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Październik  już od wielu  lat uznawany  jest na ca
łym  świecie  za  miesiąc  świadomości  raka  piersi 
(ang.  Breast  Cancer  Awareness  Month).  15  paź
dziernika  2022  roku  przypada  Europejski  Dzień 
Walki  z  Rakiem Piersi,  którego  symbolem  jest  ró
żowa wstążka.
Natomiast  listopad uznany jest za miesiąc solidar
ności  z mężczyznami,  którzy  zmagają  się  z nowo
tworem  gruczołu  krokowego  lub  rakiem  jąder. 
Stąd też nazwa kampanii — Movember, a więc po
łączenie słów wąs i  listopad. To zwiększenie świa
domości stopnia zachorowalności na raka prostaty 
oraz  jąder,  ale  również  zachęcenie  mężczyzn  do 
regularnych badań.
Pod  pojęciem  profilaktyka  raka  rozróżniamy  trzy 
obszary związane z ochroną przed nowotworami – 
profilaktykę  pierwotną,  wtórną  oraz  prewencję 
trzeciorzędową. Zdaniem ekspertów najważniejszą 
rolę  w  zapobieganiu  chorobie  nowotworowej  od
grywa  profilaktyka  pierwotna,  której  celem  jest 
podejmowanie  kompleksowych  działań  u  osób 
zdrowych. Tak rozumiana profilaktyka raka ma na 
celu zapobieżenie zachorowaniu na nowotwór zło
śliwy, a w konsekwencji obniżenie liczby zgonów. 

Do  podstawowych  narzędzi  pierwotnej  prewencji 
nowotworów należą upowszechnianie wiedzy doty
czącej  onkologii,  promocja  tzw.  czujności  onkolo
gicznej  oraz  propagowanie  prozdrowotnych 
zachowań  i  zdrowego  stylu  życia. W 1987  roku  – 
po raz pierwszy – opublikowano Europejski Kodeks 
Walki z Rakiem, który stanowi kompendium wiedzy 
dotyczącej profilaktyki raka. Główne przesłanie Ko
deksu brzmi: Prowadząc zdrowy tryb życia, można 
poprawić  ogólny  stan  zdrowia  i  zapobiec  wielu 
zgonom z powodu nowotworów złośliwych.
Choć w przypadku większości nowotworów nie po
trafimy  precyzyjnie  określić  jednego  czynnika  od
powiedzialnego  za  ich  powstanie,  to  należy 
przyjąć,  że  chorobę  wywołuje  najczęściej  zespół 
wielu  czynników  związanych  z  nałogami,  standar
dem  i  stylem  życia,  wykonywanym  zawodem,  za
chowaniami  seksualnymi,  a  nawet  formą 
spędzania wolnego czasu. Zdaniem ekspertów, bli
sko  70%  nowotworów  złośliwych  jest  wynikiem 
działania  szkodliwych  czynników  związanych  ze 
stylem życia, dietą oraz otaczającym nas środowi
skiem. Profilaktykę raka warto promować nie tylko 
wśród  dorosłych,  ale  również  wśród  dzieci

Profilaktyka chorób 
nowotworowych

mgr Agnieszka Książek
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tego typu nowotworu stosuje się najczęściej  tera
pię miejscową  czyli  zabiegi  chirurgiczne  i  radiote
rapię,  jak  również  postępowanie  systemowe 
w postaci  immunoterapii, hormonoterapii  czy che
mioterapii.

Rak stercza (prostaty)
Jest w Polsce jednym z najczęściej występujących 
nowotworów  u  mężczyzn  oraz  trzecią  przyczyną 
zgonów na choroby nowotworowe. Elementy  tego 
nowotworu  można  spotkać  w  wieku  około  50  lat 
u prawie 30% mężczyzn i 80% mężczyzn w wieku 
lat 80. Guz ten rozwija się stosunkowo powoli, nie
kiedy bezobjawowo. Początkowo objawy mogą su
gerować  łagodny  rozrost  stercza.  Dlatego  tak 
ważne jest wykrycie go w fazie, w której można le
czyć go  radykalnie  i  skutecznie. U znacznej części 
pacjentów,  zwłaszcza  chorych  na  nowotwór  o  ni
skim  stopniu  zaawansowania,  choroba  przebiega 
bezobjawowo. Wczesnemu wykrywaniu  raka  ster
cza  może  służyć  regularne  badanie  gruczołu  kro
kowego u urologa.
Co najmniej raz w roku zaleca się je osobom, któ
re  przekroczyły  50.  Rok  życia  lub  wcześniej, 
w  przypadku  pojawienia  się  objawów  zaburzeń 
w oddawaniu moczu,  lub wówczas, gdy w najbliż
szej  rodzinie  (ojciec,  brat)  odnotowano  zachoro
wanie  na  raka  stercza  w  młodym  wieku.  Wielu 
mężczyzn odwleka wizytę u urologa. Spowodowa
ne  jest  to  zarówno  skrępowaniem,  jak  i  brakiem 
podstawowej wiedzy na temat chorób stercza oraz 
możliwości ich leczenia.

Rak prostaty (zwany również rakiem gruczołu kro
kowego  lub  rakiem  stercza)  to  niekontrolowany 
wzrost  liczby  komórek  wykazującychcechy  złośli
wości. W Polsce  jest  drugim  (po  raku  płuca)  naj
częściejwystępującym  nowotworem  u  mężczyzn. 
Przebieg choroby nie zawsze wygląda  tak samo – 
u niektórych osób choroba będzie postępować po
woli, u  innych – dojdzie do zajęcia tkanek otacza
jących  stercz  oraz  do  powstania  przerzutów. 
Najczęściej  rak  prostaty w  początkowej  fazie  roz
wija  się  bezobjawowo  (brak  jest  charakterystycz
nych objawów dla tej choroby). Od pojawienia się 
pierwszych komórek nowotworowych do wystąpie
niawidocznych  symptomów  nowotworu  upływa 
czasami  nawet  kilkanaście  lat.  W  przypadku  raka 
o  małym  stopniu  złośliwości  pacjent  może  żyć 
przez wiele lat bez świadomości jego istnienia.

w  przedszkolach  i  szkołach.  Do  głównych  czynni
ków  rakotwórczych  wpływających  na  zwiększone 
ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy zalicza
my: 
• Palenie tytoniu 
• Dieta i sposób odżywiania 
• Zakażenia i wirusy 
• Czynnik zawodowe 
• Nadużywanie alkoholu
• Zanieczyszczenie środowiska

