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Tarczyca to niewielki gruczo∏, umiejscowiony
z przodu szyi, poni˝ej krtani, który wytwarza
trzy hormony. Dzi´ki nim nasz organizm
dzia∏a jak szwajcarski zegarek. Dwa – tyrok-
syna i trójjodotyronina – czuwajà nad uk∏a-
dem nerwowym, utrzymaniem w∏aÊciwej
temperatury cia∏a, przemianà materii, pra-
wid∏owà pracà uk∏adu sercowo-naczynio-
wego, mi´Êniowego i pokarmowego. Trzeci
– kalcytonina – odpowiada, razem z wydzie-
lanym przez przytarczyce parathormonem, za
gospodark´ wapniowo-fosforanowà organi-
zmu, czyli za stan naszych koÊci.

Tarczycà zawiaduje mózg, a konkretnie
podwzgórze i przysadka mózgowa. Gdy
podwzgórze otrzyma informacj´, ˝e we krwi
jest za niskie st´˝enie hormonów tarczycy, to
w naszym organizmie wydziela si´ tyreolibe-
ryna – zwiàzek, który stymuluje przysadk´
mózgowà. W efekcie przysadka wytwarza
tyreotropin´ – hormon pobudzajàcy tarczy-
c´ do syntezy tyroksyny i trójjodotyroniny.
JeÊli natomiast we krwi mamy zbyt du˝e st´-
˝enie hormonów tarczycy, to podwzgórze
oraz przysadka ograniczajà swojà dzia∏al-
noÊç i produkcja tyreotropiny spada.

Gdy tarczyca wytwarza za ma∏o lub za du˝o hormonów, zaczynajà si´ problemy. Ma
je kilkanaÊcie procent Polaków. Wi´kszoÊç z nich to kobiety, bo one cz´Êciej prze˝y-
wajà huÊtawki hormonalne.

Objawy niedoczynnoÊci tarczycy to: przewlek∏e, nieadekwatne do wysi∏ku zm´czenie;
sennoÊç, która nie ust´puje mimo picia sporej iloÊci kawy czy napojów energetycz-
nych; problemy z koncentracjà i zapami´tywaniem; os∏abienie mi´Êni; chroniczne
zaparcia; spadek odpornoÊci, którego efektem sà cz´ste infekcje; zmiennoÊç nastro-
jów – zw∏aszcza przygn´bienie, oboj´tnoÊç i sk∏onnoÊç do depresji; ciàg∏e uczucie
ch∏odu – nawet wtedy, gdy jesteÊ ciep∏o ubrany albo przebywasz w ogrzanych pomiesz-
czeniach; bóle, zaczerwienienie i pieczenie oczu, przypominajàce zapalenie spojó-
wek; nadwaga – niedoczynnoÊç tarczycy spowalnia przemian´ materii, daje si´ wi´c
szczególnie we znaki osobom, które majà tendencj´ do tycia; ∏amliwoÊç i wypada-
nie w∏osów; bladoÊç i suchoÊç skóry; obrz´k twarzy dajàcy wra˝enie zgrubienia
–„nalania” – rysów; powstanie tzw. wola, a wi´c powi´kszenie si´ obwodu szyi. 

Natomiast symptomy nadczynnoÊci tarczycy, b´dàce przeciwieƒstwem objawów jej
niedoczynnoÊci, to: podwy˝szone ciÊnienie krwi – zw∏aszcza skurczowe, ko∏atanie
serca i przyspieszone t´tno; nieuzasadniona nerwowoÊç, nadpobudliwoÊç oraz nie-
pokój; uczucie ciàg∏ego goràca i pocenie si´ – skóra sprawia wra˝enie stale wilgot-
nej; bezsennoÊç; ∏atwe m´czenie si´; cz´ste biegunki; nadwra˝liwoÊç na Êwiat∏o,
pieczenie i ∏zawienie oczu, wytrzeszcz jednej lub obydwu ga∏ek ocznych; chudni´cie,
mimo ˝e dopisuje ci apetyt.

JeÊli podejrzewasz, ˝e twoje problemy zdrowotne mogà wynikaç z zaburzonej pracy
tarczycy, to idê do lekarza internisty i poproÊ o skierowanie do endokrynologa. Nie
zwlekaj! Bo, jak widzisz – za ma∏o êle, za du˝o – te˝ nie dobrze. Hormonów musisz
mieç tyle, ile ci potrzeba.

