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Zalety i ograniczenia  
sali hybrydowej 
z punktu widzenia chirurga naczyniowego

dokształcania i biegłego posługiwania się zarówno 
metodami klasycznymi, jak i małoinwazyjnymi.

Jakie techniki operacyjne w chirurgii naczyniowej 
wykorzystuje się obecnie najczęściej? 
Piotr Szopiński: Klasyczne operacje naczyniowe polega-
ją na wykonywaniu różnego rodzaju pomostów omija-
jących niedrożne tętnice, wykonywanych z żył własnych 
lub sztucznych protez naczyniowych, zastępowaniu 
chorych odcinków tętnic protezami naczyniowymi, jak 
w przypadku tętniaków. Coraz częściej są wykonywane 

„OPM”: W jakim kierunku podąża obecnie chirur-
gia naczyniowa?
Piotr Szopiński: Chirurgia naczyniowa jest stosunkowo 
młodą, a jednocześnie jedną z najszybciej rozwijają-
cych się gałęzi medycyny. Znacząco zmieniła ona swo-
je oblicze w ciągu ostatnich 20 lat. Przeprowadzane 
dzisiaj zabiegi wewnątrznaczyniowe są mniej inwazyj-
ne, co zmniejsza ryzyko powikłań. Na rozwój tej dzie-
dziny wpływa także większa świadomość pacjentów 
na temat nowoczesnych metod leczenia, co wymu-
sza na chirurgach naczyniowych konieczność stałego 
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zabiegi wewnątrznaczyniowe z dostępu przez tętnice 
udowe, pachowe i ramienne. W wiodących ośrodkach 
tego typu metody stosuje się nawet w 80% przypadków. 
Największymi beneficjentami tych nowych technologii 
są pacjenci z chorobami aorty piersiowej i brzusznej 
ze względu na zdecydowanie mniejszy uraz operacyjny. 
Małoinwazyjne leczenie tętniaków aorty za pomocą 
stentgraftów jest metodą powszechną, także w Polsce. 
Dostępne są różne systemy protez wewnątrznaczynio-
wych, co pozwala na jak najlepsze dopasowanie ich 
do konkretnej anatomii tętniaka.

Jakie korzyści z zastosowania metod małoinwa-
zyjnych odnoszą pacjenci? 
Eliza Pleban: Właściwe i skuteczne leczenie wewnątrz-
naczyniowe, przywracające przepływ w tętnicach, po-
zwala na zagojenie się owrzodzeń niedokrwiennych, 
chroni przed amputacją i jej następstwami – zarówno 
zdrowotnymi, jak i społecznymi czy ekonomicznymi. 
Obecnie udało się osiągnąć wysoką skuteczność pa-
cjentów z zespołem niedokrwiennej stopy cukrzyco-
wej, sięgającą nawet 80-100% w wyspecjalizowanych 
ośrodkach. W porównaniu z operacjami klasycznymi 
zabiegi wewnątrznaczyniowe znacząco wpływają na: 
zmniejszenie utraty krwi, nasilenia dolegliwości bó-
lowych w okresie pooperacyjnym, skrócenie czasu 
hospitalizacji i rekonwalescencji. Zastosowanie zamy-
kaczy do miejsc nakłucia tętnicy pozwala na wczesne 
uruchomienie pacjenta już kilka godzin po operacji. 
Warto podkreślić, że zabiegi wewnątrznaczyniowe, 
szczególnie na tętnicach obwodowych, są przeprowa-
dzane w znieczuleniu miejscowym. Klasyczne operacje 
natomiast często wymagają znieczulenia ogólnego, 
które w większym stopniu obciąża pacjenta i czasem 
nie jest możliwe do zastosowania u osób z wieloma 
poważnymi chorobami współistniejącymi.

Jakie technologie znajdują zastosowanie przy za-
biegach małoinwazyjnych? 
Eliza Pleban: Przy zabiegach wewnątrznaczyniowych 
stosuje się szeroką gamę narzędzi i protez endowasku-
larnych, jak np.: cewniki balonowe, stenty, stentgrafty, 
balony lekowe, aterektomy, zamykacze itp., które po-
zwalają na przeprowadzenie nawet skomplikowanych 
operacji naczyniowych niemalże przez „dziurkę od klu-
cza”. Tego typu operacje wymagają również bardzo 
precyzyjnego obrazowania radiologicznego, dlatego 
sala operacyjna lub pracownia zabiegowa musi być 
wyposażona w angiograf stacjonarny. 

