może zaszkodzić. 
Te leki przecież spowalniają wydalanie czynnika etiolo-
gicznego z organizmu. Biegunka podróżnych to nic in-
nego jak reakcja na nowe środowisko. Organizm musi 
przestawić się na nieznaną florę bakteryjną. Najbar-
dziej obciążony jest układ pokarmowy, bo przecież 

pijemy wodę i spożywamy lokalne produkty. Najczęst-
szym patogenem, który powoduje biegunki, jest Esche-
richia coli. O biegunce mówimy wtedy, gdy ktoś w no-
wym środowisku musi skorzystać z toalety więcej niż 
trzy razy dziennie. Jeśli nie ma gorączki, bólu brzucha, 
wymiotów, to najprawdopodobniej mamy do czynienia 
z problemami wynikającymi z tego, że nasz organizm 
przestraja swoją florę bakteryjną. Wtedy możemy się-
gnąć po leki hamujące biegunkę. Jeśli jednak jest to 
biegunka infekcyjna, to zażycie leku typu stoperan czy 
laremid sprawi, że z organizmu nie są wypłukiwane 
toksyny. A to może doprowadzić do poważnych obja-
wów ogólnych.

Czy są jakieś leki, które jeszcze przed wyjazdem mo-
gą wspomóc organizm w dostosowaniu się do no-
wych warunków? 

Dobrym pomysłem, który u nas, niestety, jeszcze 
raczkuje, jest szczepienie przeciwko cholerze. Ta szcze-
pionka zabezpiecza krzyżowo w około 85% przed ente-
rotoksyczną Escherichia coli. Co ciekawe, aplikuje się 
ją doustnie. Jeśli często jeździmy w rejony o niskich 
standardach sanitarnych, zalecane jest jej zażycie. Gdy 
wybieramy się w obszary zagrożone malarią, to przed 
wyjazdem należy profilaktycznie rozpocząć przyjmowa-
nie leku przeciwmalarycznego.

Ale Polacy najczęściej albo zapominają o szczepie-
niach, albo rezygnują z nich, bo są drogie. Kiedy naj-
lepiej zgłosić się na nie i przeciwko czemu bez-
względnie należy się zaszczepić?

Podróżni często zapominają, że na szczepienia trze-
ba się zgłosić 6–8 tygodni przed wyjazdem. Są szcze-
pienia podstawowe, uzupełniające i przypominające. 
Bardzo ważne jest, by przejść cały cykl, aby nabyć wie-
loletnią immunoprofilaktykę. Tymczasem często bywa, 
że kończymy szczepienia już na etapie podstawowych. 
Niestety, szczepienia nie są tanie, bo pełny pakiet mo-
że kosztować ponad 2 tys. zł. Ale zapewniam, że kosz-
ty leczenia chorób tropikalnych mogą być znacznie 
większe.         

Rozmawiała: Joanna Tańska
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Wojskowy Instytut Medyczny należy do największych 
szpitali i wiodących ośrodków naukowych w Pol-

sce. „Mamy możliwości, by służyć wiedzą nie tylko woj-
sku, lecz także cywilom”, mówił dziś na konferencji 
gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrek-
tor placówki.

PROGRAMY LEKOWE
Specjaliści z Instytutu przy ulicy Szaserów w Warsza-

wie koordynują kilka programów lekowych dotyczących 
terapii rzadkich chorób. Ich leczenie jest bardzo kosz-
towne. Dzięki takim programom badania i zakup leków 
refunduje pacjentom Narodowy Fundusz Zdrowia.

Programów lekowych jest w Polsce ponad 70. Kilka  
z nich koordynują specjaliści z WIM-u, wśród nich jest 
program dotyczący leczenia ciężkiej astmy alergicznej 

WIM co roku pomaga około 65 tys. pacjentów. 
Wśród nich są osoby cierpiące na rzadkie choroby.

      zadkie 
choroby
R

ANNA 
DĄBROWSKA
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czy terapia pierwotnych niedoborów odporności u do-
rosłych. Ta ostatnia prowadzona jest w Zakładzie  
Immunologii i Alergologii Klinicznej WIM. Prof. dr hab. 
med. Karina Jahnz-Różyk, kierownik Zakładu, podkre-
śla, że pacjenci z niedoborem odporności spowodowa-
nym uszkodzeniem układu immunologicznego są po-
datni na choroby zakaźne oraz nowotworowe. „Aby 
uzupełnić te niedobory, podaje się chorym drogie leki 
immunologiczne, miesięczna terapia kosztuje nawet 
10 tys. zł”, mówi prof. Jahnz-Różyk. Jednak dotąd ta-
kim refundowanym przez NFZ leczeniem objęte były 
tylko dzieci do 18. roku życia.

Specjaliści z WIM-u opracowali program terapeu-
tyczny leczenia tej choroby także u dorosłych. W maju 
tego roku Ministerstwo Zdrowia wprowadziło go w ży-
cie jako ogólnokrajowy program kliniczny. W Polsce 
objęto nim 240 osób, z czego 26 leczy się na Szase-
rów. „Program realizowany jest w kilkudziesięciu 
ośrodkach w Polsce, a w WIM-ie powstał koordynujący 
go zespół”, tłumaczy gen. Gielerak. Instytut monitoru-
je efektywność leczenia, wpływ leków na organizm 
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pacjenta, bezpieczeństwo ich stosowania, kwalifikuje 
też pacjentów do programu.

TERAPIA DOMOWA
Jednym z pacjentów WIM-u jest 36-letni Grzegorz  

Stasiak z Warszawy. Od dziecka zapadał po kilkanaście ra-
zy w roku na ciężkie infekcje górnych dróg oddechowych, 
jednak dopiero w 2013 roku w WIM-ie zdiagnozowano mu 
niedobór odporności. „Od tego czasu przyjmuję immuno-
globulinę i mój stan jest stabilny”, mówi pacjent.

Nowością wprowadzaną m.in. w WIM-ie jest umożli-
wienie pacjentom podawania sobie leku samodzielnie.  
„Dotąd raz w miesiącu musiałem przychodzić na cały 
dzień na kroplówkę, teraz dzięki specjalistycznej pompie 
infuzyjnej mogę podawać sobie lek podskórnie w domu”, 
opowiada Grzegorz Stasiak. Dzięki temu ograniczył wizy-
ty w szpitalu do czterech w roku.

Specjaliści z WIM-u od dwóch lat koordynują także pro-
gram leczenia pacjentów z ciężką astmą alergiczną. 
Roczna terapia kosztuje około 66 tys. zł, a korzysta z niej 
ponad 380 osób w kraju. Jedną z pacjentek jest 

Marianna Sopoćko z Warszawy. „Choruję na astmę 
45 lat i kiedyś z powodu napadów duszności nie mogłam 
wyjść z domu, a dziś normalnie funkcjonuję”, mówi.

KORZYŚCI DLA ARMII
„Szpital na Szaserów dzięki temu, że jest interdyscypli-

narnym ośrodkiem, gwarantuje nie tylko specjalistyczne 
monitorowanie leczenia, lecz także reakcję w razie powi-
kłań związanych z chorobami”, podkreśla Arkadiusz Kosow-
ski, dyrektor Departamentu ds. Służb Mundurowych w NFZ.

Korzyści z prowadzenia programów lekowych przez 
WIM ma także wojsko. „Lekarze z Instytutu cały czas pro-
wadzą badania, zdobywają doświadczenie, lecząc naj-
cięższe przypadki, aby w razie wojny czy kryzysu wykorzy-
stać swoje umiejętności w armii”, dodaje Kosowski.

WIM – Centralny Szpital Kliniczny MON, to jedna  
z największych wieloprofilowych placówek leczniczych  
w Polsce. Ponad 3 tys. pracowników niesie co roku po-
moc ok. 65 tys. pacjentów. Są wśród nich najważniejsze 
osoby w państwie, żołnierze ranni na służbie i w mi-
sjach oraz cywile. 
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Dotąd raz w miesiącu musiałem przychodzić na cały dzień na kroplówkę, teraz dzięki specjalistycznej pompie infuzyjnej mogę podawać 
sobie lek podskórnie w domu – opowiada Grzegorz Stasiak.
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Jest starszym szeregowym. Ma 32 lata. Na czterech 
zmianach w Afganistanie Marcin miał mnóstwo szczę-

ścia. Nie był nawet w sytuacji, o której mógłby powie-
dzieć, że „śmierć zajrzała mu w oczy”. W porównaniu 
z wieloma kolegami – fuksiarz. Kilka miesięcy po powro-
cie z misji wylądował jednak w Klinice Psychiatrii i Stresu 
Bojowego.

W rzeczywistości Marcin nie istnieje. To statystyczny 
pacjent weteran kliniki przy ulicy Szaserów w Warszawie. 
Nie był ranny i nie zbierał szczątków poległych kolegów. 
Nie ma nawet typowego PTSD. Historiami weteranów, ta-
kich jak Marcin, raczej nie zainteresują się dziennikarze.

„Gdy żołnierz ma problemy ze sobą, media, a za nimi 
cała opinia publiczna, mówią, że ma PTSD”, tłumaczy 
ppłk dr med. Radosław Tworus, kierownik Kliniki Psychia-
trii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego. 
„Tymczasem sprawa nie jest taka prosta. W naszej klini-
ce, wśród wszystkich pacjentów weteranów klasyczne 
PTSD (Post Traumatic Stress Disorders) diagnozujemy 

Marcin to statystyczny pacjent weteran Kliniki Psychiatrii 
i Stresu Bojowego. Nie był ranny. Nie ma nawet typowego 

PTSD, lecz wymaga leczenia.

      akamarki 
żołnierskiego 
umysłu
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tylko u 30% osób. Pozostali cierpią na różnego rodzaju 
adaptacyjne zaburzenia postresowe, związane z długo-
trwałym pobytem w strefie objętej działaniami wojenny-
mi. Większość naszych weteranów to ludzie tacy, jak sta-
tystyczny Marcin”.

DROGA ŻYCIOWA
Do wojska poszedł, bo wydawało mu się, że to będzie 

fajne zajęcie. Chciał być żołnierzem, ponieważ wojsko 
gwarantowało pracę i w miarę dobrą pensję. Kiedy skoń-
czył 20 lat, zgłosił się na ochotnika. Po zakończeniu służ-
by zasadniczej udało mu się zostać w armii. Zasilił szere-
gi korpusu szeregowych zawodowych. Niby od razu znał 
zasady – 12 lat służby i trzeba będzie iść do cywila. Ten 
czas jednak to wówczas była dla niego prawie epoka. Po-
za tym żaden cywilny zakład pracy nie daje gwarancji tylu 
lat zatrudnienia.

Gdy przyszło pierwszy raz pojechać do Iraku, Marcin 
potraktował to jak coś naturalnego. Dodatkowe pienią-
dze były ważne, ale dla niego ważniejsze było to, że two-
rzy z kumplami zespół. Podobnie czuł, gdy trzy razy przy-
gotowywali się do Afganistanu. Nigdy motywacją nie była 
kasa, choć ta się przydała na postawienie domu. Budo-
wała go żona Magda. Gdy trzeci raz był w Ghazni, prze-
prowadziła się do nowego domu razem z dwójką dzieci. 
Syn urodził się jeszcze przed misjami. Córka – w trakcie. 
Kamil ma teraz 11 lat, Sylwia – trzy.

„Szeregowi, którzy wytrzymali 12 lat na kontraktach, to 
w 90% ludzie zaangażowani w swoją pracę”, wyjaśnia 
podpułkownik Radosław Tworus. „Do obowiązków pod-
chodzą poważnie. Zarobione pieniądze inwestują zwykle 
w dom lub mieszkanie”.

Problemy z budową, z chorobami córki i kłopotami 
szkolnymi syna Marcin znał głównie ze Skype’a. W prze-
rwach między misjami był skupiony na obowiązkach służ-
bowych. Żona widziała, że jest przejęty kolejnymi wyjaz-
dami, więc nie chciała go dodatkowo angażować w co-
dzienne sprawy. Gdy przyjechał z Afganistanu do domu, 
trochę się wkurzał, że kuchnia jest tak urządzona, że nie 
może w niej nic znaleźć. Szybko jednak trzeba było przy-
gotowywać się do kolejnej misji, więc się tym zbyt długo 
nie przejmował. 