Nowotwór piersi
W  naszym  kraju  na  raka  piersi  rocznie  zapada 
17 tys. kobiet rocznie, z czego ponad 6 tys. umie
ra,  a  zachorowania  na  raka  piersi  wśród  kobiet 
stanowią  22%  wszystkich  zachorowań  na  nowo
twory  złośliwe.  Ryzyko  zachorowania  na  ten  typ 
nowotworu wzrasta wraz z wiekiem kobiety i zgod
nie  ze  statystykami,  80%  zachorowań  występuje 
u  pań  po  50.  roku  życia,  przy  czym  prawie  50% 
z  nich  diagnozuje  się  pomiędzy  50.  a  69.  rokiem 
życia.  W  początkowym  etapie  rozwoju  rak  piersi 
jest prawie całkowicie wyleczalny, ale  to co decy
duje o sukcesie leczenia to przede wszystkich jego 
wczesne wykrycie i systematyczna troska o siebie. 
Niestety  największą  przeszkodą w walce  z  rakiem 
piersi  jest  jego  późna wykrywalność  oraz  zbyt  ni
ska  świadomość  kobiet,  że  z  chorobą  tą  można 
wygrać,  a  właściwa  profilaktyka  raka  piersi  może 
uratować życie. Bezwzględnym warunkiem aby na
sze piersi  były  zdrowe  są  regularne badania  takie 
jak  USG  piersi,  mammografia  i  przede  wszystkim 
samobadanie piersi.
Objawy  raka  piersi  zależą  w  głównej  mierze  od 
stopnia  jego  zaawansowania,  ale warto pamiętać, 
że  w  początkowym  etapie  rozwoju  nowotwór  ten 
przebiega  głównie w  sposób  bezobjawowy,  a  po
dejrzane zmiany wykrywa się często przez przypa
dek  podczas  badań  profilaktycznych  takich  jak 
mammografia  lub podczas  rutynowych wizyt u gi
nekologa kiedy lekarz wykonuje USG piersi. Pierw
szym  objawem  raka  piersi  jest  pojawienie  się 
twardego  guzka,  który  najczęściej  lokalizuje  się 
w zewnętrznym, górnym kwadracie piersi. W przy
padku  jego  wykrycia  należy  jak  najszybciej  skon
sultować  się  z  lekarzem  celem  pogłębienia 
diagnostyki.
Skuteczność  leczenia  raka  piersi  zależy  przede 
wszystkim  od  stopnia  zaawansowania  nowotworu 
w  momencie  postawienia  diagnozy.  W  leczeniu
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Z raportu Krajowego Rejestru Nowotworów (2014) 
wynika, że rak gruczołu krokowego jest drugim co 
do częstości występowania nowotworemzłośliwym, 
na który chorują mężczyźni w Polsce. Zachorowal
nośćna raka prostaty wynosi około 9 tys. przypad
ków  rocznie,  a  śmiertelność  –  blisko  4  tys. 
Częstość  występowania  tego  nowotworu  wzrasta 
wraz  z  wiekiem.  Chorobę  rozpoznaje  się  zwykle 
u mężczyzn po 60. roku życia. U młodszych wystę
puje  wyjątkowo  rzadko.  Ryzyko  zachorowania  na 
raka  stercza  jest  szczególnie  duże  (ponad  dwu
krotniewiększe)  u  mężczyzn,  których  ojciec  lub 
brat  chorował  lub  choruje  na  ten nowotwór.  Eks
perci szacują, że ze względu m.in. na starzenie się 
społeczeństwa,  nowotwór  ten  będzie  pojawiał  się 
coraz  częściej.  Wiele  ostatnio  prowadzonych  ba
dań wskazuje,  że  rak  prostaty  częściej  występuje 
u osób otyłych,  stosujących dietę bogatą w  tłusz
cze  pochodzące  z  wołowiny  oraz  wysokotłuszczo
we  pokarmy  mleczne.  Palenie  tytoniu  także 
stanowi  negatywny  czynnik  związany  z  rozwojem 
raka prostaty, ale przede wszystkim pogorsza wy
niki  leczenia tej choroby. Rozwój raka stercza jest 
na  ogół  powolny.  Tylko  niektóre  postaci  tego  no
wotworu rozwijają się szybko. Rak prostaty zwykle 
przez długi  czas przebiega bezobjawowo albo po
woduje  jedynie nieznaczne dolegliwości przypomi
nające  objawy  typowe  dla  łagodnego  rozrostu 
gruczołu krokowego. 
Objawy:
— częste oddawanie moczu, także w nocy,
— trudności w oddawaniu moczu (trudności w roz
poczęciu oddawania moczu,  słaby  lub przerywany 
strumień),
— wrażenie niepełnego opróżnienia pęcherza.
Jeśli rozwój raka postępuje, wówczas dochodzi do 
powiększenia samego narządu oraz zajęcia otacza
jących  tkanek,  co  wywoływać  może  następujące 
objawy:
— krwiomocz,
— uczucie pieczenia przy oddawaniu moczu,
— bóle w podbrzuszu,
— nietrzymanie moczu,
— zaburzenia wzwodu,
— bóle okolicy lędźwiowej oraz krocza,
— obecność krwi w spermie

Czynniki ryzyka
• otyłość,
• siedzący tryb życia,

• wstrzemięźliwość płciowa,
• stany zapalne dróg moczowych,
• czynniki genetyczne.
Objawy  rozrostu  stercza  częściej  rozpoznaje  się 
u mężczyzn:
• spożywających  dużą  ilość  mięsa,  tłuszczu 
i małą ilość warzyw, spożywających nadmierne ilo
ści mleka,
• stosujących  używki  powodujące  obrzęk  gru
czołu krokowego, w tym alkohol (zwłaszcza wyso
koprocentowy),
• spożywających nadmierną ilość ostrych przy
praw,
• prowadzących stresujący tryb życia.
• nie  zaobserwowano  istotnego  związku  po
między  łagodnym  rozrostem  stercza,  a  paleniem 
papierosów.

Prawdopodobieństwo  zachorowania  na  raka  gru
czołu  krokowego  wzrasta  po  50.  roku  życia.  Rak 
prostaty we wczesnej  fazie nie powoduje żadnych 
dolegliwości. Wykrycie go w tej początkowej, bez
objawowej  fazie  przez  urologa,  gwarantuje możli
wość  zastosowania  radykalnej  terapii 
zwiększającej  prawdopodobieństwo  pełnego wyle
czenia.  Dopiero  zaawansowany  rak  powoduje  do
legliwości, które mogą być podobne do tych, jakie 
obserwuje  się  również w  łagodnym  rozroście gru
czołu krokowego.

mgr Agnieszka Książek

Absolwentka dębickiego ILO  im. Króla W. Jagiełły w Dębicy. 
Absolwentka  Wydziału  Pielęgniarstwa  Collegium  Medium 
Uniwersytetu  Jagielońskiego  w  Krakowie,  posiadająca 
specjalizację  z  medycyny  społecznej,  kierownik  Sekcji 
Marketingu  i  Rozliczeń  Usług  Medycznych,  współpracuje
z  Centralną  Komisją  Egzaminacyjną  w  Warszawie  jako 
egzaminator  w  zawodach  medyczno  –  społecznych, 
pasjonatka  pszczelarstwa,  ukończyła  szkołę  policealną  na 
kierunku pszczelarskim. 
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18  października  obchodzimy  Dzień  Św.  Łukasza 
patrona lekarzy i całej Służby Zdrowia oraz opieku
na wszystkich  tych,  którym na  sercu  leży  zdrowie 
i życie ludzkie. Święty Łukasz był lekarzem, a także 
ewangelistą i jednym z uczniów Jezusa. Z racji wy
konywanego  zawodu,  patronuje  on  lekarzom,  ale 
też  pielęgniarkom,  farmaceutom,  osobom  prowa
dzącym  badania  naukowe w  dziedzinie medycyny 
oraz  wszystkim  osobom  związanym  ze  służbą 
zdrowia. 
Według  przekazów  starożytnych  pisarzy,  św.  Łu
kasz  urodził  się  w  Antiochii  Syryjskiej  jako  poga
nin. Przyjmuje się, że był lekarzem, ponieważ dość 
często  posługiwał  się medyczną  terminologią,  po
trafił też dostrzec cierpienie i był wrażliwy na ludzi 
chorych i cierpiących. Uważa się też, że św. Łukasz 
był malarzem, ponieważ w bardzo plastyczny spo
sób przedstawił wiele scen ewangelicznych.