Hormonalne przeboje BIULETYN
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Ukazanie si´ pierwszego numeru biuletynu
zbieg∏o si´ z wa˝nym dla szpitala wydarzeniem:
uroczystoÊcià otwarcia nowego laboratorium
diagnostycznego. Laboratorium zorganizowa∏a
firma DIAGNOSTYKA Sp. z o.o., która ponios∏a
koszty modernizacji pomieszczeƒ i nowocze-
snego wyposa˝enia oraz przej´∏a wszystkich
dotychczasowych pracowników szpitalnej 
Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej. (wi´cej
na: www.wolski.med.pl)

Umowa z DIAGNOSTYKÑ obowiàzuje
od 1 kwietnia br. i choç by∏ to prima
aprilis, to uruchomienie laboratorium
w nowej siedzibie faktycznie w tym dniu
nastàpi∏o. A nazajutrz, podczas
uroczystego otwarcia, dyrektor Marek
Balicki z dr. Jakubem Swadêbà,
prezesem DIAGNOSTYKI, przeci´li
symbolicznà wst´g´.

Powitawszy goÊci, dyrektor M. Balicki
przedstawi∏ korzyÊci, jakie b´dziemy
mieli ze zlecenia prywatnej firmie us∏ug z zakresu diagnostyki laboratoryjnej,
i podzi´kowa∏ pracownikom naszej starej Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej 
za trud w∏o˝ony w uruchomienie nowego laboratorium.

Prezes DIAGNOSTYKI, z którym rozmawia∏yÊmy w pierwszym numerze biuletynu,
wyrazi∏ przekonanie, ˝e tak jak inne szpitale, dla których pracuje jego firma,
b´dziemy zadowoleni z jakoÊci badaƒ, a ich wyniki b´dà dobrà podstawà do
diagnozowania i skutecznego leczenia. 

WÊród wielu zaproszonych goÊci da∏o si´ zauwa˝yç prof. Dagn´ Bobilewicz ze szpi-
tala klinicznego na Banacha, dr Mart´ Maryn´ – konsultanta wojewódzkiego 
ds. diagnostyki laboratoryjnej, dr. Andrzeja W∏odarczyka – przewodniczàcego
Okr´gowej Rady Lekarskiej w Warszawie,
Bartosza Dominiaka – przewodniczàce-
go Komisji Zdrowia Rady Warszawy,
Paw∏a Pawlaka – zast´pc´ burmistrza
Dziel-nicy Wola i cz∏onka Rady Spo∏ecz-
nej Szpitala Wolskiego, oraz Magdale-
n´ Rogoziƒskà – tak˝e cz∏onka Rady
Spo-∏ecznej naszego szpitala. Licznie
przy-byli nasi lekarze i piel´gniarki. Byli
te˝ dziennikarze.
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BIULETYN

Ogólnopolska sieç laboratoriów medycznych
Najwi´ksze doÊwiadczenie w outsourcingu medycznych 
laboratoriów diagnostycznych!

Nasi partnerzy
Szpital MSWiA w Krakowie 
Szpital Specjalistyczny im. S. ˚eromskiego w Krakowie
Scanmed Centrum Diagnostyczno-Lecznicze w Krakowie
Zak∏ad Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu 
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiàclecia Stefana Kardyna∏a 
Wyszyƒskiego w Aninie 
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Êw. Anny w Warszawie
Centrum Rehabilitacji im. prof. W. Weissa STOCER w Konstancinie-Jeziornie
SPZOZ DolnoÊlàski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka we Wroc∏awiu 
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wroc∏awiu 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 im. Marii Konopnickiej w ¸odzi 
Zespó∏ Szpitali Miejskich w Cz´stochowie 
Poznaƒski OÊrodek Specjalistycznych Us∏ug Medycznych 
Wojewódzki Specjalistyczny Zespó∏ Neuropsychiatryczny w Opolu
Specjalistyczny Zespó∏ Opieki Zdrowotnej nad Matkà i Dzieckiem w Poznaniu

...oraz

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyƒskiej 
Samodzielny Publiczny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej

˚yczymy wielu lat 
owocnej wspó∏pracy!

