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Szacuje się, że rocznie na świecie na udar mózgu zapada 15 mln 
osób, a około 5 mln umiera. W Polsce co roku udar mózgu 
dosięga około 70 tys. osób, z czego aż 30 tysięcy umiera w ciągu 
miesiąca. Przy braku odpowiedniego postępowania może 
szybko doprowadzić do niewydolności oddechowej i krążenia 
oraz dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Do 
udaru dochodzi kiedy naczynia krwionośne doprowadzające 
tlen i substancje odżywcze do mózgu zostają zablokowane przez 
skrzep krwi lub następuje ich uszkodzenie. Prowadzi to do 
odcięcia części mózgu od dopływu tlenu i jego obumierania.

Najróżniejsze opisy kliniczne udaru znane są od setek 
lat. Hipokrates używał terminu „apopleksja” (apoplessein) do 
określenia nieurazowego uszkodzenia mózgu. Angielski ter-
min stroke wprowadzono dopiero w 1689 r. W 1965 r. przyjęto 
określenie „przemijający napad niedokrwienia mózgu” (transient 
ischemic attack – TIA), które kilkanaście lat wcześniej zapropono-
wał amerykański neurolog C. Miller Fisher. TIA oznacza takie 
same zaburzenia neurologiczne jak w udarze, ale ustępujące 
całkowicie w ciągu 24 godzin (najczęściej trwające 2–15 minut).

Definicja i etiopatogeneza

Udar mózgu jest to nagłe wystąpienie ogniskowych lub 
uogólnionych zaburzeń czynności mózgu, spowodowanych 
wyłącznie przyczynami naczyniowymi, związanymi z móz-
gowym przepływem krwi, trwających dłużej niż 24 godziny 
(według AHA/ASA – American Heart Association i American 
Stroke Association AHA/ASA 2013, aktualizacja 2015).
Udar można również rozpoznać, kiedy:
•	 ogniskowe objawy neurologiczne trwają < 24 godziny, 

ale udokumentowano jednoznacznie ognisko niedo-
krwienne za pomocą badań neuroobrazowych,

•	 objawy ustąpiły po leczeniu trombolitycznym lub 
pacjent zmarł w 1 dobie od początku objawów.
Jeżeli ogniskowe objawy neurologiczne ustąpiły samoistnie 

do 24 godzin i nie uwidoczniono ogniska niedokrwiennego 
w badaniach neuroobrazowych rozpoznać należy przemija-
jący napad niedokrwienia mózgu (TIA). Jeśli objawy ustępują 
w ciągu 3 tygodni mamy do czynienia z udarem niedokrwien-
nym, jeśli trwają dłużej – udarem dokonanym.

Podział udaru mózgu ze względu na patomechanizm 
i przyczyny:

1. Udar niedokrwienny  (~80 proc.) – najczęściej wsku-
tek zamknięcia tętnicy i  ograniczenia dopływu krwi do 
mózgu.

Przyczyny:
•	 zmiany miażdżycowe w dużych tętnicach domózgowych 

(tętnice szyjne i kręgowe) lub w dużych lub średnich 
tętnicach mózgu

•	 zmiany w małych tętnicach mózgowych (tzw. udar zato-
kowy najczęściej w następstwie nadciśnienia tętniczego 
i zmian zwyrodnieniowych w małych tętnicach przeszy-
wających)

•	 zatory pochodzenia sercowego w przebiegu migota-
nia przedsionków (najczęstsze i najgorsze rokowania), 
drożnego otworu owalnego, wad zastawkowych (w tym 
sztucznych zastawek w lewej części serca), zaburzeń kur-
czliwości, w tym tętniaka lewej komory

•	 zapalenia wsierdzia
•	 układowe zapalenie naczyń.

2.  Udar krwotoczny –  spowodowany krwawieniem 
wewnątrzczaszkowym:

a) krwotok śródmózgowy (~15 proc.) – krwawienie z pęk-
niętego naczynia wewnątrzmózgowego, w 2/3 przypadków 
związany z nadciśnieniem tętniczym, sprzyjającym powstawaniu 
mikrotętniaków; rzadko angiopatia skrobiawicza (zwykle u ludzi 
w podeszłym wieku)

b) krwawienie podpajęczynówkowe (~5 proc.) – najczęściej 
wskutek pęknięcia tętniaka workowatego lub innych wad 
naczyniowych.