Problemy zaczęły się dopiero przed rokiem. Wrócił 
z Afganistanu, rozliczył się z misji. I okazało się, że musi 
odejść z wojska. Skończył się 12-letni kontrakt. Marcin 
życie związał z wojskiem. Liczył, że armia coś wykombinu-
je, żeby takich doświadczonych żołnierzy się nie pozby-
wać. Koledzy też na to liczyli, więc do końca mieli nadzie-
ję na dalszą pracę. Gdy więc przyszło się rozstać z mun-
durem, poczuł rozgoryczenie i pustkę.

„Żołnierze biorący udział w misjach w Iraku i Afganista-
nie to ludzie poddani długotrwałemu stresowi bojowe-
mu”, kontynuuje doktor Tworus. „To nie jest PTSD, depre-
sja czy nerwica. To wiele reakcji psychofizycznych organi-
zmu, występujących w związku z długoterminowym 
pobytem na obszarze objętym działaniami wojennymi. 
Stres bojowy zaczyna się na długo przed misją. Żołnierz 
musi bowiem przed każdym wyjazdem przygotować bli-
skich na to, że może zginąć. Oczywiście zginąć może za-
wodowy kierowca, a nawet sprzedawczyni w czasie napa-
du. Żołnierz jednak ryzykuje w znacznie większym stop-
niu. Musi więc przed wyjazdem pozałatwiać wszystkie 
sprawy, spisać testament, upoważnić kogoś do dyspono-
wania swoim kontem. Na misji żyje w stanie permanent-
nego, całodobowego podwyższonego ryzyka. On się boi 
o swoje życie, a rodzina się boi o niego”.

Pierwszy okres stresu rozpoczyna się w chwili otrzyma-
nia informacji o wyjeździe. Drugi trwa w Afganistanie. 
Trzeci przychodzi bezpośrednio po powrocie do kraju. 
Ciągnie się najdłużej, nawet dwa lata. „W każdym z tych 
okresów na żołnierza działa inna grupa stresorów”, tłu-
maczy podpułkownik Tworus. „W pierwszym jest to lęk 
przed nowym, nieznanym miejscem, relacjami interper-
sonalnymi, zagrożeniem życia i zdrowia. Wówczas poja-
wiają się również reakcje emocjonalne związane z rozsta-
niem z bliskimi. W drugim dominuje lęk i inne reakcje 
emocjonalne – często przeżywane nieświadomie – wyni-
kające z bezpośredniego zagrożenia życia własnego oraz 
kolegów, związane z widokiem śmierci, kalectwa, cierpie-
nia oraz łączące się z odpowiedzialnością za śmierć wro-
ga. W okresie trzecim, najdłuższym, dochodzi do koma-
sacji emocji z pierwszego i drugiego etapu oraz związa-
nych z odnalezieniem się w dawnych rolach: w domu 
i w jednostce”.
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Marcin był jedynym żywicielem 
rodziny. Magda nie mogła praco-
wać. Chciała, ale mieszkała dale-
ko od rodziny, więc sama musiała 
radzić sobie z wychowaniem dzie-
ci i budową domu. Dlatego Mar-
cin szybko zaczął się rozglądać za 
nową robotą. No i okazało się, że 
ma problem. Gdyby w wojsku był 
kierowcą rosomaka, miałby prawo 
jazdy kategorii „C” i teraz mógłby 
przesiąść się na ciężarówkę. Był 
jednak celowniczym granatnika 
przeciwpancernego. Na co komu 
pracownik z takim doświadcze-
niem? Właściciel składu budowla-
nego, do którego Marcin poszedł 
szukać pracy, tylko się uśmiech-
nął, kiedy usłyszał, co jego potencjalny pracownik robił 
w przeszłości.

UCIECZKA OD PROBLEMÓW
Marcin miał problemy nie tylko ze znalezieniem pracy. 

Była mu ona potrzebna, choćby dlatego, żeby nie sie-
dzieć w domu. Zauważył, że coraz mniej rozumieją się 
z Magdą. Stali się sobie obcy. Ślub wzięli, gdy ona miała 
18 lat. Marcinowi podobało się, że świata poza nim nie 
widzi. Była trochę mało przebojowa i to on od początku 
był głową tego związku. Podobało mu się jednak, że szyb-
ko stawała się „babą z jajami”. Powtarzał, że podziwia ją 
za to, że świetnie sobie radzi, gdy jego nie ma. Nawet im-
ponowała Marcinowi, bo potrafiła pokierować pracami 
ekip budowlańców.

„Gdy żołnierz zaliczył cztery zmiany misji, to łącznie 
z okresami przygotowawczymi, poligonami, w domu nie 
było go jakieś cztery lata”, tłumaczy szef kliniki. „W tym 
czasie rodzina się zmienia. Żona z młodej, nieporadnej 
dziewczyny stała się dorosłą kobietą po przyspieszonym 
kursie samodzielności. Wszystko było na jej barkach. Od 
naprawy kranu, przez opiekę nad dziećmi, po pilnowanie 
budowlańców, którzy liczyli, że kobietę da się łatwo nacią-
gnąć. W takim wypadku mąż jest potrzebny, bo przysyła 

pieniądze, ale nie jest koniecz-
ny w codziennym życiu. Potrze-
by Magdy się zmieniły, uczucie 
się wypaliło”.

W kontaktach z dziećmi było 
podobnie. Kamil nie chciał słu-
chać ojca. Sylwia chorowała. 
Gdy Marcin był na misjach, sta-
le słuchał o alergiach córki, ale 
dopiero teraz zobaczył, ile z tym 
jest kłopotu, wstawania w nocy, 
wyjazdów do lekarza. W domu 
zaczęły się kłótnie. Marcin krzy-
czał, że tylko dzięki niemu mają 
dom. Magda odpowiadała, że 
on tylko dawał pieniądze, lecz 
ze wszystkimi problemami mu-
siała sobie radzić sama.

Marcin nigdy nie był abstynentem, a w wojsku pił jesz-
cze więcej. Na misjach o alkohol było trudno, ale jak już 
się go załatwiło, to świetnie rozluźniał. Zdecydowanie wię-
cej zaczął pić już po odejściu z wojska. Magda się złości-
ła, że zamiast zarabiać, wydaje oszczędności. On się 
wściekał, że ona krzyczy i rozluźniał się kolejną butelką. 
Nawet nie pamięta, gdy pierwszy raz uderzył…

Coraz chętniej wychodził z domu, obojętnie gdzie, żeby 
tylko nie słyszeć zrzędzącej żony.

„Wódka to najczęstszy sposób na ucieczkę od proble-
mów”, mówi podpułkownik. „Picie kończy się awantura-
mi, które z czasem przechodzą w agresję. Mamy pacjen-
tów mówiących, że lepiej się czują w klinice niż w domu. 
To straszne. Nie można się lepiej czuć w szpitalu niż 
wśród rodziny. Takie zachowania to początek bezdomno-
ści. Gdy takiego pacjenta wypuścimy ze szpitala, trafi na 
ulicę lub pod most. Pójdzie tam, gdzie znajdzie schronie-
nie i towarzystwo, ale nie do domu”.

Do tego wszystkiego Marcina coraz bardziej zaczynały 
boleć plecy. Uważał, że to efekt ciągłego chodzenia w ka-
mizelce kuloodpornej, z kilogramami obciążenia. Po misji 
robił badania, prześwietlenia. Komisja lekarska wykaza-
ła, że jest zdrowy jak koń. Marcin zaczął zatem podejrze-
wać, że komisja to taka ściema, żeby przypadkiem ktoś 

Na ujawnienie  

lub nasilenie  

zaburzeń  

psychicznych,  
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nie starał się o odszkodowanie czy 
rentę.

„Mamy pacjentów narzekających 
na ból kręgosłupa czy głowy”, tłuma-
czy podpułkownik Tworus. „Dolegli-
wości nie ustępują nawet po opera-
cjach, gdy chirurdzy mówią, że już 
nic nie ma prawa boleć. Nie wiemy 
więc, na ile ten ból jest spowodowa-
ny urazem fizycznym, a na ile to bóle 
napięciowe. Są u nas pacjenci 
z łuszczycami czy pokrzywkami. Le-
czenie dermatologiczne nie poma-
ga, bo to skutek stresu i emocji”.

SZARA RZECZYWISTOŚĆ
Marcin coraz częściej żałował, że 

ma rodzinę. Gdyby był kawalerem, 
wszystko byłoby prostsze. Nie mu-
siałby się martwić, za co wykarmi 
trzy gęby. Mógłby sprzedać dom, ku-
pić kawalerkę i spokojnie żyć 
z oszczędności. Przez lata w wojsku o tym nie myślał. Był 
skoncentrowany na zadaniach: przygotowywał się do mi-
sji, był na wojnie, odpoczywał po powrocie. Cały czas po-
zostawał naładowany emocjami. Teraz zaczęła go męczyć 
szara rzeczywistość.

„Dochodzimy do okresu, gdy kończą się 12-letnie kon-
trakty dla szeregowych zawodowych”, wyjaśnia doktor. „Ci 
ludzie mają po trzydzieści kilka lat i bagaż misji wojen-
nych. Opada wieloletnie napięcie. Nie ma adrenaliny, a ży-
cie muszą zaczynać od nowa. To bardzo niebezpieczny 
moment. Nasi pacjenci są ludźmi, którzy nie potrafią się 
odnaleźć w cywilu. Bez pracy, bez emerytury, z rodziną tyl-
ko na papierze, z alkoholem na co dzień. Pojawiają się 
myśli samobójcze. Takie problemy będą się nasilać, szcze-
gólnie po zakończeniu misji o charakterze wojennym”.

Jak pomóc Marcinowi i jego rodzinie? Obecnie jest to 
trudne. Gdyby skuteczniej funkcjonował system pomocy 
psychologicznej i psychiatrycznej w wojsku, Marcin i Mag-
da mogliby szybciej zauważyć, że zaczynają się rozmijać 
w życiu. Wiedzieliby, gdzie szukać pomocy.

Stres bojowy może powo-
dować różne problemy psy-
chiczne – od klasycznego 
PTSD, przez różne formy za-
burzeń lękowych, lękowo-de-
presyjnych, reakcji depresyj-
nych, zaburzeń snu, zachowa-
nia i emocji, po nadużywanie 
lub uzależnienie od alkoholu 
i narkotyków. Niekiedy te pro-
blemy występują równocze-
śnie. Stres bojowy wpływa 
także na ujawnienie lub nasi-
lenie zaburzeń psychicznych, 
które występowały przed mi-
sjami, ale wtedy nie doskwie-
rały, bo prawidłowo reagujący 
organizm sam sobie z nimi 
radził. Każde z takich zabu-
rzeń wymaga odmiennych 
form pomocy psychoterapeu-
tycznej oraz farmakologicz-

nej. Pomyłka w diagnozie i leczeniu skończy się tym sa-
mym, co błąd chirurga w czasie operacji.

„System działa lepiej niż przed kilku laty, ale dalej musi-
my nad nim pracować. Koniec misji w Afganistanie i kon-
traktów dla szeregowych zawodowych stawiają przed na-
mi nowe wyzwania. Problemów będzie przybywać. Potrze-
bujący muszą mieć zapewnioną szybką i profesjonalną 
pomoc. Powinni trafiać nie do jednej placówki, lecz do sie-
ci klinik dla weteranów. Pijący żołnierz chce być na odwy-
ku, na którym leczą się inni żołnierze, bo z nimi jest w sta-
nie znaleźć wspólny język. W ciągu kilku lat od zera zbu-
dowaliśmy podwaliny systemu pomocy, wypracowaliśmy 
dobrą ustawę o weteranach. Gdy ma się takie doświad-
czenia, można szybko i sprawnie rozwinąć ten system”, 
kończy doktor Radosław Tworus.

Marcin jest wytworem statystyki powstałej w klinice 
stresu bojowego, ale za każdym jej elementem kryje się 
tragedia jednej wojskowej rodziny. Im szybsze będą dzia-
łania, tym więcej Marcinów uratuje swoje rodziny i ułoży 
sobie życie po Afganistanie.
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Wojskowy Instytut Medyczny jest kliniką wojskową. 
Czy ma to wpływ na charakter prowadzonych badań?

Nasz Instytut zajmuje się głównie medycyną klinicz-
ną, ale chcielibyśmy rozwinąć współpracę z innymi woj-
skowymi ośrodkami naukowymi. Wspólnie z naukowca-
mi z Politechniki Warszawskiej i Instytutu Optyki Stoso-
wanej w Warszawie pracowaliśmy nad modelem 
wewnątrzgałkowego implantu soczewki oka ludzkiego, 
zapewniającego widzenie z dużą głębią ostrości. Może 
on znaleźć zastosowanie zarówno w wojsku, jak i w me-
dycynie cywilnej. Lekarze okuliści z WIM-u opracowali 
też skład opatrunku okulistycznego do pierwszej pomo-
cy na polu walki, wzorując się na doświadczeniach oku-
listów wojskowych armii Stanów Zjednoczonych. 