Hybrydowa sala operacyjna – czym różni się 
od tradycyjnej i jak została zorganizowana w Pań-
stwa ośrodku?
Piotr Szopiński: Sala hybrydowa jest sterylnym śro-
dowiskiem z laminarnym przepływem powietrza 
i posiada nie tylko wszystkie narzędzia potrzebne 
do przeprowadzania skomplikowanych operacji 
chirurgicznych, ale także mieści najnowocześniejsze 
urządzenia do obrazowania, takie jak angiograf, ul-

trasonograf czy urządzenie do wykonywania badań 
wewnątrznaczyniowych IVUS (intravascular ultraso-
nography), które umożliwiają wykonywanie zabiegów 
na tętnicach i żyłach w sposób małoinwazyjny. Innymi 
słowy, sala hybrydowa posiada jednocześnie zalety sali 
operacyjnej oraz pracowni naczyniowej. Do tego nale-
ży dodać, że jej niezbędnym wyposażeniem są rucho-
me kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne ze sprzę-
tem do znieczulenia i urządzeniami monitorującymi 
wszystkie funkcje życiowe operowanych pacjentów. 
Taka kombinacja pozwala lekarzom różnych specjal-
ności pracować jako jeden zespół i leczyć pacjentów 
w sposób wcześniej niedostępny. Skutkuje to mniej-
szą liczbą powikłań i zmniejsza śmiertelność. Bardziej 
złożone procedury i zabiegi spoza planu mogą być 
wykonane bezpieczniej w hybrydowej sali operacyjnej 
niż w tradycyjnej sali zabiegowej.

Sala hybrydowa w Instytucie Hematologii i Transfu-
zjologii w Warszawie została otwarta dziewięć lat temu. 
Powstała w rekordowo szybkim tempie – od stworzenia 
projektu do oddania jej do użytku minęło zaledwie dzie-
więć miesięcy, co jest bardzo krótkim czasem budowy 
dla tego typu obiektu. Sale, które powstawały wcze-
śniej, były projektowane głównie z myślą o operacjach 
kardiochirurgicznych. Natomiast obiekt w Instytucie 
Hematologii w Warszawie został stworzony na potrze-
by chirurgów naczyniowych, którzy brali czynny udział 
w powstawaniu projektu i jego późniejszej realizacji. 
Wyróżnia ją również architektura – sala została zaprojek-
towana na planie półokręgu i jest jedną z większych sal 
tego typu – zajmuje ponad 70 m² powierzchni. Posiada-
my wysokiej klasy sprzęt, w tym stacjonarny angiograf, 
z dodatkowymi możliwościami obrazowania naczyń, 
przy jednoczesnej redukcji dawki promieniowania joni-
zującego. Lampy operacyjne są wyposażone w kamery 
z laserowym ogniskowaniem i obrazem w jakości HD. 
Ten system umożliwia rejestrowanie zabiegów i trans-
misję obrazu, dzięki której są przeprowadzane konsul-
tacje nawet w czasie rzeczywistym. Wciąż modernizuje-
my wyposażenie sali i aktualizujemy oprogramowanie, 
by spełniała najwyższe standardy. Salę zaprojektowano 
tak, by jak najefektywniej wykorzystać jej możliwości, 
przy jednoczesnym zachowaniu jakości zabiegów. Ścia-
ny zostały wykonane z hartowanego szkła, co ułatwia 
zapewnienie właściwej aseptyki. Zastosowano również 
odpowiednie systemy ochrony radiologicznej, zarów-
no wokół stołu operacyjnego, jak i specjalne układane 
na ciele pacjenta osłony jednorazowe, pozwalające 
zmniejszyć dawkę promieniowania pochłanianego 
przez personel obecny na sali. Wokół sali znajduje się 
szereg dodatkowych pomieszczeń, w których przygo-
towuje się pacjenta do zabiegu i czasowo monitoruje 
po operacji, a także sterownia z konsolą obsługiwaną 
przez techników radiologicznych, pomieszczenia so-
cjalne i magazyn sprzętu jednorazowego.

W sali hybrydowej przeprowadzamy zarówno ope-
racje klasyczne, wewnątrznaczyniowe, jak i hybrydo-
we – czyli łączące obie metody. Pozwala to nam stale 
rozwijać i doskonalić metody chirurgicznego leczenia 
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tętniaków aorty. W Klinice Chirurgii Naczyniowej prze-
prowadzamy także skomplikowane zabiegi implantacji 
stentgraftów fenestrowanych i branchowych w przy-
padkach, gdy tętniak obejmuje tętnice trzewne lub łuk 
aorty. Zespół operuje także pacjentów wymagających 
zastosowania protez w różnych obszarach naczynio-
wych na aorcie, tętnicach trzewnych, tętnicach obwo-
dowych, w tym szyjnych.