3) udar żylny  (<1 proc.) – w następstwie zakrzepicy żył 
mózgu lub zatok żylnych opony twardej; często wiąże się 
z ogniskami niedokrwiennymi w obu półkulach mózgu, będą-
cymi skutkiem biernego przekrwienia, szybko ulegającymi 
ukrwotocznieniu.

Udar mózgu w liczbach wg danych  
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

Udar mózgu jest trzecią najczęstszą przyczyną śmierci i główną 
przyczyną niesprawności u osób powyżej 40 roku życia.

Rocznie na świecie w wyniku udaru mózgu umiera dwu-
krotnie wiecej osób niż z powodu wirusa HIV i wypadków 
drogowych razem wziętych.

•	 zaburzenia mowy – mowa bezładna, niezrozumiała, 
bełkotliwa

•	 zaburzenia widzenia (niedowidzenie na jedno oko/niedo-
widzenie połowy pola widzenia)

•	 utrata równowagi i zawroty głowy
•	 silny ból głowy.

Etiologia udarów u dzieci ma często charakter złożony, 
związany ze współistnieniem czynników genetycznych, rozwo-
jowych, metabolicznych, immunologicznych i środowiskowych. 
W przeciwieństwie do przyczyn udarów u osób dorosłych, styl 
życia (stresy, używki, mała aktywność fizyczna, otyłość) ma 
mniejsze znaczenie. Przyczyna udaru mózgu wśród młodych 
pacjentów pozostaje nieznana w 20–30 procentach.

Najczęstsze przyczyny udaru u dzieci:
•	 wrodzone wady serca
•	 nabyte wady serca (zapalenie wsierdzia i mięśnia serco-

wego, choroba reumatyczna, kardiomiopatia, zaburzenia 
rytmu serca)

•	 układowe choroby naczyń
•	 choroby zapalne o różnej etiologii i lokalizacji
•	 zaburzenia krzepnięcia krwi
•	 zaburzenia w budowie i funkcji ścian naczyń krwionoś-

nych
•	 anomalie naczyń mózgowych (tętniaki, naczyniaki)
•	 urazy głowy a także urazy odległych części ciała.

Ze względu na wczesny początek aktywności seksualnej 
i zażywanie środków antykoncepcyjnych przez nastolatki, 
należy wspomnieć o zwiększonym ryzyku udaru niedokrwien-
nego w tej grupie pacjentek. Niektóre stosowane przez młodzież 
substancje aktywizujące i narkotyki powodują wzrost ciśnienia 
tętniczego krwi i/lub skurcz naczyń zwiększając w ten sposób 
ryzyko udaru mózgu. Wśród dzieci i młodzieży do udaru docho-
dzi zazwyczaj w wyniku zakrzepu bądź zatoru. Naczyniowe 

Czynniki ryzyka, na które nie mamy wpływu:
 9 wiek (ryzyko wystąpienia udaru wzrasta      

 powyżej 55 roku życia)
 9 płeć (do udarów częściej dochodzi u mężczyzn).

Czynniki genetyczne:
 9 przebyty wcześniej udar lub przemijający atak  

 niedokrwienny (tzw. „mały udar”).

Czynniki ryzyka, na które możemy wpływać:
 9 choroby serca (w tym migotanie przedsionków)
 9 nadciśnienie tętnicze
 9 wysoki poziom cholesterolu
 9 cukrzyca
 9 nadwaga
 9 nadużywanie alkoholu, palenie tytoniu
 9 stres

mgr ElżbiEta JaniszEwska

W Polsce co roku na udar zapada około 60–70 tysięcy 
osób, a około 30 tysięcy z nich umiera. 30 procent osób umiera 
w wyniku udaru w ciągu pierwszego miesiąca od zachorowa-
nia. 20 procent chorych, którzy przeżywają ostrą fazę udaru, 
wymaga stałej opieki, a 30 procent pomocy w niektórych 
czynnościach życia codziennego.