Bez wątpienia należał do ludzi dobrze obeznanych 
z  ówczesną  literaturą  i  wykształconych,  o  czym 
świadczy  jego piękny  język grecki,  dokładność  in
formacji  i  umiejętność  korzystania  ze  źródeł. Nie   
wiadomo, w jakich okolicznościach przyjął chrzest, 
trzeba jednak przyznać, że był gorliwym wyznawcą 
Chrystusa – nie  tylko współdziałał  z Pawłem pod
czas  jego  misyjnych  wypraw,  ale  także  był  jego 
wiernym  przyjacielem.  Gdy  Apostoł  Narodów  zo
stał  uwięziony w Rzymie,  to  Łukasz  przez  pewien 
czas był jego jedynym towarzyszem.Łukasz zostwił 
po sobie dwie bezcenne pamiątki, które zaskarbiły 
mu  wdzięczność  całego  chrześcijaństwa.  Są  nimi 
Ewangelia i Dzieje Apostolskie. Chociaż sam praw
dopodobnie  nie  znał  Jezusa,  to  jednak  badał 
świadków i od nich jako z pierwszego źródła czer
pał  wszystkie  wiadomości.  Formę  i  układ  swej 
Ewangelii upodobnił do tekstu poprzedników, czyli

18 października
Dzień Świętego Łukasza  
 patrona pracowników Służby Zdrowiamgr Agnieszka Książek
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św. Łukasza jest ikona jasnogórska.
W  ikonografii  św.  Łukasz  prezentowany  jest  jako 
młodzieniec  o  ciemnych,  krótkich,  kędzierzawych 
włosach,  w  tunice.  Sztuka  zachodnia  ukazuje  go 
z  tonsurą  lub  łysiną,  czasami  bez  zarostu.  Bywa 
przedstawiany, gdy maluje obraz. Jego atrybutami 
są:  księga,  paleta malarska,  przyrządy medyczne, 
skalpel,  wizerunek  lub  figura  Matki  Bożej,  wół, 
zwój.

do Mateusza  i Marka. Ubogacił  ją  jednak w wiele 
cennych szczegółów, które  tamci pominęli w swo
ich  relacjach.  Jako  jedyny  przekazał  scenę  zwia
stowania  i  narodzenia  Jana  Chrzciciela  i  Jezusa, 
nawiedzenie  św. Elżbiety, pokłon pasterzy, ofiaro
wanie  Jezusa  i  znalezienie  Go  w  świątyni  –  jest 
więc  autorem  tzw.  Ewangelii  Dzieciństwa  Jezusa. 
Zawdzięczamy mu niejeden szczegół z życia Matki 
Bożej.  On  także  przekazał  pierwsze  wystąpienie 
Jezusa w Nazarecie  i  próbę  zamachu na  Jego  ży
cie, wskrzeszenie młodzieńca z Nain, opowiadanie 
o  jawnogrzesznicy  w  domu  Szymona  faryzeusza, 
o posługiwaniu pobożnych niewiast, zapisał okrzyk 
niewiasty:  „Błogosławione  łono,  które  Cię  nosiło”, 
gniew Apostołów na miasto w Samarii,  rozesłanie 
72  uczniów  oraz  przypowieści:  o miłosiernym  Sa
marytaninie, o nieurodzajnym drzewie, o zaproszo
nych  na  gody  weselne,  o  zgubionej  owcy 
i drachmie, o synu marnotrawnym, o przewrotnym 
włodarzu, o bogaczu i Łazarzu. Przekazał nam sce
nę  uzdrowienia  dziesięciu  trędowatych  i  nawróce
nie  Zacheusza.  Bardzo  cennym  dokumentem  są 
także  Dzieje  Apostolskie.  Jest  to  bowiem  jedyny 
dokument o początkach Kościoła, mówiący o tym, 
co  się  działo  po  wniebowstąpieniu  Jezusa,  ponie
waż  w  wielu  wypadkach  św.  Łukasz  sam  był 
uczestnikiem  opisywanych  wydarzeń,  związanych 
z podróżami apostolskimi św. Pawła, dlatego prze
kazał ich przebieg z niezwykłą sumiennością. 

Dante  określił  Łukasza  „historykiem  łagodności 
Chrystusowej”. Nie wiemy, gdzie znajduje się grób 
św. Łukasza. Przyznają się do posiadania jego reli
kwii  Efez,  Beocja, Wenecja  i  Padwa.  Przez  długie 
wieki  pokazywano  i  czczono  relikwie  św.  Łukasza 
w  Konstantynopolu.  Tam  miały  być  przeniesione 
za  cesarza  Justyniana  (ok.  527).  Potem  relikwie 
przewieziono do Wenecji, a stąd w czasie najazdu 
Węgrów  miały  być  umieszczone  dla  bezpieczeń
stwa w Padwie  (899). Do  dnia  dzisiejszego  poka
zują je tam w kaplicy bazyliki św. Justyny. 
Św. Łukasz jest patronem Hiszpanii i miasta Achai; 
introligatorów,  lekarzy, malarzy  i  rzeźbiarzy, nota
riuszy,  rzeźników, złotników. Według  legendy ma
lował  portrety  Jezusa,  apostołów,  a  zwłaszcza 
Maryi, Matki Bożej. Jeden z nich,  jak opisuje Teo
dor  Lektor  z  VI wieku,  cesarzowa Eudoksja,  żona 
Teodozego  II  Wielkiego,  zabrała  z  Jerozolimy 
i  przesłała  św. Pulcherii,  siostrze  cesarza. Według 
innej  opowieści  kopią  jednego  z  obrazów

Święty Łukasz autor: El Greco fot: wikikedia.pl

mgr Agnieszka Książek

Absolwentka dębickiego ILO  im. Króla W. Jagiełły w Dębicy. 
Absolwentka  Wydziału  Pielęgniarstwa  Collegium  Medium 
Uniwersytetu  Jagielońskiego  w  Krakowie,  posiadająca 
specjalizację  z  medycyny  społecznej,  kierownik  Sekcji 
Marketingu  i  Rozliczeń  Usług  Medycznych,  współpracuje
z  Centralną  Komisją  Egzaminacyjną  w  Warszawie  jako 
egzaminator  w  zawodach  medyczno  –  społecznych, 
pasjonatka  pszczelarstwa,  ukończyła  szkołę  policealną  na 
kierunku pszczelarskim. 
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Zapalenie  serca  w  przebiegu  infekcji  wirusowych 
lub bakteryjnych prowadzi do zaburzeń jego pracy, 
co  negatywnie wpływa  na  funkcjonowanie  całego 
organizmu. W przypadku niektórych zakażeń może 
dojść do rozwinięcia groźnej dla życia niewydolno
ści serca czy nawet nieodwracalnych zmian w jego 
budowie. 
Infekcyjne zapalenie wsierdzia
Obierając  za  kryterium  miejsce  objęte  zakaże
niem zapalenia serca można podzielić na:
    •  infekcyjne zapalenie wsierdzia (łac. endocar
ditis),
    • zapalenie mięśnia sercowego (łac. myocardi
tis),
    • zapalenie w obrębie worka osierdziowego.
Infekcyjne  zapalenie wsierdzia w większości  przy
padków  jest  spowodowane  zakażeniem  bakteryj
nym.  Najczęściej  są  to  bakterie  należące  do 
gronkowców  (Staphylococcus  auereus,  Staphylo
coccus epidermidis) oraz do paciorkowców (Strep
tococcus viridans). 
Grupa osób narażonych na wystąpienie infekcyjne
go  zapalenia  wsierdzia  to  przede  wszystkim  pa
cjenci z wadami serca (wypadanie płatka zastawki 
mitralnej), pacjenci po zabiegach kardiochirurgicz
nych  (wszczepienie  sztucznej  zastawki),  pacjenci 
którzy  ze  względu  na  zaburzenia  rytmu  lub  prze
wodzenia wymagali wszczepienia  stymulatora  ser
ca  (elektrody  stymulatora  są  ciałem  obcym,  na 
którym mogą rozwijać się bakterie, jeżeli doszło do 
zakażenia),  osoby  przyjmujące  dożylnie  narkotyki 
oraz  coraz  rzadziej  występowanie  zapalenia