Jakie kluczowe aspekty trzeba wziąć pod uwagę 
na etapie tworzenia nowej hybrydowej sali ope-
racyjnej?
Piotr Szopiński: Zdecydowanie trzeba powiedzieć, 
że hybrydowa sala operacyjna to przyszłość chirurgii 
naczyniowej. To oczywiście również poważna inwesty-
cja finansowa. Projektując nową placówkę, ważne jest, 
aby pamiętać o dzisiejszych potrzebach, ale nie zapo-
minać o gwałtownym rozwoju technologii. Posiadanie 
możliwie najnowocześniejszej sali operacyjnej to nie-
zbędny zasób, aby móc wykonywać szerokie spektrum 
minimalnie inwazyjnych zabiegów. Przestrzeń fizyczna 
jest kluczowa, a integracja różnych metod obrazowania 
– niezbędna. Nie bez znaczenia jest odpowiednia sep-
tyka, która przekłada się na skuteczność i bezpieczeń-
stwo leczenia – skomplikowana aparatura medyczna 
zawiera często szereg nierówności i trudno dostępnych 
miejsc, w których mogą się gromadzić bakterie, nawet 
jeśli te powierzchnie są starannie czyszczone i odpo-
wiednio dezynfekowane. Coraz częściej są stosowane 
przeciwbakteryjne powłoki obudowy systemów obra-
zowania, które pozwalają ograniczać namnażanie się 
mikroorganizmów na ich powierzchni. Ich szczelność 
oraz okablowanie poprowadzone wewnątrz systemu 
ułatwiają utrzymanie aparatu w czystości. Warto zwró-
cić szczególną uwagę na sposób montażu statywu 

systemu obrazowania, aby nie stwarzał on problemów 
z prawidłową pracą nawiewu laminarnego, a także 
na zapewnienie minimalnej kolizyjności z pozostałym 
wyposażeniem sali, szczególnie lampami operacyjny-
mi, kolumnami, monitorami mocowanymi na wysię-
gnikach. Obecnie wiele szpitali boryka się z niedobora-
mi personelu, co ogranicza ich możliwości świadczenia 
optymalnego leczenia w każdej sytuacji. Innowacyjne 
rozwiązania, które zmniejszają obciążenie personelu, 
mogą pomóc złagodzić ten problem. Niezbędna jest 
automatyzacja kroków obecnie często wykonywanych 
ręcznie przez lekarzy jako część procesu obrazowania. 
Przyszłością są inteligentne algorytmy, automatycznie 
oznaczające cel działania chirurga wraz z odpowied-
nimi punktami orientacyjnymi zgodnymi z anatomią 
naczyń pacjenta, pozwalającymi na precyzyjne pro-
wadzenie zabiegu. Szczególnie trudne przypadki, 
złożoność urządzeń i warianty leczenia wymagają 
integracji danych z różnych modalności w jednej sali 
hybrydowej. Systemy obrazowania muszą być łatwe 
w użyciu, umożliwiać pełne skupienie się na operacji 
i zapewniać doskonałą jakość obrazu przy najniższej 
możliwej dawce promieniowania.

Zabiegi wewnątrznaczyniowe są coraz częściej 
stosowane ze względu na  ich minimalną inwa-
zyjność, a czy takie zabiegi mają jakieś wady?
Eliza Pleban: Niestety tak, wadą wciąż pozostaje ko-
nieczność stosowania promieniowania i środków 
kontrastowych. Rozwój medycyny i techniki sprawia, 
że podejmujemy się coraz bardziej skomplikowanych, 
często długich zabiegów. Nowoczesne technologie 
stosowane w konstrukcji lamp rentgenowskich, detek-
tory z materiałów krystalicznych, automatyczne filtry 
w kolimatorze czy działające w czasie rzeczywistym 
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cyfrowe algorytmy przetwarzania obrazu sprawia-
ją, że systemy śródoperacyjne zadowalają się coraz 
mniejszą ilością promieniowania. Cieszy rosnąca świa-
domość operatorów, że promieniowanie jonizujące 
nie jest obojętne dla zdrowia pacjenta oraz wszystkich 
tych, którzy pracują w sali hybrydowej.