Czynniki ryzyka 

Podstawą skutecznej profilaktyki udaru jest znajomość czyn-
ników ryzyka. Na część z nich nie mamy wpływu. Im więcej 
czynników ryzyka występuje równocześnie u danej osoby, tym 
większe niebezpieczeństwo, że dojdzie do udaru. Jak pokazują 
wyniki badania INTERSTROKE opublikowane w magazynie 

„Lancet” w 2010 r. za 90 proc. ryzyka wystąpienia udaru mózgu 
odpowiada zaledwie 10 czynników ryzyka, w tym nadciśnienie 
tętnicze i choroby serca oraz elementy stylu życia, takie jak pale-
nie papierosów, picie alkoholu, brak aktywności fizycznej oraz 
nieprawidłowe odżywianie i towarzysząca mu otyłość.

Na wiele z tych czynników ryzyka możemy wpływać 
poprzez stosowanie odpowiedniej profilaktyki (np. wdrożenie 
leczenia przeciwzakrzepowego w przypadku osób z migotaniem 
przedsionków) i prawidłowy styl życia (regularne ćwiczenia, 
zbilansowana dieta, ograniczenie spożycia alkoholu). Na część 
z nich nie mamy wpływu.

Objawy

Najczęściej występujące objawy udaru mózgu to:
•	 asymetria twarzy – niedowład lub porażenie mięśni po 

jednej stronie twarzy (opadanie kącika ust)
•	 utrata siły lub kontroli nad kończynami (bezwładna ręka 

i/lub noga), z reguły po jednej stronie ciała

Udar mózgu jest stanem bezpośredniego 
zagrożenia życia, najpoważniejszą chorobą 
naczyniową mózgu. Schorzenie to stanowi 
bardzo istotny problem nie tylko medyczny, 

ale również społeczny. Stanowi obecnie 
jedną z głównych przyczyn śmiertelności 

i trwałej niepełnosprawności zarówno 
w Polsce, jak i na świecie. 
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•	 pomocy w opiece nad chorym po udarze mózgu po 
powrocie do domu ze szpitala

•	 świadczeń socjalnych wynikających z faktu Twojej 
niepełnosprawności.

Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej 

Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej obchodzony jest co 
roku 10 maja. Jest to inicjatywa zapoczątkowana w 2007 r. 
przez The Stroke Association, brytyjskiego członka Stroke 
Alliance For Europe – organizacji zrzeszającej krajowe sto-
warzyszenia reprezentujące osoby po udarze i ich bliskich. 
Celem przedsięwzięcia jest podnoszenie świadomości ryzyka 
udaru mózgu oraz tego, że wprowadzając niewielkie zmiany 
w swoim sposobie życia i –  jeśli to potrzebne –  stosując 
odpowiednie leczenie możemy znacząco ograniczyć ryzyko 
udaru mózgu.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

W każdym wypadku pierwszym krokiem jest niezwłoczne 
wezwanie Zespołu Ratownictwa Medycznego (tel. 999 lub 112).

Ocena stanu pacjenta zgodnie ze schematem ABC (drożność 
dróg oddechowych, wydolność oddechowa, wydolność serca). 
Jeśli chory jest przytomny, należy zapewnić mu wygodną 
pozycję i uspokoić go. Układamy osobę w pozycji z lekko 
uniesionym tułowiem pod kątem około 30 stopni. Należy 
pamiętać, aby poszkodowanemu nie podawać żadnych leków 
ani niczego do picia czy jedzenia.

U nieprzytomnego udrożnić drogi oddechowe poprzez 
delikatne odchylenie głowy w tył. Należy sprawdzić, czy chory 
oddycha, wyczuwając oddech pacjenta na własnym policzku 
i obserwując unoszenie się klatki piersiowej. Jeśli poszkodowany 
oddycha, należy ułożyć go w pozycji bezpiecznej, co zapobiega 
zapadnięciu się języka i zachłyśnięciu wymiocinami.

W wypadku chorego nieprzytomnego, który nie oddycha – 
rozpoczęcie RKO – resuscytacji krążeniowo-oddechowej (30:2). 
Czynność powtarzamy do przyjazdu karetki lub odzyskania 
przytomności. Bez względu na stan poszkodowanego nie wolno 
pozostawić go samego. Przez cały czas należy go obserwować, 
sprawdzać przytomność i oddech.

W krajach zachodnich funkcjonują specjalne zespoły 
ratunkowe niosące pomoc doświadczającym udaru. Karetki 
są oznaczone akronimem FAST, który jest znany większości 
społeczeństwa, dzięki czemu każdy wie, kiedy można rozpoznać 
udar i należy natychmiast wezwać pomoc medyczną. Osoby 
udzielające pierwszej pomocy powinny być przeszkolone 
w wykorzystaniu schematu FAST.

