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ROZMOWA Z RAFAŁEM GÓRSKIM, ORDYNATOREM ODDZIAŁU
NEUROCHIRURGII, W SZPITALU ZACHODNIM IM. JANA PAWŁA II W GRODZISKU
MAZOWIECKIM, DYREKTOREM MEDYCZNYM SZPITALA LEKMED

– Choroby kręgosłupa są coraz powszechniejsze, większość czasu
spędzamy siedząc w pracy czy też w samochodzie. Jak często przychodzą do pana pacjenci uskarżający się na dolegliwości bólowe
spowodowane takim trybem życia?
– Rzeczywiście, mamy coraz mniej czasu, by zadbać o kondycję
naszych kręgosłupów. Przyjmuję mnóstwo pacjentów, u których stopień głębokości zaburzeń fizjologii kręgosłupa jest różny. Gdy pytam ich o tryb życia, większość wskazuje na prace
siedzące, które w dłuższym okresie mogą być cichym zabójcą
kręgosłupa.

– Co konkretnie się dzieje z kręgosłupem od strony jego fizjologii
podczas siedzącego trybu życia?
– Dyskopatia, bo o takim schorzeniu mówimy, to choroba krążka międzykręgowego. Kiedy dysk międzykręgowy jest zdrowy,
w jego budowie możemy zauważyć jądro miażdżyste, które jest
w widoczny sposób oddzielone od pierścienia włóknistego.
Pierścień znajduje się na obwodzie jądra. Kiedy dysk zaczyna
chorować, dochodzi do zmian w obrębie tego krążka. Granica pomiędzy jądrem miażdżystym i pierścieniem włóknistym
staje się coraz mniejsza. Codzienne, długotrwałe siedzenie powoduje zwiększone obciążenia i dysk staje się coraz bardziej
uszkodzony, tworzą się mikrourazy. Bywa, że pierścień ulega
rozerwaniu i jądro miażdżyste przedostaje się do jego środka.
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Nie zrzucajmy bólu pleców
na zmęczenie czy przepracowanie, to może być pierwszy
alarm, który zlekceważony
doprowadzi do spotkania
z neurochirurgicznym nożem.
Dysk uwypukla się uciskając kanał kręgowy, co powoduje doznania bólowe o różnej intensywności. Niestety, choroba dysku
powoduje zmiany w całym segmencie kręgosłupa, wpływa na
jego elementy stabilizujące: stawy międzykręgowe, więzadła,
powoduje nieprawidłowe funkcjonowanie aparatu mięśniowego. Często operacja to jedynie wyjście, dzięki któremu możemy
uwolnić się od bólu, kiedy już inne metody – takie jak rehabilitacja i farmakoterapia – zawiodły. W przypadku poważnych
dolegliwości, po odpowiedniej kwalifikacji schorzenia, jak
również ocenie stopnia degradacji dysku, można zastosować
zabieg wszczepienia implantu w miejsce usuniętego krążka.
Mamy teraz szeroki wybór implantów ruchomych, inaczej na-
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RAFAŁ GÓRSKI – Specjalista z dziedziny neurochirurgii i neurotraumatologii oraz chirurgii kręgosłupa. W 1996 roku ukończył
Akademię Medyczną w Warszawie, od 1999 roku starszy asystent
w Klinice Neurochirurgii, po czym w 2002 roku uzyskał II stopień
specjalizacji w zakresie neurochirurgii i neurotraumatologii. W latach 2005-11 prowadził wykłady i kursy doszkalające z zakresu neurochirurgii i chirurgii kręgosłupa w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. W latach 2008-11 zastępca kierownika Kliniki
Neurochirurgii CMKP w Warszawie. Od 2011 roku do dnia dzisiejszego pełni funkcję ordynatora Oddziału Neurochirurgii w Szpitalu
Zachodnim i od 2013 roku dyrektora medycznego Szpitala Lekmed.
Regularnie poszerza wiedzę na kursach w Europie i USA.
Jest członkiem wielu krajowych i zagranicznych towarzystw zrzeszających chirurgów kręgosłupowych – Polskiego Towarzystwa
Neurochirurgów (PTNch), Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, North American Spine Society (NASS), AO Spine, posiada
certyfikat Europejskiego Chirurga Kręgosłupa.

zywanych sztucznymi dyskami, dzięki którym przy odpowiednim leczeniu rehabilitacyjnym po operacji możemy wrócić do
pełnej sprawności. Jest to obecnie najlepsza i najnowocześniejsza metoda leczenia – szczególnie w odcinku szyjnym. Często
zmiany zwyrodnieniowe są tak zaawansowane, że jedynym
wyjściem jest przeprowadzenie rozległych operacji stabilizacji.
Ale potrafimy je też wykonać wykorzystując techniki małoinwazyjne. Oprócz wspomnianych metod operacyjnych, dysponujemy szeregiem technik przezskórnych oraz endoskopowych.
Należy podkreślić, że o wyborze odpowiedniej metody leczenia decyduje właściwa kwalifikacja pacjenta do danego typu
procedury, o której stanowi stan kliniczny oraz wynik badania
obrazowego.

