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Sala hybrydowa
– synonim nowoczesnej 
medycyny zabiegowej 
Sala hybrydowa to sala operacyjna, w której mamy możliwość przeprowadzania 
zabiegów operacyjnych o zmniejszonej inwazyjności, dzięki zastosowaniu 
nowoczesnych technik obrazowania.

skuteczności i efektywności leczenia, jakie oferowała 
chirurgia tradycyjna.

Rozwój metod małoinwazyjnych, poprawa wyni-
ków leczenia i zmniejszenie urazu okołooperacyjnego 
nie byłyby możliwe bez postępu technologicznego, 
rozwoju instrumentarium chirurgicznego oraz po-
prawy diagnostyki związanej z powstaniem nowych 
metod obrazowania.

Wszystko to doprowadziło do powstania koncepcji 
hybrydowych sal operacyjnych, czyli kombinacji kon-
wencjonalnej sali operacyjnej z systemem obrazowa-
nia wysokiej rozdzielczości – rezonans magnetyczny, 
tomograf komputerowy, angiograf i ultrasonograf. 
Istnieją już systemy nakładania na siebie obrazów po-
szczgólnych badań co daje rewolucyjne możliwosci 
precyzyjnego wykonania zabiegów, dotąd nieznane.

Koncepcja kardiogrupy – Heart Team 
Jeszcze nie tak dawno, pacjent zgłaszając się do leka-
rza podstawowej opieki zdrowotnej, dziś rodzinnego, 
po rozpoznaniu choroby układu krążenia kierowany 
był do kardiologa, który prowadził leczenie i w przy-
padku konieczności wykonania procedury zabiego-
wej kierował chorego do kardiologa inwazyjnego bądź 
kardiochirurga, którzy kwalifikowali chorego do całko-
wicie odrębnych procedur. Rozwój małoinwazyjnych 
metod leczenia spowodował, że w przypadku jednej 
jednostki chorobowej można zastosować różne proce-
dury, czy to zachowawcze, czy to zabiegowe, o różnym 
stopniu inwazyjności, dostosowując je indywidualnie 
do pacjenta. Pojawiła się zatem potrzeba powołania 
zespołu specjalistów odpowiednich dyscyplin, którzy 
proponują pacjentowi najlepszą opcję terapeutyczną. 
Sztandarowym przykładem jest stenoza aortalna, gdzie 
do leczenia chirurgicznego (Aortic Valve Replacement 
– AVR), będącego do tej pory standardem postępo-
wania, dołączyła metoda przezskórnego wszczepienia 

W 1987 roku w „British Medical Journal” uka-
zał się artykuł pod tytułem The new surgery, 
poświęcony tak zwanym operacjom ma-

łoinwazyjnym. J.E.A. Wickham, autor tego opracowa-
nia, zatrudniony w Department of Minimally Invasive 
Surgery Institute of Urology w Londynie, przedstawił 
historię rozwoju chirurgii w trzech etapach:
a) Pierwszy – od czasów starożytnych do połowy dzie-

więtnastego wieku, kiedy to możliwości leczenia 
operacyjnego były mocno ograniczone ze względu 
na brak mozliwości anestezji i analgezji pacjenta. 
Operacje musiały być przeprowadzane bardzo szyb-
ko, w sposób niesłychanie inwazyjny i brutalny, ale 
celem było maksymalne skrócenie szoku urazowe-
go, jakim była operacja.

b) Druga faza, która trwała do lat sześćdziesiątych 
dwudziestego wieku, związana z wynalezieniem 
i rozwojem znieczulenia, resuscytacji i opieki po-
operacyjnej. Jest to epoka rozwoju niesłychanie 
skutecznych metod operacyjnych, do których do tej 
pory się odwołujemy, które stanowią „złoty standard” 
leczenia chirurgiczngo.

