
konsultacjom specjalistów: kardiologa, chi-
rurga naczyniowego, ginekologa i stomatolo-
ga i zabieg mógł się odbyć. Teraz jestem ponad 
rok od zabiegu i  czuję się bardzo dobrze. 
Nauczyłam się ćwiczeń i wykonywałam je 
od razu skrupulatnie w domu i nadal ćwiczę 
sama. Nie wiem co by było gdybym musiała 
czekać dłużej na operację. Janina z Łodzi

Jaką ilość endoprotez może udźwignąć 
Klinika? 

„Klinika nie posiada limitu na wykony-
wanie operacji w  ramach refundacji NFZ. 
W  niektórych szpitalach kolejki są kilku-
letnie, u  nas kolejka zaczyna się kurczyć 
z  uwagi na to, że mamy ogromne zasoby 

ludzkie i infrastrukturalne. W naszej Klinice 
pacjentami opiekuje się wysoce wykwali-
fikowana i  doświadczona kadra lekarska 
i pielęgniarską. Dysponujemy nowoczesnymi 
salami operacyjnymi i niezwykle przyjaznym 
oddziałem szpitalnym, otwartym (beztubo-
wym) rezonansem magnetycznym i  cyfro-
wym aparatem rentgenowskim. Kontrakt 
z NFZ pozwala nam na operowanie w Łodzi 
pacjentów z całej Polski. Chcemy pomóc jak 
największej liczbie pacjentów. Jako placówka 
z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie 
ortopedii i traumatologii (ponad 30 lat), jeste-
śmy gotowi na wykonywanie operacji również 
w weekendy.” – mówi dr Marek Krochmalski.

W ielospecjalistyczna klinika Medical 
Magnus z Łodzi, od zeszłego roku roz-
wiązuje ten niezwykle gorący problem, 

a  tym samym zachęca by zgłaszać się na 
zabiegi endoprotezoplastyki stawu kolano-
wego i biodrowego. „Jako, że otrzymaliśmy 
od Narodowego Funduszu Zdrowia zgodę na 
wykonywanie zwiększonej ilości endoprotez, 
zachęcamy do kontaktu z naszą Kliniką każ-
dego, borykającego się ze zmianami zwyrod-
nieniowymi stawów pacjenta, który posiada 
skierowanie na zabieg operacyjny. Ja osobiście 
kieruję zespołem i operuję w zakresie protez 
bioder, natomiast operacje endoprotezopla-
styki kolan wykonuje znany i ceniony prof. 
dr hab. n. med. Dariusz Witoński.” – mówi 
ordynator oddziału ortopedyczno-urazowego 
Medical Magnus, dr n. med. Jacek Magnu-
szewski, specjalista ortopeda-traumatolog.

Kto kwalifikuje się do leczenia operacyj-
nego? 

„Kwalifikacją jest przede wszystkim ból, 
dyskomfort oraz organicznie ruchomości, 
które uniemożliwiają Pacjentowi codzien-
ne funkcjonowanie. Zmiany zwyrodnienio-
we, zniekształcenia stawów to długotrwałe 
konsekwencje nieleczonych dolegliwości. 
Zapewne większość z nas ma w swoim naj-
bliższym otoczeniu osobę udręczoną silnym 
bólem stawu kolanowego czy biodrowego, 
który powoduje ogromne cierpienie i często 
jest przyczyną niemożności wyjścia z domu, 
do rodziny, przyjaciół. Jeśli poziom choroby 
zwyrodnieniowej stawów nie wskazuje na 
skuteczność alternatywnych metod leczenia, 
pacjent jest kierowany na endoprotezopla-
stykę stawu w naszym Szpitalu gdzie na ten 
moment możliwe jest wykonanie operacji 
nawet w  miesiącu lutym i  marcu 2018.” 
– mówi dr Marek Krochmalski, specjalista 
ortopeda-traumatolog, szef Kliniki Medical 

Magnus, pionier leczenia innowacyjną meto-
dą komórek macierzystych CD34+ z  krwi 
własnej pacjenta. 

Czy wiek przeszkadza w otrzymaniu świad-
czenia? 

„Nie, wiek Pacjenta nie stanowi ogranicze-
nia. Jedynie kwestia kwalifikacji medycznej 
wskazuje, kto nadaje się do endoprotezopla-
styki. Pacjent by został zakwalifikowany do 
leczenia musi przejść m.in. przez badanie 
kardiologiczne i internistyczne i na podstawie 
ogólnego stanu zdrowia pacjenta podejmowa-
na jest decyzja o wykonaniu operacji.” – mówi 
dr n. med. Jacek Magnuszewski.