wsierdzia w przebiegu gorączki reumatycznej.
Objawy w przebiegu infekcyjnego zapalenia wsier
dzia  są  związane  z  daną  stroną  serca,  która  jest 
objęta zakażeniem. Zajęcie prawej strony daje ob
jawy  z  układu  oddechowego  w  postaci  zapalenia 
płuc, może także występować kaszel i ból w klatce 
piersiowej oraz osłabienie, nocne poty  i gorączka. 
Podobne objawy jak przy zatorowości płucnej, mo
gą  również być związane z  infekcją prawej  strony 
serca. Objawy przy zajęciu lewej strony mogą wy
stępować  pod  postacią  niewydolności  serca  i  są 
spowodowane m.in. przez zakażenie w obrębie za
stawki aortalnej  lub zastawki mitralnej. Zajęcie  le
wej strony serca prowadzi także do występowania 
zatorów obwodowych. 
Zapalenie mięśnia sercowego
W  większości  przypadków  zapalenie  mięśnia  ser
cowego  jest  związane  z  infekcją  wirusową,  a  pa
cjenci  zgłaszają  lekarzowi  niedawno  przebyte 
zakażenie  o  charakterze  wirusowym.  Infekcja  na 
tle  bakteryjnym powinna być podejrzewana u pa
cjentów,  którzy  byli  leczeni  u  lekarza  dentysty, 
a  jednocześnie  chorują  na  wady  nabyte  lub  wro
dzone serca, a także pacjenci po operacji wymiany 
zastawki.
Zapalenie  serca może  być  również  spowodowane 
przez  ukąszenie  zakażonego  bakterią  kleszcza. 
Bakterie, które są przez nie przenoszone wywołują 
zapalenie mięśnia  sercowego  i  należą  do  krętków 
z rodzaju Borrelia (zmiany w układzie sercowona
czyniowym występują u około 5 % chorych).
Na ostre zapalenie mięśnia sercowego wskazuje: 

Zapalenie serca 
w przebiegu infekcji

mgr Barbara Kowalska
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młody wiek pacjenta, nagłe wystąpienie objawów 
niewydolności serca, zaburzenie rytmu, zaburzenie 
przewodzenia czy cechy zawału serca (ból w okoli
cy klatki piersiowej, duszność, zmiany w EKG), bez 
widocznych  zmian  w  koronarografii  (badanie  po
zwalające  na  uwidocznienie  i  ocenę  przepływu 
krwi w tętnicach wieńcowych). Osoby z upośledzo
ną  odpornością  organizmu  (np.  podczas  leczenia 
lekami  immunosupresyjnymi  lub  pacjenci  chorują
cy  na  AIDS),  również  są  narażone  na  zapalenie 
mięśnia  sercowego  w  przebiegu  infekcji  wiruso
wych lub bakteryjnych. Późnym powikłaniem zapa
lenia  mięśnia  sercowego  jest  niewydolność  serca 
która postępuje wraz z upływem czasu.
Najczęstszymi  wirusami  wywołującymi  zapalnie 
mięśnia sercowego są następujące patogeny: 
parwowirus B19, coxsackie B, adenowirusy, wirusy 
grypy A i B.
    • Coxsackie B – w przebiegu zakażenia tym wi
rusem  objawy  u  dorosłych  mogą  być  bardzo  po
dobne do  tych,  które występują w  trakcie  zawału 
mięśnia  sercowego  (silny  ból  w  klatce  piersiowej 
promieniujący  do  lewego  ramienia,  kołatanie  ser
ca, duszność);
        •  Infekcje wirusami  grypy  są  szczególnie  nie
bezpieczne dla starszych pacjentów ze względu na 
powikłania  w  postaci  zapalenia  mięśnia  sercowe
go,  kardiomiopatii  rozstrzeniowej  (poszerzenie 
prawej  lub  lewej  komory  serca  z  zaburzoną czyn
nością skurczową), a także zapalenie osierdzia.
Zapalenie w obrębie worka osierdziowego
Zapalenie w obrębie worka osierdziowego spowo
dowane jest najczęściej przez infekcje wirusami ty
pu:  coxsackie  B,  wirusy  grypy,  adenowirusy, 
echowirusy, wirusy cytomegalii, a także w przebie
gu choroby wywołanej przez wirusa HCV i HIV. 
Zapalenie osierdzia może prowadzić do gromadze
nia się płynu w worku osierdziowym, co wiąże się 
z  powstaniem  tamponady  serca  (nagromadzenie 
płynu  powstałego w  przebiegu  zapalenia  lub  krwi 
w trakcie urazu w worku osierdziowym, co prowa
dzi  do  zaburzenia  prawidłowego  funkcjonowania 
serca). Ze względu na powszechną antybiotykote
rapię  bakteryjne  zapalenie  osierdzia  występuje 
rzadko.
Czynnikami,  które  mogą  zwiększyć  ryzyko  wystą
pienia  choroby  są:  stany  prowadzące  do  spadku 
odporności  (w przebiegu  leczenia  lekami  immuno
supresyjnymi, u osób chorujących na AIDS), alko
holizm,  zapalenie  wsierdzia,  urazy  klatki

 

piersiowej. 
Objawami zapalenia w obrębie worka osierdziowe
go są:
  •  uczucie  bólu  za  mostkiem  lub  przed  sercem 
(może  promieniować  do  pleców,  szyi  czy  ramion, 
zwiększa się on w pozycji  leżącej  i zmniejsza przy 
pochyleniu do przodu w trakcie siedzenia),
  • stany podgorączkowe lub gorączka,
  • suchy kaszel,
 • duszność, a przy nagromadzeniu większej  ilości 
płynu mogą występować objawy tamponady serca 
(duszność nasilająca się w pozycji  leżącej,  spadek 
tolerancji  wysiłku  fizycznego,  nagłe  utraty  przy
tomności).
Zapalenia  serca  w  przebiegu  gorączki  reumatycz
nej
Gorączka  reumatyczna  należy  do  chorób  autoim
munologicznych  i  jest  spowodowana  zakażeniem 
przez  paciorkowce  Bhemolizujące  z  grupy 
A  (Streptococcus  Pyogenes).  Choroba  ta  dotyczy 
przede wszystkim serca,  stawów oraz ośrodkowe
go układu nerwowego. 
Zapalenie serca może zająć wsierdzie, mięsień ser
cowy,  a  także  osierdzie.  Powikłaniem  tej  choroby 
może  być  zwężenie  lub  niedomykalność  zastawki 
mitralnej.  W  przebiegu  tej  choroby  dochodzi  do 
powstania  tzw.  krzyżowej  reakcji  autoprzeciwciał 
wytwarzanych w trakcie zakażenia bakteriami. Re
akcja krzyżowa organizmu, polega na wytwarzaniu 
przeciwciał  przeciwko  bakteriom,  które  są  zbudo
wane z substancji podobnych do tych, które natu
ralnie występują w organizmie człowieka w sercu, 
w  stawach  czy nerkach,  co prowadzi  do działania 
przeciwciał  przeciwko  swoim własnym komórkom. 
Gorączka  reumatyczna  jest  powikłaniem  nieleczo
nego  antybiotykami  paciorkowcowego  zapalenia 
gardła  oraz migdałków  (około  0,33,0%  przypad
ków zapaleń nieleczonych antybiotykami). Obecnie 
przypadki gorączki reumatycznej, a co za tym idzie 
jej  powikłania,  są  coraz  rzadziej  spotykane  ze 
względu na właściwą terapię paciorkowcowego za
palenia gardła za pomocą antybiotyków.