c) Etap trzeci jest związany z rozwojem technik chirur-
gicznych, kiedy zaczęto zwracać uwagę na mniejszą 
traumatyzację tkanek ograniczającą uraz okołoope-
racyjny.
Lata osiemdziesiąte ubiegłego stulecia to gwałtow-

ny rozwój chirurgii laparoskopowej, zapowiadający 
rewolucyjną zmianę w podejściu do leczenia opera-
cyjnego. Obecnie tzw. operacje małoinwazyjne są po-
wszechne w chirurgii naczyniowej i ogólnej, kardio-
logii, kardiochirurgii, ginekologii, urologii, ortopedii, 
neurochirurgii, otolaryngologii czy torakochirurgii. 
Każdy pacjent kwalifikowany do leczenia zabiego-
wego oczekuje, że metoda operacyjna zastosowa-
na do leczenia jego schorzenia będzie tak łagodna, 
jak to tylko możliwe, z jednoczesnym utrzymaniem 
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zastawki aortalnej (Transcatheter Aortic Valve Implan-
tation – TAVI). Koncepcja kardiogrupy nie jest pomy-
słem całkowicie nowym, albowiem podobne zespoły 
funkcjonowały już w onkologii i transplantologii. Jed-
nakże wypracowywany konsensus w tym wielodyscy-
plinarnym zespole pozwala w sposób optymalny dla 
chorego proponować metodę leczenia zabiegowego. 
Hybrydowa sala operacyjna wydaje się odzwierciedlać 
to wielodyscyplinarne podejście, ponieważ jest to miej-
sce,w którym zespół specjalistów złożony z kardiologa, 
kardiologa inwazyjnego, kardiochirurga, anestezjologa 
i echokardiografisty współpracuje ze sobą dla dobra 
chorego. Częstym gościem na tej sali jest również ra-
diolog zabiegowy i chirurg naczyniowy.

Projekt sali 
Jak już wcześniej wspomnieliśmy, sala hybrydowa 
to w pełni wyposażona sala opercyjna, której serce 
stanowi system obrazowania. W dzisiejszych czasach 
najczęściej jest to angiograf, choć może nim być re-
zonans magnetyczny czy tomograf komputerowy. 
Do tego dochodzi możliwość uzyskania obrazów 
ultrasonograficznych, wykonywania pomiarów he-
modynamicznych czy korzystania z systemów na-
wigacji. System zbudowany na potrzeby interwencji 
kardiowaskularnych najczęściej jest wykorzystywany 
przez kardiologów, kardiochirurgów czy chirurgów 
naczyniowych. Nie należy jednakże zapominać o gru-
pach zawodowych, takich jak anestezjolodzy, technicy 
radiologii perfuzjoniści czy pielęgniarki, którzy ściśle 

współpracują przy wykonywanych procedurach. Dla-
tego planując budowę sali hybrydowej, należy bardzo 
dokładnie rozplanować ułożenie systemu obrazowa-
nia, lamp operacyjnych, rodzaju stołu operacyjnego 
umożliwiającego wykonywanie badań obrazowych, 
miejsca dla monitorów zapewniających możliwość 
śledzenia obrazów angiograficznych, obrazów echo-
kardiograficznych i zapisów parametrów życiowych 
pacjenta czy też diatermii chirurgicznej, respiratora, 
sztucznego płuco-serca tak, aby w każdej chwili moż-
na było bezkolizyjnie wykorzystać posiadane zasoby 
i możliwości. Nie należy zapominać o ergonomicz-
nym miejscu doprowadzenia gazów medycznych, 
właściwego zasilania energetycznego, ochronie ra-
diologicznej z odpowiednio zbudowanymi ścianami 
pomieszczenia i usytuowaniem ochron osobistych. 
Projekt sali powinien uwzględniać przepisy dotyczące 
sterylności pomieszczenia, co wiąże się z konieczno-
ścią użycia laminarnego przepływu powietrza z dodat-
nim ciśnieniem, szczególnie przy wyborze angiografu 
z mocowaniem sufitowym. Nieodzownym systemem 
jest też system klimatyzacji potrzebny do utrzymania 
stałej temperatury w pomieszczeniu.

Angiograf 
Istnieje wiele możliwości konfiguracji operacyjnej sali 
hybrydowej w zależności od:
• wielkości posiadanego pomieszczenia,
• ilości środków finansowych,
• docelowych wymogów proceduralnych. 