Znaczenie FAST jest bardzo proste i pomocne:
F – oznacza twarz ( face). Mięśnie twarzy często są dotknięte 

udarem. Można zaobserwować opadający kącik ust lub powiekę. 
Często chory nie może zmarszczyć brwi czy zamknąć oczu. 
Twarz jest niesymetryczna. 

A – oznacza ramię (arm). Wskutek porażenia jedna ręka lub 
nawet cała połowa ciała poszkodowanego jest niewładna. 

uszkodzenie mózgu częściej występuje u noworodków niż 
u dzieci starszych, a wśród noworodków wcześniaki są grupą 
bardziej narażoną na wystąpienie tych zaburzeń (głównie 
krwotocznych).

Objawy u dzieci

U noworodków i dzieci małych objawem ostrych zaburzeń 
naczyniowych jest najczęściej napad padaczkowy. Do innych 
objawów należą: drażliwość lub senność, zaburzenia oddy-
chania, często uwypuklenie ciemiączka. U małego dziecka 
niedowłady mogą nie być widoczne od początku wystąpienia 
udaru. U dzieci starszych objawy udaru są w zasadzie takie 
same, jak u dorosłych. Najczęściej są to zaburzenia świadomości, 
kontaktu z otoczeniem, zaburzenia mowy, zaburzenia czucia, 
objawy ruchowe pod postacią osłabienia siły mięśniowej lub 
niedowładów. Zdecydowanie łatwiej rozpoznać objawy udaru 
u dziecka starszego (niedowład, inne objawy ogniskowe), często 
jednak zostają one przeoczone w pierwszej fazie, bowiem wielu 
rodziców nie zdaje sobie sprawy, że u dziecka może wystąpić 
tak poważne schorzenie, jak udar mózgu.

Skutki udaru

Najczęściej występującym skutkiem udaru jest niesprawność 
ruchowa, wiążąca się z trudnościami w poruszaniu się i utrzy-
mywaniu równowagi.

Wiele osób po udarze doświadcza także problemów w komu-
nikacji. Czasami przejawia się to kłopotami z mówieniem, 
a czasami z rozumieniem mowy. Również zdolności, takie 
jak czytanie, pisanie i liczenie mogą zostać ograniczone lub 
utracone.

Często pojawiają się również zaburzenia emocjonalne 
i poznawcze. Dzieje się tak, ponieważ udar uszkadza mózg, 
a to właśnie on odpowiada za nasze zachowania i emocje. 
Osoba po udarze może mieć problemy z zapamiętywaniem, 
stać się nerwowa lub zagubiona. Może również doświadczyć 
depresji lub zaburzeń świadomości.

Udar może mieć także wiele innych skutków, takich jak 
choćby zaburzenia widzenia i czucia. Wszystko zależy od 
obszaru mózgu, który został dotknięty chorobą. Wiele nega-
tywnych skutków udaru zmniejsza się z czasem. Dotyczy to 
zarówno ograniczeń ruchowych, jak i zmian emocjonalnych.

Życie po udarze mózgu

Każdy udar jest inny. Choroba pojawia się z różnych przyczyn 
i ma odmienne powikłania w zależności od obszaru mózgu, 
który został uszkodzony. Może dotyczyć zarówno dorosłych, jak 
i dzieci. Skutki udaru wymagają – często radykalnej – zmiany 
stylu życia chorego. Czasami trzeba nauczyć się funkcjonować 
zupełnie od nowa. Jednak dzięki rehabilitacji chory może 
odzyskać – przynajmniej częściową – samodzielność.

Udar jest jednocześnie najczęstszą przyczyną długotrwa-
łej niesprawności i inwalidztwa w populacji dorosłych, co 
skutkuje poważnymi konsekwencjami socjalnymi i ekono-
micznymi.

W polskich warunkach 70 proc. osób, które doznają udaru 
mózgu, zostaje trwale niepełnosprawnymi i wymaga sta-
łej długoterminowej rehabilitacji i zwykle opieki socjalnej. 
Niestety, dostęp do specjalistycznej rehabilitacji poudarowej 
jest znacznie utrudniony, dotyczy to również zaopatrzenia 
w sprzęt rehabilitacyjny. Średni czas oczekiwania na przyjęcia 
na oddział rehabilitacyjny na tzw. rehabilitację wtórną sięga 
zwykle około 2 lat.