mgr Barbara Kowalska

Absolwentka  I  Liceum Ogólnokształcącego  im.  Króla Włady
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Skłodowskiej  na  kierunku  Biologia  i  Uniwersytet  Medyczny 
w  Lublinie  na  kierunku  Analityka  Medyczna.  Członkini  Pol
skiego  Towarzystwa Mikrobiologów  oraz  Polskiego  Towarzy
stwa  Diagnostów  Laboratoryjnych.  Obecnie  w  trakcie 
specjalizacji z Mikrobiologii Medycznej.
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Zapalenie  serca  w  przebiegu  infekcji  wirusowych 
lub bakteryjnych prowadzi do zaburzeń jego pracy, 
co  negatywnie wpływa  na  funkcjonowanie  całego 
organizmu. W przypadku niektórych zakażeń może 
dojść do rozwinięcia groźnej dla życia niewydolno
ści serca czy nawet nieodwracalnych zmian w jego 
budowie. 
Infekcyjne zapalenie wsierdzia
Obierając  za  kryterium  miejsce  objęte  zakaże
niem zapalenia serca można podzielić na:
    •  infekcyjne zapalenie wsierdzia (łac. endocar
ditis),
    • zapalenie mięśnia sercowego (łac. myocardi
tis),
    • zapalenie w obrębie worka osierdziowego.
Infekcyjne  zapalenie wsierdzia w większości  przy
padków  jest  spowodowane  zakażeniem  bakteryj
nym.  Najczęściej  są  to  bakterie  należące  do 
gronkowców  (Staphylococcus  auereus,  Staphylo
coccus epidermidis) oraz do paciorkowców (Strep
tococcus viridans). 
Grupa osób narażonych na wystąpienie infekcyjne
go  zapalenia  wsierdzia  to  przede  wszystkim  pa
cjenci z wadami serca (wypadanie płatka zastawki 
mitralnej), pacjenci po zabiegach kardiochirurgicz
nych  (wszczepienie  sztucznej  zastawki),  pacjenci 
którzy  ze  względu  na  zaburzenia  rytmu  lub  prze
wodzenia wymagali wszczepienia  stymulatora  ser
ca  (elektrody  stymulatora  są  ciałem  obcym,  na 
którym mogą rozwijać się bakterie, jeżeli doszło do 
zakażenia),  osoby  przyjmujące  dożylnie  narkotyki 
oraz  coraz  rzadziej  występowanie  zapalenia

Powikłania grypy, a wśród nich pogrypowe zapale
nie mięśnia sercowego, są bardzo groźne. Gdy wi
rus  grypy  znajdzie  się  w  nabłonku  górnych  dróg 
oddechowych  –  nosa,  gardła,  tchawicy,  oskrzeli   
w  ciągu  4–6  godzin  intensywnie  się  rozmnaża, 
szybko  uszkadzając  lub  niszcząc  rzęski  w  nosie. 
W ten sposób osłabia pierwszą linię obrony i toruje 
sobie  drogę w głąb  organizmu. Gdy wirusy  grypy 
dotrą  i  osiedlą  się  w  sercu,  powodują  zapalenie 
mięśnia  sercowego.  Najbardziej  narażone  na  to 
powikłanie  są  osoby  z  grup  podwyższonego  ryzy
ka, m.in. dzieci, seniorzy, przewlekle chorzy, osoby 
z osłabioną odpornością. One też zwykle najciężej 
przechodzą zapalenie.
Najczęściej  infekcja  obejmuje  cały mięsień  serco
wy  wraz  z  osierdziem  (cienkie  błony  otaczające). 
Gdy w sercu  rozpocznie się  stan zapalny, od  razu 
zaczyna  się  akcja  odwetowa  organizmu.  Krążące 
po  całym  ciele  leukocyty  gromadzą  się w miejscu 
objętym  infekcją  –  "pożerają"  wirusy  grypy,  wy
twarzając przeciwciała, które je zabijają. Makrofagi 
uwalniają  interferon  –  białko,  które  przenika  do

zdrowych  komórek,  blokując  rozmnażanie  się  wi
rusów. 
Rozprzestrzeniający  się  naciek  zapalny  uszkadza 
komórki,  zmniejszając  kurczliwość  mięśnia  serco
wego. Serce  z  coraz większym wysiłkiem wypom
powuje  do  naczyń  coraz  mniejszą  ilość  krwi. 
Przypomina to pracę serca w czasie zawału, kiedy 
to  obumarłe  komórki  też  nie  wykonują  właściwie 
swoich  zadań. W końcu dochodzi  do  stopniowego 
rozszerzania  lewej  komory  serca  i  postępującej 
niewydolności.  W  efekcie  zmniejsza  się  przepływ 
krwi przez  tkanki  i narządy. Dlatego niewydolność 
serca  upośledza  funkcjonowanie  całego  organi
zmu. 
Jeśli zapalenie mięśnia sercowego obejmuje osier
dzie, pomiędzy ścianą serca a zewnętrzną warstwą 
worka  osierdziowego  gromadzi  się  duża  ilość  pły
nu,  który  uciska  na  serce,  dodatkowo  zaburzając 
jego pracę. 
Pogrypowe  zapalenie  mięśnia  sercowego  i  osier
dzia  może  przebiegać  w  miarę  łagodnie.  Jednak 
często  rozwija  się  piorunująco,  prowadząc  nawet