Fot. 1. Sala hybrydowa Kliniki Kardiochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
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Generalnie mamy możliwość zastosowania systemu 
angiograficznego stałego lub przewoźnego. Główną 
zaletą systemu przewoźnego jest jego mobilność, 
możliwość używania w kilku pomieszczeniach. Jest 
to oferta dla ośrodków ze skromniejszym budżetem. 
Okupione to jest niestety gorszą jakością uzyskiwa-
nego obrazu, co ogranicza możliwość użycia takiego 
angiografu do procedur endowaskularnych na naczy-
niach o małym kalibrze. Inną wadą ramienia „C” jest 
słaby system chłodzenia ograniczający czas pracy 
urządzenia. W systemach montowanych na stałe uzy-
skujemy natomiast obrazy znacznie lepsze jakościowo, 
z możliwością mappingu czy wykorzystania techno-
logii trójwymiarowej. Dokonując wyboru określonego 
angiografu, który może być zamontowany do pod-
łogi lub do sufitu, niejako determinujemy wybory 
co do przestrzennego planowania sali. Niemieckie 
Towarzystwo Kardiologiczne rekomenduje do budo-
wy sal hybrydowych wykorzystywanie pomieszczeń 
o powierzchni minimum 60 metrów kwadratowych. 
Możliwe bowiem jest, że w trakcie wykonywania za-
biegu na takiej sali znajdzie się jednocześnie około 
20 osób. 

Bezpieczeństwo 
Sale budowane do interwencji naczyniowych standar-
dowo zaprojektowane są tak, aby jak najbardziej redu-
kować poziom promieniowania zarówno wewnątrz, 
jak i poza salą w pomieszczeniach sasiadujących z nią 
oraz znajdujących się również powyżej i poniżej sali. 
Typowa, chirurgiczna sala operacyjna nie jest w stan-
dardzie wyposażona w takie zabezpieczenia. Dlatego 
budując salę przeznaczoną do zabiegów hybrydo-
wych, należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie 
ścian, podłogi i sufitu. Przy stole operacyjnym powinny 
znaleźć się osłony radiologiczne chroniące personel 
bezpośrednio zaangażowany w zabieg operacyjny. 
Bardzo ważne jest, aby zapewnić jak największą mobil-

ność zamontowanej do sufitu ołowianej szybie. Szcze-
gólny nacisk powinno położyć się na edukację perso-
nelu, z uwzględnieniem prawidłowego stosowania 
zabezpieczeń osobistych, takich jak fartuch ochronny, 
okulary czy czepek ołowiany. Dobrą zasadą jest, aby 
personel niezaangażowany bezpośrednio w proce-
durę zabiegową znajdował się poza salą operacyjną. 
Odpowiednie umiejscowienie sterowni angiografu 
z dobrym systemem komunikacji pomiędzy opera-
torem a technikiem radiologii wydaje się kluczowe 
dla zachowania bezpieczeństwa pacjenta i personelu.

Koszty 
Budowa hybrydowej sali operacyjnej to ogromny wy-
siłek finansowy dla szpitala. Szacuje się, że średni koszt 
takiego przedsięwzięcia stanowi 120% kosztów budo-
wy konwencjonalnej sali operacyjnej. Natomiast dane 
na temat wydatków na doposażenie takiej sali wahają 
się i sięgają według różnych źródeł od 1 do blisko 5 mi-
lionów dolarów amerykańskich. Dlatego też, planując 
taką inwestycję, należy rozważyć, do jakiego rodzaju 
procedur sala będzie wykorzystywana tak, aby uzyskać 
jak najszybszy zwrot inwestycji. Fundacja Clevland 
Clinic podaje, że czas zwrotu poniesionych kosztów 
ich inwestycji wyniósł dwa lata, co może być trudne 
do osiągnięcia w ośrodku o mniejszym potencjale. 
Wydaje się więc, że projekt powinien uwzględniać 
po pierwsze możliwości ośrodka i specyfikę aktualne-
go dla danego terenu sposobu finansowania proce-
dur, a po drugie zapotrzebowanie rynku na określone 
procedury czy w końcu możliwość zatrudnienia wy-
szkolonego personelu.