Prawa i świadczenia przysługujące osobom 
po udarze mózgu oraz ich rodzinom i opiekunom

Masz prawo do:
•	 edukacji, aby wiedzieć co robić by udaru uniknąć
•	 dostępu do kompleksowego leczenia i rehabilitacji
•	 informacji na temat Twojego stanu zdrowia
•	 bezpłatnego lub częściowego refundowanego zaopatrze-

nia rehabilitacyjnego i środków pomocniczych

S – oznacza mowę (speech). Niektórzy chorzy mają problemy 
z mówieniem. Słowa przez nich wypowiadane są niewyraźne 
i niezrozumiałe. 

T – oznacza czas (time). Czas jest najważniejszym elementem 
pomocy osobie doświadczającej udaru. Nie należy zwlekać 
z wezwaniem pomocy medycznej ani czekać, aż objawy same 
miną. Wykonanie telefonu alarmowego jest kluczowym etapem 
udzielania pomocy osobie doznającej niedokrwienia mózgu.

Podsumowanie

Od około 20 lat, dzięki powołaniu Narodowego Programu Pro-
filaktyki i Leczenia Udaru Mózgu, a następnie podjęciu działań 
prowadzonych w ramach programu POLKARD, udało się w Polsce 
w istotny sposób poprawić system opieki nad chorymi z uda-
rem i po udarze. Powstała sieć wyspecjalizowanych oddziałów 
i pododdziałów udarowych, w większości otrzymująca wsparcie 
z funduszy centralnych. Zmniejszenie zachorowalności i przed-
wczesnej umieralności z powodu chorób naczyniowo-sercowych, 
w tym udarów mózgu jest jednym ze strategicznych celów 
zapisanych w dokumencie „Narodowy Program Profilaktyki 
i Leczenia Udaru Mózgu”, spełniających warunki Europej-
skich Strategii Udarowych (Helsingborg Declaration 2006 
on European Stroke Strategies). Wytyczne dotyczące leczenia 
wewnątrznaczyniowego we wczesnym okresie niedokrwiennego 
udaru mózgu są zwieńczeniem kluczowych badań klinicznych, 
które zakończyły się na przełomie roku 2014/2015. Ważne jest 
zarówno wczesne diagnozowanie choroby, skuteczna terapia 
i rehabilitacja, jak i samoświadomość pacjentów oraz ich powrót 
do pełnej aktywności. Dzięki konsekwentnie prowadzonym 
działaniom profilaktycznym chorób sercowo-naczyniowych 
w tym udarów mózgu, można znacznie zmniejszyć wskaźnik 
zgonów, a dzięki wczesnej rehabilitacji neurologicznej skrócić 
czas pobytu pacjenta na oddziale udarowym.

Najważniejszy w leczeniu udaru jest czas! Wraz z jego upły-
wem zmniejsza się obszar tkanek mózgu, które można uratować. 
Jest on głównym kryterium podjęcia leczenia trombolitycznego, 
które daje choremu największą szansę. Chory powinien otrzy-
mać specjalistyczną pomoc w ciągu 4,5 godziny – tak długo 
skutecznie działa tkankowy aktywator plazminogenu (rtPA 

– recombinant tissue plasminogen activator) o działaniu fibry-
nolitycznym jako ważny mechanizm obronny, rozpuszczający 
skrzeplinę krwi, odpowiadający za utrzymanie szczelności 
i drożności naczyń krwionośnych.

Pomoc udzielona do 1,5 godziny od pierwszych objawów to 
szansa pełnego wyleczenia co czwartego pacjenta, a jeśli ten 
czas się wydłuży do 3 godzin, to taką szansę ma już tylko co 
dziewiąty pacjent.