Pogrypowe zapalenia 
mięśnia sercowego
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młody wiek pacjenta, nagłe wystąpienie objawów 
niewydolności serca, zaburzenie rytmu, zaburzenie 
przewodzenia czy cechy zawału serca (ból w okoli
cy klatki piersiowej, duszność, zmiany w EKG), bez 
widocznych  zmian  w  koronarografii  (badanie  po
zwalające  na  uwidocznienie  i  ocenę  przepływu 
krwi w tętnicach wieńcowych). Osoby z upośledzo
ną  odpornością  organizmu  (np.  podczas  leczenia 
lekami  immunosupresyjnymi  lub  pacjenci  chorują
cy  na  AIDS),  również  są  narażone  na  zapalenie 
mięśnia  sercowego  w  przebiegu  infekcji  wiruso
wych lub bakteryjnych. Późnym powikłaniem zapa
lenia  mięśnia  sercowego  jest  niewydolność  serca 
która postępuje wraz z upływem czasu.
Najczęstszymi  wirusami  wywołującymi  zapalnie 
mięśnia sercowego są następujące patogeny: 
parwowirus B19, coxsackie B, adenowirusy, wirusy 
grypy A i B.
    • Coxsackie B – w przebiegu zakażenia tym wi
rusem  objawy  u  dorosłych  mogą  być  bardzo  po
dobne do  tych,  które występują w  trakcie  zawału 
mięśnia  sercowego  (silny  ból  w  klatce  piersiowej 
promieniujący  do  lewego  ramienia,  kołatanie  ser
ca, duszność);
        •  Infekcje wirusami  grypy  są  szczególnie  nie
bezpieczne dla starszych pacjentów ze względu na 
powikłania  w  postaci  zapalenia  mięśnia  sercowe
go,  kardiomiopatii  rozstrzeniowej  (poszerzenie 
prawej  lub  lewej  komory  serca  z  zaburzoną czyn
nością skurczową), a także zapalenie osierdzia.
Zapalenie w obrębie worka osierdziowego
Zapalenie w obrębie worka osierdziowego spowo
dowane jest najczęściej przez infekcje wirusami ty
pu:  coxsackie  B,  wirusy  grypy,  adenowirusy, 
echowirusy, wirusy cytomegalii, a także w przebie
gu choroby wywołanej przez wirusa HCV i HIV. 
Zapalenie osierdzia może prowadzić do gromadze
nia się płynu w worku osierdziowym, co wiąże się 
z  powstaniem  tamponady  serca  (nagromadzenie 
płynu  powstałego w  przebiegu  zapalenia  lub  krwi 
w trakcie urazu w worku osierdziowym, co prowa
dzi  do  zaburzenia  prawidłowego  funkcjonowania 
serca). Ze względu na powszechną antybiotykote
rapię  bakteryjne  zapalenie  osierdzia  występuje 
rzadko.
Czynnikami,  które  mogą  zwiększyć  ryzyko  wystą
pienia  choroby  są:  stany  prowadzące  do  spadku 
odporności  (w przebiegu  leczenia  lekami  immuno
supresyjnymi, u osób chorujących na AIDS), alko
holizm,  zapalenie  wsierdzia,  urazy  klatki

 

do  śmierci.  Z  powodu  tego  powikłania  umierają 
nie tylko seniorzy, ale też młodzi, między 20 a 40. 
rokiem. 
W profilaktyce ZMS ważne jest zatem wzmacnianie 
odporności organizmu, a gdy  już dojdzie do zaka
żenia    szybkie  wyleczenie  infekcji.  Dlatego  wła
śnie  grypa  jest  chorobą,  której  nie  wolno 
lekceważyć.
Zapalenie  mięśnia  sercowego  najczęściej  daje 
o  sobie  znać  1–2  tygodnie  od  wystąpienia  obja
wów grypy, ale może rozwinąć się dopiero po kilku 
tygodniach. Niepokoić powinny: stałe, niewytłuma
czalne  zmęczenie  i  senność,  rozbicie  i  stany  pod
gorączkowe  lub  niewysoka  gorączka  o  zmiennym 
przebiegu.  Chory  ma  płytki  oddech  i  postępującą 
duszność.  Charakterystyczne  jest  nieproporcjonal
ne w stosunku do gorączki  i najmniejszego nawet 
wysiłku  przyśpieszenie  częstości  bicia  serca.  Cho
robie towarzyszy kołatanie i zaburzenia rytmu ser
ca,  od  pojedynczych  pobudzeń  do  długotrwałych 
częstoskurczów,  czasem  połączone  z  zasłabnię
ciem, omdleniem, nawet utratą przytomności. 
Częstym objawem zapalenia mięśnia sercowego są 
też  ostre,  przeszywające  bóle  umiejscowione  głę
boko w klatce piersiowej, za mostkiem, promieniu
jące  do  szyi,  lewego  barku  i  pleców,  typowe  dla 
bólów  wieńcowych.  Nasilają  się  w  czasie  kaszlu, 
połykania,  chodzenia,  leżenia na  lewym boku  i na 
plecach,  zmniejszają  zaś  podczas  siedzenia  i  po
chylania się do przodu.
Ale niekiedy pogrypowe zapalenie serca przebiega 
bezobjawowo. Wtedy chory tylko od czasu do cza
su  odczuwa  "potknięcia"  serca,  będące  skutkiem 
dodatkowych  skurczów,  a  rozpoznawane  bywają 
dopiero ewentualne odległe skutki schorzenia.
W razie niepokojących dolegliwości należy natych
miast  skonsultować  się  z  lekarzem.  Rozmiar  spu
stoszenia,  które  wirusy  grypy  poczynią  w  sercu, 
w dużej mierze zależy od czasu, w  jakim zostanie 
postawiona  diagnoza  i  podjęte  leczenie.  Jeśli  na 
podstawie wywiadu i wstępnych oględzin (osłuchi
wania) lekarz podejrzewa zapalenie mięśnia serco
wego, chory powinien trafić do szpitala.
Ze  względu  na  niejednoznaczne  objawy  choroby 
(mogą  one  sugerować  różne  schorzenia  kardiolo
giczne,  np.  chorobę  wieńcową,  migotanie  przed
sionków  czy  zawał)  postawienie  ostatecznej 
diagnozy  wymaga  wielu  badań  specjalistycznych. 
Są  to:  EKG,  echokardiografia,  RTG  klatki  piersio
wej,  nieraz  wykonuje  się  jeszcze  badanie

holterowskie i rezonans magnetyczny.
W  postawieniu  diagnozy  pomagają  też  badania 
krwi:  OB,  morfologia,  badanie  krwi  na  obecność 
przeciwciał  przeciwwirusowych,  badanie  poziomu 
markerów ryzyka zawałowego.
Badaniem  rozstrzygającym,  czy  mamy  do  czynie
nia  z  zapaleniem,  jest  biopsja mięśnia  sercowego 
(fragment  tkanki poddaje się badaniu histopatolo
gicznemu i testom określającym rodzaj wirusa).
Powikłania kardiologiczne po przebyciu grypy zwy
kle  wymagają  leczenia  szpitalnego.  Dostosowuje 
się je do zaawansowania choroby i ogólnego stanu 
zdrowia.  Terapia  polega  głównie  na  łagodzeniu 
objawów, a  jej podstawą jest ograniczenie aktyw
ności fizycznej. Chory powinien wypoczywać i uni
kać  stresu,  by  organizm  miał  siłę  do  walki 
z wirusem.  Zmęczenie  czy  niewyspanie mogą  do
prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia, które na 
dłużej wyłącza z codziennego życia. Zwykle podaje 
się popularne specyfiki  stosowane w  leczeniu gry
py, w  cięższych  przypadkach  –  niesteroidowe  leki 
przeciwzapalne,  leki  sterydowe  i  immunosupresyj
ne.  Jeśli  dołączyło  się  zakażenie  bakteryjne,  po
trzebny jest antybiotyk.
Przy  zaburzeniu  rytmu  serca  przede  wszystkim 
trzeba uzupełnić poziom elektrolitów w organizmie 
(podaje  się  preparaty  z  potasem  i  magnezem), 
czasem  stosuje  się  też  leki  standardowo  zalecane 
w  leczeniu  arytmii.  W  przypadku  niewydolności 
serca  pomagają  lekarstwa  rozszerzające  naczynia 
krwionośne i poprawiające pracę mięśnia sercowe
go.
Niektórzy  chorzy  wymagają  leczenia  na  oddziale 
intensywnej terapii – czasem konieczne jest wspo
maganie krążenia za pomocą specjalnej aparatury. 
Jeśli dojdzie do rozwoju ciężkiej niewydolności, je
dyną  skuteczną metodą  leczenia bywa przeszczep 
serca.

