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Dziewięciu mieszkańców woje-
wództwa pomorskiego zostało
najpewniejzakażonychśmiertel-
nieniebezpiecznymwirusemza-
palenie wątroby typu C podczas
badań diagnostycznych w Po-
morskim Centrum Medycznym
Euromedic - prywatnej firmie,
która dzierżawi pomieszczenia
w 7 Szpitalu Marynarki Wojen-
nejwGdańskuOliwie.

Nie da się wykluczyć, że to
wierzchołek góry lodowej, bo
tylkotyleosóbzakażonychudało
się do tej pory zidentyfikować.
Takiej ewentualności nie jest
wstaniewykluczyćwojewódzki
inspektorsanitarnywGdańsku,
współpracujący w tej sprawie
zWojskowymOśrodkiemMedy-
cyny Prewencyjnej w Gdyni,
który prowadził dochodzenie
epidemiologiczne.

W jego wyniku wojskowy in-
spektorat ustalił , że do drama-
tycznego zakażeniadojśćmogło
wskutek łamania przez Pomor-
skie Centra Medyczne
Euromedic podstawowych za-
sad higieny i aseptyki, polegają-
cegona wielokrotnymstosowa-
niuupacjentówsprzętujednora-
zowegoużytku.

Czy był to jednorazowy incy-
dent, czy ten proceder trwał
od dawna wykaże prokurator-
skiedochodzenie. Wedługinfor-
macji PCM - dyrekcja oliwskiej
placówki diagnostycznej
Euromedic powołała specjalną
komisję i prowadzi wewnętrzne
dochodzenie, które ma ustalić
winnychtychzaniedbań.

DozakażeniapacjentówPCM
wirusemwzwtypuCdoszło15li-
stopada ub. roku w późnych go-
dzinach popołudniowych. Jak
udało się nam ustalić - tego dnia
docentrumdiagnostycznegow7
Szpitalu Marynarki Wojennej
zgłosiło się naodpłatne badanie
tomokomputerowe z kontra-
stem28osób.

Według relacji naszych infor-
matorów, na skierowaniu jednej
zpacjentek widniałaadnotacja ,
że jest ona zakażona wirusem
wzw typu C. W trakcie badania
TK trzeba było jej podać dożyl-
nie kontrast. Na przedramieniu
kobietamiałazałożonyjednora-
zowy wenflon. Z pompą, która
tłoczyładojejżyłyśrodekcieniu-
jący, łączyłgoplastikowydrenze
strzykawką. Prawdopodobnie
do drenu dostały się kropelki
krwi zakażonej pacjentki. A po-
nieważ drenu nie wymieniano,
„poczęstowano” wirusem ko-
lejneosobyzkolejki.

I zapewne żyłyby one dalej
wbłogiejnieświadomości,gdyby
nie sensacyjnywręczzbiegoko-
liczności - w połowie stycznia
troje z nich trafiło na jedną salę
chorychwPomorskimCentrum
Chorób Zakaźnych i Gruźlicy
w Gdańsku. Wszyscy z ostrym
zapaleniem wątroby spowodo-
wanymwirusemtypuC.

Technik inżynier z Pruszcza
Gdańskiego, ksiądz z Tczewa

oraz emerytowany lekarz
z Gdańska Osowej. W piżamach
wyglądalizupełnieinaczejniż„w
cywilu”.

-Mimotoksiądzwydałmisię
dziwnieznajomy-relacjonujeje-
denzpacjentów-panKazimierz.
- Przypomniałem sobie, że tego
samego dnia, 15 listopada 2012
roku,siedziałemznimw pocze-
kalnioliwskiegoszpitala,czeka-
jąc na badanie TK. Wspólnie
doszliśmydowniosku,żetobar-
dzodziwnyzbiegokoliczności.

Z powodu utrzymujących się

złychparametrówwątrobowych
pan Kazimierz leżał w szpitalu
sześć tygodni. Tymczasem stan
zdrowia drugiego pacjenta po-
prawiłsięwciągudwóchtygodni
-ksiądzwyszedłdodomu. Poja-
wiłsięzatotrzecichoryzostrym
wzw- lekarz.

- Jego nie poznałem - za-
strzegapanKazimierz.-Nato,że
również poddał się badaniu TK
itotegosamegodniaiwtejsamej
pracownicomywpadliśmyprzy-
padkiem. Rozmawialiśmy.Opo-
wiadałem mu naszą historię.
Okazałosię,że onrównież badał
się za pomocą tomografu, tylko
nie pamiętał kiedy. Zadzwonił
do żony, a ta podała mu datę - 15
listopadaub.roku. Jasnesięstało,
żedozakażeniawirusemmogło
dojśćwtymsamymmiejscu.