Nie mniej ważnym aspektem wydaje się optymalne 
wykorzystanie sali hybrydowej tak, aby jak najkrócej 
pozostawała pusta. Krótko mówiąc, powinna być to sa-
la „międzykliniczna”, jednak umiejscowiona w pobliżu 
bloku operacyjnego kardiochirurgii i oddziału poope-
racyjnego kardiochirurgii, bowiem to pacjenci kardio-
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System do zarządzania obrazem na sali operacyjnej
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chirugiczni będą stanowić najtrudniejszą populację 
pacjentów na tej sali, których nie da się transportować 
na inne odcinki w szpitalu.

Hybrydowa sala kardiochirurgiczna wymaga 
maksymalnego wyposażenia, i wszystkie inne spe-
cjalnosci znakomicie będą się na niej realizować, 
bowiem w ich przypadku nie jest konieczne wyko-
rzystanie wszystkich możliwości hybrydowych (np. 
płuco-serca). Konstrukcja sali powinna jednak być 
tak zorganizowana, żeby specjalne możliwości nie 
przeszkadzały w wykonaniu procedur mniej wyma-
gających. Powinna umożliwiać łatwe wykorzystanie 
sali hybrydowej jako zwykłej sali operacyjnej lub jako 
typowego catlabu. 

W warunkach polskich koszt wyposażenia i ada-
ptacji zwykłej sali operacyjnej do warunków sali hy-
brydowej wynosi od 4 mln zł w zwyż, z czego sam 
angiograf z hybrydowym stołem chirurgiczno-angio-
graficznynym kosztuje od 2,5 mln zł. Pozostała kwota 
przeznaczana jest na adaptację pomieszczenia i wyno-
si od 1,5 mln zł w zależności od możliwości wykorzy-
stania istniejącej infrastruktury, czyli gazów, zasilania, 
kolumn anestezjologicznych itd. Chcąc wybudować 
salę hybrydową od nowa, trzeba się liczyć z wydat-
kiem rzędu 6 milionów zł.

Hybryda, sala operacyjna czy catlab? 
W wielu ośrodkach do procedur małoinwazyjnych, 
takich jak wszczepienie stentgraftu czy przezskórne 
zabiegi implantacji zastawki aortalnej, wykorzystuje 
się tradycyjne sale operacyjne czy pracownie kar-
diologii inwazyjnej, co związane jest z obniżeniem 
poziomu bezpieczeństwa chorego. W typowym ca-
tlabie, w przypadku konieczności konwersji zabiegu 
małoinwazyjnego do operacji klasycznej, napoty-
kamy szereg trudności wynikających ze specyfiki 
sali. Organizacja standardowego catlabu wyklucza 
zachowanie zasad sterylności narzędzi i stołu ope-
racyjnego, a także utrudnia dostęp do pacjenta 
zrówno operatorom, jak i anestezjologowi. Istnieją 

ograniczenia techniczne w postaci braku dostępu 
do odpowiedniej ilości gazów medycznych czy 
możliwości podłączenia ssania. Oświetlenie nie jest 
przystosowane do przeprowadzania zabiegów chi-
rurgicznych, co jest warunkiem sine qua non. Z kolei 
wykorzystywanie ramienia „C” na sali chirurgicznej 
wiąże się z pracą na obrazach o niższej rozdzielczości, 
brakiem możliwości obróbki cyfrowej obrazu, bra-
kiem angiografii rotacyjnej czy brakiem możliwości 
uzyskiwania obrazów w technice trójwymiarowej. 
W warunkach sali hybrydowej lepsza wizualizacja 
pozwala na dokładniejszą nawigację, wykonywanie 
trudniejszych procedur, np. wszczepiania branczo-
wanych stentgraftów oraz skrócenie czasu zabiegu. 
Dodatkowo przewoźne angiografy mają gorsze 
układy chłodzenia, co w przypadku dłużej trwającej 
procedury może wymuszać robienie przerw w celu 
obniżenia temperatury lampy. Wszystkie te czynniki 
powodują, że hybrydowa sala operacyjna jest miej-
scem najlepiej przystosowanym do wykonywania 
nowoczesnych operacji, miejscem gdzie możemy 
pacjentowi zapewnić maksimum bezpieczeństwa.

