KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II

Przewodnik Pacjenta

www.szpitaljp2.krakow.pl

Numer 6

O, MAMMO !
Serce zdążyło!

Czerwiec 2013

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Rejestracja na badania:
(012) 614 3333, w godz. 7:30-18:00

Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii

Zadbaj o zdrowie swoich piersi!

Rak piersi jest obecnie najczĊĞciej wystĊpującym nowotworem u
kobiet z krajów rozwiniĊtych. NaleĪy pamiĊtaü Īe nowotwory sutka
mogą wystĊpowaü równieĪ u mĊĪczyzn, są jednak bardzo rzadkie.
W maju tego roku, w Oddziale KliWczesne wykrycie zmian nowotworowych i podjĊcie odponicznym Chirurgii Serca, Naczyń i
wiedniego leczenia zwiĊksza szanse wyleczenia raka piersi!
Transplantologii mogliśmy wykonać
W diagnostyce schorzeĔ piersi wykorzystuje siĊ róĪne techniki
kolejny udany przeszczep serca. Beneobrazowania:
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wczesnego diagnozowania raka piersi. Z doĞwiadczeĔ krajów skan-

dynawskich wynika Īe badania przesiewowe piersi pozwoliáy zredukowaü umieralnoĞü z powodu raka piersi o ok. 30 proc. Zmiany w
piersi czĊsto wykrywane są przez same kobiety – jest to jednak na
ogóá juĪ zmiana zaawansowana
Pierwsza mammograa w Īyciu kobiety powinna byü wykonywana w 40-tym roku Īycia, bez wzglĊdu na wielkoĞü i typ utkania
piersi.
Szpital im. Jana Pawáa II w Krakowie bierze udziaá w licznych
Samolot VIII Bazy
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Transportowego
fot. A.mieszkanek
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pro
laktycznych
dedykowanych dla kobiet
województwa maáopolskiego nansowanych przez róĪne podmioty,
umoĪliwiając wykonanie bezpáatnych badan piersi, bez wymaganego
skierowania. Stale od kilku realizowany jest program NFZ - screening
mammograczny raka piersi dla kobiet w wieku 50-69.
Dodatkowo wykonywane są równieĪ bezpáatnie badania prolaktyczne dla paĔ z innych grup wiekowych od 40-tego roku Īycia. O
dostĊpnoĞü programów naleĪy pytaü w rejestracji Zakáadu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w budynku diagnostyki. MoĪna równieĪ
skorzystaü z badaĔ samonansowanych przez pacjentki.
Szpital im. Jana Pawáa II pacjentki dysponuje nowoczesnym cyfrowym aparatem mammogracznym.
Technika cyfrowa gwarantuje:
- wysoką rozdzielczoĞü obrazu
- bardzo dobry kontrast
- moĪliwoĞü powiĊkszenia zdjĊcia na ekranie monitora, co znacznie
uáatwia lekarzowi postawienie diagnozy
Trwa operacja...
fot. A. Głupczyk
- duĪo niĪszą niĪ w aparatach analogowych dawkĊ promieniowania
- moĪliwoĞü rejestrowania badania na noĞniku elektronicznym
- archiwizacjĊ wykonanych badaĔ w bazie danych
Konsultacja: dr Maágorzata UrbaĔczyk-Zawadzka

Szpitale imienia Wielkiego Papieża-Polaka uczciły swojego Patrona

Rozmowa z

dr Małgorzatą Urbańczyk – Zawadzką, Kierownik Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

II Ogólnopolski Zjazd
Szpitali im. Jana Pawła II odCzy badanie mammograficzne należy do standarbył się w dn. 17 maja 2013
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Podwyższone ryzyko raka piersi występuje w przypadku wczes-

nej pierwszej miesiączki, późnej menopauzy, u pań stosujących antykoncepcję hormonalną lub hormonoterapię. Mówiąc o podwyższonym ryzyku trzeba również brać pod uwagę obecne inne schorzenia
narządu rodnego : endometriozę, torbiele jajnika, mięśniaki.
Czy badanie mammograficzne jest skuteczne?
Jest ono najskuteczniejszą ogólnie dostępną metodą w wykrywaniu raka piersi , w tym bardzo wczesnych jego postaci
Jeśli w badaniu wystąpią podejrzane zmiany, w jaki
sposób należy postępować dalej?
Każda zmiana podejrzana musi być weryfikowana poprzez
dodatkowe badania - mammograficzne badanie celowane, a przede
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Rozmowa z prof. UJ dr hab. med. Magdaleną Kostkiewicz,
Kierownikiem Zakładu Medycyny Nuklearnej w Krakowskim
Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II

Medycyna nuklearna:
co to takiego?
Pani Profesor, czym zajmuje się medycyna nuklearna?
Medycyna nuklearna to dział medycyny zajmujący się
bezpiecznym wykorzystaniem radioizotopów w diagnostyce medycznej i terapii. Technikę obrazowania wykonywanego w medycynie nuklearnej nazywa się scyntygrafią.
Oprócz niej medycyna nuklearna ma jeszcze dwa działy
- terapię izotopową oraz diagnostykę in vitro, służącą,
między innymi, do oznaczania poziomu niektórych hormonów we krwi. Specjaliści medycyny nuklearnej stosują
bezpieczne i bezbolesne metody diagnostyczne i terapeutyczne, pozwalające na rozpoznanie i leczenie szeregu
schorzeń.

Określenie „wprowadzenie do organizmu radioaktywnych izotopów” brzmi groźnie…
W medycynie nuklearnej stosuje się bardzo małe ilości odpowiedniej substancji znakowanej radioizotopem.
Dawka ta jest tak mała, że nie powoduje żadnych reakcji
ubocznych, np. uczulenia. Radioizotopy łączy się z różnymi, nieaktywnymi biologicznie substancjami o znanej
drodze jaką przebywają
po ludzkim organizmie.
Te powstałe kompleksy
radioizotopu i substancji nieaktywnej nazywa
się radiofarmaceutykami
(znacznikami). Znacznik podawany jest dożylnie lub doustnie, a
następnie gromadzi się
( lub nie gromadzi się)
w miejscach chorobowych. Rozkład znacznika bada się za pomocą
specjalnego urządzenia gamma kamery. W trakcie badania urządzenie
to nie emituje żadnego
dodatkowego promieniowania. Dawka pro- prof. UJ dr hab. med. Magdaleną Kostkiewicz
mieniowania związana
z podanym znacznikiem jest w większości przypadków
znacznie mniejsza niż dawka w trakcie typowego badania
radiologicznego. Znakowany znacznik ulega przeważnie
bardzo szybkiemu usunięciu z organizmu i nie stanowi
żadnego zagrożenia dla otoczenia
Jakie badania wykonywane są w ramach medycyny
nuklearnej?

Obecnie medycyna nuklearna
wykorzystywana jest w onkologii,
kardiologii, neurologii, psychiatrii,
Na czym właściwie polega scyntygrafia?
ortopedii w diagnostyce chorób u
Scyntygrafia (badanie izotopowe) jest to obrazowa dzieci i innych specjalnościach. Do
metoda diagnostyczna medycyny nuklearnej, polegająca badania każdego narządu stosowany
na wprowadzeniu do organizmu farmaceutyków znako- jest odpowiedni znacznik. Odczyt
wanych radioaktywnymi izotopami, a następnie cyfrowej wykonuje się w różnym czasie po
rejestracji ich rozpadu („badanie pod kamerą”) i graficz- podaniu znacznika. Niektóre badanym przedstawieniu wyniku badania.
nia wymagają rejestracji bezpośredBadania izotopowe należą do wyjątkowych metod, nio po podaniu, inne dopiero kilka
pozwalających na ocenę zarówno budowy, jak i czynno- godzin później. Badania radioizości badanego narządu. Wyniki tych badań umożliwiają topowe przedstawiają czynność barozpoznanie, rozpoczęcie odpowiedniego leczenia oraz danego narządu i na podstawie zakontrolę prowadzonego leczenia. Metody te pozwalają burzeń czynnościowych pozwalają
niejednokrotnie na rozpoznanie schorzenia wcześniej niż na rozpoznanie schorzenia. Jest to
inne techniki obrazowe. Są to badania o małym stopniu podstawowa różnica w porównaniu
inwazyjności, najczęściej w niewielkim stopniu uciążliwe do takich badań jak ultrasonografia,
dla pacjentów, wymagają zazwyczaj niewielkiego przygo- tomografia komputerowa czy rezotowania ze strony pacjenta.
nans magnetyczny.
Scyntygrafia mózgu