Powinniśmy jak najwięcej mówić na temat chorób naczyń 
i serca, bowiem liczba udarów jest prawie identyczna jak peł-
nościennych zawałów a skutki medyczne i społeczne udarów 
są dużo poważniejsze niż przy zawałach serca. Zatem poli-
tyka zdrowotna w Polsce skierowana powinna być na udary 
mózgu, czyniąc je problemem priorytetowym, tym bardziej, 
że są widoczne postępy w leczeniu udarów mózgu w tym 

MOWA ZMIENIONA

ASYMETRIA TWARZY

SŁABSZA RĘKA, NOGA

ZABURZENIA CZUCIA

UDAR MÓZGU

DZWOŃ 999

AMBULANS

RATUNEK W SZPITALU

FUNDACJA UDARU MÓZGU

akcja wielkoformatowych plakatów w Polsce (wrzesień–październik 
2009 r.) na temat pierwszych objawów udaru mózgu, przeprowadzona 
w środkach komunikacji miejskiej oraz na wiatach przystankowych 

(fot. dzięki uprzejmości Fundacji Udaru Mózgu)
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za pomocą trombektomii mechanicznej – mechanicznego 
usuwania skrzeplin w tętnicach domózgowych. Chorego 
należy jak najszybciej przetransportować do najbliższego 
dostępnego certyfikowanego oddziału udarowego lub do 
ośrodka całościowego leczenia udaru, a w razie braku takich 
jednostek  – do najodpowiedniejszej instytucji, zapewniającej 
pilne leczenie świeżego udaru zgodnie z zasadami opisanymi 
w Wytycznych Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczynio-
wych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego z 2013 roku/
aktualizacja 2015 r. (klasa I; siła zalecenia A). W niektórych 
wypadkach konieczny może być transport drogą powietrzną 
z pominięciem szpitali, które nie oferują odpowiedniej opieki 
nad pacjentami ze świeżym udarem. Oddziały referencyjne 
muszą być rozmieszczone w rozsądnej odległości, gdyż czas 
do rozpoczęcia zabiegu nie może wynosić więcej niż 6 godzin. 
Rehabilitacja pacjentów z krwotokiem należy obecnie do 
kategorii zaleceń o największej sile. Należy ją rozpocząć 
możliwie jak najwcześniej po wykluczeniu jednoznacznych 
przeciwwskazań (takich jak tętniak) oraz dostosowaniu do 
możliwości i potrzeb chorego. Problemem, niestety, jest to, 
że często chorzy bagatelizują objawy mając nadzieję, że same 

„przejdą” a takie zachowanie jest poważnym błędem.
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 mgr piel. Elżbieta Janiszewska
 przewodnicząca PTPAiIO – Oddział w Łodzi, 

członek Koła PTP i PTPR, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
anestezjologicznego i intensywnej opieki,

Instytut CZMP w Łodzi

Za Waszym pośrednictwem pragnę przesłać 
podziękowanie Zespołowi Pracowników 
Hospicjum „Salve” przy ul. A. Struga 3. 
W kwietniu br. Zespół opiekował się w domu 
ciężko chorą moją Mamą – Jadwigą Białkowską. 
Zarówno Mama jak i ja otrzymałyśmy z jego 
strony ogromną pomoc i wsparcie w tych 
trudnych dla nas chwilach. 
Fachowość i „ogromne serce” – tak mogę 
określić Pracowników tej placówki, 
z którymi się zetknęłam. 
Jeszcze raz bardzo im dziękuję.
 

lek med. Jolanta Just

W imieniu własnym na ręce Pani 
Pielęgniarki Oddziałowej Renaty Sobczak 
składam serdeczne podziękowania dla całego 
Zespołu Pielęgniarek Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego Uniwersyteckiego Szpitala 
Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi
za fachową pomoc medyczną, okazanie serca 
i przede wszystkim cierpliwość i profesjonalną 
opiekę podczas mojego pobytu na oddziale.
Składam wszystkim wyrazy szacunku i dziękuję 
za pomoc i wsparcie.

wdzięczny pacjent
Jan Kałużny

Personel Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii Szpitala Madurowicza serdecznie 
dziękuje wszystkim lekarzom i pielęgniarkom 
za ratowanie życia i zdrowia naszych koleżanek: 
Moniki Chruściel i Ewy Kowalskiej, które 
uległy ciężkiemu wypadkowi  samochodowemu 
wracając z dyżuru do domu.
Jesteśmy wzruszeni organizacją 
i zaangażowaniem całego personelu 
medycznego, ludzi dobrej woli oraz wszystkim, 
którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób 
swoją pomocą i okazaniem serca.