W jaki sposób można tę soczewkę wykorzystać 
w wojsku?

Jej zaletą jest to, że ma zwiększoną głębię ostrości. 
To umożliwia wyraźne widzenie z każdej odległości. Dla-
tego soczewka może być stosowana w goglach noktowi-
zyjnych. Dziś widzi się w nich świetnie na duże odległo-
ści, ale z bliska już nie. Gdy żołnierz chce sprawdzić coś 
na mapie czy pilot zerknąć na dane z kokpitu, muszą 
używać specjalnej nakładki. To oczywiście jest czasami 
bardzo kłopotliwe. Tymczasem nasza soczewka spra-
wia, że można widzieć równie dobrze z dużej odległości, 
jak i z bliska. 

Soczewka jest potrzebna wojsku nie tylko w wyposa-
żeniu indywidualnym żołnierzy, lecz także w uzbrojeniu. 

Rozmowa z płk. prof. Markiem Rękasem, 
kierownikiem Kliniki Okulistyki Wojskowego 

Instytutu Medycznego

           IM 
widziany 
przez soczewkę
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Nasz projekt można wykorzystać jako celownik do ra-
kiet ziemia–powietrze. Obecnie używane celowniki są 
zbudowane ze specjalnych stopów metali wrażliwych 
na duże zmiany temperatury i jednocześnie są drogie. 
Dzięki naszej soczewce i jej zwiększonej głębi ostrości 
układ celowniczy jest mniej wrażliwy na zmianę tempe-
ratury. W konsekwencji celność rakiet jest większa, 
a tym samym są one tańsze. 

A w medycynie? 
Soczewkę można zastosować w implantach wewnątrz- 

gałkowych wszczepianych u chorych na zaćmę. Może 
być używana również w leczeniu starczowzroczności. Ale 
żeby upowszechnić takie leczenie, potrzeba pieniędzy. 
Obecnie szukamy inwestora. Najlepiej, gdyby była to fir-
ma, która jednocześnie podjęłaby się produkcji soczew-
ki. Staramy się też o grant na dalsze badania dotyczące 
tego „miecza świetlnego”. 

Nazwaliście tę soczewkę mieczem świetlnym?
Tak, nasi koledzy należą do wielbicieli „Gwiezdnych 

wojen”. Nazwa wzięła się stąd, że soczewka ma niety-
pową budowę, która sprawia, że po przepuszczeniu 

przez nią światła tworzy się za nią „ognisko” w postaci 
czegoś w rodzaju odcinka. Przypomina on właśnie fil-
mowy miecz świetlny.

W październiku 2015 roku ruszył ogromny, kosztują-
cy niemal 100 mln zł, program leczenia zwyrodnie-
nia plamki żółtej, czyli choroby AMD (Age-related 
Macular Degeneration). To schorzenie jest najczęst-
szą przyczyną utraty widzenia u ludzi po 50. roku ży-
cia. WIM wdraża ten finansowany przez NFZ pro-
gram, a Pan jest szefem zespołu, który koordynuje 
jego realizację. 

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem powoduje 
zmiany w siatkówce centralnej, która odpowiada za 
ostre i precyzyjne widzenie. Zaniedbanie tej choroby 
prowadzi do utraty wzroku. Dotychczas leczenie osób 
cierpiących na zwyrodnienie plamki wyglądało tak, że 
w ramach hospitalizacji chorzy dostawali trzy zastrzyki 
do oka, a potem trafiali na koniec kolejki i czekali wie-
le miesięcy na kolejne. Takie nieregularne i rozcią-
gnięte w czasie postępowanie nie przynosiło i nie 
przyniesie oczekiwanych rezultatów. Tymcza-
sem AMD wymaga systematycznej kuracji. 

Od kilku lat do naszej placówki trafiają coraz nowocześniejsze urządzenia. Nasz „park 
maszynowy”, jeśli chodzi o diagnostykę, jest jednym z najlepszych w Polsce.
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Gwarantuje to właśnie program le-
kowy, który WIM koordynuje.

Obejmuje on aż 8 tys. pacjentów. 
Kto może być do niego zakwalifi-
kowany?

Chory najpierw powinien się 
zgłosić do swojego okulisty, który 
wstępnie ocenia jego stan. Jeśli 
lekarz uzna, że pacjent nadaje się 
do programu, przesyła nam drogą 
elektroniczną jego dokumentację. 
Ostateczną decyzję w sprawie za-
kwalifikowania chorego podejmują 
specjaliści z zespołu, którego je-
stem przewodniczącym. Do pro-
gramu nie włączamy osób, u któ-
rych schorzenie jest na bardzo 
wczesnym etapie oraz takich, u których jest już za 
późno na leczenie. Pacjenci, którzy się do niego za-
kwalifikują, mają zagwarantowaną terapię aż do jej 
pełnego ukończenia. 

W całym kraju program jest realizowany w ponad 
130 placówkach, a leczenie odbywa się jak najbliżej 
miejsca zamieszkania pacjenta. W zespole koordynują-
cym program są najlepsi okuliści w Polsce, którzy zaj-
mują się leczeniem AMD. Są to specjaliści m.in. z War-
szawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie, Uniwersytetu Wrocławskiego 
i Szpitala Kolejowego w Katowicach. 

Doświadczenia wyniesione z misji afgańskiej wpłynę-
ły na rozwój medycyny pola walki. Czy miały one rów-
nież znaczenie w okulistyce?

Oczywiście tak. Wprawdzie urazy odniesione podczas 
działań wojennych są podobne do tych, do których do-
chodzi na przykład podczas wypadku samochodowego, 
ale organizacja ich leczenia, wynikająca z doświadczeń 
pola walki, jest bardzo cenna. Chodzi tu o zaopatrywa-
nie urazów na różnych szczeblach organizacji szpitali 
wojskowych. Odbywało się to w czterech etapach. Naj-
pierw, jeżeli jest to możliwe, medycy zajmują się 

urazem na polu walki lub w szpita-
lach, takich jak w Ghazni. W Afga-
nistanie żołnierzy z cięższymi ura-
zami przewożono do szpitala w Ba-
ghram, a zaopatrzenie ostateczne 
samego urazu wykonywano 
w Niemczech w szpitalu w Ramstein. 
Wojskowy Instytut Medyczny zaj-
mował się już tylko rekonstrukcja-
mi pourazowymi przedniego i tylne-
go odcinka oka, czyli grupą cho-
rych po najcięższych urazach, 
wymagających postępowania 
w tzw. trybie planowym. 

Wyszkolenie specjalistów wojsko-
wych sporo kosztuje: pilota F-16 
1,5 mln dolarów, pilota-instrukto-

ra nawet 3 mln. Co zrobić, jeśli takiemu świetnie przy-
gotowanemu, zdolnemu pilotowi zaczyna się pogar-
szać wzrok?

Są dwa wyjścia: albo stracimy zainwestowane w nich 
pieniądze, albo skorzystamy z metod, jakie daje chirur-
gia okulistyczna. W Polsce – w porównaniu z Zacho-
dem – normy dotyczące jej zastosowania są jednak 
dość restrykcyjne. Ostatnio zaczęło się to trochę zmie-
niać i zezwolono na stosowanie specjalnych soczewek 
kontaktowych przez pilotów. Natomiast wciąż jest nie-
dopuszczalna chirurgia refrakcyjna, szczególnie 
wszczepy soczewek fakcyjnych, które umożliwiają ko-
rekcję wad wzroku. W Stanach Zjednoczonych rozwią-
zaniu tego problemu poświęcono specjalny program 
przeznaczony dla żołnierzy – specjalistów. Może już 
czas, by również w Polsce wprowadzić odpowiednie 
przepisy, które także umożliwią rozwiązywanie tego ty-
pu problemów.

Są jakieś metody na wyostrzenie wzroku pilotów?
Współczesna medycyna zna takie sposoby. Ale ba-

dania pokazują, że nienaturalnie duża ostrość wzroku 
jest psychologicznie trudna do zaakceptowania. Wy-
obraźmy sobie, że patrzymy na wykładzinę i widzimy 

Pokazywanie 

zabiegów  

chirurgicznych 

w czasie rzeczy-

wistym w me-

dycynie świato-

wej jest już 

standardem
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całą masę szczegółów: splot tkaniny, roztocza, drobin-
ki piasku itp. Człowiek nie jest w stanie przyswoić so-
bie tak dużej ilości informacji bez konsekwencji. Zresz-
tą dziś nie ma potrzeby, aby żołnierz miał taką ostrość 
wzroku, bo ma do dyspozycji odpowiednie systemy roz-
poznawcze.

Lekarze z Kliniki Okulistyki WIM po raz pierwszy w Pol-
sce przeprowadzili jesienią ubiegłego roku operacje, 
podczas których jednocześnie usunięto zaćmę i jaskrę 
u dwóch pacjentów. Na czym polegała nowatorskość 
tych zabiegów?

Do tej pory chirurdzy nie wykonywali operacji zaćmy 
z wszczepem soczewek multifokalnych i jednocześnie 
z operacją jaskry, ponieważ wiązało się to z dużym ryzy-
kiem powikłań, wynikających z charakteru operacji prze-
ciwjaskrowych. Można go było uniknąć, stosując chirurgię 
mikroinwazyjną jaskry. Dzięki temu po raz pierwszy w Pol-
sce przeprowadziliśmy dwie nowatorskie operacje jedno-
czesnego leczenia zaćmy i jaskry. Podczas zabiegu wyko-
rzystaliśmy najnowocześniejsze implanty, m.in. soczewkę 
trzyogniskową Pan Optix, tzw. multifokalną, umożliwiającą 
widzenie na wszystkich dystansach. Do tego implant prze-
ciwjaskrowy XEN, jeden z najnowocześniejszych, jakich 
używa się na świecie. Z kolei implant Hydrus ułatwia od-
pływ cieczy wodnistej z oka i zapewnia odpowiednie ci-
śnienie wewnątrz gałki ocznej. Operacje te nie mają wpły-
wu na wygenerowanie astygmatyzmu rogówkowego, co 
umożliwia ich wykorzystanie z zaawansowanymi technolo-
gicznie soczewkami wewnątrzgałkowymi, tj. Pan Optix. Te 
zabiegi były przeprowadzone w ramach warsztatów na-
ukowych, które w Instytucie organizuje się od trzech lat 
dla lekarzy okulistów. W ciągu ośmiu godzin wykonaliśmy 
prawie dziesięć zabiegów, które obserwowało ponad 
100 specjalistów z całej Polski. Pacjentami byli chorzy na 
jaskrę i zaćmę. Były to także osoby z chorobami siatkówki, 
niedrożnością dróg łzowych oraz zaburzeniami powiek.

Pracę chirurgów na sali operacyjnej oglądali na ekra-
nach lekarze znajdujący się kilkaset metrów dalej, 
w sali konferencyjnej. Takie rozwiązanie lekarze  
z WIM-u po raz pierwszy zastosowali podczas misji 

w Afganistanie. W ten sposób prowadzono konsultacje 
z lekarzami w szpitalu polowym w bazie.

Tak, pokazywanie zabiegów chirurgicznych w czasie rze-
czywistym w medycynie światowej jest już standardem. To 
są transmisje typu live surgery. W ten sposób prezentuje-
my szerszemu gronu specjalistów naszą klinikę, a także 
nowe tendencje w chirurgii okulistycznej. Podczas takich 
operacji na bieżąco omawiamy ich kolejne etapy i odpo-
wiadamy na pytania lekarzy obserwujących naszą pracę.

WIM jest nie tylko jednym z największych szpitali 
w Polsce, lecz także jednym z wiodących ośrodków na-
ukowych w kraju. 

Obecnie prowadzimy cztery badania kliniczne doty-
czące jaskry, a także nad nowymi cząsteczkami, które 
będą stosowane w leczeniu zwyrodnienia plamki zwią-
zanego z wiekiem. Jako pierwsi w kraju wprowadziliśmy 
do leczenia nowe metody operacyjne jaskry, tzn. kana-
loplastykę, specjalne implanty podspojówkowe XEN, 
jedne z najnowocześniejszych, jakich używa się na świe-
cie. W tym roku również rozpoczniemy stosowanie im-
plantu do kanału Schlemma Hydrus, który ułatwia od-
pływ cieczy wodnistej z oka i zapewnia odpowiednie ci-
śnienie wewnątrz gałki ocznej.