Dowiedz si´ wi´cej 
o DIAGNOSTYCE 
na www.diag.pl

Centrala:
Diagnostyka Sp. z o.o.
ul. Olszaƒska 5,
31-513 Kraków
tel. +48 12 29 50 100e-mail:
lab@diag.pl

www.diag.pl
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Od lewej: dr n. med. Jakub Swadêba, prezes
DIAGNOSTYKI, i dyrektor Marek Balicki

Pracujemy pe∏nà parà

Od lewej: mgr D. Nabia∏ek-¸ab´towicz, kie-
rownik laboratorium, dr farm. H. Zborowska,
przewodniczàca Oddzia∏u Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laborato-
ryjnej, prof. D. Bobilewicz z Akademii 
Medycznej w Warszawie
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Redakcja: Co to jest medycyna nuklearna i czym si´ zajmuje?

prof. Leszek Królicki: Medycyna nuklearna to samodzielna ga∏àê
medycyny, zajmujàca si´ leczeniem i diagnozowaniem chorób przy
u˝yciu izotopów promieniotwórczych. Metody medycyny nuklearnej
wykorzystywane sà mi´dzy innymi w onkologii, w leczeniu niektó-
rych typów nowotworów oraz jako zabiegi paliatywne, majàce na
celu zmniejszenie bólu zwiàzanego z wyst´powaniem rozsianego
procesu nowotworowego (np. przerzuty do koÊci). Stosowane sà
równie˝ w celu lokalizacji zmian, niewidocznych przy u˝yciu innych
Êrodków. Medycyna nuklearna stosowana jest równie˝ jako narz´-

dzie w diagnostyce i leczeniu wielu chorób, np. endokrynologicznych. 

R.: Jakie schorzenia sà leczone najcz´Êciej przy zastosowaniu metod medycyny
nuklearnej?

L.K.: Najcz´Êciej stosowanà metodà leczniczà jest oczywiÊcie leczenie ∏agodnych
schorzeƒ tarczycy. Zmiany chorobowe zdolne do wychwytywania jodu mogà byç 
leczone w∏aÊnie poprzez podawanie choremu kapsu∏ki z radioaktywnym jodem.
W ten sposób unikamy u wi´kszoÊci pacjentów koniecznoÊci wykonania zabiegów
operacyjnych. Dawki promieniowania sà na tyle ma∏e, a sama terapia tak bezpiecz-
na, ˝e wobec wi´kszoÊci przypadków prowadzona jest w trybie ambulatoryjnym. 

NajnowoczeÊniejszà stosowanà w naszym instytucie technologià (biotechnologià)
zwiàzanà z radioizotopami jest leczenie guzów neuroendokrynnych za pomocà 
pochodnych somatotstatyny czy te˝ ju˝ coraz cz´Êciej stosowane leczenie ch∏oniaków 
za pomocà przeciwcia∏ monoklonalnych wyznakowanych odpowiednim radio-
izotopem.

R.: W jakim zakresie instytut wspó∏pracuje ze Szpitalem Wolskim? 

L.K.: Wspó∏praca ze Szpitalem Wolskim uk∏ada si´ nam wyjàtkowo dobrze. Dotyczy
przede wszystkim schorzeƒ tarczycy, których liczba ostatnio niezwykle wzros∏a. 
MyÊl´, ˝e obecnie mo˝na mówiç ju˝ o swego rodzaju epidemii chorób tarczycy
w Polsce, podobnie zresztà jak i w ca∏ej Europie. Tak wi´c wspó∏pracujemy z Wami
przede wszystkim w zakresie diagnostyki i terapii radioizotopowej tarczycy. 

R.: Czy planuje Pan Profesor poszerzenie tej wspó∏pracy w przysz∏oÊci? 

L.K.: W moim przekonaniu wspó∏praca mi´-
dzy naszymi oÊrodkami powinna si´ dalej
rozwijaç i dotyczyç nie tylko endokrynologii.
MyÊl´, ˝e mamy du˝o do zaoferowania za-
równo w zakresie diagnostyki: chirurgicznej,
naczyniowej, chorób wewn´trznych, jak –
i na co chce zwróciç szczególnà uwag´ –
diagnostyki w dziedzinie schorzeƒ neurolo-
gicznych. Zapraszam serdecznie do wspó∏-
pracy w kontekÊcie nowej metody, która zo-
stanie wprowadzona w naszym oÊrodku
prawdopodobnie ju˝ w tym roku – myÊl´
o pozytonowej tomografii emisyjnej. Jest to
metoda, która znajduje zastosowanie przede
wszystkim w onkologii, ale równie˝ w neuro-
logii, a tak˝e w kardiologii. MyÊl´, ˝e ta
wspó∏praca b´dzie tym bardziej owocna, im
wi´cej oddzia∏ów Szpitala Wolskiego b´dzie
pami´ta∏o o medycynie nuklearnej.