W standardowym catlabie, służącym do wykony-
wania badań koronarograficznych, ekran obejmuje 
mały obszar wystarczający do wizualizacji jednego na-
rządu. Na sali hybrydowej jest potrzebna wizualizacja 
znacznie większego obszaru, co wymaga wyposażenia 
w cyfrowy aparat angiograficzny typu DSA ze wzmoc-
nieniem o średnicy 40 cm, matrycą 1024 z możliwo-
ścią road-map oraz fluoroskopią pulsacyjną o wysokiej 
rozdzielczości czasowej i przestrzennej. Konieczna 
jest także wysoka precyzja lokalizacji stołu, chorego 
i pozycjonera, wymuszająca bezpieczny obrót lampy 
wokół chorego bez możliwości kolizji z pacjentem lub 
stołem. Konieczny jest pakiet analizy naczyniowej oraz 
hemodynamicznej. Sprawia to, że większość catlabów 
nie jest w stanie sprostać wymogom technicznym sali 
hybrydowej. Natomiast w przypadku sali hybydowej 
jest odwrotnie – może ona być z powodzeniem wy-
korzystywana jako catlab.

PLUSY MINUSY

1. Krótszy czas rekonwalescencji chorego

2. Krótszy pobyt pacjenta w szpitalu

3. Optymalizacja postępowania w opiece medycznej

4. Niższy ogólny koszt opieki

5. Minimalizowanie ryzyka niepowodzenia zabiegu

6. Prawdopodobny wzrost dochodów jednostki

7. Wyższa skuteczność edukacji personelu

8. Wyższa jakość obrazów z urządzeń zamontowanych na stałe

9. Promocja zespołów wielodyscyplinarnych 
i efektywniejsze wykorzystanie personelu i sprzętu 

1. Koszty ogólne opieki

2. Wyższe ryzyko infekcji

3. Przedłużony czas znieczulenia

4. Przedłużony czas ekspozycji 
na promieniowanie

Tab. 1. Wady i zalety posiadania sali hybrydowej
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Przyszłość 
W dzisiejszych czasach sala hybrydowa wykorzysty-
wana jest najczęściej do zabiegów sercowo-naczy-
niowych. Gwałtowny wzrost procedur tzw. małoiwa-
zyjnych: wszczepiania stentgraftów piersiowych czy 
brzusznych, stentów do naczyń obwodowych i prze-
zskórnego wszczepiania zastawek serca spowodo-
wał powstanie wielu hybrydowych sal operacyjnych. 
Co więcej, stały rozwój technologii medycznych, presja 
pacjentów, powstanie nowych technik opracowania 
obrazu z możliwością integracji, bez względu na spo-
sób jego uzyskania, znacząco rozszerzyły paletę zabie-
gów hybrydowych. Wydaje się, że takie dyscypliny, jak 
traumatologia, ortopedia czy neurochirurgia znacząco 
poszerzą potfolio tego typu zabiegów przy poprawie 
technik obrazowania. Bardzo ciekawy przykład sali hy-
brydowej wykorzystywanej w neurochirurgii opisuje 
Mitsunori Matsumae z Medycznego Uniwersytetu 
w Kanagawie, w Japonii. Połączono tam trzy różne 
metody obrazowania: angiograf, rezonans magnetycz-
ny i tomograf komputerowy. W obrębie jednej sali 
wydzielono trzy pomieszczenia, w których umiesz-
czono aparaturę do akwizycji obrazu różnymi tech-
nikami z mobilnym stołem operacyjnym mogącym 
przemieszczać się pomiędzy pomieszczeniami. Po-
zwala to na wykonywanie procedur z wykorzystaniem 
optymalnej metody obrazowania potrzebnej w danej 
chwili, diagnostykę czy też kontrolę wyników leczenia. 

Jednocześnie wykonywanie zbiegu z wykorzystaniem 
np. angiografu pozwala na równoległą diagnostykę 
przy użyciu tomografu komputerowego u innego 
pacjenta. Poza zabiegami nerochirurgicznymi rezo-
nans magnetyczny wykorzystywany był do chemo-
embolizacji lub chemoinfuzji różnego rodzaju guzów 
nowotworowych, rekanalizacji zamkniętych naczyń 
czy embolizacji w przypadku leczenia nadciśnienia 
wrotnego i splenomegalii.