Scyntygrafia kości

Czy badania takie wymagają jakiegoś szczególnego
Izotopy stosowane w medycynie nuklearnej są bezprzygotowania?
pieczne dla pacjenta, a ich użycie ciągle monitorowane.
Scyntygrafia nie wymaga szczególnego przygotowa- Wbrew powszechnemu przekonaniu narażenie radiolonia. Na badanie serca, dróg żółciowych, dwunastnicy i żo- giczne pacjenta podczas badań scyntygraficznych jest
łądka pacjent powinien zgłosić się na czczo. Jeśli badanie mniejsze niż np. w przypadku wykonywania tomografii
przeprowadzane jest u dzieci, które nie potrafią leżeć nie- komputerowej. Wydłużenie czasu badania nie zwiększa
ruchomo, podaje się środki uspokajające lub usypiające. narażenia radiologicznego, ponieważ pierwiastek promiePo zakończeniu badania zaleca się pacjentom spożywanie niotwórczy znajduje się w ciele pacjenta. Badanie scyntydużych ilości płynów (w niektórych przypadkach spożycie graficzne może być wykonane u osoby w każdym wieku,
pokarmu) aby przyspieszyć wydalanie znacznika z organi- nawet u noworodka. Nie należy go przeprowadzać jedynie
zmu. Scyntygrafia nie może być wykonywana u kobiet w u kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Pracownie izotopowe muszą natomiast spełniać surowe normy
ciąży i w czasie karmienia piersią.
bezpieczeństwa, co wyeliminowuje nawet najmniejsze
Podsumowując: czy można powiedzieć, że diagnostyryzyko przekroczenia bezpiecznej dawki promieniowania
ka oferowana przez medycynę nuklearną jest bezpieczna
dla chorych.
dla pacjenta?
Rozmawiała: Małgorzata Rygiel

Szczepienia
przeciw kleszczowemu
zapaleniu mózgu
Trwa sezon wzmożonej aktywności kleszczy, a co za
tym idzie także sezon zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu i inne choroby przenoszone przez te stawonogi.
Co to jest kleszczowe zapalenie mózgu (KZM)?
Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) to ostra wirusowa
choroba zakaźna przenoszona przez kleszcze. Zachorowania notuje się głównie latem i jesienią, na skutek ukłucia
przez zakażonego kleszcza. Wirus KZM atakuje mózg lub
rdzeń kręgowy wywołując zapalenie mózgu, opon mózgowo rdzeniowych lub rdzenia kręgowego. Leczenie szpitalne trwa zazwyczaj kilka tygodni. Wielu chorych cierpi
na długotrwałe lub trwałe powikłania neurologiczne, takie
jak porażenia nerwów lub niedowłady kończyn oraz zmiany psychiczne i emocjonalne, które znacznie pogarszają
jakość dalszego życia. U około 1-2% pacjentów choroba

kończy się zgonem.
Zapobieganie
ukąszeniom kleszczy przez stosowanie preparatów
odstraszających
owady i/lub noszenie
specjalnej
odzieży ochronnej
nie okazały się wyCentrum Szczepień
starczająco skuteczne.
Chorobie można z powodzeniem zapobiegać stosując
szczepienia ochronne.
Gdzie żyją kleszcze?
Kleszcze występują powszechnie na terenie całego
kraju. Są aktywne od wczesnej wiosny do późnej jesieni.
Żyją w miejscach lekko wilgotnych i obfitujących w roślinność. Można spotkać je w lasach i na ich obrzeżach,
w zagajnikach, na obszarach porośniętych wysoką trawą,
zaroślami lub paprociami, na łąkach, pastwiskach, nad
brzegami rzek i jezior. Pojawiają się także w parkach i na
działkach.
Wiele osób nadal sądzi, że kleszcze spadają z drzew. W
rzeczywistości, żyją one w ściółce i w poszukiwaniu swych
żywicieli (zwierząt, ludzi) wspinają się na trawy i krzewy
nie wyżej niż na 20 do 70cm. Dlatego „zbieramy” kleszcze przechodząc przez trawy lub krzewy. Kleszcze żywią
się krwią zwierząt i ludzi. Posiadają zmysły powonienia
i temperatury, które pozwalają im na wykrycie „ofiary”.
W czasie wysysania krwi przenoszą groźne dla zdrowia
wirusy kleszczowego zapalenia mózgu i bakterie.
Kto może być narażony na kleszczowe zapalenia
mózgu?
KZM może stanowić zagrożenie zdrowotne związane z
wykonywaną pracą dla pracowników leśnictwa, straży pożarnej i granicznej, wojska, pracujących w terenie funkcjo-
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ce szczepień przeciwko KZM, pracowników zapraszamy do kontaktu z naszą placówką – w Centrum Szczepień
(szczepienia odpłatne) przyjmowani są
pacjenci bez konieczności rejestracji,
wg kolejności zgłoszeń. Szczepienie poprzedzone jest konsultacja lekarską.
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