Piotr Szopiński: Dzięki obrazowaniu multimodalne-
mu, fuzji obrazów i technologiom przetwarzania koń-
cowego możemy szybciej i mniej inwazyjnie zarządzać 
bardziej złożonymi przypadkami. Procedury, takie jak 
implantacje stentgraftów do tętniaka aorty brzusznej, 
mogą być wykonane szybciej i przy użyciu mniejszej 
dawki promieniowania oraz środków kontrastowych. 
Oprogramowanie może nas wspomóc, automatycznie 
segmentując ściany aorty i tętnic odchodzących od niej, 
automatycznie wyznaczając osie naczyń, wizualizując 
ujścia głównych rozgałęzień i proponując strefy lądo-
wania dla stentgraftu. Tak uzyskany obraz 3D może być 
następnie nałożony na obraz fluoroskopowy, a ramię 
C angiografu – automatycznie ustawione w optymal-
nej projekcji do rozpoczęcia implantacji. Z kolei coraz 
wyższa jakość niskokontrastowego obrazowania 3D po-
zwala na szybką ocenę skuteczności zabiegu i natych-
miastowe wykrywanie ewentualnych przecieków.

Warto podkreślić, że nie tylko producenci angiogra-
fów proponują rozwiązania pozwalające na redukcję 
promieniowania i ilości aplikowanego środka kontra-
stowego. W fazie badań i rozwoju są różne projekty, 
zmierzające z jednej strony do śledzenia narzędzi wpro-
wadzonych do wnętrza ciała pacjenta, wykorzystujące 
np. lokalizację elektromagnetyczną czy technologię 
światłowodową, z drugiej – do projekcji obrazów i na-
wigacji w oparciu o rozszerzoną rzeczywistość, a wresz-
cie – dopasowania danych przedoperacyjnych do rze-
czywistej anatomii pacjenta w oparciu o uzyskiwane 
śródoperacyjnie dane z systemów OCT czy IVUS.

Na początku rozmowy wspomniał Pan Profesor 
o konieczności stałego podnoszenia kwalifikacji 
przez lekarzy. Czy tutaj również nastąpiły jakieś 
zmiany?

Piotr Szopiński: Kwestia prowadzenia ciągłego szko-
lenia dla lekarzy chirurgów naczyniowych, radiolo-
gów interwencyjnych czy pielęgniarek zabiegowych 
pozostaje niezwykle istotną sprawą. W tym obszarze 
przychodzą z pomocą również najnowsze osiągnięcia 
technologiczne, umożliwiające wykonywanie symu-
lacji zabiegów wewnątrznaczyniowych w środowisku 
wolnym od promieniowania i od ryzyka. Pozwalają one 
na przećwiczenie metod interwencyjnych przed ich 
przeprowadzeniem u rzeczywistych pacjentów. W peł-
ni zintegrowane połączenie angiografu z systemem 
symulacyjnym pozwala przeprowadzać interwencje 
naczyniowe na wirtualnym pacjencie w rzeczywistej 
sali zabiegowej. Przy coraz większej złożoności nowych 
procedur interwencyjnych pozwala to na zdobycie 
i utrzymanie niezbędnych umiejętności przy jedno-
czesnej poprawie bezpieczeństwa pacjentów.

Operatorzy mogą wykonywać symulowane zabiegi 
wewnątrznaczyniowe za pomocą elementów sterują-
cych angiografu, z uwzględnieniem angulacji ramie-
nia C, położenia stołu, używania pedałów nożnych 
i przeglądania obrazów fluoroskopowych na ekranie 
systemu, z wykorzystaniem rzeczywistych narzędzi, 
ale bez wyzwalania promieniowania. Rozwiązania 
symulacyjne pozwalają wykonywać wirtualne zabie-
gi, korzystając z obszernej biblioteki przypadków kli-
nicznych lub importować rzeczywiste dane obrazowe 
pacjentów z różnych modalności.

W sali hybrydowej Instytutu Hematologii i Transfu-
zjologii w Warszawie prowadzimy kursy i szkolenia dla 
lekarzy różnych specjalności, pielęgniarek zabiego-
wych i techników z całego świata. Dzięki wieloletniej 
współpracy z firmą SIEMENS staliśmy się ośrodkiem 
referencyjnym, który współpracuje z wieloma wiodą-
cymi ośrodkami chirurgii naczyniowej między innymi 
z Texas Heart Institute w Houston w USA. Wymiana 
doświadczeń pozwala nam na stały rozwój mimo 
ograniczeń finansowych i niedoszacowania wielu 
operacji wykonywanych w naszej klinice. q

Dziękuję za rozmowę. 