mgr Barbara Kowalska

Absolwentka  I  Liceum Ogólnokształcącego  im.  Króla Włady
sława  Jagiełły w Dębicy. Ukończyła Uniwersytet Marii Curie
Skłodowskiej  na  kierunku  Biologia  i  Uniwersytet  Medyczny 
w  Lublinie  na  kierunku  Analityka  Medyczna.  Członkini  Pol
skiego  Towarzystwa Mikrobiologów  oraz  Polskiego  Towarzy
stwa  Diagnostów  Laboratoryjnych.  Obecnie  w  trakcie 
specjalizacji z Mikrobiologii Medycznej.
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Powikłania grypy, a wśród nich pogrypowe zapale
nie mięśnia sercowego, są bardzo groźne. Gdy wi
rus  grypy  znajdzie  się  w  nabłonku  górnych  dróg 
oddechowych  –  nosa,  gardła,  tchawicy,  oskrzeli   
w  ciągu  4–6  godzin  intensywnie  się  rozmnaża, 
szybko  uszkadzając  lub  niszcząc  rzęski  w  nosie. 
W ten sposób osłabia pierwszą linię obrony i toruje 
sobie  drogę w głąb  organizmu. Gdy wirusy  grypy 
dotrą  i  osiedlą  się  w  sercu,  powodują  zapalenie 
mięśnia  sercowego.  Najbardziej  narażone  na  to 
powikłanie  są  osoby  z  grup  podwyższonego  ryzy
ka, m.in. dzieci, seniorzy, przewlekle chorzy, osoby 
z osłabioną odpornością. One też zwykle najciężej 
przechodzą zapalenie.
Najczęściej  infekcja  obejmuje  cały mięsień  serco
wy  wraz  z  osierdziem  (cienkie  błony  otaczające). 
Gdy w sercu  rozpocznie się  stan zapalny, od  razu 
zaczyna  się  akcja  odwetowa  organizmu.  Krążące 
po  całym  ciele  leukocyty  gromadzą  się w miejscu 
objętym  infekcją  –  "pożerają"  wirusy  grypy,  wy
twarzając przeciwciała, które je zabijają. Makrofagi 
uwalniają  interferon  –  białko,  które  przenika  do

Zespół  Williamsa  (ZW,  zespół  WilliamsaBeurena) 
po raz pierwszy rozpoznano w 1961 roku. Nazywa
ny jest na całym świecie chorobą dzieci  elfów, ze 
względu  na  charakterystyczny  wygląd  osób  cier
piących na tę chorobę. Zespół Williamsa to zespół 
wad wrodzonych wywołanych mikrodelecją w  ob
rębie jednego chromosomu 7.
Jest rzadką chorobą, która występuje z jednakową 
częstością wśród chłopców i dziewcząt. Za charak
terystycznymi  dla  zespołu  Williamsa,  widocznymi 
na  pierwszy  rzut  oka  różnicami  w  wyglądzie,  jak 
"elfia twarz", idą kolejne, dużo poważniejsze zmia
ny,  mające  dalekosiężne  konsekwencje  dla  zdro
wia  i  życia  chorego.  Zwykle  jest  rozpoznawany 
w okresie niemowlęcym lub dzieciństwie. W ostat
nim czasie w związku ze zwiększoną rozpoznawal
nością  cech  klinicznych  oraz  wprowadzeniem 
wiarygodnych  testów  diagnostycznych  zespół Wil
liamsa  stał  się  jednym z  częściej  rozpoznawanych 
genetycznych zaburzeń okresu dziecięcego. Choro
ba  manifestuje  się  charakterystycznymi  cechami 
w wyglądzie zewnętrznym, które stają się widocz
ne  pod  koniec  pierwszego  roku  lub  też w  drugim 
roku życia dziecka, przypomina twarze baśniowych 
elfów, gdyż wyróżnia się m.in. dużą szczęką, małą 
żuchwą,  zadartym  okrągłym  nosem,  nieprawidło
wo wykształconymi zębami. Wśród typowych cech 
znajdują  się  też  szerokie  usta,  obwisłe  policzki 
i wydatne kości policzkowe.
U  chorych  często  występują  wady  serca,  m.in. 
nadzastawkowe  zwężenie  aorty  i  obwodowe  zwę
żenie tętnic płucnych, a także wady układu moczo
wego.  U  pacjentów  można  często  stwierdzić  też 
wady wzroku, zeza czy zaćmę) oraz zaburzenia en
dokrynologiczne, a pacjenci z upośledzeniem umy
słowym w stopniu  lekkim w wyniku oddziaływania 
wielu czynników lub uszkodzeń centralnego układu 
nerwowego  mają  utrudniony  i  zaburzony  poziom 
spostrzegania.
Często  stwierdza  się  niestałość  emocjonalną,  im
pulsywność,  niedomagania  w  zakresie  mechani
zmów  kontroli  emocjonalnej.  Wykształca  się

w  nich  poczucie  bycia  niepotrzebnym,  z  czasem 
rozwija  się wysoka  potrzeba wsparcia  socjalnego. 
Często występują trudności adaptacyjne, powiąza
ne  z  lękiem, wrogością,  uzależnieniem  i  niską  sa
mooceną.  Na  skutek  częstych,  niekorzystnych 
informacji na temat własnej osoby płynącej z oto
czenia  dzieci  te  wytwarzają  negatywny  obraz  sa
mego  siebie.  Ich  wyobrażenie  o  tym,  co  jest 
dobre, a co złe jest bardzo powierzchowne. Wyka
zują  mniejszą  samodzielność  w  czynnościach  co
dziennych, w samoobsłudze niż ich zdrowi koledzy. 
Nie dorównują rówieśnikom w zakresie rozwoju fi
zycznego,  aktywności  ekonomicznej.  Częściej 
ujawniają  zaburzenia  zachowania  w  postaci  wro
gich  postaw,  wzmożonej  reaktywności  typu  lęko
wego,  postaw  izolacyjnych,  zachowań  nieumoty 
wowanych, ujawniają utrudnienia w zakresie zdol
ności  empatycznych,  najczęściej  niewłaściwie  od
czytuje i rozumieją sygnały społeczne, co utrudnia 
lub  uniemożliwia  podejmowanie  decyzji  akcepto
wanych  społecznie.  Wymaga  ono  więc  celowej 
i planowej stymulacji w zakresie społecznego funk
cjonowania,  nie  osiągają  poziomu  rozwoju  cech 
motorycznych  jaki  reprezentują  ich  rówieśnicy 
w normie intelektualnej.
Niektóre  cierpią  z  powodu  swego  ograniczenia, 
popadają  w  poczucie  małej  wartości  i  zniechęce
nia, a tym samym często też buntują się  lub stają 
się agresywne wobec otoczenia.
Należy  zaznaczyć  za H.  Borzyszkowską,  iż   mało
letni upośledzony mało widzi – kiedy patrzy i mało 
słyszy kiedy słucha”. Często  to  tylko od dorosłych 
będzie zależało jak będą one funkcjonowały w ży
ciu.