– Interweniuje pan wtedy, gdy na profilaktykę jest już za późno…
– Zanim podejmę decyzję o operacji, zawsze próbuję zrobić
wszystko, aby jej uniknąć. Jeśli możemy zrobić coś, co może zapobiec interwencji chirurgicznej, zróbmy to koniecznie. Mam
na myśli profesjonalną rehabilitację, która w wielu przypadkach nie tylko może zapobiec operacji, ale na długo poprawić
komfort dalszego sprawnego funkcjonowania. Podkreślam, że

w przypadkach choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, o której
mówimy, należy pamiętać o odpowiedniej rehabilitacji. Mam
na myśli wieloprofilowość, zawierającą się zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu. Centrum Medyczne Lekmed, w którym
objąłem funkcję dyrektora medycznego, a także jestem konsultantem z zakresu neurochirurgii oraz chirurgii kręgosłupa,
zapewnia nie tylko rehabilitację, ale i Szkołę Pleców. Szczególnie ważny jest też stały nadzór psychologiczny w połączeniu
z diagnostyką psychologiczną przed zabiegiem, monitorowanie
jakości życia w procesie leczenia rehabilitacyjnego przed operacją, jak i po. Słowem, Lekmed proponuje podejście holistyczne,
bo tylko tak patrząc można mówić o profilaktyce i skutecznym
leczeniu.

– Jako neurochirurg i chirurg kręgosłupowy jest pan na bieżąco
z najnowszymi technikami operacyjnymi i technologiami.
– Neurochirurgia i chirurgia kręgosłupa to moja pasja. O nowych rozwiązaniach w tej dziedzinie dowiaduję się jako stały
uczestnik szkoleń i kursów prowadzonych na świecie. Dzięki
permanentemu wzbogacaniu wiedzy oddziały neurochirurgii
i chirurgii kręgosłupa, którymi kieruję zarówno w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim, jak również w szpitalu
Lekmed, są w stanie poradzić sobie z najbardziej skomplikowanymi schorzeniami i urazami nie tylko kręgosłupa, ale też
chorobami ośrodkowego układu nerwowego: zarówno mózgu,
jak i rdzenia kręgowego. Pacjenci z problemami onkologicznymi, takimi jak guzy mózgu, guzy kręgosłupa, nowotwory
rdzenia kręgowego, choroby naczyniowe: tętniaki i naczyniaki, mogą znaleźć u nas specjalistyczną i profesjonalną pomoc
chirurgiczną. W leczeniu wykorzystujemy najnowsze techniki
operacyjne, łącznie z najbardziej zaawansowanymi technikami
małoinwazyjnymi, bezpieczeństwo chorych w trakcie operacji podnosimy używając neuromonitoringu śródoperacyjnego, który na bieżąco informuje nas o funkcji mózgu i rdzenia
kręgowego. W leczeniu chorób naczyniowych wykorzystujemy
nowoczesne i małoinwazyjne techniki wewnątrznaczyniowe.
Dzięki wiedzy pozyskiwanej na kursach jesteśmy w stanie podjąć się rozwiązania znakomitej większości problemów, z którymi zmagają się pacjenci z chorobami z zakresu szeroko pojętej
neurochirurgii i chirurgii kręgosłupa. Dodatkowo prowadzę
szkolenia w zakresie chirurgii kręgosłupa oraz odpowiadam za
wprowadzanie najnowszych technologii na polski rynek chirurgiczny.

– Jak możemy zapobiegać chorobom kręgosłupa?
– Jak wcześniej wspomniałem, profilaktyka jest ogromnie
istotnym działaniem zapobiegającym powstawaniu nieprawidłowości. Nawet gdy dolegliwości są mało odczuwalne, warto
udać się na ocenę fizjoterapeutyczną, dzięki której otrzymamy
zestaw ćwiczeń dostosowanych do odczuwanych dolegliwości.
Wspominałem już o celowanym w stronę profilaktyki programie Szkoła Pleców, który jest realizowany w Klinice Lekmed
i daje konkretne wskazówki odnośnie zdrowych zachowań zapobiegających rozwojowi choroby dyskowej, nawet przy przewadze trybu siedzącego nad aktywnym. Nie zrzucajmy bólu
pleców na zmęczenie czy przepracowanie, ponieważ może być
to pierwszy alarm, który zlekceważony doprowadzi do spotkaDM
nia z neurochirurgicznym nożem. n 
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