Swoimi podejrzeniami po-
dzielili się z ordynatorem od-
działu. Lekarz - zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami - po-
wiadomił wojewódzkiego
inspektorasanitarnego wGdań-
sku. Tennatychmiastchciałpod-
jąć stosowne czynności. - Oka-
zało się, że nie jest to wcale takie
proste, bo w myśl wciąż jeszcze
obowiązujących anachronicz-
nych przepisów nie mamy

wstępu do tej placówki, ponie-
waż znajduje się ona na terenie
wojskowym - tłumaczy Anna
Obuchowska, zastępca dyrek-
tora wojewódzkiego sanepidu.
- I nie ma tu znaczenia, że więk-
szośćpacjentów7SzpitalaMary-
narkiWojennej orazpracującego
na jego bazie centrum diagno-
stycznegotocywile.

- Tym sposobem dochodze-
nie w tej sprawie przejął organ
Wojskowej Inspekcji Sanitarnej
- Wojskowy Ośrodek Medycyny
PrewencyjnejzsiedzibąwGdyni

-dodajeAnnaObuchowska. Na-
tomiast nadzór epidemiolo-
giczny nad wszystkimi osobami
z terenu Pomorza, które korzy-
stały z TK w PCM feralnego dnia
wpołowielistopada, przejęłypo-
wiatowestacjesanepidu.

-PomorskieCentraMedyczne
udostępniłylistępacjentóworaz
przebadały ich na obecność
przeciwciał wirusa wzw typu C
w laboratorium na terenie
oliwskiego szpitala - wyjaśnia
Aneta Bardoń z gdańskiej stacji
sanepidu.-Dziękitemuudałosię
zidentyfikować dziewięć zaka-
żonych osób. Nie da się wyklu-
czyć, że któraś z nich mogła za-
razić się wirusem C już wcześ-
niej, podczas jakiejś operacji,
przetoczenia krwi, a nawet
u fryzjera. Ostatecznie wątpli-
wościtemożerozstrzygnąćwy-
nik badań molekularnych, któ-
rych-jakojedynywPolsce-pod-
jął się Szpital Zakaźny
w Warszawie.

Nie zmieni to jednak wyni-
ków dochodzenia inspektorów
Wojskowego Ośrodka Medy-
cyny Prewencyjnej w Gdyni
w ośrodku firmowanym przez
Spółkę Euromedic Pomorskie
Centrum Medyczne. W piśmie,

którego adresatem jest dr Da-
riusz Cichy, pomorski woje-
wódzkiinspektorsanitarno-epi-
demiologiczny, czytamy: „W
przeprowadzonympostępowa-
niu ustalono prawdopodobną
drogę zakażeń, wskazując
naprocedurępodaniakontrastu
dożylnego. Przyczyniło się
do tego niezastosowanie się
do zaleceń producentów i dy-
strybutorówjednorazowychze-
stawów wstrzykiwaczy (tu
nazwafirmy) iwielorazoweuży-
wanie tego sprzętu”.

- Nie ulega wątpliwości,
sprzętu jednorazowego tam nie
wymienianoibyłużywanyupa-
cjentów wielokrotnie-twierdzi
kmdr por. dr Wiesław Waliłko,
rzecznik prasowy gdyńskiego
WOMP. - O podejrzeniu popeł-
nienia przestępstwa przez wy-
mienioną firmę powiadomili-
śmy Prokuraturę Rejonową
wGdańsku-Oliwie, atakżeszefa
Inspektoratu Służby Zdrowia
Wojska Polskiego.

Tojednakniekoniectejmro-
żącej krew w żyłach historii.
Na przełomie lutego i marca
do Szpitala Zakaźnego w Gdań-
sku trafiła kolejna dwójka pa-
cjentów z wzw typu C - starszy
mężczyznaimłodakobietaspod
Pelplina.Oniteżprzeszli15listo-
pada badanie TK w pracowni
w Oliwie. W obu przypadkach
próby wątrobowe wskazywały
na ostre zapalenie.

- To zakażenie wywróciło mi
życiedogórynogami-przyznaje
pan Kazimierz. Wynik badania
TK był mu potrzebny do plano-
wanej operacji przypadkowo
wykrytego tętniaka tętnicy bio-
drowej. Zabieg miał się odbyć
w lutym, nie odbył się, bo pan
KazimierzwylądowałwSzpitalu
Zakaźnym.