Jak długo trwa przygotowanie do operacji? 
„Przygotowanie zależy od liczby niezbęd-

nych konsultacji u  specjalistów i  badań. 
Jest to czas na konsultacje m.in. u kardio-
loga, internisty czy chirurga naczyniowego. 
O wszelkich szczegółach informuje oddział 
szpitalny Kliniki.” – mówi dr n. med. Jacek 
Magnuszewski.

Na czym polegają zabiegi endoprotezopla-
styki bioder i kolan? 

„Polegają na całkowitej wymianie stawu 
i wszczepieniu implantu. Pacjent po operacji 
przebywa kilka dni na oddziale szpitalnym, 
gdzie wdrażana jest również rehabilitacja. 
Pod fachowym okiem fizjoterapeuty, pacjent 
jest uczony chodu o kulach, ma wykonywane 
niezbędne zabiegi usprawniające m.in. przy 
użyciu specjalnej automatycznej szyny.” – 
mówi dr n. med. Jacek Magnuszewski.

Kiedy Pacjent wraca do zdrowia? 
„Już po operacji, następnego dnia pionizuje-

my pacjenta przy wsparciu fizjoterapeutów. Po 
tym czasie pacjent zaczyna stawiać pierwsze 
kroki, w początkowym okresie w odciążeniu 
za pomocą kul. Pacjent jest wypisywany do 
domu z pełną specyfikacją rekomendowanych 
ćwiczeń rehabilitacyjnych. Wymiana stawu 

nie może być kojarzona z unieruchomieniem. 
Wręcz przeciwnie, pacjent szybko „staje na 
nogi” i rozpoczyna nowy etap życia z nowym 
stawem.” – mówi dr n. med. Jacek Magnu-
szewski.

A co mówią sami pacjenci? 
Szanowni Państwo! Mam zaszczyt podzielić 

się moją opinią na temat operacji i Szpitala 
Medical Magnus w Łodzi. Miałem zaawanso-
wany stan choroby zwyrodnieniowej w oby-
dwu stawach biodrowych. Prawe biodro było 
w gorszym stanie i nim jako pierwszym trzeba 
było się zająć. Co ciekawe, objawem moich 
problemów z prawym biodrem, był ból pra-
wego kolana! A  zdjęcie RTG powiedziało 
wszystko o  stanie stawów. W  kolejce na 
protezę byłem już 3 rok, a przede mną jeszcze 
kilka lat oczekiwania gdyż w miejscu moje-
go zamieszkania takie są terminy. Dowie-
działem się o Klinice w Łodzi i  czwartego 
grudnia 2017 zostałem przyjęty na oddział. 
W tym samym dniu został przeprowadzony 
zabieg wymiany stawu biodrowego. Operacja 
i  rehabilitacja udała się bardzo dobrze, za 
co chciałbym bardzo podziękować całemu 
zespołowi lekarzy. Wszystkim chorym na 
stawy biodrowe i kolanowe polecam wyżej 
wymieniony szpital. Przede mną decyzja co 
z lewym biodrem, ale najpierw kontynuacja 
rehabilitacji po operacji prawego. Z poważa-
niem. Andrzej z Łężyn

Od diagnozy lekarza, że moje biodro jest 
w złym stanie i otrzymania skierowania na 
operację minęło zaledwie 6 miesięcy a  ja 
chodziłam już o kulach. Choroba postępowała 
lawinowo, a  termin na operację był odle-
gły o kilka lat. Ograniczyłam wychodzenie 
z domu, ból biodra był bardzo silny, do tego 
doszedł ból w plecach. Mój stan był pilny. 
Dowiedziałam się o przyjęciach do szpitala 
Medical Magnus, poddałam się zaleconym 

DOBRA WIADOMOŚĆ:  
KRÓTKA KOLEJKA DO ENDOPROTEZOPLASTYKI

ANNA JANOWSKA

Jako pacjenci publicznej służby zdrowia przyzwyczailiśmy się do oczekiwania 
w niezmiernie długich kolejkach na różne zabiegi operacyjne.  
Na wiele operacji pacjenci czekają latami
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• Klinika Medical Magnus w Łodzi zaprasza 
pacjentów z całej Polski ze skierowaniami 
na endoprotezoplastykę stawu kolanowe-
go i biodrowego 
• Bezpłatne zabiegi endoprotezoplastyki 
w ramach kontraktu z NFZ 
• Wolne terminy: październik, listopad, 
grudzień 2017 r.
• Kontakt e-mailowy: j.drwal@mmcenter.pl , 
oddzial@mmcenter.pl , telefony kontaktowe: 
505 056 736, 504 273 501, 42 253 19 04 
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Klinika Medical Magnus ma wspaniałych specjalistów, z pasją wykonujących swą pracę