Powsta∏ w 2000 roku, kiedy z I Oddzia-
∏u Chorób Wewn´trznych wyodr´bnio-
no Pododdzia∏ Endokrynologiczny.
Obecnie mo˝e si´ tu leczyç jednocze-
Ênie 61 chorych, w tym 10 ze schorze-
niami endokrynologicznymi. To najwi´k-
szy oddzia∏ w naszym szpitalu i w∏aÊnie
do niego Izba Przyj´ç kieruje najwi´cej
chorych. Dziennie notuje si´ tu od 10
do 15 nowych przyj´ç, po weekendach
zdarza si´ nawet do 25 nowych pacjen-

tów. Âredni czas pobytu pacjenta to 7 dni, choç zdarzajà si´ przypadki trudne, kie-
dy hospitalizacja trwa d∏u˝ej.

Endokrynologia to dziedzina medycyny zajmujàca si´ zaburzeniami funkcji gruczo-
∏ów wydzielania wewn´trznego; obejmuje schorzenia: podwzgórza, przysadki mó-
zgowej, tarczycy, trzustki, nadnerczy i gonad. Dzi´ki wspó∏pracy z oÊrodkami ze-
wn´trznymi nasz oddzia∏ na poziomie diagnostycznym jest w stanie „obs∏u˝yç” wszyst-
kie schorzenia z zakresu endokrynologii. DoÊwiadczenie prof. Leszka Królickiego,
kierownika Zak∏adu Medycyny Nuklearnej, umo˝liwia diagnoz´ i leczenie chorych
z u˝yciem jodu promieniotwórczego, co jest warunkiem koniecznym w procesie le-
czenia nadczynnoÊci tarczycy. Konsultacje wyjàtkowo trudnych przypadków mo˝liwe
sà dzi´ki wspó∏pracy z wysokospecjalistycznà Klinikà Endokrynologii CMKP w Szpita-
lu Bielaƒskim, kierowanà przez doc. Wojciecha Zgliczyƒskiego.

Nad sta∏ym rozwojem zawodowym swoich pracowników czuwa osobiÊcie
ordynator Oddzia∏u dr Anna Stefanowska. Pod jej mentorskim okiem
w ciàgu ostatnich 9 lat 6 osób zosta∏o specjalistami chorób 
wewn´trznych, a 3 rozpocz´∏y specjalizacj´ w zakresie endokrynologii.
W tym roku 2 osoby zdajà egzaminy specjalistyczne z interny. Swoje kwa-
lifikacje podnosi równie˝ piel´gniarka oddzia∏owa Ma∏gorzata 
Rydel-Pernak (na zdj´ciu), która 12 kwietnia 2007 r. obroni∏a prac´ licen-
cjackà i jeszcze w tym roku planuje ubiegaç si´ o przyj´cie na studia ma-
gisterskie na Wydziale Piel´gniarstwa Akademii Medycznej w Warszawie.
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Redakcja: Od kiedy pracuje Pani w naszym szpitalu?

Dr Anna Stefanowska: Ze Szpitalem Wolskim zwiàzana jestem od 1976 
roku. Tu robi∏am sta˝ podyplomowy, potem pracowa∏am jako m∏odszy,
a nast´pnie starszy asystent. Rozsta∏am si´ na krótko w latach dziewi´çdzie-
siàtych, ale wróci∏am w 1997 roku ju˝ jako specjalista w dziedzinie endokry-
nologii. Od 1998 roku pracuj´ na stanowisku ordynatora Oddzia∏u.

R.: Dlaczego postawi∏a Pani w∏aÊnie na endokrynologi´? 

A.S.: Od lat obserwuj´ rosnàce zapotrzebowania na us∏ugi endokrynologów,
zw∏aszcza w zakresie leczenia schorzeƒ tarczycy i nadnerczy. Faktycznie z mojej
inicjatywy powo∏ano w 1997 r. punkt konsultacyjno-endokrynologiczny,
przekszta∏cony w 1999 roku w ogólnodost´pnà Poradni´ Endokrynologicznà. 

R.: Jakie plany na przysz∏oÊç?

A.S.: Marzy mi si´ uzyskanie akredytacji dla szkoleƒ specjalizacyjnych z endokry-
nologii. Obecnie na 50 ch´tnych w województwie mazowieckim jest tylko
5 miejsc specjalizacyjnych, a to stanowczo za ma∏o. Zale˝y mi na rozbudo-
waniu Poradni. Jestem te˝ zaanga˝owana w utworzenie zaplanowanej
w Program Medyczny Szpitala Wolskiego Poradni Leczenia Osteoporozy.

f o r u m
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Do wàskiego grona 250 polskich chirurgów naczyniowych do∏àczy∏o
dwóch nowych specjalistów, dr Andrzej P∏oƒski i dr Marcin Trochim-
czuk. Obaj panowie sà pracownikami naszego Oddzia∏u Chirurgii
Naczyniowej. Obaj majà po 42 lata i posiadajà drugi stopieƒ spe-
cjalizacji z chirurgii. Obu w tajniki mistrzów wprowadzi∏ dr Marcin
Geremek – ordynator Oddzia∏u.

Andrzej P∏oƒski jest absolwentem Akademii Medycznej
w Bia∏ymstoku w 1991 r. W naszym szpitalu rozpoczà∏
prac´ w 1998 roku, w prowadzonej przez prof. Macieja
Borkowskiego Klinice Chirurgii Akademii Medycznej.
U nas te˝ kszta∏ci∏ si´, zdobywajàc kolejne stopnie spe-
cjalizacji. ˚ona Joanna ukoƒczy∏a specjalizacj´ w dzie-
dzinie kardiologii równie˝ w Szpitalu Wolskim. Ka˝dà
wolnà chwil´ sp´dza, grajàc w tenisa i p∏ywajàc. 

Marcin Trochimczuk ukoƒczy∏ II Wydzia∏ Lekarski Akademii 
Medycznej w Warszawie. W 1996 roku praktykowa∏ na sta˝u
w Pary˝u, gdzie zdoby∏ umiej´tnoÊci w wykonywaniu badaƒ ul-
trasonograficznych naczyƒ. W 1999 roku obroni∏ prac´ dok-
torskà pod kierunkiem prof. Macieja Borkowskiego. W oddzia-
le pe∏ni funkcj´ zast´pcy Ordynatora. Jest ˝onaty, ma dwoje
dzieci. W czasie wolnym jeêdzi na nartach i gra w tenisa. 
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RReeddaagguujjee  zzeessppóó∏∏ Edyta Kukliƒska, Barbara Lis-Udrycka, Iwona Nowowiejska
ee--mmaaii ll redakcja@szpital.wolski, redakcja@wolski.med.pl 
ttee ll .. 022 38 94 814, 0-601 31 51 01
PPrroojjeekktt  ggrraaff iicczznnyy Lena Maminajszwili/masz
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Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania i skracania tekstów

Oddzia∏ Internistyczno-Endokrynologiczny

NNoowwyy  ssppoossóóbb  ˝̋ yywwiieenn iiaa

Od 20 kwietnia br. ˝ywieniem w szpitalu b´dzie si´ zajmowaç firma
GASTROPOLGROUP Sp. z o.o., wyspecjalizowana w Êwiadczeniu tego
rodzaju us∏ug. Firma ta obs∏uguje ju˝ kilka szpitali w Warszawie, m.in.
Szpital Kliniczny na Banacha. Wi´cej w nast´pnym numerze biuletynu.

KKoottkk ii   ddoo  aaddooppcc jj ii

Dwa urocze kotki, Trefnisia i Plamka, czekajà na
nowy, ciep∏y dom. W tej sprawie prosimy o kontakt
z redakcjà.

MMaammmmooggrraaff iiaa  bbeezz   sskk iieerroowwaanniiaa

JeÊli skoƒczy∏aÊ 50-tk´, to koniecznie zg∏oÊ si´ na bezp∏atne
badanie mammograficzne. Skorzystaj z Programu Profilaktyki
Raka Piersi, który w tym roku znów realizujemy. Celem pro-
gramu jest zwi´kszenie wykrywalnoÊci raka piersi. Pami´taj, ˝e
wczesne wykrycie ma∏ej, bezobjawowej zmiany daje szans´
ca∏kowitego wyleczenia.

Badanie jest nieinwazyjne, nie wymaga ˝adnego dodatkowego
przygotowania. Aby je wykonaç, nie potrzeba skierowania.
Zach´camy – zadbaj o siebie, o swojà mam´, siostr´ czy
przyjació∏k´. Namów sàsiadk´, ˝eby te˝ o siebie zadba∏a.