Specjaliści z Kliniki Okulistyki często są zapraszani do 
udziału w międzynarodowych konferencjach. W najbliż-
szym czasie nasi lekarze będą mieć wykłady na sympo-
zjach m.in. Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy, 
Amerykańskiego Stowarzyszenia ARVO (Association for 
Research in Vision and Ophthalmology) oraz Europejskie-
go Towarzystwa Jaskrowego.  

Klinika Okulistyki WIM słynie z zaawansowanego techno-
logicznie sprzętu. Czy jest jeszcze coś, o czym Pan marzy? 

Od kilku lat do naszej placówki trafiają coraz nowo- 
cześniejsze urządzenia. Nasz „park maszynowy”, jeśli 
chodzi o diagnostykę, jest jednym z najlepszych w Polsce. 
Ale oczywiście medycyna nie stoi w miejscu, dlatego też 
zawsze będziemy marzyć o czymś nowym. Na przykład 
o nowoczesnym laserze do operacji rogówki czy o otwar-
ciu w Instytucie onkologii okulistycznej.  

Rozmawiała: Joanna Tańska
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Dobiega końca drugi etap realizowanego przez Woj-
skowy Instytut Medyczny „Programu profilaktyki cho-
rób układu krążenia w Siłach Zbrojnych RP”. Czy moż-
na się pokusić o pierwsze podsumowania?

W tej chwili trwa analiza wykonanych badań. Na szcze-
gółowe podsumowanie musimy jeszcze trochę poczekać 
– najprawdopodobniej wyniki zostaną opublikowane 
w czerwcu tego roku. Ale jestem przekonana, że wnioski 
będą bardzo interesujące.

W ubiegłym roku została ujawniona część wyników 
pierwszego etapu programu i rzeczywiście są one dość 
zaskakujące. Okazało się, że ponad połowa badanych 
żołnierzy ma nadwagę, a aż 80% zwiększone stężenie 
cholesterolu.

To prawda. Już teraz widać, że nie jest optymistycznie. 
Pierwszy etap programu, realizowany w latach 2007– 
–2011, obejmował badaniami żołnierzy powyżej 45. roku 
życia, którzy znajdowali się w grupie podwyższonego ryzy-
ka. Pod koniec tego etapu okazało się, że również młodsi 

chcieliby się przebadać. Dlatego zdecydowano, że drugi 
etap programu nie będzie ograniczony wiekowo. I rzeczy-
wiście badania wydają się potwierdzać słuszność tej de-
cyzji. Okazuje się, że największe zagrożenie chorobą 
wieńcową jest w przedziale 30–40 lat. Często pojawia 
się również nadwaga, cukrzyca i nadciśnienie. Niestety, 
obawiam się, że wśród uczestników drugiego etapu pro-
gramu procent zagrożonych będzie spory.

Przecież żołnierz powinien być dużo zdrowszy niż 
przeciętny cywil, tymczasem wygląda na to, że jest 
odwrotnie.

Przyczyn jest kilka. Jedną z nich jest brak podstawowej 
opieki lekarskiej. W jednostkach wojskowych nie mamy 
już służby zdrowia. A szkoda, bo są one właściwie przygo-
towane, bardzo często mają dobrze wyposażone i wyre-
montowane ambulatoria. Niestety, nie ma lekarzy woj-
skowych. Do tego dochodzi jeszcze niehigieniczny tryb ży-
cia prowadzony często przez żołnierzy, złe odżywianie, 
stresująca praca, również rozłąka z najbliższymi. Efekty 

Rozmowa z Lidią Wojdą, pielęgniarką oddziałową 
w Klinice Kardiologii Wojskowego Instytutu 

Medycznego w Warszawie

          ojskowy 
układ krążenia
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są widoczne gołym okiem. Wstyd przyznać, ale podczas 
wizyt w jednostkach zdarzało nam się badać żołnierzy, 
w których przypadku jedna osoba nie wystarczyła, żeby 
zmierzyć im obwód w pasie. Były też sytuacje przerażają-
ce z medycznego punktu widzenia. Choćby przykład mło-
dego żołnierza, który zgłosił się do nas z rozpoznanym 
migotaniem przedsionków bez włączonego leczenia. Mu-
szę przyznać, że w trakcie niektórych wywiadów ogarnia-
ło nas zwątpienie.

Czy zatem ten drugi etap nie przynosi żadnych optymi-
stycznych informacji? Od rozpoczęcia programu minę-
ło już prawie dziesięć lat. Nic się w tym czasie nie 
zmieniło na plus?

Zmieniła się rzecz bardzo ważna, bo świadomość żoł-
nierzy. Gdy porównamy rok 2007, kiedy zaczynaliśmy 
pierwszy etap, i rok 2015, to można zauważyć ogromny 
wzrost świadomości znaczenia badań profilaktycznych. 
Różnice były widoczne już po zakończeniu pierwszego 
etapu – żołnierze dzwonili z jednostek i pytali, czy jeszcze 
przyjedziemy, bo nie zdążyli się przebadać. 

Zmieniło się także podejście dowódców, którzy zaczęli 
rozumieć, że zdrowy żołnierz to zmniejszenie absencji 
chorobowej, roszczeń odszkodowawczych i kosztów 
świadczeń rentowych, a także ograniczenie liczby przy-
padków zaniechania realizacji planów zawodowych na 
skutek chorób układu sercowo-naczyniowego, wykrywa-
nych dopiero na etapie orzecznictwa. Coraz więcej do-
wódców ma też świadomość, że chory podwładny nie mo-
że pracować. A zdarzało się, że przychodził do nas żoł-
nierz z zaburzeniami rytmu serca, ciśnieniem 220/130, 
który tłumaczył, że nie może jechać do szpitala, bo ma 
dziś służbę i pojedzie dopiero, kiedy ją skończy. Trzeba go 
było przekonywać, że „po” może już być za późno.

Zmiana świadomości, która nastąpiła w wojsku, wpły-
nęła również na frekwencję. W drugim etapie badań była 
ona znacznie większa niż w pierwszym.

Czy ta świadomość jest też inna w zależności od rodza-
ju wojska i pełnionych funkcji?

Zdecydowanie tak. Na przykład specjalsi, GROM to zu-
pełnie inne wojsko. Oni wyjątkowo świadomie podchodzą 

do tego typu badań. Tu frekwencja jest bliska 100%. Ale 
są też zupełni ignoranci – zgłaszają wysokie ciśnienie, za-
burzenia rytmu serca i w ogóle nie zdają sobie sprawy z te-
go, jakie to może mieć konsekwencje. Podchodzą do tego 
całkowicie beztrosko.

Z ankiet wynika również, że zdecydowanie bardziej świa-
dome są osoby z wyższym wykształceniem. To widać w roz-
mowie – żołnierz zadaje zupełnie inne pytania dotyczą-
ce konkretów.

Cały czas rozmawiamy o żołnierzach, ale przecież w ar-
mii prawie 5% stanowią kobiety. Czy one również były 
badane?

Tak, kobiety zgłaszały się bardzo chętnie. W tych jed-
nostkach, w których byliśmy, panie stawiały się na badania 
niemal w 100%. Mają zupełnie inne podejście do zdrowia. 
W wojsku są z reguły dość młode kobiety, pewnie dlatego 
do dalszych badań została zakwalifikowana jedna lub 
dwie z powodu zaburzeń rytmu serca. Dziewczyny są gene-
ralnie zdrowe. Pewnie jak już osiągną wiek 40 plus, sytu-
acja będzie wyglądać nieco gorzej. 

Wspomniała Pani, że początki programu nie były łatwe. 
Co stanowiło największe wyzwanie?

Samo nakłonienie żołnierzy do wzięcia udziału w nim to 
była ogromna praca marketingowa. Bardzo trudno było ich 
przekonać, że przeciwdziałanie skutkom chorób objętych 
programem to zmniejszenie przedwczesnego inwalidztwa, 
wypadkowości w pracy oraz ograniczenie liczby przypad-
ków wcześniejszego zwolnienia z zawodowej służby woj-
skowej wskutek powikłań nierozpoznanych chorób układu 
sercowo-naczyniowego. Zaczynaliśmy od przekazania in-
formacji do jednostki, wysyłaliśmy oficjalne pismo, ustalali-
śmy z dowódcą termin przyjazdu. Wszystko było świetnie 
zorganizowane, a po przyjeździe okazywało się, że żołnie-
rze nie są zainteresowani badaniami. W pamięci utkwiła 
mi szczególnie pewna jednostka na północy Polski, w któ-
rej spędziliśmy trzy dni, a na badania zgłosiło się zaledwie 
40 żołnierzy z prawie 3 tys., którzy tam pracowali. To była 
nasza porażka.

Skąd brała się ta rezerwa żołnierzy?
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Przede wszystkim powstrzymywał 
ich lęk przed utratą pracy. Mówili to 
wprost. Obawiali się rozpoznania 
choroby i jej wpływu na dalszą karie-
rę zawodową. Poza tym było to coś 
zupełnie nowego. Takich programów 
do tej pory w wojsku nie było, nie li-
cząc jednego pod koniec lat dzie-
więćdziesiątych. Od tego czasu jed-
nak wojsko znacznie się zmieniło. 
Mamy kadrę zawodową, to są już 
zupełnie inni żołnierze. Niepokój bu-
dziła również rozbudowana ankieta, 
którą musiał wypełnić każdy uczest-
nik programu. Wojskowi pytali, czy 
te informacje będą dostępne dla ich przełożonych. Za-
pewnialiśmy, że są one wyłącznie dla nas.

Jak wyglądała ankieta? Dlaczego była taka obszerna?
Była tak skonstruowana, aby było możliwe wychwyce-

nie wszystkich czynników ryzyka. Nad jej ostatecznym 
kształtem pracowali zarówno kardiolodzy, jak i psycholodzy 
– trzeba pamiętać, że czynniki ryzyka dla żołnierzy są inne 
niż dla osób pracujących w cywilu. Inny jest też rodzaj towa-
rzyszącego stresu. Nie można porównać pracy kierowcy-
-zwiadowcy na misji i np. kierowcy taksówki.

Kiedy nastąpił przełom w nastawieniu żołnierzy?
Podczas drugiej fazy programu, która była realizowana 

już w Wojskowym Instytucie Medycznym. Wówczas zaczęli-
śmy zapraszać na dokładniejsze i bardziej specjalistyczne 
badania tych żołnierzy, których wyniki nas zaniepokoiły. 
Zmniejszyło się poczucie „incydentalności” kontaktu z ze-
społem profilaktycznym, niepokoju „i co ze mną dalej”. Do 
wielu ludzi dotarło, że program nie kończy się na pobiera-
niu krwi, że jadą do WIM-u na badania, których nie zrobią 
prywatnie, ponieważ, po pierwsze, są one drogie, a po dru-
gie – trzeba na nie długo czekać, nawet około roku. A żoł-
nierz nie może sobie na to pozwolić. U nas przeprowadzono 
wszystkie – próby wysiłkowe, echo serca, badanie holte-
rowskie – i to w ciągu jednego, dwóch dni. W dodatku mo-
gli dostosować termin wykonania badań do kalendarza 

swoich zajęć. Motywacją do udziału 
w programie były również tzw. incy-
denty chorobowe w rodzinie lub 
wśród znajomych. Kiedy wojskowi do-
strzegli korzyści, zmieniło się ich na-
stawienie. 

Zapewne pomogły również sukcesy, 
takie jak uratowanie życia niektó-
rym badanym. Gdyby nie zgodzili się 
na udział w programie, mogłoby być 
z nimi krucho… 

Zdecydowanie. Mieliśmy kilka 
przypadków żołnierzy, którzy żyją tyl-
ko dzięki temu, że szybko zareago-

waliśmy na problem zdiagnozowany podczas badań 
w jednostkach. Dzisiaj są już po zabiegach i wrócili do 
pracy. Takie sytuacje motywowały ich kolegów do udziału 
w kolejnej edycji programu. Pokazywały, że ma on sens 
i rzeczywiście może uratować życie.

Czy prestiż, jakim cieszy się WIM, pomógł w przekonaniu 
żołnierzy?

Tak, bardzo. Często pytano nas, skąd przyjechaliśmy. Kie-
dy okazywało się, że z „tego szpitala na Szaserów” – jak się 
potocznie mówi – żołnierze reagowali pozytywnie. Pewnie 
się pochwalę, ale myślę, że duże znaczenie miał także pro-
fesjonalnie przygotowany zespół profilaktyków i organizacja 
pracy w jednostkach. Mówiliśmy dowódcy, czego chcemy, 
jak to ma wyglądać. Trzeba pamiętać, że badania profilak-
tyczne w jednostkach to duże przedsięwzięcie logistyczne, 
zarówno dla nich, jak i podmiotu je wykonującego.

W niektórych jednostkach, np. w Hrubieszowie, Drawsku 
Pomorskim, Świętoszowie, pracowało się doskonale. Bo my 
nie jeździliśmy tam po to, by siedzieć, lecz żeby pracować.

Zespół tworzy pięć, sześć osób, które wykonują kawał 
ciężkiej i dobrej roboty. Wizyta żołnierza i pobranie krwi to 
nie problem, dopiero potem jest dużo mozolnej pracy 
– przygotowanie krwi do badań, uzupełnienie dokumenta-
cji, wprowadzenie danych do systemu. Tym bardziej że pod-
czas niektórych wyjazdów, np. na poligonach w Drawsku 
i Żaganiu, badaliśmy po tysiąc osób.

Badania profi-

laktyczne w jed-

nostkach 

wojskowych 

to duże przed-
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System, o którym Pani wspomina, to elektroniczna ba-
za medycznych danych uczestników programu?

Tak. Jej stworzenie to duża korzyść dla całego pro-
jektu. Obecnie liczy ona około 10 tys. rekordów, czyli 
zapisanych osób – to wynik naszej pracy podczas obu 
edycji programu. Do systemu elektronicznego wprowa-
dzamy dane ankietowe oraz wyniki badań krwi. W jed-
nym miejscu można zgromadzić wszystkie informacje 
o żołnierzu – jakie choroby przechodził, czy są obcią-
żenia genetyczne, czy przebywał na misji, dokąd wyjeż-
dżał itd. To bardzo ważne informacje, które powinny 
być chronione. Przechowywanie ich w jednej bazie jest 
o tyle istotne, że żołnierze często zmieniają miejsce 
pobytu. Takie rozwiązanie pozwoli na monitorowanie 
ich stanu zdrowia niezależnie od tego, gdzie się znaj-
dują. Idealnie byłoby stworzyć taki bank danych dla ca-
łych sił zbrojnych.

Może uda się to w kolejnych etapach programu? Czy 
rozważają Państwo jego kontynuację? 

W tej chwili przygotowujemy raport końcowy, który bę-
dzie zawierał analizę zebranych danych oraz wnioski. Zo-
baczymy również, czy udało się osiągnąć założone cele 
programu. Na tej podstawie zostaną ustalone dalsze 
działania. Mam nadzieję, że ten program będzie nadal 
prowadzony, bo jest taka potrzeba. 

Jeżeli uda się go przedłużyć, to jak będzie wyglądał ko-
lejny etap?

Przede wszystkim planujemy rozmowy edukacyjne 
z dowódcami jednostek. Jeśli dowódca będzie świadomy 
zagrożeń zdrowia dla swoich podwładnych, to powinno 
mu zależeć, żeby jak najwięcej żołnierzy skorzystało 
z programu. Jeżeli będzie on kontynuowany, a uważam, 
że powinien być, to postaramy się dotrzeć do wszystkich 
jednostek, bo każdy żołnierz musi mieć możliwość prze-
badania się. Jeśli tylko uda się pozyskać środki finanso-
we, to absolutnie nie widzę problemu z przebadaniem 
wszystkich żołnierzy.

Czy są rzeczy, które wymagałyby, Pani zdaniem, mody-
fikacji w kolejnych edycjach programu?

Nie osiągniemy sukcesu bez dostatecznego wsparcia 
ze strony przełożonych w trakcie realizacji programu. Woj-
sko musi mieć nie tylko warunki do ćwiczeń bojowych, 
lecz także poczucie bezpieczeństwa i zaufanie do praco-
dawcy poprzez zwiększenie dostępu do specjalistycznej 
opieki medycznej.

Co jeszcze można zrobić w profilaktyce, oprócz wspo-
mnianej już wcześniej edukacji?

Podstawą profilaktyki jest działanie zespołowe i oddzia-
ływanie różnymi środkami przekazu, a także kreowanie 
wzorców zachowań prozdrowotnych, mających wpływ 
również na rodziny i bliskich żołnierzy. Z pewnością nale-
ży zadbać o bardziej zróżnicowaną dietę. Często proble-
mem jest zbiorowe żywienie – w niektórych grupach nor-
my żywieniowe przekraczają wydatek energetyczny żoł-
nierzy, dieta jest mało zróżnicowana. Jestem pewna, że 
wnioski z tego programu posłużą do tego, żeby tę świado-
mość zmienić i żeby w inny sposób organizować życie 
w jednostkach. Sami byliśmy świadkami – we wspomnia-
nej już jednostce w Hrubieszowie – jak żołnierze zaczyna-
li dzień od wspólnych ćwiczeń. Mają one ogromne zna-
czenie, zwłaszcza że w wielu przypadkach mieliśmy do 
czynienia z otyłością. 

Trzeba też pracować nad obniżeniem poziomu stresu 
towarzyszącego żołnierzom, wykształceniem nawyku ,,le-
piej zapobiegać niż leczyć’’, zwiększeniem poczucia indy-
widualnych korzyści wynikających z profilaktyki. A także 
pamiętać, że przykład idzie z góry i bardzo ważna jest, 
wielokrotnie tu wspominana, świadomość dowódcy. 

Badaniami zostali objęci żołnierze zawodowi. A co 
z Narodowymi Siłami Rezerwowymi? 

Moim zdaniem, również członkowie NSR-u powinni 
przejść takie kompleksowe badania. Pełne badanie krwi 
oraz kardiologiczne, neurologiczne, ortopedyczne. Jest to 
szczególnie ważne na początku, kiedy trzeba wyselekcjo-
nować jak najlepszych kandydatów do służby. Ktoś, kto do 
tej pory nie ćwiczył, siedział tylko przy komputerze, nie ma 
szans na podjęcie wysiłku na poligonie. Wojsko powinno 
być zdrowe i nie powinniśmy na to żałować pieniędzy.

Rozmawiała: Marta Sachajko
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Co było największym wyzwaniem, gdy została Pani peł-
nomocnikiem dyrektora Wojskowego Instytutu Medycz-
nego ds. weteranów?

Kiedy obejmowałam tę funkcję na początku lutego 
2011 roku, nie wiedziałam, na czym będzie polegało moje 
zadanie. Nie miałam wcześniej styczności z rannymi i nie 
byłam pewna, jak się wobec nich zachowywać. Musiałam 
się uczyć bardzo szybko, bo już 2 lub 3 lutego przylecieli 
z amerykańskiego szpitala w Ramstein w Niemczech dwaj 
poszkodowani. Pod ich pojazdem eksplodowało improwi-
zowane urządzenie wybuchowe. Dwóch innych żołnierzy 
wówczas zginęło. Jeden z rannych był lżej poszkodowany, 
drugi – ciężko. Bałam się na początku, że nie dożyje nawet 
następnego dnia. Do tego miał połamaną szczękę i nie by-
ło z nim kontaktu. Wpadłam wtedy na pomysł, żeby pisać 
informacje na kartce. Na szczęście go uratowano, a kiedy 
lekarze zdjęli mu szynę i po raz pierwszy coś do mnie po-
wiedział, oboje popłakaliśmy się z radości.

Z czym na początku był największy kłopot – z przepisa-
mi czy podejściem ludzi? 

Rozmowa z Urszulą Marszałkowicz-Flis, 
pełnomocnikiem dyrektora Wojskowego Instytutu 

Medycznego ds. weteranów

       łota 
dziewczyna
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Przepisów nie było, bo ustawa o weteranach jeszcze nie 

weszła w życie, a podejście ludzi było różne. Niektórzy byli 
nastawieni życzliwie, ale wiele razy i ja, i weterani spotyka-
liśmy się z niezrozumieniem i brakiem empatii, zarówno ze 
strony pacjentów, jak i personelu szpitala. Ci pierwsi mieli 
pretensję, że żołnierze, choć tacy młodzi, nie stoją w kolej-
kach i kłócili się ze mną, gdy próbowałam bez czekania 
wejść z rannym np. do rentgena. Niektórzy lekarze i pielę-
gniarki z kolei traktowali weteranów z nonszalancją, jako 
zło konieczne.

Z czego wynikał taki brak zrozumienia dla poszkodowa-
nych?

Polska brała udział w misjach zagranicznych od 1953 
roku, jednak przez pierwsze pół wieku ich uczestnicy zo-
stawali ranni głównie w wypadkach lub tracili życie z powo-
du zawałów serca czy wylewów. Powstało więc przekona-
nie, że misje to okazja do przeżycia przygody i dodatkowe-
go zarobku. Mimo że te w Iraku i Afganistanie miały już 
zupełnie inny charakter, takie podejście do ich uczestni-
ków nie zmieniło się. Raz nawet w szpitalu usłyszałam, że 
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poszkodowany weteran to przecież najemnik, który zaro-
bił krocie, a teraz jeszcze musimy mu pomagać. Odpo-
wiedziałam, że przede wszystkim jest rannym polskim 
żołnierzem. Na szczęście misje w Iraku i Afganistanie 
wiele zmieniły w służbie zdrowia i mentalności ludzi.

W jaki sposób?
Widać różnice w traktowaniu weteranów – teraz jest 

więcej zrozumienia i empatii w stosunku do poszkodowa-
nych. W WIM-ie powołano nie tylko pełnomocnika ds. we-
teranów, lecz także liczący kilkadziesiąt osób zespół opie-
ki nad nimi. Dzięki temu każdemu żołnierzowi od mo-
mentu przyjazdu na Szaserów towarzyszyła jedna 
z wyznaczonych pielęgniarek, która zapewniała mu indy-
widualną opiekę przez całą dobę. Weterani, którzy wcześ- 
niej mieli złe doświadczenia z kontaktu z naszym szpita-
lem i byli wobec niego nieufni, kiedy widzieli pozytywne 
zmiany, nabierali do nas zaufania. 

Zdarzały się też wzruszające sytuacje. Z jednym z ran-
nych, który przyleciał do nas z Afganistanu i był jeszcze 
w mundurze polowym, poszliśmy do izby przyjęć założyć 
historię choroby. Jeden z czekających tam pacjentów 
wstał i uścisnął żołnierzowi dłoń, mówiąc, że dla niego 
jest bohaterem. Jak się okazało, starszy pan walczył pod-
czas II wojny światowej i umiał docenić wysiłek naszych 
żołnierzy.

Z jakimi obrażeniami trafiali najczęściej na Szaserów 
misjonarze?

Najwięcej rannych przywożono do nas w latach 2011– 
–2012. To były głównie złamania, urazy wielonarządowe, 
rany postrzałowe, uszkodzenia słuchu, oparzenia, część 
miała też zespół stresu pourazowego, z czego często nie 
zdawali sobie sprawy. Pamiętam żołnierza, który leżał na 
oddziale dermatologii, bo schodziła mu skóra z rąk i stóp. 
Okazało się, że schorzenie ma podłoże stresowe, choć on 
twierdził, że najchętniej wróciłby natychmiast na misję, 
bo brakowało mu adrenaliny. Utkwiła mi w pamięci jesz-
cze inna historia. Półtora roku po wyjściu ze szpitala, po 
wyleczeniu, rannego w dłoń żołnierza zadzwoniła do 
mnie jego żona, mówiąc, że nie wie, co się dzieje z mę-
żem. Zaczął pić, coraz trudniej się z nim żyło. Na 

szczęście chłopak chciał się leczyć i umówiłam go na wi-
zytę w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego. Zresztą to 
właśnie rodziny lub koledzy zwykle pierwsi zauważają, że 
z żołnierzem dzieje się coś niedobrego. 

A jakie są Pani zadania jako pełnomocnika?
W czasie pobytu w szpitalu ustalam terminy badań, 

konsultacji, rehabilitacji poszkodowanych, czasem nawet 
robiłam zakupy. Pracując etatowo w pracowni EKG, w każ-
dej wolnej chwili staram się zajrzeć do swoich podopiecz-
nych, żeby wiedzieli, że mają we mnie wsparcie i mogą po-
prosić o pomoc. Kiedy wychodzą do domu, dzwonię do 
jednostek, aby dowództwo pomogło w transporcie żołnie-
rza. Poszkodowani, kiedy opuszczają WIM, dostają też 
mój numer telefonu i jak czegoś potrzebują, mogą dzwo-
nić. Teraz, kiedy mniej jest rannych na misji, pomagam 
m.in. umawiać się na wizyty tym, którzy wcześniej zostali 
poszkodowani i potrzebują rehabilitacji lub konsultacji. 
Byłam też koordynatorem programu „Afgan”. Zbadaliśmy 
ponad 200 żołnierzy, którzy, będąc w załodze transporte-
ra, przeżyli w Afganistanie wybuch miny pułapki.

Ranni mówią o Pani „złota dziewczyna”… 
Po prostu znalazłam z nimi wspólny język, potrafiłam 

ich wysłuchać. Dzięki temu, że mieli z kim pogadać, by-
łam taką namiastką rodziny. Zdarzało się, że przyjeżdża-
łam w weekend czy po południu, żeby z nimi posiedzieć 
i porozmawiać. Nie liczyłam, ilu poszkodowanych pozna-
łam i zdarza się, że zapomnę imienia któregoś z nich, ale 
twarze i historie pamiętam.

Taka praca, w której żołnierze przelewają na Panią 
swoje kłopoty i problemy, to spory stres…

Owszem, ale też ogromna satysfakcja, że mogę im po-
móc. Tych poszkodowanych, których znam dłużej, traktu-
ję jak rodzinę, mogą ze mną o wszystkim porozmawiać. 
Zresztą dzwonią do mnie nie tylko weterani, lecz także 
ich rodziny. Utrzymuję z nimi kontakt, wiedzą, że mogą na 
mnie liczyć, gdyby czegoś potrzebowali. To zresztą rodziny 
są najbardziej okaleczone po wypadku żołnierza na misji, 
szczególnie jeśli zginie.

Rozmawiała: Anna Dąbrowska
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Wielkie i dostojne gmaszysko przy ulicy Koszyko-
wej 78 w Warszawie wybudowano w 1928 roku 

według projektu i pod nadzorem znanego polskiego 
architekta profesora Romualda Gutta, z przeznacze-
niem dla Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. Z tam-
tych lat do dziś przetrwała reprezentacyjna klatka 
schodowa z drewnianymi stopniami i mosiężnymi po-
ręczami, a także porastający gmach winobluszcz trój-
klapowy. Do powojnia znajdowała się tu również ka-
plica, z której piękny witraż z Matką Boską, zdemon-
towany w niejasnych okolicznościach, można dziś 
podziwiać nad ołtarzem głównym Katedry Polowej 
Wojska Polskiego przy ulicy Długiej. Po rozbudowie, 

Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska, choć jest nowoczesną 
placówką dla wszystkich pacjentów, niestety, na co dzień boryka 

się z podobnymi problemami, które ma cała służba zdrowia.

       owoczesny 
staruszek
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w obecnej wersji, gmach ma od czterech do siedmiu 
pięter, cztery windy, pięć klatek schodowych i trzy 
wejścia. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 1,8 ha, 
kubatura 80 tys. m3, długość korytarzy 1600 m. 
W budynku jest 780 okien różnych rozmiarów 
– wszystkie zostały wymienione. W środku jasno, czy-
sto, nowocześnie.

DŁUGA KOLEJKA
Tyle o gmachu mieszczącym największą poliklinikę 

w kraju, przyjmującą codziennie około 2 tys. pacjen-
tów. Rekordowo w ciągu jednego dnia zarejestrowano 
tu i obsłużono 2700 osób. W systemie komputerowym 
placówki jest zarejestrowanych blisko pół miliona pa-
cjentów, co przekłada się na około 570 tys. wizyt u le-
karzy rocznie. Od 2002 roku, czyli od przejścia spod 
skrzydeł wojska pod opiekę Narodowego Funduszu 
Zdrowia, przyjęto tu 7 mln 700 tys. pacjentów. Idąc 
dalej, w poliklinice pracuje 140 lekarzy i 50 lekarzy 
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Kdentystów, reprezentujących w sumie 48 specjalności 
medycznych. Wspiera ich 160 pielęgniarek i techni-
ków medycznych. Razem pół tysiąca pracowników.

Statystyki CePeLek-u są więc imponujące i z pewno-
ścią wyróżniają go wśród innych placówek medycz-
nych. Pod jednym względem przypomina on jednak in-
ne instytucje tego typu. Każdego dnia przed otwar-
ciem, często już w godzinach wczesnorannych, chorzy 
i cierpiący ustawiają się przed budynkiem w długiej 
kolejce, by po otwarciu drzwi, punktualnie o siódmej, 
ruszyć tłumnie do rejestracji. Właśnie tutaj, zdaniem 
dyrektora polikliniki płk. w st. spocz. lekarza Włodzi-
mierza Kuźmy, jest najcięższa praca – w nerwach 
i zgiełku, obciążająca psychikę – mimo że jak wszyst-
ko w przychodni jest skomputeryzowana. Niestety, na-
wet najlepszy system informatyczny nie rozwiąże pro-
blemu stojących niemalże przez cały dzień w kolejce 
schorowanych ludzi. Czekanie, co gorsza, nie kończy 
się w momencie zarejestrowania do specjalisty. 
W przypadku niektórych z nich czas oczekiwania na 
wizytę to kilka, a czasem nawet kilkanaście miesięcy.

POMIMO OGRANICZEŃ
Dyrektor Kuźma – chociaż ma wieloletni staż w tej 

szacownej instytucji – akurat w tej kwestii nie jest 
w stanie wiele pomóc swoim pacjentom. Sytuacja 
w przychodni jest podobna jak w innych placówkach 
służby zdrowia w naszym kraju. O wszystkim decydu-
ją – pomniejszane co roku – kontrakty zawierane 
z Narodowym Funduszem Zdrowia. I nie ma znacze-
nia, że to przychodnia wojskowa – jak obcinają fun-
dusze, trzeba ograniczać zatrudnienie lekarzy. A jak 
się je ogranicza, to kolejka się wydłuża, podobnie jak 
terminy.

Łatwiej niż o kłopotach pacjentów, którzy zdaniem 
dyrektora są najważniejsi, mówić o tym, co się dla 
nich robi, pomimo wszystkich ograniczeń: „Wyposaże-
nie ambulatoryjne przychodni jest bardzo nowo- 
czesne. Gdy zaczęto mówić o starzeniu się naszego 
społeczeństwa, przygotowaliśmy również doskonale 
zaopatrzony oddział rehabilitacji. Udaje się nam wygo-
spodarować pieniądze z kontraktów, dzięki czemu 

możliwe są zakupy sprzętu i prowadzenie remontów. 
W jednym z budynków wynajęliśmy piętro komercyjnej 
firmie medycznej, więc teraz mamy pod ręką rezonans 
magnetyczny i tomograf komputerowy. Nasi pacjenci 
są tam zdecydowanie forowani. Gorzej ze stomatolo-
gią, która wyraźnie zmierza do prywatyzacji, ponieważ 
w tym roku obcięto nam kolejne kilkaset tysięcy zło-
tych na ten cel”.

W ciągu 14 lat podległości Narodowemu Funduszo-
wi Zdrowotnemu CePeLek wydał na remonty i moder-
nizację obiektu około 20 mln zł z własnych, tych wła-
śnie wygospodarowanych, środków. A z wojska przez 
14 lat dostał na ten cel… 17 tys. 300 złotych.

DELIKATNA KWESTIA
W ten sposób dochodzimy do drażliwej materii, mia-

nowicie relacji przychodnia – wojsko. Formalnie przy-
chodnia podlega pod MON, gdyż organem założyciel-
skim jest minister obrony, szefem – dyrektor Departa-
mentu Wojskowej Służby Zdrowia, do którego co dwa 
tygodnie należy składać meldunki o sytuacji.

W poliklinice, do której dziś może przyjść każdy pa-
cjent, mundurów jednakże nie widać. Nie prowadzi się 
statystyk, jaki procent pacjentów stanowią wojskowi, 
mimo to płk Kuźma zapewnia, że jest ich wielu. Pro-
blem polega na tym, że mundur jest ostatnio trakto-
wany jako strój roboczy, co trudno zrozumieć.

Podobno – jak głosi żart – „lekarz wojskowy to nie 
jest ani lekarz, ani wojskowy”, jednak dyrektor CePe- 
Lek-u podkreśla, że w placówce pracują najlepsi spe-
cjaliści i nadal obowiązuje opinia, że jak chory leczy 
się w wojsku, to pewnie się wyleczy. Lekarzy w mun-
durach nie ma tu już jednak od 12 lat, ponieważ 
w trakcie przechodzenia pod NFZ ucywilniono ich 
w ciągu roku. A dyrektora nawet dwa miesiące  
wcześniej, bo musiał być cywilem, żeby objąć swoje sta-
nowisko. Zdjęli mundury, ale zostali i dziś wśród zatrud-
nionych w przychodni 140 specjalistów 65 to jeszcze 
absolwenci byłej Wojskowej Akademii Medycznej.

Bardzo trudno więc znaleźć jednoznaczną odpo-
wiedź na pytanie: jest ta Centralna Wojskowa Przy-
chodnia Lekarska wojskowa, czy nie jest? n
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Jeśli żołnierzy wojsk specjalnych, ze względu na precyzję 
działania, nazywamy chirurgami, to ta grupa jest 

skalpelem. Dosłownie i w przenośni.

     kalpel do zadań 
specjalnych
S

JAROSŁAW 
RYBAK

Zespół operujący żołnierza z ciężkimi obrażeniami po-
strzałowymi to zwykle sześć–osiem osób: chirurg ogól-

ny, chirurg ortopeda, anestezjolog i ratownicy medyczni. 
Wszyscy mają na głowach operacyjne lampy czołowe lub 
latarki, bo wokół jest mrok. I bezprzewodowe zestawy słu-
chawkowe, gdyż ryk silników nie pozwala na swobodną 
rozmowę. Każdy z medyków ma przy sobie pistolet, a ka-
rabinki HK-416 leżą w skrzyni tuż obok pojemnika z kom-
pletem zapasowych narzędzi chirurgicznych. Operacja od-
bywa się bowiem na wysokości kilku tysięcy metrów we-
wnątrz samolotu transportowego. Wystarczy kilkadziesiąt 
minut, by taką salę operacyjną uruchomić na pokładzie 
śmigłowca, kutra, na ciężarówce czy w jakimkolwiek in-
nym pomieszczeniu, w każdym zakątku świata. Siedzimy 

w samolocie, ściśnięci między noszami, na których leżą 
„ranni”. Scenariusz ćwiczeń zakładał lądowanie w terenie 
nieprzyjaznym, przejęcie poszkodowanych i jak najszybsze 
opuszczenie zagrożonej strefy. Obserwujemy pracę zespo-
łu medyków, jakim może się pochwalić tylko kilka państw 
sojuszu północnoatlantyckiego.

POMOC DLA CYWILÓW
Gdy żołnierz zostanie ranny na polu walki, błyskawicz-

nie należy go przetransportować do szpitala polowego po-
ziomu 2. Tam przechodzi podstawowe zabiegi ratowania 
życia i po ustabilizowaniu funkcji życiowych jak najszybciej 
przerzuca się go samolotami do szpitali znajdujących się 
poza strefą wojny, w których ranni i poszkodowani docho-
dzą do zdrowia.

W Iraku czy Afganistanie funkcjonowało wręcz modelo-
we rozwiązanie. Są jednak sytuacje, w których z ewaku-
acją nie można zwlekać. Dlatego przed kilkunastu laty 
Amerykanie opracowali koncepcję tworzenia mobilnych 
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Hzespołów intensywnej terapii (Spe-

cial Operations Critical Care Evacu-
ation Team – SOCCET) oraz zespo-
łów chirurgicznych poziomu 2 (Spe-
cial Operations Surgical Team 
– SOST). I choć system był tworzony 
z myślą o żołnierzach sił specjalnych, 
to jest wykorzystywany do ratowania 
cywilów.

„Od lat analizujemy i przygotowu-
jemy wariantowe scenariusze działa-
nia. Ćwierć wieku temu na Morzu 
Czerwonym uprowadzono polski statek, w 1994 roku 
w Angoli porwano polskich inżynierów. To samo spotkało 
naszych obywateli w 1988 roku w Czeczenii i rok później 
w Dagestanie. W 2003 roku, w czasie wojny w Iraku, upro-
wadzono dwóch polskich dziennikarzy. Przed kilkoma 
miesiącami ewakuowano dużą grupę rodaków z ogarnię-
tego wojną Donbasu. Wszystkie te historie dobrze się 
skończyły, ale mogło być inaczej. W czasie rozwoju nieko-
rzystnych scenariuszy Polska powinna mieć możliwość 
uratowania swoich obywateli, także ciężko poszkodowa-
nych czy chorych”, przekonuje płk Piotr Gąstał, dowódca 
GROM-u.

Po zamachu w Tunezji była prowadzona akcja ratowa-
nia poszkodowanych. Wtedy, jak w soczewce, skupiły się 
problemy wynikające z niedoskonałości działania instytu-
cji państwa w tej dziedzinie. „Znalazłem się w składzie ze-
społu, który przerzucono do pomocy ofiarom zamachu 
w Tunisie. W jego efekcie śmierć poniosło trzech naszych 
rodaków, a dziesięcioro zostało rannych. Nikt nie wiedział, 
jak rozwinie się sytuacja, ale wysłano nas bez ochrony. 
Odpowiadałem za określenie stanu zdrowia rannych. 
Ośmiu poszkodowanych nadawało się do szybkiego prze-
rzutu do kraju. Nie mieliśmy jednak możliwości przetrans-
portowania dwóch najciężej rannych kobiet”, wspomina 
ppłk dr n. med. Robert Brzozowski, kierownik Zakładu Me-
dycyny Pola Walki Wojskowego Instytutu Medycznego.

Problemy pojawiały się nawet w czasie międzyresorto-
wych ustaleń, do których szpitali powinny trafić ofiary za-
machowców. Wszyscy poszkodowani mieli rany postrzało-
we z karabinków Kałasznikowa. „Mamy największe 

doświadczenie w kraju w leczeniu 
pacjentów z takimi obrażeniami”, 
mówi gen. bryg. prof. dr hab. n. med. 
Grzegorz Gielerak, dyrektor WIM-u. 
„Dlatego najciężej poszkodowane 
osoby uzyskały pomoc w naszym 
szpitalu”.

WNIOSKI Z TUNEZJI I DONBASU
„Analizując tamte wydarzenia, do-

wódca jednostki GROM powołał nie-
etatowy mobilny zespół chirurgiczny. 

W efekcie powstała grupa o wysokim stopniu mobilności 
oraz autonomii. Zespół jest przygotowywany do prowadze-
nia zaawansowanych działań medycznych w każdych wa-
runkach i każdym miejscu”, ujawnia gen. dyw. Piotr Pata-
long, inspektor wojsk specjalnych.

Zespół to skomplikowana układanka. Trzon stanowią 
medycy GROM-u. Ci jednak niczego by nie zrobili, gdyby 
nie lotnicy z sił powietrznych, zarówno z 7 Eskadry Działań 
Specjalnych, jak i lotnictwa transportowego. Niezbędne 
jest też uzupełnienie składu o medyków z WIM-u. „Koncep-
cja operacyjna zespołów chirurgicznych SOST, wypracowa-
na kilkanaście lat temu w USA, jednoznacznie nakazuje 
włączenie do kadry medycznej zespołu osób mających wy-
sokie kwalifikacje i odbywających codzienną praktykę me-
dyczną. Potrzebujemy specjalistów z chirurgii ogólnej, ane-
stezjologii, traumatologii i ortopedii oraz medycyny ratun-
kowej. Tylko laik może myśleć, że w wojskach specjalnych 
potrafilibyśmy samodzielnie stworzyć taki zespół. To byłoby 
absolutnie pozbawione sensu”, kontynuuje gen. Patalong. 
„W Polsce naszym naturalnym partnerem jest WIM. Tam 
powinni trafiać ewakuowani. Przy ulicy Szaserów w War-
szawie w jednym miejscu zgromadzono specjalistów prak-
tycznie ze wszystkich dziedzin medycyny. Do tego trzeba 
dodać możliwości skorzystania z telemedycyny. WIM ma 
sprawdzone w czasie misji w Iraku i Afganistanie systemy 
łączności, pozwalające na odległość dokonywać bardzo za-
awansowanych konsultacji medycznych”.

Trzon zespołu ma się opierać na służbie zdrowia jed-
nostki GROM, i – odpowiednio do pojawiających się po-
trzeb – być wzmacniany przez medyków, którzy na co 

Świadomość 

żołnierza, 

że wojsko zrobi 

wszystko, aby 

go odzyskać, 

jest bezcenna

>
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dzień pracują w szpitalu, ale pozostają w zespołach dyżur-
nych, więc błyskawicznie będą w stanie ruszyć do akcji. 
Nie muszą być jednak superkomandosami. „Sprzęt, który 
jest potrzebny, może być desantowany z sekcjami spado-
chronowymi, tak aby zaawansowanej pomocy można było 
udzielać już w sytuacji, w której nie ma możliwości zorga-
nizowania ewakuacji. Po to wymyślono spadochrony tan-
demowe, żeby skoczek przetransportował w odpowiednie 
miejsce specjalistę, który stanie przy mobilnym stole ope-
racyjnym”, podkreśla gen. Patalong.

„Takie rozwiązania sprawdzono w USA czy Wielkiej Bry-
tanii. Dla naszego szpitala oznacza to dodatkowy wysiłek. 
Ale podejmując wyzwanie, wykonujemy zadania, do któ-
rych w wiodących państwach NATO służą najważniejsze 
szpitale wojskowe. Chcemy zaproponować budowę spraw-
nego systemu, który polegał będzie nie tylko na sprawnej 
ewakuacji, lecz także zaoferuje poszkodowanym najlep-
sze możliwe metody powrotu do zdrowia. Ta koncepcja 
wynika z analizy wniosków z leczenia żołnierzy rannych 
w Iraku i Afganistanie czy cywilów poszkodowanych w za-
machu w Tunezji”, dodaje gen. Gielerak.

ROZWIJAMY DEFICYTOWE UMIEJĘTNOŚCI
Inspektor wojsk specjalnych zwraca uwagę na to, że so-

jusznicy racjonalnie gospodarują budżetem. Dlatego Wiel-
ka Brytania stworzyła tylko jeden taki zespół. W Stanach 
Zjednoczonych jest ich kilka, ale dyżur także pełni tylko je-
den. Większość pozostałych państw NATO nie pokusiła się 
o powołanie podobnych grup. „Udział w ćwiczeniach 
i szkoleniach międzynarodowych pokazuje, że jesteśmy 
w czołówce krajów rozwijających tę zdolność”, uważa gen. 
Patalong. „W ramach sojuszu północnoatlantyckiego roz-
wijamy deficytowe umiejętności. To może być jedna z kart 

przetargowych przy politycznych decyzjach dotyczących 
zaangażowania Sił Zbrojnych RP w operacje sojusznicze”.

Jesteśmy na dobrej drodze, mamy sprzęt i specjalistów. 
Zespół intensywnie ćwiczy i zgrywa się z lotnictwem, szpi-
talem na Szaserów i innymi podmiotami. Diabeł jednak 
tkwi w szczegółach. „Trzeba spiąć w jeden systemy działa-
nia różnych rodzajów wojsk i służb w ramach Ministerstwa 
Obrony Narodowej. Należy wypracować zasady współpracy 
pomiędzy MON-em a MSZ-etem i innymi instytucjami. Bra-
kuje także formalnych podstaw do uruchamiania środków 
na systematyczne szkolenia medyków z siłami specjalnymi 
w formule mieszanych zespołów zadaniowych czy ich okre-
sowe szczepienia przeciw chorobom, z którymi mogą się 
zetknąć w czasie misji medycznej. Jako dyrektor publiczne-
go szpitala muszę też zadbać o to, żeby wyznaczenie osób 
do nieetatowego zespołu ratownictwa bojowego nie wpły-
nęło na pogorszenie jakości pracy szpitala. To są jednak 
problemy do pokonania. Ale do ich przezwyciężenia potrze-
bujemy sojuszników”, mówi dyrektor WIM-u.

A dodatkowe pieniądze? „Wykorzystanie medyków z ze-
wnątrz jest zdecydowanie tańsze i przede wszystkim gwa-
rantuje skuteczniejszą pomoc, niż zatrudnianie dodatko-
wych osób i tworzenie osobnych struktur w ramach wojsk 
specjalnych”, mówi gen. Piotr Patalong.

Dyrektor WIM-u gen. Gielerak przypomina operację ra-
towania kpt. Scotta O’Grady’ego, pilota US Air Force ze-
strzelonego w czerwcu 1995 roku na Bałkanach. Brało 
w niej udział ponad 40 samolotów, śmigłowców oraz kilka 
tysięcy amerykańskich żołnierzy. Uczestniczyły także sate-
lity. „Nikt nawet wtedy nie wspomniał o kosztach. Świado-
mość żołnierza, że wojsko zrobi wszystko, aby go odzy-
skać, jest bezcenna. My też chcemy dać Polakom większe 
poczucie bezpieczeństwa”, kończy dyrektor WIM-u.  
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Medycy z nieetatowego mobilnego zespołu chirurgicznego ćwiczą, aby móc prowadzić zaawansowane działania 
medyczne praktycznie w każdych warunkach oraz w każdym miejscu.
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Nowoczesny rezonans magnetyczny, angiograf oraz 
zaawansowany system informatyczny – to tylko niektóre 

z inwestycji Wojskowego Instytutu Medycznego.

       roga 
do nowoczesności
D

ANNA
DĄBROWSKA

Widok ze stanowiska technika na pomieszczenie re-
zonansu. Na konsoli ustawiono trzy monitory. Ten 

po prawej wyświetla obraz z kamer zamontowanych na 
obudowie rezonansu, dlatego technik dokładnie widzi, co 
dzieje się z badanym. Na ekranie po prawej obserwuje 
przebieg badania. Natomiast środkowy monitor służy do 
obsługi automatycznej strzykawki.

„Od dobrej diagnostyki medycznej zależy jakość usług 
szpitala, dlatego w ostatnich latach unowocześniliśmy 
naszą infrastrukturę”, powiedział gen. bryg. prof. dr hab. 
n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytu-
tu Medycznego, na konferencji, podczas której lekarze in-
formowali o inwestycjach w WIM-ie.

Wśród sprzętu, który ostatnio trafił do szpitala na Sza-
serów, jest nowoczesny aparat służący do wykonywania 

rezonansu magnetycznego. „Generuje on pole magne-
tyczne o mocy trzech tesli, czyli jest dwukrotnie silniejszy 
od wcześniejszego aparatu”, wyjaśnia dr n. med. Artur 
Maliborski, kierownik Zakładu Radiologii Lekarskiej WIM.

Większa siła pola magnetycznego pozwala na uzyska-
nie obrazu lepszej jakości, o większym kontraście oraz 
wyższej rozdzielczości pokazywanych tkanek. „Dzięki te-
mu możliwe jest m.in. badanie naczyniowe całego ciała 
bez podawania kontrastu czy wykrycie w kościach zmian 
niewidocznych nawet na zdjęciach rentgenowskich”, do-
daje dr Maliborski.

Kolejnym nowoczesnym urządzeniem, z którego ko-
rzystają lekarze WIM-u, jest angiograf. To aparat rentge-
nowski z tzw. ramieniem C, który służy do niezwykle do-
kładnego obrazowania naczyń krwionośnych. „Dzięki te-
mu urządzeniu można na przykład zakładać stenty 
metodą endoskopową, czyli od wewnątrz naczyń  
krwionośnych”, tłumaczy prof. dr hab. n. med. Marek 
Maruszyński, kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej 
i Endowaskularnej WIM.
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I„Takie leczenie – jak podkreśla 
prof. Maruszyński – jest skuteczniej-
sze i mniej uciążliwe dla pacjentów, 
dzięki czemu rehabilitacja przebiega 
szybciej niż po klasycznej operacji”. 
Od 2011 roku w klinice WIM-u ta-
kim zabiegom poddano ponad 
2,5 tys. chorych.

SZPITALNA INFORMATYKA
Szpital na Szaserów ma też naj-

większy w Polsce zaawansowany 
system informatyczny pozwalający kompleksowo  
zarządzać danymi medycznymi. „Dzięki projektowi  
TeleMedNet II i stworzeniu specjalnej platformy jest 
możliwa kompleksowa analiza wyników badań medycz-
nych przeprowadzanych w różnych klinikach WIM, na 
przykład z rezonansu magnetycznego, tomografu kom-
puterowego czy ultrasonografu”, mówi płk dr inż. Piotr 
Murawski, szef Oddziału Teleinformatyki WIM.

Program ten umożliwia jednoczesną pracę wielu spe-
cjalistów nad wynikami badań pacjentów i, co za tym 
idzie, lepszą diagnostykę i szybsze podejmowanie decyzji 
dotyczących leczenia.

Częścią TeleMedNet II jest działające w WIM-ie opro-
gramowanie firmy Hermes Medical Solution. „Umożliwia 
ono nakładanie na siebie obrazów z różnych urządzeń 
diagnostycznych, np. tomografu i rezonansu magnetycz-
nego. Zwiększa to precyzję oceny zmiany m.in. nowotwo-
rowej”, podaje prof. dr hab. n. med. Mirosław Dziuk, kie-
rownik Zakładu Medycyny Nuklearnej WIM. Szpital na 
Szaserów jest jedynym w Polsce i jednym z 1200 ośrod-
ków na świecie, który ten system posiada.

Lekarz – specjalista diagnostyki obrazowej przy pracy: 
technicy przekazują mu od kilku do kilkunastu skanów 
obrazujących kolejne fragmenty badanego narządu. Ana-
lizując zdjęcia, lekarz ocenia wielkość i budowę narządu, 
zaniki, przyrosty, szuka zmian patologicznych. 

MEDYCYNA DLA ŻOŁNIERZY
Nowoczesna aparatura i systemy informatyczne służą 

m.in. badaniu wojskowych w ramach programu „Afgan”, 

którego celem jest poprawa bezpie-
czeństwa i ochrony żołnierzy na mi-
sjach. W WIM-ie kończą się właśnie 
badania osób poszkodowanych pod-
czas wybuchów min pułapek. Ochot-
ników przebadali m.in. specjaliści 
chirurgii, laryngologii, ortopedii i psy-
chiatrii. „Teraz wyniki będą analizo-
wane przez ekspertów. Będą oni wy-
korzystywać między innymi platfor-
mę TeleMedNet II”, mówi 
gen. Gielerak.

Z kolei rezonans magnetyczny i angiograf są używane 
przez lekarzy WIM-u w ramach realizowanego wśród żoł-
nierzy programu profilaktyki chorób układu krążenia. „Po-
trzebne są zarówno w trakcie specjalistycznych badań 
w Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych WIM, jak 
i podczas zaawansowanej opieki medycznej nad chory-
mi”, dodaje generał.

POMOC UNII
Wszystkie inwestycje zostały w 85% sfinansowane 

przez Unię Europejską. Projekt TeleMedNet II kosztował 
14,9 mln zł, z czego 12,7 mln zł pochodziło ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nato-
miast dotacja celowa Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju wyniosła 2,2 mln zł.

Rezonans magnetyczny kosztował 10,3 mln zł, przy 
czym UE zapłaciła 8,7 mln zł, a resztę – Ministerstwo 
Zdrowia. Natomiast na kupno angiografu przeznaczono 
środki unijne (2,6 mln zł) oraz fundusze z MZ.

Szpital przy ulicy Szaserów od 2002 roku działa jako 
Wojskowy Instytut Medyczny – Centralny Szpital Klinicz-
ny MON. Powstał na bazie Centralnego Szpitala Klinicz-
nego Wojskowej Akademii Medycznej. Placówka prowa-
dzi wielospecjalistyczną działalność diagnostyczno-lecz-
niczą i udziela pomocy medycznej w nagłych wypadkach.

WIM kształci też podyplomowo lekarzy wojskowej 
służby zdrowia i jest ośrodkiem naukowo-badawczym 
w dziedzinie medycyny klinicznej. Prowadzi również  
konsultacje wysokospecjalistyczne dla terenowych  
placówek wojskowej służby zdrowia.

Wszystkie  

inwestycje 

zostały w 85% 

sfinansowane 

przez Unię  

Europejską

n
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WIM wyszkoli w tym roku zespół ratujący cywilów 
rannych w zamachach terrorystycznych, a także 

zakończy program profilaktyki chorób serca.

      oncepcja jutraK
ANNA DĄBROWSKA 
PAULINA GLIŃSKA

Jednym z priorytetów Wojskowego Instytutu Medycznego 
jest kontynuacja przekazywania doświadczeń medycyny 

wojskowej do środowiska cywilnego”, mówi gen. bryg. 
prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor WIM-u. Okazją do zacie-
śniania takiej współpracy ma być w 2016 roku cykl 
warsztatów, szkoleń i konferencji. Najważniejsza będzie 
Konferencja Medycyny Wojskowej i Ratunkowej, odbywa-
jąca się podczas Międzynarodowych Targów MilMed 
EXPO 2016. Patronat medialny nad przedsięwzięciem 
objęła „Polska Zbrojna”.

SALA OPERACYJNA W POWIETRZU
Dzięki wspólnym działaniom wojskowych i cywilnych me-

dyków powstał Zespół Medyczny Działań Specjalnych. Po-
wołano go we współpracy wojsk specjalnych i WIM-u. Woj-
sko zapewnia transport i bezpieczeństwo, Wojskowy Insty-
tut Medyczny – specjalistów, którzy już w czasie transportu, 
np. w samolocie, mogą operować najciężej poszkodowa-
nych. Zespół ma uczestniczyć w akcjach ratowania cywilów, 
m.in. polskich obywateli poszkodowanych w zamachach 

terrorystycznych. „Taki zespół już się szkoli. Niebawem bę-
dziemy opracowywać szczegóły jego działania dotyczące na 
przykład dyżuru lekarzy i systemu szkolenia”, zapowiada 
dyrektor WIM-u.

Generał Gielerak dodaje, że koncepcja takiego systemu 
powstała po analizie zagrożeń związanych z terroryzmem, 
m.in. ewakuacji Polaków, którzy ucierpieli podczas zama-
chu w Tunezji. „Chodzi o to, aby można było szybko i bez-
piecznie wywieźć najciężej poszkodowanych z rejonów nie-
bezpiecznych czy miejsc, w których brakuje specjalistycznej 
służby zdrowia”, dodaje dyrektor.

PROFILAKTYKA PRZEDE WSZYSTKIM
To nie jedyne plany WIM-u na najbliższe miesiące. 

W 2016 roku lekarze zakończą program profilaktyki cho-
rób układu krążenia w siłach zbrojnych. Trwa on od 2013 
roku i realizowany jest na podstawie decyzji ministra obro-
ny. „To jedna z największych tego typu inicjatyw w kraju”, 
mówi gen. Gielerak.

Dzięki programowi żołnierze mają mieć lepszy dostęp 
do specjalistycznej opieki medycznej. Jego celem jest 
ograniczenie zapadalności na choroby układu sercowo- 
-naczyniowego. Dotąd specjaliści z WIM-u i innych wojsko-
wych ośrodków przeprowadzili podstawowe badania 
3,5 tys. żołnierzy z całej Polski. Prawie jedna trzecia zosta-
ła zakwalifikowana do grupy średniego lub wysokiego 
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ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia. Ci pacjenci są 
teraz zapraszani na bezpłatne specjalistyczne badania 
w szpitalu na Szaserów. W 2015 roku przeszło je 260 żoł-
nierzy z kilkunastu jednostek.

„Jeśli jest taka konieczność, żołnierz zostaje objęty opie-
ką medyczną przez Instytut”, dodaje Lidia Wojda, pielę-
gniarka oddziałowa Kliniki Kardiologii WIM-u. Zabiegi pla-
styki naczyń wieńcowych, koronarografii czy wszczepienia 
stymulatora serca wykonano u 25 osób. Koszt programu, 
który wynosi 9,5 mln zł, ponosi MON. W sumie lekarze 
z WIM-u chcą przeprowadzić badania kontrolne  
u 6–9 tys. żołnierzy.

W tym roku planowana jest także druga edycja progra-
mu profilaktyki chorób pasożytniczych przewodu pokar-
mowego. „Przebadani zostaną wszyscy uczestnicy opera-
cji w Afganistanie, Kosowie czy Republice Środkowoafry-
kańskiej”, zapowiada gen. Gielerak. W poprzedniej edycji 
w latach 2010–2014 specjaliści z WIM-u poddali bada-
niom 24 tys. polskich żołnierzy, którzy wrócili z Afganista-
nu, Czadu, Mali czy Konga. Okazało się, że ponad 1,7 tys. 
było zarażonych, głównie pasożytami jelitowymi. „Instytut 
przeprowadził też wśród wojskowych akcję edukacyjną”, 
dodaje płk dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski, kierow-
nik Zakładu Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej WIM-u.

INWESTYCJE W ZDROWIE
W tym roku Instytut czekają też spore inwestycje. Naj-

większą w historii szpitala będzie budowa nowego obiek-
tu dla oddziału radioterapii. W czterokondygnacyjnym bu-
dynku znajdą się pracownie akceleratorowe, brachytera-
pii, oddział z 80 łóżkami i laboratoria. Obiekt będzie 
kosztować 130 mln zł, z czego 100 mln zł przekaże MON, 
resztę WIM.

Profesor Cezary Szczylik, kierownik Kliniki Onkologii 
WIM, dodaje: „Co roku leczy się u nas 2 tys. chorych, 
w tym wielu żołnierzy, dlatego bardzo potrzebujemy tej in-
westycji”. Prace nad budową ruszyły jesienią 2015 roku 
i potrwają rok. Otwarcie obiektu planowane jest na wiosnę 
2017 roku.

Wojskowy Instytut Medyczny zostanie też w tym roku le-
piej zinformatyzowany. Działający od kilku lat system infor-
matyczny CliniNET obejmie teraz cały szpital. Usprawni to 

zarządzanie placówką, ułatwi obieg informacji medycznej 
i przyspieszy obsługę pacjentów.

W 2015 roku zakończono w WIM-ie programy inwestycyj-
ne finansowane przez Unię Europejską. Dzięki nim szpital 
wzbogacił się m.in. o aparat do rezonansu magnetycznego. 
„Generuje on pole magnetyczne o mocy trzech tesli, czyli 
dwukrotnie silniejsze niż sprzęt, którego używaliśmy  
wcześniej. Pozwala to uzyskać obraz lepszej jakości i do-
kładniejszy wynik badania”, wyjaśnia dr n. med. Artur Mali-
borski, kierownik Zakładu Radiologii Lekarskiej WIM.

PROJEKT „AFGAN”
Szpital ma też największy w Polsce zaawansowany sys-

tem informatyczny TeleMedNet II. Pozwala on na komplek-
sowe analizowanie wszystkich danych uzyskiwanych w kli-
nikach i oddziałach Instytutu. Częścią systemu jest działa-
jące w WIM-ie oprogramowanie firmy Hermes Medical 
Solution. Umożliwia ono nakładanie na siebie obrazów 
z różnych technik diagnostycznych, dzięki czemu precyzyj-
niej można ocenić np. zmiany nowotworowe. WIM jest je-
dynym w Polsce i jednym z 1200 ośrodków na świecie, 
który ten system posiada.

Jednym z głównych ubiegłorocznych projektów  
WIM-u była realizacja medycznej części projektu „Afgan”. 
Ideą programu jest wprowadzenie w wojskowych transporte-
rach rozwiązań konstrukcyjnych, które zminimalizują skutki 
eksplozji min i poprawią bezpieczeństwo żołnierzy. W ra-
mach projektu lekarze z Wojskowego Instytutu Medycznego 
przebadali 221 żołnierzy, którzy na misji w Afganistanie, bę-
dąc w załodze transportera, przeżyli wybuch miny pułapki.

W 2015 roku w WIM-ie zorganizowano też tygodniowe 
szkolenie dla ukraińskich psychologów i psychiatrów, któ-
rzy leczą żołnierzy cierpiących na stres pourazowy. Dzie-
więciu ukraińskich oficerów szkoliło się pod okiem specja-
listów z Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotrau-
matologii WIM. Kurs objął diagnostykę i terapię zaburzeń 
stresu pourazowego, medycynę kliniczną oraz podstawy 
medycyny pola walki. Podobne szkolenie odbyło się rok 
wcześniej. „Taka współpraca w miarę potrzeb strony ukra-
ińskiej i na miarę możliwości WIM-u będzie rozwijana”,  
zapowiadał podczas wizyty na Szaserów prof. Wojciech  
Fałkowski, wiceminister obrony. n
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