-Chodzęztymtętniakiemjak
z bombą w brzuchu, mam tylko
nadzieję, że operacji doczekam.
Naraziewynikibadańwątrobyją
wykluczają.
j.gromadzka@prasa.gda.pl

Żółtaczkazamiast leczenia
Jolanta

Gromadzka-Anzelewicz

Gdańsk

Skandal w Pomorskim Centrum Medycznym Euromedic - zakażono tam dziewięciu pacjentów

-Tozakażeniewywróciłomiżycie
dogórynogami -przyznajepan
Kazimierz, jedenzzakażonych

Rozmowa z dr. n. med.
Krystyną Witczak-
Malinowską, woje-
wódzkim konsultan-
tem ds. chorób zakaź-
nych

Czy zakażenie wirusem wzw
typu C jest groźne?
Bardzo groźne, bo to wirus
podstępny, zakażenie najczęś-
ciej przez wiele lat nie daje
żadnych objawów, choć
w wątrobie toczy się proces
chorobowy. Osoba zakażona
może odczuwać tylko gorsze
samopoczucie, osłabienie.
O tej porze roku większość
ludzi tego typu dolegliwości
kładzie na karb wiosennego
przesilenia. Dlatego wiele
osób nie zdaje sobie sprawy
z tego, że jest zakażona.

Jak wielu?
Liczbę zakażonych w Polsce
szacuje się na 630-730 tysięcy
osób. 90 proc. z nich nie ma
o tym zielonego pojęcia.

W latach 70. i 80. pacjenci
masowo zakażali się, wów-
czas przede wszystkim wiru-
sem typu B, bo w szpitalach
brakowało sprzętu jednora-
zowego użytku.
Zakażenia wzw typu C,
do których ostatnio doszło
w placówce na Polankach, jed-
noznacznie wskazują, że zasa-
dy higieny nadal nie wszędzie
są przestrzegane, tyle że tym
razem ze względu na oszczęd-
ności. Jak widać, na sprzęcie
jednorazowym oszczędzać nie
wolno. Nie tak dawno do
podobnego masowego zakaże-

nia doszło w stacji dializ
na zachodzie Polski i to
z podobnego powodu.

Pięciu zakażonych wGdań-
sku trafiło w ostrym stanie
do Szpitala Zakaźnego.
W przypadku wzw typu C
zdarza się to rzadko, ale tacy
chorzy mają większe szanse
wyeliminowania wirusa. Prob-
lem w tym, że nie mają oni
dostępu do leczenia Interfero-
nem, bo w stanach ostrych
NFZ go nie refunduje. Tym-
czasem w 80 proc. przypad-
ków wzw typu C przechodzi
w postać przewlekłą, prowadzi
do marskości wątroby i rozwo-
ju pierwotnego raka wątroby.

Terapia Interferonem zwięk-
sza szanse chorego, ale jest
dla organizmu bardzo obcią-
żająca.
Dlatego karygodne jest, że
trzeba rozważać taki rodzaj
terapii tylko z tego powodu, że
człowiek poszedł do placówki
zdrowia na tomografię kom-
puterową.

Podobno pacjent, od które-
go zaczął się ten łańcuszek
zakażeń, miał na skierowa-
niu wpis, że jest zakażony
wirusem wzw typu C.
Taki wpis wcale nie był
potrzebny. Personel medyczny
ma obowiązek traktować każ-
dego pacjenta jako potencjal-
nie zakażonego i ściśle prze-
strzegać procedur.

Dr Krystyna Witczak-
Malinowska kieruje Kliniką
Chorób Pasożytniczych
i Tropikalnych w Gdyni

Grozi im marskość, a nawet
pierwotny rak wątroby
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ZpowoduzakażeniawirusemwzwtypuC panKazimierzniemożeprzejśćoperacji tętniaka

Skomentuj nadziennikbaltycki.pl
Copowinnogrozićtym,którzydopuścili
dozarażeniazdrowychosób?
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ConatoPomorskieCentrumMedyczne?

- 20 lutego br., natychmiast
po otrzymaniu informacji
o trzech osobach hospitali-
zowanych z ostrymwzw typu
C, które dnia 15 listopada
2012 r. zostały poddane
badaniu TK z kontrastem
dożylnymw Pomorskim
CentrumMedycznym, nada-
liśmy sprawie najwyższy
priorytet w trosce omaksy-
malizację bezpieczeństwa
naszych pacjentów - mówi
Piotr Pytlewski, dyrektor
PCM. - Dokonaliśmy szcze-
gółowej analizy procedur
oraz stopnia ich przestrzega-
nia przez nasz personel.
Aktualnie dane te bada spe-
cjalnie powołana komisja,
w skład której wchodzą leka-

rze specjaliści oraz mene-
dżerowie odpowiedzialni
za sprawy technicznej eks-
ploatacji sprzętu.W przypad-
ku udowodnienia nieprze-
strzegania procedur lub inne-
go uchybienia, którego skut-
kiemmogły być zakażenia
lub zagrożenie dobrostanu
pacjenta, określone osoby
zostaną ukarane dyscypli-
narnie. Mając świadomość
skali zakażeń wzw typu C
w naszym kraju, pragniemy
wyjaśnić wszelkie okolicz-
ności, jakie mogły spowodo-
wać wystąpienie objawów
wzw u naszych pacjentów,
którzy byli na badaniach
diagnostycznych w Centrum.


