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SPOtkANIA Z LUDŹMI MEDYCYNY

Każdy pacjent
jest inny
Rozmawiamy z Haliną Krystyną
Kowalczyk, ordynatorem oddziału
chorób wewnętrznych i Kardiologii
w Szpitalu im. K. jonschera.
 Prowadzony przez panią
doktor oddział ma 60 łóżek i
jest zlokalizowany przy
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Co to w praktyce
oznacza?

– Pacjenci z SOR-u to zdecydowana większość naszych
hospitalizowanych. Planowe
przyjęcia do naszego oddziału to jedynie niewielki procent chorych. Głównie leczymy chorych w stanach zagrożenia życia z ciężką niewydolnością krążenia, gdy
występują ciężkie odwodnienie, zaburzenia świadomości, ostre zespoły wieńcowe,
niezakwalifikowane do leczenia w pracowniach hemodynamiki zatorowości
płucne, zapalenia płuc z towarzyszącą im niewydolnością oddechową i krążenia.
 Czy tak wyjątkowy charakter oddziału wymaga od-

powiedniego zaplecza specjalistycznego?
– Leczymy wszystkie choroby internistyczne ze szczególnym uwzględnieniem
chorób układu krążenia i
układu oddechowego. Wymaga to oczywiście doskonałego zaplecza diagnostycznego:
wykonu-

jemy
bronschoskopie i spirometrie. Jeśli chodzi
o choroby układu krążenia, mamy salę intensywnego nadzoru kardiologicznego z 8 łóżkami monitorowanymi. Pacjenci w tej sali
znajdują się pod stałym nadzorem pielęgniarskim. Wykonujemy tam kardiowersje
elektryczne, mamy możliwość zakładania czasowej
stymulacji serca. Poza tym
pacjenci oddziału mogą
mieć wykonane także inne
badania np. tomografię komputerową, badania radiologiczne, NMR, ultrasonograficzne, endoskopie i wiele innych. W pracowni kardiologicznej pacjenci mają wykonywaną elektrokardiografię,
badanie aparatem Holtera:

całodobowe monitorowanie
EKG i ciśnienia tętniczego,
próby wysiłkowe.
 Przeciętny pacjent takiego oddziału to...
– Częściej kobieta niż mężczyzna, średnia wieku pacjentów oddziału to ok. 75
lat. Ale też obserwujemy, że z
roku na rok hospitalizujemy
coraz więcej łodzian w wieku 90 plus. Najstarszy pacjent, który był leczony w naszym oddziale miał 103 lata i
o własnych siłach wyszedł
do domu.
 Co różni organizm 80-latka od 100-latka?
– Jednoznacznie nie da się
odpowiedzieć na to pytanie,
bowiem zależy to od stopnia
uszkodzenia organizmu i
stwierdzonych schorzeń.
Zdarza się, co prawda, niezbyt często, że 100-latek jest
mentalnie i fizycznie w dużo
lepszej formie, niż na przykład 80-latek. Nie da się przyłożyć jednej miary do pacjentów, bo każdy człowiek jest
inny.
Dla chorych w wieku 80 –
100 lat charakterystyczna
jest wielochorobowość. To z
kolei przekłada się na leczenie, oznacza dysfunkcję wielu narządów. Osiągnięcie
optymalnej równowagi stanu zdrowia nie jest proste.
Przede wszystkim pacjenci
wymagają z reguły, aby zobiektywizować stan uszkodzenia ich organizmu, stopień zaawansowania chorób, aby właściwie ich leczyć. To zaś wymaga pogłębionej diagnostyki. Poza tym
często pacjenci, którzy trafiają do oddziału, nigdy wcześniej żadnej ze swoich chorób nie leczyli.
 Ich czas hospitalizacji jest
zatem dłuższy niż przeciętnego chorego w szpitalu?
– Są tacy, którzy przebywają
dłużej, na przykład ok. miesiąca. Ma to związek z ich zaawansowanym wiekiem,
wieloma schorzeniami, często jednoczasowo narastającą niewydolnością serca i zakażeniem nasilającym niewydolność krążenia, oraz
wtórnie niewydolnośią wielu narządów.

Ale to niejedyny problem.
Coraz częściej, gdy lekarz
ma wypisać takiego chorego
do domu, okazuje się, że nie
jest to możliwe. Osoba starsza, często niepełnosprawna
mieszka sama, nie ma nikogo bliskiego, kto zapewniłby
jej odpowiednią opiekę i pielęgnację. Istotą leczenia jest
nie tylko farmakoterapia, ale
też właściwa rehabilitacja,
czynności pielęgnacyjne.
Nawet jeśli nasz chory ma
rodzinę, to jego bliscy pracują zawodowo i często mają
problem z zapewnieniem
mu całodobowej opieki. Często też obserwujemy nowy
problem – pacjent ma dzieci,
wnuki, ale one mieszkają za
granicą.
 Jak często zdarzają się takie sytuacje, że lekarz nie
może wypisać pacjenta po
zakończonym leczeniu do
domu, bo chorym nie będzie
się miał kto zaopiekować?
– W skali miesiąca jest to kilkunastu pacjentów hospitalizowanych w naszym oddziale. Staramy się, aby nasi
chorzy nie opuszczali oddziału bez zabezpieczenia w
opiekę, czy będzie to opieka
społeczna w domu, czy
umieszczenie chorego w domu pomocy społecznej lub
zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Kolejny problem to
fakt, że wielu pacjentów nie
jest w stanie ponieść dopłat
do swojego pobytu w zakładzie opiekuńczym z powodu
bariery finansowej. Pielęgniarka społeczna zatrudniona w szpitalu musi w takich sytuacjach włączyć się
do działania, a to powoduje
wydłużenie pobytu w szpitalu.
Kolejna kwestia to osoby
bezdomne, które często trafiają do szpitala na przykład
bez dowodu osobistego. Takim pacjentom nasz pracownik socjalny musi pomóc w
wyrobieniu dokumentu tożsamości i dopiero wtedy może szukać dla takiej osoby
miejsca w domu pomocy
społecznej, a to oczywiście
wydłuża hospitalizację.
LILIANA BOGUSIAK-JÓŹWIAK
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pacjent pyta
– nfz odpowiada
Pac jent: Bardzo boli mnie ząb mądrości. Ząb jest w trakcie leczenia kanałowego, ale najprawdopodobniej trzeba go będzie
usunąć. Czy taki zabieg jest refundowany? Czy mogę go wykonać w każdym gabinecie stomatologicznym?
ŁOWNFZ: Ekstrakcje zębów są refundowane i można je wykonać w każdym gabinecie stomatologicznym, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Stomatolodzy
nie powinni pobierać opłat za tę procedurę.
Pac jent: Wyjechałem z Polski ponad 30 lat temu. Przez ten
czas byłem ubezpieczony u tamtejszego ubezpieczyciela, nie
byłem ubezpieczony w Polsce. W związku z planowanym powrotem na stałe do kraju chciałbym dowiedzieć się, jakie kroki powinienem uczynić, żeby uzyskać tu ubezpieczenie.
ŁOWNFZ: W przypadku nabycia prawa do emerytury lub renty
w kraju dotychczasowego zamieszkania istnieje możliwość
transferu tego świadczenia, za pośrednictwem banku, do Polski. W takim przypadku bank będzie miał obowiązek zgłoszenia pana do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli posiada pan
obywatelstwo polskie, może pan zgłosić się do dobrowolnego
ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ. Jednakże w związku z 30letnim okresem braku ubezpieczenia w Polsce zawarcie umowy o ww. ubezpieczenie wiąże się z dokonaniem opłaty dodatkowej za przerwę w ubezpieczeniu. Szczegółowe informacje nt.
dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego znajdzie pan na
stronie internetowej ŁOW NFZ lub uzyska w Dziale Spraw
Świadczeniobiorców pod nr tel. 42 275 41 66.
Pac jentka: Jestem w 10. tygodniu ciąży. Chciałabym się dowiedzieć, jakie badania, w jakim okresie przysługują mi w ramach ubezpieczenia. Jakie przepisy regulują tę kwestię.
ŁOWNFZ: Standardy postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej
sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem określa
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r.
Dokument ten precyzuje zalecany zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w ciąży, wraz z okresami ich przeprowadzania.
Pac jentka: Chciałabym skorzystać formy leczenia, jaką jest
pobyt w sanatorium. Niestety ciężko jest w przypadku leczenia
uzdrowiskowego ustalić termin potencjalnego urlopu. Czy do
sanatorium można jechać w ramach zwolnienia lekarskiego.
ŁOWNFZ: Osoba pracująca otrzyma zwolnienie lekarskie na
czas pobytu w szpitalu uzdrowiskowym (pobyt trwa 21 dni) lub
szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej (pobyt
trwa 28 dni).
Pamiętać należy jednak o tym, że skierowanie na leczenie
uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego,
biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, wskazania i
przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego oraz wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia pacjenta.
(LB)
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