zdrowych  komórek,  blokując  rozmnażanie  się  wi
rusów. 
Rozprzestrzeniający  się  naciek  zapalny  uszkadza 
komórki,  zmniejszając  kurczliwość  mięśnia  serco
wego. Serce  z  coraz większym wysiłkiem wypom
powuje  do  naczyń  coraz  mniejszą  ilość  krwi. 
Przypomina to pracę serca w czasie zawału, kiedy 
to  obumarłe  komórki  też  nie  wykonują  właściwie 
swoich  zadań. W końcu dochodzi  do  stopniowego 
rozszerzania  lewej  komory  serca  i  postępującej 
niewydolności.  W  efekcie  zmniejsza  się  przepływ 
krwi przez  tkanki  i narządy. Dlatego niewydolność 
serca  upośledza  funkcjonowanie  całego  organi
zmu. 
Jeśli zapalenie mięśnia sercowego obejmuje osier
dzie, pomiędzy ścianą serca a zewnętrzną warstwą 
worka  osierdziowego  gromadzi  się  duża  ilość  pły
nu,  który  uciska  na  serce,  dodatkowo  zaburzając 
jego pracę. 
Pogrypowe  zapalenie  mięśnia  sercowego  i  osier
dzia  może  przebiegać  w  miarę  łagodnie.  Jednak 
często  rozwija  się  piorunująco,  prowadząc  nawet

Zespół Williamsa

 dr n. med. Lesław Ciepiela

Ukonczył  I  Liceum  Ogólnokształcace  w  Debicy,  absolwent
Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie z roku
1981, pediatra i specjalista neurolog dzieciecy. Doktoryzował
sie  w  Collegium  Medicum  Uniwersytetu  Jagiellonskiego.
Zawodowo zwiazany ze Szpitalem Zespołu Opieki Zdrowotnej
w  Dębicy,  gdzie  jest  Kierownikiem  Zespołu  Poradni
Specjalistycznych.

dr n. med Lesław 
Ciepiela
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Od zawsze ludzie zbierają różne przedmioty (zega
ry, monety, medale,  obrazy porcelanę  itp.). Rodzi 
się więc pytanie:  jaka  jest przyczyna tego zamiło
wania  i  skąd  się  ono bierze? Zamiłowanie  to  tkwi 
w  samym umyśle  i  naturze  człowieka,  który  czyni 
to dla: poznania otaczających go przedmiotów, za
bawy    zaspokojenia  swojej  ciekawości,  chęci  po
siadania, przyjemności, odpoczynku.
Każdy człowiek stara się poznać otoczenie w celu 
odpowiedniego ustosunkowania się do niego – usi
łuje  poznać  to,  co  dla  niego  jest  korzystne,  a  co 
mu zagraża.
Przedmioty o ładnym, barwnym wyglądzie zajmują 
człowieka  w  większym  stopniu  niż  inne,  działają 
bardziej  emocjonalnie  i  przez  to  wzbudzają  więk
sze zainteresowanie.
Po  zaspokojeniu  pierwszej  ciekawości,  kolejnym 
etapem jest poznanie historii  i przeznaczenia  tego 
przedmiotu  tj.:  czas  jego powstania,  technika wy
konania  zastosowanie  (przeznaczenie),  gatunek, 
tematyka itp.

Zbieranie  i  przechowywanie  różnych  przedmiotów 
w  celu  poznania  ich  historii  nosi  nazwę 
kolekcjonerstwo.  Kolekcjonowanie  różnych 
przedmiotów  (nawet  codziennego użytku) nie  jest 
żadną  niepotrzebną  dziwną  manią;  przeciwnie, 
przynosi  ona  wiele  korzyści,  nie  tylko 
zbierającemu,  ale  często  całemu  społeczeństwu. 
Dzięki  tej  dziwnej  manii  powstają  piękne 
eksponaty  i  zbiory,  które  zapełniają  muzea, 
archiwa,  sale  tradycji,  izby  pamięci  itp.  Jedną 
z  dziedzin  kolekcjonerstwa  jest  filatelistyka,  czyli 
zbieranie  wydawnictw  pocztowych.  Zbieranie 
znaczków zaczęło się w latach 1840 – 1850 w An
glii. Początkowo uważano to za śmieszną, nieszko
dliwą  zabawę  dziecinną,  ale  już  przed  I  wojną 
światową zainteresowało się ta dziedziną kolekcjo
nerstwa wiele milionów ludzi na całym świecie.
Filatelistyka  obejmuje  zbieranie  wszelkich  druków 
i  znaków  wydanych,  naklejanych  i  odbijanych 
w  związku  z  ich  przyjmowaniem  i  doręczaniem 
przez  przedsiębiorstwa  pocztowe.  Są  to:  znaczki
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i  bloki  nalepiane  na  przesyłkach,  kartki  pocztowe 
z  nadrukowanym  znaczkiem  (całostki),  kartki 
i  pocztówki,  stemple  okolicznościowe,  nalepki 
określające  rodzaj  przesyłki  (poczta  lotnicza  list 
polecony, ekspres itp.)
Z  wymienionych  wydawnictw,  w  kolekcjonerstwie 
najbardziej rozpowszechniony jest znaczek poczto
wy, a przyczynę  tego stanowią następujące cechy 
i  walory:  mały  jego  wymiar,  artystyczne  ujęcie 
i wykonanie obrazka, bogata i jasna treść, łatwość 
nabycia dzięki powszechnemu obiegowi na terenie 
poczt.
Dla wielu osób znaczek to  tylko dowód uiszczenia 
opłaty  za usługę pocztową,  a  przecież  taki minia
turowy  kawałek  papieru  jest  dokumentem  czasu, 
w którym został wydany. Jest tez nośnikiem infor
macji  o  wielu  dziedzinach  życia  i  nauki,  a  zbiór 
znaczków można  nazwać  encyklopedią  powszech
ną złożoną z miniaturowych obrazków. 
Z okazji  jubileuszu 75 –  lecia działalności Szpitala 
Powiatowego  w  Dębicy  wydano  walory  filateli
styczne  w  formie:  znaczka,  kartki  pocztowej  oraz

stempla  okolicznościowego.  Znaczki  ukazały  się 
w  formie  arkuszy  po  9  znaczków.  Wszystkie  wy
dawnictwa pokazują historię Szpitala Powiatowego 
(budynek pierwszego szpitala oraz obecnego szpi
tala).                  

Edward Madejski

Emeryt,  były  długoletni  (  43  lata  )  pracownik  ZPGum"  De
gum" i DZOS "Stomil" w Dębicy (w tym były główny energe
tyk).  Członek  koła  filatelistów  nr  14  w  Dębicy  (od  1963 
roku), od 2007 roku Prezes Zarządu Koła PZF nr 14 w Dębi
cy, od 2003  roku wiceprezes Zarządu Okręgu PZF w Tarno
wie. Pomyslodawca  i wydawca (od 2014 roku) kwartalnika " 
Dębicki Magazyn  Filatelistyczny". Opracował  kilkanaście  pro
jektów znaczków i kartek pocztowych o tematyce dębickiej : 
jubileusze  szkół    "Kwiatek",  "Mechanik.  Szkoła  Muzyczna  , 
LO, oraz PCK i HDK w rejonie dębickim, TPZD Dębica, kartka 
70  lat  Szpitala  Powiatowego w  Dębicy.  Autor  23  artykułów 
zawartych w miesięczniku" Filatelista " i inne. 
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