Podsumowanie 
Sala hybrydowa to przede wszystkim sala operacyjna, 
w której mamy możliwość przeprowadzania zabie-
gów operacyjnych o zmniejszonej inwazyjności dzięki 
zastosowaniu nowoczesnych technik obrazowania. 
Cytując Michaela Jarotkiewicza z Loyola University 
Medical Center w Maywood (Stany Zjednoczone), 
posiadanie takiej sali przynosi niezaprzeczalne korzy-
ści dla szpitala:
1. Podnosi bezpieczeństwo pacjenta – wykonywanie 

zabiegów w pomieszczeniu multipotencjalnym 
powoduje, że w przypadku jakichkolwiek kompli-
kacji jesteśmy w stanie przeprowadzić diagnostykę, 
ocenić efekt wykonanej procedury i ewentualnie 
dokonać konwersji zabiegu.

2. Zwiększa potencjał diagnostyczno-terapeutyczny 
szpitala – w przypadku dużego obciążenia sala 
hybrydowa może być wykorzystana zarówno jako 

− Stoły operacyjne 
zintegrowane z angiografem

− Kolumny podsufi towe 
anestezjologiczne, 
chirurgiczne

− Lampy operacyjne 
z kamerami HD

− Ramiona monitorów large 
display 55”-60”

− Szeroka gama osłon 
radiologicznych

Dostawca kompletnych rozwiązań
wyposażenia sal hybrydowych

www.trumpfmedical.com
www.trumpfmedical.com/en/solu� ons/hybrid-or
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sala operacyjna do przeprowadzania zabiegów ope-
racyjnych w tradycyjny sposób, jak również służyć 
do wykonywania badań diagnostycznych.

3. Daje oszczędność czasu i pieniędzy – w przypad-
ku procedur łączonych, „hybrydowych”, nie ma ko-
nieczności przenoszenia pacjenta z oddziału na od-
dział, ustalania nowego terminu przyjęcia – można 
na przykład w trakcie jednego znieczulenia prze-
szczepić tętnicę podobojczykową do tętnicy szyjnej 
i następnie wszczepić stentgraft do aorty piersiowej.

4. Pogłębia współpracę personelu ukierunkowaną 
na chorego – ostateczny sukces terapeutyczny jest 
wynikiem współdziałania wielodyscyplinarnego 
zespołu od momentu diagnostyki poprzez etapy 
planowania i wykonywania zabiegu operacyjnego.

5. Wachlarz operacji z wykorzystaniem sali hybrydowej 
ulega stałemu poszerzaniu i można śmiało założyć, 
że zdominuje leczenie operacyjne i interwencyjne. 
Liczą się przede wszystkim bezpieczeństwo chore-
go i małoinwazyjność procedury bez obniżenia sku-
teczności jej wykonania. Należy jednak wspomnieć 
o rzeczywistych problemach w powszechnym 
wprowadzeniu idei sal hybrydowych. Nie chodzi 
bowiem o koszty jej budowy i koszty utrzymania 
w porównaniu do korzyści finansowych i zdrowot-
nych. Można mieć pewność, że rozwiazania te staną 
się niedługo obowiązkowe. Już w tej chwili czynni-
kiem rankingującym w warunkach udzielania świad-
czeń pod tytułem „endowaskularne zaopatrzenie 
tętniaka aorty” przy zawarciu umowy z płatnikiem 

jest posiadanie sali hybrydowej. Prawdziwy problem 
leży gdzie indziej. Sala hybrydowa wymaga do ob-
sługi wielodyscyplinarnego zespołu ludzkiego, który 
będzie ze sobą ściśle współpracował. Dlatego każdy 
szpital, który chciałby uzupełnić swoje wyposażenie 
w salę hybrydową, musi zadać sobie pytanie, czy 
dysponuje właściwą kadrą nie tylko pod względem 
wyszkolenia, ale także pod względem chęci i umie-
jętności współpracy w wielodyscyplinarnym zespo-
le. W tym należy upatrywać największą trudność 
w upowszechnieniu tego sposobu leczenia. q
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Fot. 2. Angiograf w sali hybrydowej Kliniki Kardiochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku


