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O, MAMMO !

Dr n. med. Anna Prokop-Staszecka
Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
Specjalista chorób wewnętrznych, Specjalista chorób płuc
Mikrobiolog serolog

Zadbaj o zdrowie swoich piersi!

Rak piersi jest obecnie najczęściej występującym nowotworem u
kobiet z krajów rozwiniętych. Należy pamiętać że nowotwory sutka
mogą występować również u mężczyzn, są jednak bardzo rzadkie.
Wczesne wykrycie zmian nowotworowych i podjęcie odpowiedniego leczenia zwiększa szanse wyleczenia raka piersi!
W diagnostyce schorzeń piersi wykorzystuje się różne techniki
obrazowania:
1/ Sonomammograa - czyli USG piersi – badanie z użyciem ulPodstawową rolą układu odtradźwięków.
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kłe zapalenie oskrzeli i oskrzelików, POChP, zaostrze- choroby. Na Przewlekłą
Obturacyjną Chorobę
nia astmy, pylice, nowotwory płuc.
Płuc choruje około 2
Najczęstszą chorobą układu oddechowego, gdzie głów- milionów osób w Polsce
ną przyczyną jest palenie papierosów i zanieczyszczenie (tylko 500 000 ma rozpowietrza oddechowego, to przewlekła obturacyjna cho- poznaną chorobę). Jest
roba płuc (POChP).
POChP zaczyna się kaszlem, po- to druga, po nadciśnierannym odksztuszaniem, powoli postępującą dusznością. niu tętniczym, najczęstChoroba ta charakteryzuje się ograniczeniem przepływu sza choroba przewlekła
powietrza w drogach oddechowych. POChP jest chorobą, i czwarta przyczyna
której można zapobiec, dającą się leczyć, przebiegającą zgonu, na 14 000 zgoz pozapłucnymi zmianami, które mają wpływ na ciężkość nów w ciągu roku. Zachorowanie na POChP
jest dużym problemem
epidemiologicznym,
ze względu na częstość
i ryzyko takich współchorobowości, jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna, zawał serca, udar
mózgu, zatorowość płucna czy depresja. Są to często pochodne POChP, z czego nie zdaje sobie sprawy ani społeczeństwo, ani lekarze, w tym również kardiolodzy.
Palenie papierosów prowadzi do chorób płuc

Konkludując „Wpływając na atmosferę w której żyjemy, wpływamy na ludzi”.

18 listopada - Dzień Wiedzy o Antybiotyku
Już po raz szósty, 18 listopada Europa obchodzi
Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA). Został on
ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską
na wniosek Europejskiego Centrum Zapobiegania
i Kontroli Chorób.
Bakterie oporne na antybiotyki są stałym problemem
występującym w szpitalach w całej Europie.
• Występowanie bakterii opornych na antybiotyki stało
się codziennym problemem szpitali w całej Europie.
• Niewłaściwe stosowanie antybiotyków może powodować infekcję bądź kolonizację pacjentów bakteriami
opornymi na antybiotyki, takimi jak: Staphylococcus
aureus (MRSA) opornymi na meticylinę, enterokokami
(VRE) wankomycynoopornymi oraz wieloopornymi
pałeczkami Gram-ujemnymi.
• Niewłaściwe stosowanie antybiotyków wiąże się
z podwyższoną częstością pojawiania się zakażeń Clostridium difficile.
• Występowanie, selekcja oraz rozprzestrzenianie opornych bakterii stanowi zagrożenie bezpieczeństwa pacjentów w szpitalach:
• Zakażenia wywołane bakteriami opornymi na antybiotyki powodują wzrost zachorowalności i śmiertelności pacjentów jak również wydłużenie okresu
hospitalizacji.

PRZEZIĘBIENIE? GRYPA?
ZDROWIEJ BEZ ANTYBIOTYKÓW!
• Oporność na antybiotyki często prowadzi do opóźnienia włączania właściwej terapii antybiotykowej.
• Niewłaściwa bądź opóźniona terapia antybiotykowa
u pacjentów z ciężkimi zakażeniami wiąże się
z gorszymi wynikami leczenia oraz niejednokrotnie
śmiercią pacjenta.
• Liczba antybiotyków będących w badaniach klinicznych jest niewielka i, jeśli oporność na antybiotyki będzie nadal wzrastać, nie będzie antybiotyków
gwarantujących efektywną terapię.
W związku z pogarszającą się sytuacją każdy człowiek
staje się odpowiedzialny za rozważne stosowanie antybiotyków niezależnie czy jest czy nie jest pracownikiem
służby zdrowia. W obliczu alarmującej oporności bakterii wszyscy jesteśmy równi i stajemy po tej samej stronie.
Antybiotyki stosujmy odpowiedzialnie.
Dokończenie na stronie 4.

dr med. Anna Gorczyca
Kierownik Oddziału Chorób Infekcyjnych Dzieci
i Hepatologii Dziecięcej

GORĄCZKA KRWOTOCZNA
EBOLA - CZY GROZI
NAM EPIDEMIA?
Wirus Ebola wywołujący
gorączkę krwotoczną to jeden
z najgroźniejszych znanych wirusów. Czy mamy się obawiać tego
śmiertelnego wirusa ? Czy zagraża nam epidemia w skali globalnej?
Po raz pierwszy wirus Ebola został zidentyfikowany w 1976 roku
z ognisk gorączki krwotocznej wydr med. Anna Gorczyca
stępujących w Kongu, w dorzeczu
rzeki Ebola i w odległych rejonach
Sudanu. Charakteryzował się jednak mniejszą zjadliwością a śmierć poniosło około 1200 osób. Ustalono, iż
zakażenie wirusem roznosiło się wówczas głównie za pośrednictwem źle zdezynfekowanych i wielokrotnie używanych igieł, którymi robiono zastrzyki młodym kobietom
jak również związane było z praktykami pogrzebowymi.
Przypuszcza się, że wirus Ebola zbierał już śmiertelne żniwo w 430-425 roku p.n.e. wywołując
tajemniczą epidemię szalejącą w Atenach.
Obecnie WHO informuje o utrzymującej się epidemii gorączki krwotocznej Ebola w krajach Afryki Zachodniej:
Gwinei, Liberii, Sierra Leone i Nigerii.
Wirus Ebola w Liberii i Sierra Leone
rozprzestrzenia się błyskawicznie, a liczba nowych przypadków rośnie w postępie
geometrycznym. Do dnia 10 października
2014 roku odnotowano około 8400 udokumentowanych zachorowań w tym około 4033
przypadki śmiertelne. Liczby te zwiększają się każdego dnia. Na podstawie przeprowadzonego dochodzenia
epidemiologicznego ustalono miejsce wybuchu obecnej
epidemii. Pierwsza ofiara wirusa Ebola, 2 -letni chłopiec
z wioski Meliandou z pogranicza Gwinei z Sierra Leone
i Liberią, zmarł 6 grudnia 2013 roku, zarażając śmiertelnie matkę, siostrę, babkę i kolejnych członków rodziny
oraz pielęgniarkę i położną. Od nich zaraziły się kolejne
osoby. Wirus dotarł już do milionowych miast Konakry
i Monrovii, posiadających porty lotnicze, skąd wirus może
zostać wywieziony z Afryki przez osobę zakażoną, będącą
w okresie inkubacji choroby, jeszcze bez objawów infekcji. Odnotowano już pierwsze przypadki zachorowań
poza Afryką, w USA u osoby, która przybyła z Liberii oraz
w Hiszpanii u pielęgniarki opiekującej się śmiertelnie

chorym misjonarzem. Są już kolejne przypadki zachorowań osób z kontaktu w tych krajach. Czy dojdzie do rozszerzenia się epidemii na inne kontynenty?
Opanowanie rozprzestrzeniania się tej choroby w krajach
afrykańskich jest bardzo trudne z uwagi na rozległość obszaru objętego epidemią, nasiloną migrację ludności, problemy ekonomiczne oraz lokalne uwarunkowania kulturowe
i religijne, np. tradycja pochówku wymagająca mycia zwłok
i bezpośredniego kontaktu uczestników pogrzebu z ciałem
osoby zmarłej. Również nie sprzyja agresja i nieufność
lokalnej ludności do pracowników tamtejszych placówek
medycznych. Dlatego też w walkę z wirusem Ebola zaangażowały się: WHO, misje ONZ, rządy krajów objętych
chorobą i inne światowe organizacje, a linie lotnicze zawieszają połączenia z krajami objętymi epidemią.
Uważa się, że naturalnym rezerwuarem wirusa
Ebola są nietoperze owocożerne, które stanowią lokalny przysmak. Również wirusa można stwierdzić
w mięsie szympansów, goryli czy leśnych antylop.
W większości odnotowanych przypadków wirus przenoszony był jednak z człowieka na człowieka. Do zakażenia dochodzi w wyniku bezpośredniego kontaktu uszkodzonej powierzchni skóry lub błon śluzowych
z krwią, wszelkimi płynami ustrojowymi, wydzielinami,
wydalinami (ślina, wymioty, stolec, mocz, nasienie) czy
tkankami pochodzącymi od osób zakażonych, lub kontaktu ze środowiskiem skażonym zakaź-
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Świad-materiałem.
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